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1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Pro PRVKÚ ČR byla vytvořena struktura vodovodů vycházející z běţně pouţívaných 
definic, které byly dále upřesněny takto: 

skupinový vodovod – vodovod dodávající vodu odběratelům několika spotřebišť 
s jedním nebo více zdroji. Skupinový vodovod zásobuje zpravidla tři a více obcí (měst). 
Skupinovým vodovodem nejsou vodovody zásobující části obce (města) a to i oddělené. 
Skupinový vodovod vytváří samostatnou bilanční jednotku. 
Do PRVKÚ ČR byly zahrnuty skupinové vodovody s počtem trvale bydlících obyvatel větším 
neţ 2 000 obyvatel (tj. s maximální denní potřebou vody nad 5 l/s). 

vodárenská soustava – vodovod sestávající ze dvou nebo více skupinových 
vodovodů se dvěma nebo více zdroji, zajišťující zásobení rozsáhlé územní oblasti pitnou 
vodou. 
Pro potřeby zpracování dat vodárenská soustava vytváří vţdy samostatnou bilanční jednotku 
a je tvořena souhrnem skupinových vodovodů spojených do jednoho celku. Vodárenskou 
soustavu je moţno dělit na části. 

 
 
Popis vodárenských soustav a skupinových vodovodů a kanalizací je členěn po 

jednotlivých krajích a doplněn informací o zařazení do Povodích Labe, Moravy a Odry. Popis 
je přebírán v plném znění ze schválených plánů rozvoje vodovodů a kanalizací jednotlivých 
krajů. V případě, ţe nadregionální systém zasahuje do několika krajů, je popis uveden 
u jednoho z krajů a v souvisejících krajích je uveden odkaz. 

 
 
Popis jednotlivých skupinových vodovodů a vodárenských soustav je doplněn 

souhrnnou bilancí potřeby vody s odkazem na podrobné výpočty a údaje uvedené v  Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. 
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1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRO VÝPOČET A BILANCI POTŘEBY VODY 

Základní a vstupní údaje pro výpočet vývoje potřeby vody byly převzaty ze 
schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. Z uvedených 
předpokladů vycházíme při bilancování a vyhodnocování potřeby vody v uváděných 
významných skupinových vodovodech. 

 
 

1.1.1 Počet obyvatel zásobených pitnou vodou 

Počet nově zásobených obyvatel v daných obcích byl stanoven po projednáni 
a odsouhlasení se zástupci příslušných obcí (starosty, znali situaci-tzn. zájem občanů 
o napojeni na nově navrţené vodovody pro veřejnou potřebu). Zároveň nárůst připojených 
osob byl konzultován i se zástupci jednotlivých provozovatelů. Při stanovení počtu 
zásobených obyvatel byl brán zřetel i na umístění sídla v kraji, resp. okresu. 

 
 

1.1.2 Výpočet potřeby vody 

1.1.2.1 Specifická potřeba vody obyvatel (VFD) 

Při výpočtu se vychází ze specifické potřeby vody v roce 2002 a v předchozích 
letech. V závislosti na velikosti obce bylo stanoveno pásmo (min - max), ve kterém by se 
měla pohybovat v roce 2015 specifická potřeba vody u obyvatel. Údaje jsou uvedeny 
v tabulce č.1. 

 
 

Specifická potřeba z VFD v roce 2015 v Jihomoravském kraji 
Tabulka 

č.1 
 

počet obyvatel v obci 
Specifická potřeba VFD v l/osxden 

min max 

do 500 40 70 

500 - 2000 50 80 

2000 - 10000 70 90 

10000 - 100000 100 110 

Nad 100000 120 150 

 
 

 

1.1.2.2 Specifická potřeba vody pro individuálně kalkulované odběratele 
(VFO) 

Při výpočtu specifické potřeby vody pro individuálně kalkulované spotřebitele se 
vychází z podkladů jednotlivých provozovatelů.  

Při výpočtu se přihlíţí k vývoji zaměstnanosti v jednotlivých regionech.  
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1.1.2.3 Specifická potřeba pro úniky z rozvodů (VNFú) 

Při výpočtu specifické potřeby vody pro úniky z rozvodů se vychází z údajů 
poskytnutých provozovatelem. Základem výpočtu je stanovení specifického úniku na 
jednotku náhradní délky potrubí průměru 150 mm.  
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1.2 VODÁRENSKÉ SOUSTAVY A VÝZNAMNÉ SKUPINOVÉ VODOVODY 

1.2.1 Vodárenská soustava Boskovice - Blansko 

V následující tabulce č.2 uvádíme přehled obcí zásobených pitnou vodou 
z vodárenské soustavy Boskovice – Blansko. 

 
 
Přehled obcí napojených na vodárenskou soustavu Boskovice - Blansko 

Tabulka 
č.2 

 

Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

Poznámky 

101 – Skupinový vodovod Blansko 

CZ062.3701.6201.0002.01 Blansko  17855  

CZ062.3701.6201.0002.02 Dolní Lhota  624  

CZ062.3701.6201.0002.03 Horní Lhota  408  

CZ062.3701.6201.0002.04 Hořice  188  

CZ062.3701.6201.0002.05 Klepačov  480  

CZ062.3701.6201.0002.07 Obůrka  497  

CZ062.3701.6201.0003.01 Bořitov  1216  

CZ062.3701.6201.0008.01 Černá Hora 2006 1907  

CZ062.3701.6201.0010.01 Doubravice nad Svitavou  1220  

CZ062.3701.6201.0019.01 Laţany  346  

CZ062.3701.6201.0021.01 Lipůvka  802  

CZ062.3701.6201.0024.01 Milonice  176  

CZ062.3701.6201.0025.01 Olomučany  883  

CZ062.3701.6201.0028.01 Holešín  142  

CZ062.3701.6201.0028.02 Jestřebí  3202  

CZ062.3701.6201.0029.01 Ráječko  1220  

CZ062.3701.6201.0033.01 Spešov  577  

CZ062.3701.6201.0034.01 Svinošice  253  

CZ062.3701.6201.0037.01 Újezd u Černé Hory  252  

CZ062.3701.6201.0038.01 Vavřinec 2006 413  

CZ062.3701.6201.0038.03 Veselice 2006 407  

CZ062.3701.6201.0041.01 Závist  136  

CZ062.3701.6202.0061.01 Kozárov 2007 113  

CZ062.3701.6202.0065.01 Kunčina Ves 2007 48  

CZ062.3701.6202.0075.01 Lysice 2007 1844  

CZ062.3701.6202.0100.01 Štěchov 2007 99  

CZ062.3701.6202.0100.02 Lačnov 2010 20  

CZ062.3701.6202.0116.01 Ţerůtky 2008 60 

Obec má 
vybudovaný 
vodovod pro 

veřejnou 
potřebu 

                                                

 Počet zásobovaných obyvatel s uvedeným rokem připojením představuje předpokládaný počet napojených 
obyvatel na vodovod v roce připojení. 
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Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

Poznámky 

102 – Skupinový vodovod Boskovice 

CZ062.3701.6202.0046.01 Borotín  434  

CZ062.3701.6202.0047.01 Boskovice  10644  

CZ062.3701.6202.0047.02 Vratíkov  225  

CZ062.3701.6202.0047.03 Hrádkov  129  

CZ062.3701.6202.0048.01 Cetkovice 2008 717  

CZ062.3701.6202.0059.01 Knínice u Boskovic  780  

CZ062.3701.6202.0070.01 Lhota Rapotina  357  

CZ062.3701.6202.0081.01 Obora  270  

CZ062.3701.6202.0082.01 Okrouhlá 2011 525  

CZ062.3701.6202.0094.01 Sudice  398  

CZ062.3701.6202.0097.01 Světlá 2007 194  

CZ062.3701.6202.0099.01 Šebetov  927  

CZ062.3701.6202.0103.01 Újezd u Boskovic 2004 435  

110 – Skupinový vodovod Letovice 

CZ062.3701.6202.0047.05 Bačov  69  

CZ062.3701.6202.0056.01 Chrudichromy  181  

CZ062.3701.6202.0063.01 Křetín  458  

CZ062.3701.6202.0068.01 Lazinov  144  

CZ062.3701.6202.0069.01 Letovice  5367  

CZ062.3701.6202.0069.05 Jasinov 2004 38  

CZ062.3701.6202.0069.13 Podolí 2006 30  

CZ062.3701.6202.0069.14 Slatinka 2008 60 

Obec má 
vybudovaný 
vodovod pro 

veřejnou 
potřebu 

CZ062.3701.6202.0069.16 Zábludov  145  

CZ062.3701.6202.0069.17 Zboněk  149  

CZ062.3701.6202.0078.01 Míchov  136  

CZ062.3701.6202.0080.01 Nýrov 2007 214  

CZ062.3701.6202.0086.01 Prostřední Poříčí 2006 68  

CZ062.3701.6202.0089.01 Rozsíčka 2008 164  

CZ062.3701.6202.0096.01 Sulíkov 2008 196  

CZ062.3701.6202.0096.02 Vřesice 2008 66  

CZ062.3701.6202.0113.01 Vranová 2008 316  

114 – Skupinový vodovod Drahanská Vrchovina 

CZ062.3701.6201.0020.01 Lipovec    

CZ062.0001.6201.0040.01 Housko - Vysočany  510 

Obec je 
zásobena 
z místního 
vodovodu 

Vysočany a to 
dotací ze 

skupinového 
vodovodu 
Drahanská 
Vrchovina 

CZ062.3701.6202.0106.01 Valchov 2006 446  

CZ062.3701.6201.0012.01 Holštejn 2006 836  
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Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

Poznámky 

CZ062.3701.6201.0017.01 Kulířov 2006 146  

 
 
Podrobnější údaje o jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulkách VII pod označením 

(posledních šest číslic z kódu PRVKUC) v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 

 
 

1.2.1.1 Skupinový vodovod Blansko 

Zdrojem skupinového vodovodu je pět samostatných jímacích území (dále jen JÚ): 

 Laţany–5 hloubkových vrtů HV 1, HV 2, HV 3, HV 103 a HV 104 s celk.   Q = 47,9 l/s, 

 Spešov-vrty HV202, HV203, vrt. studny IHV101a, Spešov, Skřivani HVS6,  

 Spešov-Bořitov HVJ4, Jestřebí HV201, Rájec-Jestřebí HVJ5b s celk.  Q = 83,2 l/s, 

 JÚ Dolní Lhota – kop. studna  Q = 1,2 l/s, 

 JÚ Olomučany – štola  Q = 3, 5 l/s, 

 JÚ Těchov-Obůrka - kop. studna+pramenní jímka  Q = 2,0 l/s, 
Zdroj JÚ Spešov nesplňuje dle vyhl. Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb. 

limit ukazatele Mn = 0,36 mg/l. 
Z vodojemu Obora 2×1000 m3 (412,0/- m n.m) je gravitačně přivaděčem Boskovice – 

Blansko DN 500 plněn vodojem Blansko – Sadová III. 2×1500 m3 (385,0/-m n.m.).  
Vodovodním přivaděčem z JÚ Laţany je voda přivedena systémem aţ do koncového 

VDJ – sídliště Podlesí 2×250 m3. Na odbočce z tohoto vodovodního přivaděče je plněn 
VDJ St. Blansko 1000 m3, který je propojen s VDJ Sadová II 2×650 m3, - I. tlakové pásmo. 
Do VDJ Sadová II 2×650 m3 je přiváděna voda jednak z VDJ Sadová III, 300 m3.- II. tlakové 
pásmo, jednak z VDJ Nový 2×1500 m3. Vodojem Sadová II je dále propojen 
s VDJ Bezručova 2×400 m3 s čerpací stanicí. Tento propoj je provozován tak, ţe aţ do výše 
hlad. 1,2 m ve vodojemu Sadová II je gravitačně přítok do VDJ Bezručova, při dalším 
poklesu hladiny zapíná ČS u VDJ Bezručova a průtok je opačným směrem. Na tento 
(v tomto případě výtlačný řad) je napojena zástavba, která měla v I. tlakovém pásmu 
nevyhovující tlak. 

Vodojem Nový 2×1500 m3 lze plnit jednak z vysokotlakého vodovodního přivaděče 
z VDJ St. Blansko, jednak  z  vodovodního přivaděče z Boskovic. Navíc je u tohoto vodojemu 
vybudována ČS o výkonu 10,0 l/s, kterou lze dopravit vodu dle provozních potřeb do VDJ 
Podlesí 2×250 m3. 

Další akumulační prostory v Blansku tvoří  VDJ U hřbitova 100 m3, max. hl. 330,40 m 
n.m. s čerpací stanicí o výkonu 16,0 l/s, který je plněn z VDJ Sadová II resp. při čerpání 
z VDJ Bezručova 2×400 m3. Z VDJ Hřbitov je voda dále čerpána do VDJ Sever 2×650 m3, 
max. hl. 384,70 m n.m. s čerpací stanicí. Tento vodojem můţe být zároveň plněn 
i z vodovodního přivaděče z Boskovic. Čerpací stanice u VDJ Sever dopravuje vodu do 
VDJ Češkovice 150 m3, odkud je pomocí ČS realizována potřebná dotace do VDJ Češkovice  

150 m3 s max. hlad. 495,0 pro městské části  Těchov a Obůrka.  
Pro zásobení Obůrky a Těchova prioritně slouţí JÚ Těchov-Obůrka. Z místního JÚ 

Těchov je voda čerpána do VDJ Těchov 150 m3 s max. hlad. 542,0 m.n.m., kam je rovněţ 
dopravována voda z  vodovodního systému rozvodné sítě Blanska z VDJ Češkovice 150 m3 
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s max. hlad. 495,0 m.n.m, odkud je čerpací stanicí dále voda dopravována přes síť Obůrky 
do VDJ Těchov, odkud jsou městské části Obůrka a Těchov zásobeny. 

Z vodovodního systému rozvodné sítě Blanska je z VDJ Sadová II 2×650 m3, I. TP 
napojena městská část Klepačov. Přívodným řadem je voda dopravována do přečerpací 
stanice s akumulací 15 m3, která přečerpává vodu výtlačným řadem do vodojemu Klepačov - 
V obci - 50 m3/386,5m.n.m, odkud je Klepačov gravitačně zásobován. Dále pak je přečerpací 
stanicí Klepačov voda čerpána do vodojemu Klepačov – V lese - 40 m3/394,0m.n.m, odkud 
je zásobené horní tlak. pásmo obce a dále je moţné odtud přívodným řadem dotovat obec 
Olomučany.  

Pro zásobení Olomučan prioritně slouţí JÚ Olomučany, s potřebnou dotací ze skup. 
vodovodu Blansko. Z místního JÚ je voda jímáná ve vodojemu Olomučany-dolní 
100m3s max. hlad.370,0m.n.m a přečerpací stanicí čerpána přes síť do vodojemu 
Olomučany-horní70 m3 s max. hlad.420,0m.n.m. Odtud je pomocí AT stanice zásobené 
horní tlak. pásmo obce. Přívodným řadem je voda dopravována do přečerpací stanice 
s akumulací 15 m3. 

Odbočkou z přivaděče Boskovice-Blansko je gravitačně plněn vodojemu Horní Lhota 
150 m3 s max. hladinou 375,0 m n.m., odkud je gravitačně zásobena městská část Horní 
Lhota. 

Z JÚ Laţany, je voda dodávána do vodojemu Laţany 400 m3 s max. hlad. 350,6 m 
n.m., odkud je voda samostatně čerpána čerpací stanicí u které je situována odkyselovací 
stanice aerace ERBO, třemi směry: 

 přes přerušovací komoru Hořice do vodojemu Blansko 
 do vodojemu Újezd u Černé Hory 
 do vodojemu Lipůvka. 
Dále je z něho samostatně gravitačně zásobena obec Laţany. 
Z přerušovací stanice Hořice je voda vedena gravitačně přivaděčem do stávajících 

vodojemů v Blansku. Po trase je na odbočce z tohoto přivaděče napojena městská část 
Hořice přívodným řadem do vodojemu Hořice100 m3 s max. hladinou 528,0 m.n.m. Odtud je 
voda jednak distribuována gravitačně rozvodnou sítí do dolních částí Hořic, jednak pomocí 
AT stanice do horního tlakového pásma. Na koncovou část rozvodné sítě Hořice je napojen 
přívodný řad do vodojemu Olešná100 m3 s max. hladinou 444,12 m.n.m a odtud gravitačně 
vedena do městské části Olešná. 

Z vodojemu Újezd u Černé Hory 2×150 m3 s max. hlad. 415,00 m n.m., umístěného 
v části Padělky, jsou zásobené obce podskupiny Milonice, Újezd u Černé Hory a Závist. 

Na výtlačném a zásobovacím řadu z vodojemu Laţany je provedena za čerpací 
stanicí odbočka pro obec Milonice a za ní je situována další odbočka pro obec Závist. 
V době mimo čerpání je obec zásobena přes uvedený výtlačný a zásobovací řad tak, ţe 
v čerpací stanici před čerpadly jsou umístěné zpětné klapky a sloupec pitné vody je drţen aţ 
po tyto zpětné klapky v čerpací stanici a zásobování do obce Milonice a Závist je z vodojemu 
Újezd u Černé Hory 300 m3.    

Z  vodojemu Laţany 400 m3 s max. hladinou 350,6 m n.m., je voda samostatně 
gravitačně vedena přívodním řadem do obce Laţany. Z vodojemu Laţany, u kterého je 
čerpací stanice je voda čerpána samostatným výtlačným řadem do vodojemu Lipůvka 250 
m3 s max. hlad. 422,80 m n.m., který je společným a řídícím vodojemem pro celou 
podskupinu Lipůvka-Svinošice. Na odbočce z tohoto výtlačného řadu je přes redukční šachtu 
s redukčními ventily zásobena horní část obce Laţany. Obec Lipůvka je zásobena 
gravitačně z vodojemu Lipůvka 250 m3. Na zásobovací řad spotřebiště Lipůvka, kde je 
situovaná přečerpací stanice Svinošice je napojen přívodný řad do obce Svinošice. 
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Z JÚ Spešov je voda čerpaná do odkyselovací stanice s akumulací ve vodojemu 
Spešov 2×500 m3 s max. hladinou 316,50 m n.m. Do této akumulace je ještě čerpána voda 
z JÚ Bořitov.  

Z vodojemu Spešov 2×500 m3 je gravitačně voda vedena do obce Spešov, kde 
přívodným řadem z konce jeho rozvodné sítě je pomocí přečerpací stanice čerpána přes 
rozvodnou síť obce Ráječka do koncového vodojemu Ráječko 150 m3 s max. hladinou 
338,0m n.m. Rozvodná síť v obci je rovněţ propojena přímo na přivaděče Boskovice-
Blansko. Z vodojemu Spešov 2×500 m3 je gravitačně rovněţ zásobena městská část Dolní 
Lhota. 

Obec Bořitov vyuţívá pouze JÚ Spešov - Bořitov – vrtaná studna HVJ4, odkud je 
voda čerpána jednak přes rozvodnou síť do vodojemu Bořitov 250 m3 s max. hladinou 
365,60 m n.m., odkud je zpětně obec zásobena a jednak samostatným výtlakem do 
vodojemu Spešov 2×500 m3. 

Pro zásobení městských částí Rájec a Jestřebí slouţí především vlastní JÚ Rájec - 
Jestřebí - vrty HV201, HV4, HV5 s celkovou vydatností Q=9l/s odkud je voda čerpaná do 
vodojemu Svěslav 650 m3 s max. hladinou 352,00 m n.m., který je ještě gravitačně plněn 
přívodným řadem, jako odbočka z přivaděče Boskovice-Blansko. Na tomto přívodném řadu 
je u spotřebiště redukční šachta. 

Městská část Holešín je napojena přívodným řadem, jako odbočka z  přivaděče 
Boskovice-Blansko do přečerpávací stanice, odkud je voda čerpána samostatným výtlačným 
řadem do vodojemu Holešín 150 m3 s max. hladinou 435,0 m n.m.,odkud je Holešín 
gravitačně zásoben.  

Obec Doubravice nad Svitavou je gravitačně zásobena z vodojemu Doubravice nad 
Svitavou 2×250 m3 s max. hladinou 368,0 m n.m., který je gravitačně plněn přívodným 
řadem, jako odbočka z přivaděče Boskovice-Blansko. 

 

Plánováno je rozšíření o další spotřebiště, která mají samostatné vodovody a která se 
nacházejí v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení.a to : Lysice, 
Ţerůtky, Štěchov, Kunčina Ves, Kozárov, Vavřinec, Veselice, Suchdol, které jsou m. částí 
obce Vavřinec. Stávající nekvalitní zdroje pak mohou být vyřazeny z provozu. Lačnov nemá 
vodovod. Jsou navrţena opatření na zdroji JÚ Spešov s cílem zlepšení kvality pitné vody. 

Dále jsou navrţeny rozsáhlé investice spočívající z rekonstrukcí hlavních objektů 
vodovodů a to z důvodů nevyhovujícího stavu.  

Je navrţeno v obci - Lipůvka rozšíření akumulace, nový výtlačný a zásobovací řad 
z důvodu rozšiřující se zástavby obci Lipůvka a Svinošice v souladu s územním plánem obcí 
– Blansko - Hořice,  rozšíření akumulace o 500 m3 u stávající přerušovací komory Hořice. 
Dále je navrţena celková rekonstrukce vodojemu a části rozvodné sítě. 

 
 

1.2.1.2 Skupinový vodovod Boskovice 

Zdrojem skupinového vodovodu jsou tato JÚ: 
- společného JÚ Velké Opatovice- svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna – pro skup. 

vodovod je z celkového mnoţství Q = 81,0 l/s dohodnut odběr Q = 61,0 l/s 
- Borotín – 4 pramenní jímky Q = 0,3 l/s 
- Šebetov – Obora, Kapouňata, Světlá – pramenní jímky, kopaná studna s celk. Q = 

2,4 l/s 
- Boskovice – Svěrák – vrt Q = 4,5 l/s 
- Valchovské jímky – 5 pramenních jímek Q = 5,0 l/s 
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Záloţním zdrojem skupinového vodovodu je v současné době jímání povrchové vody 
z vodárenské nádrţe Boskovice vybudované na vodním toku Bělá, která je upravována na 
ÚV Bělá s kapacitou Q = 180 l/s s akumulací 2000 m3, odkud je voda čerpána do systému 
skupinového vodovodu Boskovice. Z hlediska bilance je tento ekonomicky náročný zdroj 
mimo provoz, ale je udrţován v provozní pohotovosti k moţnému zprovoznění do 14 dnů. 
Jako záloţní zdroj bude slouţit i nadále v pohotovostním, provozuschopném stavu, jako 
rezervní zdroj pitné vody pro mimořádné havarijní nebo provozní situace. 

Vodárenská nádrţ Boskovice, jako odběrné místo, je jiţ několik let nevyuţívána, 
protoţe zásobování vodou celého regionu s rezervou pokrývají podzemní vodní zdroje. 

V současné době z důvodu špatné kvality kanalizačních sběračů, odvádějících 
odpadní vody z povodí VN Boskovice do centrální ČOV dochází k úniku odpadních vod do 
nádrţe a tím k jejímu organickému znečištění, coţ se projevuje výraznou eutrofizací vody 
v nádrţi.  

Z JÚ Velké Opatovice je voda gravitačně přivaděčem vedena do vodojemu Hradisko 
650 m3 s max. hladinou 493,10 m n.m. a odtud do vodojemu Hřbitov 650 m3 a Hřbitov – nový 
1000 m3 s max. hladinou 440,70 m n.m. a odtud jsou gravitačně plněny vodojemy:   

 – Hrad 2×500 m3 s max. hladinou 429,50 m n.m.  
 – U nemocnice 250 m3 s max. hladinou 404,50 m n.m.  
 – Obora2×1000 m3 s max. hladinou 412,0 m n.m.  
Z vodojemu Obora je gravitačně zásobena větev Boskovice – Blansko a skupinový 

vodovod Drahanská vrchovina. 
Z jednotlivých vodojemů jsou zásobena tlaková pásma Boskovic, jehoţ zástavba je 

se značným výškovým rozdílem  ~ 80 m. 
Z vodojemu Obora 2×1000 m3 s max. hladinou 412,0 m n.m. je voda gravitačně 

vedena přivaděčem Boskovice – Blansko  DN 500 aţ do vodojemu Blansko – Sadová III. 
2×1500 m3 s max. hladinou 385,0 m n.m. Na trase tohoto přivaděče je odbočkou gravitačně 
plněn vodojem Lhota Rapotina 150 m3 s max. hladinou 370,0 m n.m., odkud je zásobena 
obec Lhota Rapotina.   

Další odbočkou z tohoto přivaděče Boskovice – Blansko, pro zásobení obce Obora, 
je přívodní řad DN 100 dl. 243 m napojen na čerpací stanici, odkud je voda čerpána přes síť 
obce Obora do koncového vodojemu Obora – obec nový 150 m3 s max. hladinou 
432,30 m n.m. 

Odbočkou z přívodního řadu Velké Opatovice-Boskovice je gravitačně plněn vodojem 
Borotín 100 m3 s max. hladinou 480,0 m n.m., odkud je obec zásobována. Z JÚ Borotín - 4 
pramenní jímky je gravitačně plněn starý vodojem Borotín 30 m3 s max. hladinou 
450,0 m n.m. Výškově je níţe poloţen neţ nový, napojený na přivaděč Velké Opatovice, 
a proto dochází k promíchání vody dodávané do obce. 

Odbočkou z přívodního řadu Velké Opatovice-Boskovice je gravitačně plněn vodojem 
Sudice 150 m3 s max. hladinou 403,10 m n.m., odkud je obec Sudice gravitačně zásobena. 

Odbočkou z přívodního řadu Velké Opatovice – Boskovice je přes redukční ventil 
gravitačně plněn vodojem Knínice 250 m3 s max. hladinou 431,0 m n.m., ze kterého je 
zásobena obec Knínice u Boskovic a který slouţí i jako akumulace pro obec Šebetov ze 
kterého je dotován chybějící nedostatek vody z místních zdrojů.   

Voda z místních zdrojů JÚ Kapouňata gravitačně plní vodojem Kapouňata 10 m3 
s max. hladinou 468,66 m n.m., a odtud je gravitačně zásobena samostatně část obce 
Šebetov. Voda z JÚ Obora gravitačně plní vodojem Obora 24 m3 a odtud je gravitačně 
zásobena samostatně část obce. Voda z  JÚ Světlá gravitačně plní vodojem Kopec 40 m3 
s max. hladinou 409,0 m n.m., a odtud je gravitačně zásobena převáţná část obce Šebetov. 

Dalším zdrojem je JÚ Boskovice – Svěrák a JÚ Valchovské jímky, odkud je voda 
gravitačně svedena do vodojemu Hrad. Odbočkou z přívodního řadu JÚ Valchovská, je 
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přívodním řadem plněn vodojemu Hrádkov I. 20 m3 s max. hladinou 420,0 m n.m.pro 
zásobení městské části Hrádkov. U tohoto vodojemu je AT stanice, která dopravuje vodu do 
vodojemu Hrádkov II .100 m3 s max. hladinou 473,10 m n.m., z něhoţ je rovněţ zásobena 
přes ČS městská část Vratíkov.   

 
Plánováno je rozšíření o další spotřebiště, které mají samostatné vodovody a to: 

Světlá, Cetkovice, Újezd u Boskovic 
Je navrţena v rámci skup. vodovodu změna v napojení obce Šebetov a to 

samostatným přivaděčem do nového vodojemu 2×150m3 jako odbočka z přivaděče 
V.Opatovice-Boskovice. 

Toto technické řešení umoţní také do r. 2007 nové zásobení obce Světlá, a to novým 
výtlačným řadem   čerpáním z ČS u vodojemu 2x150m3  do stávajícího vodojemu Světlá, 
čímţ bude zajištěno zásobení obyvatelstva kvalitní vodou v dostatečném mnoţství po celý 
rok.  

Napojení obce Cetkovice na skup. vodovod č. 102 – Boskovice novým samostatným 
přívodným řadem PE100 dl.4880m, který bude plnit nový vodojem Cetkovice 2×50m3 s max. 
hladinou 480,00m.n.m.  vyřeší problém se zdrojovým zabezpečením a tlakovými problémy 
v síti. Z vodojemu je navrţen nový zásobovací řad PE DN 150 dl.680m, který se napojí na 
stávající rozvodnou síť obce, která bude zásobována dvěmi tlakovými pásmy.  

Jsou navrţeny investice spočívající z rekonstrukcí hlavních objektů vodovodů a to 
z důvodů nevyhovujícího stavu, mezi něţ prioritně patří rozsáhlé rekonstrukce přivaděčů 
Velké Opatovice – Boskovice – Blansko, které zabezpečují dodávku vody pro cca 45 000 
obyvatel. Dále je navrţeno rozšíření akumulace v Boskovicích o 400m3-vdj. Doubrava . 

 
 

1.2.1.3 Skupinový vodovod Letovice 

Zdrojem skupinového vodovodu jsou JÚ: 
- Vlkov – 1 kopaná studna + 2 HV + 3 horizontální vrty Q = 8,0 l/s 
- Letovice – Písečná – 3 kopané studny + 1 pramenní jímka 
- Poříčí – 8 kopaných studní + 3 pramenní jímky celk. Q = 11,0 l/s 
- Třebětín – pramenní jímka 
- Bačov – pramenní jímka Q = 0,9 l/s 
- Křetín – Doliny – 2 kopané studny 
- Sýčka – kopaná studna + zářezy celk.  Q = 1,8 l/s 
- Lazinov – 2 kopané studny Q = 1,0 l/s 
Dále je skupinový vodovod dotován dle potřeby ze skupinového vodovodu Boskovice 

s JÚ Velké Opatovice a to větví přivaděče Boskovice-Letovice.  
Skupinový vodovod předává vodu do samostatného vodovodu č. 182 – Stvolová.  
Letovice a místní části Třebětín a Meziříčko jsou zásobovány pitnou vodou ze 

skupinového vodovodu Letovice jednak z vlastních zdrojů značně kolísavé vydatnosti, JÚ 
Vlkov, JÚ Písečná, JÚ Poříčí a JÚ Třebětín a dále dotací z přivaděče Boskovice-Letovice, se 
zdrojem JÚ Velké Opatovice. Vodovodní přivaděč je veden z vodojemu Hřbitov 650 + 1000 
m3 s max. hladinou 440,7 m n.m. v Boskovicích do vodojemu Letiště – starý a nový 500 + 
500 m3 s max. hlad. 407,1 m n.m. s regulovanou dopravou vody na Q kapacitní = 22 l/s (oba 
vodojemy jsou vzájemně propojeny). ) Odtud je přívodním řadem PVC 150 zásobeno 
nejvýše situované sídliště „U kříţku“. Přívodní řad je propojen se stávající rozvodnou sítí.     
Z vodojemu Letiště je gravitačně plněn vodojem „U zámku“ 2×175 m3 s max. hl. 
368,80 m n.m., který je rovněţ dotován z prameniště Vlkov, Písečná a Poříčí. Voda 
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z prameniště Třebětín plní vodojem Havírna 150 m3 s max. hlad. 371,00 m n.m. Vodojemy 
jsou propojené rozvodnou sítí se systémem sekčních šoupátek.  

Místní části Zábludov a Kněţevisko jsou napojeny na stávající rozvodnou síť 
v Letovicích, asi 300 m za ţelezniční tratí. Voda ze sítě natéká do akumulace přečerpací 
stanice Zábludov, odkud je čerpána výtlakem do vodojemu Zábludov 2×50 m3 s max. hlad. 
479,2 m n.m. Odtud jsou gravitačně zásobené obě městské části Zábludov a Kněţevisko. 

Přívodný řad pro Jasinov je napojen na stávající zásobovací řad pro městskou část 
Zábludov. 

Místní část Zboněk je zásoben od roku 2000 společně s městskou částí Klevetov 
pitnou vodou ze skupinového vodovodu Letovice. Přívodní řad do městské části Zboněk 
PVC 100 se napojuje za horní tlakové pásmo v Letovicích, z ul. Brněnská, které je pod 
tlakem vodojemu Letiště starý + nový, 500 + 500 + 500 m3 s max. hladinou 407,1 m n.m. 
V místě napojení je osazen redukční a vodoměrná šachta. Před městskou částí Zboněk je na 
konci přívodního řadu z důvodu zajištění vyhovujících tlakových poměrů a hygienického 
zabezpečení pitné vody vybudována redukční šachta s dávkovnou NaClO. 

Obec Míchov je gravitačně zásobena z vodojemu Míchov 2×250 m3 s max. hladinou 
401,80 m n.m., který je gravitačně plněn přivaděčem Boskovice-Letovice, který gravitačně 
rozvádí vodu z centrálního vodojemu Hřbitov 650 + 1000 m3 s max. hladinou 440,7 m n.m.. 

Na konec rozvodné sítě Míchova je napojen přívodní řad do Bačova (městské části 
Boskovic), kde je ještě místní vodojem Bačov 10 m3 s max. hlad. 400,00 m n.m. 

Chrudichromy jsou zásobeny pitnou vodou odbočkou z přivaděče Boskovice-
Letovice, který gravitačně rozvádí vodu z centrálního vodojemu Hřbitov 650 + 1000 m3 
s max. hladinou 440,7 m n.m . Na přívodním řadu je osazena redukční a vodoměrná šachta. 

Křetín je zásoben z místních zdrojů JÚ Křetín – Doliny, JÚ Křetín – Síčka a dále 
dotací JÚ Poříčí. Voda z obou místních pramenišť plní gravitačně vodojem Křetín (starý + 
nový) 2×75 m3 + 100 m3 se stejnou max. hladinou 430,0 m n.m. Do tohoto vodojemu je 
rovněţ čerpána voda z JÚ Poříčí  přečerpávací stanicí Dolní Poříčí. 

Lazinov je zásoben z místního zdroje JÚ Lazinov a zdrojů JÚ Poříčí. Voda 
z prameniště Poříčí je akumulována ve vodojemu Lazinov 30 m3 s max. hladinou 402,3, 
odkud je čerpána čerpací stanicí Lazinov do vodojemu Poříčí 250 m3 s max. hladinou 445,7 
m, ze kterého je obec gravitačně zásobena. Z JÚ Lazinov v severní části obce je voda 
přečerpána do rozvodné sítě a zásobuje horní tlakové pásmo. 

V případě nutnosti je moţná pro Lazinov a Křetín dotace z Letovic (přívod vody 
Boskovice – Letovice z JÚ Velké Opatovice). 

  
Je navrţeno moţné napojení na systém skupinového vodovodu Letovice pro skupinu 

obcí Vranová, Vřesice, Sulíkov, event. i obce Rozsíčka, které se nacházejí v problémové 
oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení. Stávající nekvalitní zdroje pak mohou 
být vyřazeny z provozu.              

V časovém horizontu 2005 – 2006 se předpokládá výstavba vodovodu pro veřejnou 
potřebu v obci Prostřední Poříčí a městské části Podolí. Obě tyto spotřebiště budou 
napojeny na systém skupinového vodovodu Letovice. 

V časovém horizontu 2007 je plánováno napojení obce Nýrov na skupinový vodovod 
Letovice z důvodu zajištění zásobení obyvatelstva kvalitní vodou v dostatečném mnoţství po 
celý rok, protoţe obec Nýrov má samostatný vodovod, ale s nedostatečným zdrojovým 
zabezpečením. 

Dále jsou navrţeny investice spočívající z rekonstrukcí hlavních objektů vodovodů 
a to z důvodů nevyhovujícího stavu. 
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1.2.1.4 Skupinový vodovod Drahanská Vrchovina 

Jedná se o skupinový vodovod bez vlastního zdroje, přibírající vodu ze skupinového 
vodovodu  č. 102 Boskovice se zdrojem společného JÚ Velké Opatovice – 5 HG vrtů + 
kopaná studna s celkovou vydatností Q = 81,0 l/s a pro skup. vodovod Boskovice dohodnutý 
odběr Q=61l/s, odkud je voda gravitačně přivaděčem vedena do vodojemu Hradisko 650 m3 
s max. hladinou 493,10 m n.m. a odtud do vodojemu Hřbitov 650 m3 a Hřbitov – nový 
1000 m3 s max. hladinou 440,70 m n.m. Odtud jsou gravitačně plněny vodojemy   

– Hrad 2×500 m3 s max. hladinou 429,50 m n.m.  
– U nemocnice 250 m3 s max. hladinou 404,50 m n.m.  
– Obora 2×1000 m3 s max. hladinou 412,0 m n.m.  
Z vodojemu Obora je gravitačně zásobena větev Boskovice – Blansko a skupinový 

vodovod Drahanská vrchovina. 
Skupinovým vodovodem Drahanská vrchovina je především zásobovaná skupina 

obcí jako vodou předanou do sousedícího Olomouckého kraje a to na územním celku 
Prostějov: Protivanov, Brusín, Drahany, Niva, Otinoves, Repechy, Rozstání-Baldovec a dále 
samostatné vodovody na Blanensku a to: samostatný vodovod č. 125 Lipovec, č. 189 
Vysočany. 

Dále zde existuje moţnost dotace vody do skupinového vodovodu č. 106 Němčice 
jeho propojením u obce Suchý.  

Z vod. Obora je voda čerpána do vodojemu Valchov 2×250 m3 s max. hladinou 
525,0 m n.m., odtud dále čerpána do vodojemu Ţďárná 2×250 m3 s max. hladinou 
657,0 m n.m., odtud dále čerpána do vodojemu Skály 2×250 m3 s max. hladinou 
724,9 m n.m, který se jiţ nachází na území kraje Olomouckého- okr. Prostějov. 

Voda předaná do samostatného vodovodu č. 125 Lipovec 
Vzhledem k nestabilnosti místního zdroje Lipovec bylo provedeno v obci Rozstání-

okr. Prostějov, u rod. domu č.p. 236 k propojení přívodným řadem do vodojemu 250 
m3/589,20 Lipovec se skupinovým vodovodem Drahanská vrchovina a tím bylo vyřešeno 
zásobování místní části Marianín, která se nachází asi 2,2km od Lipovce. 

Voda předaná do samostatného vodovodu č. 189 Vysočany. 
Přívodným řadem DN100 skupinového vodovodu Drahanská vrchovina je gravitačně 

zásobena obec Vysočany. 
 
 
V tabulce č. 3 je uvedena vyuţitelnost zdrojů vodárenské soustavy Boskovice - 

Blansko. V přehledu potřeby vody jsou uvedeny obce s počtem zásobených obyvatel větším 
neţ 2000.  

K roku 2002 jsou stávající zdroje vyuţívány zhruba z 44-59 % .  
K roku 2015 předpokládáme nárůst potřeby vody o zhruba 9-10 % oproti roku 2002. 

Nárůst potřeby vody předpokládáme i přes sníţení počtu obyvatel v některých obcích 
a městech. 

 
 

Bilance potřeby vody ve vodárenské soustavě Boskovice - Blansko 
Tabulka 

č. 3 
 

 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 
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 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

Zdroje pitné vody celkem 248,2 248,2 293,2 293,2 293,9 293,9 

z toho Zdroj Velké Opatovice - 
 svazek 5 HG vrtů+1 kop.st. 

61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 

       

Voda předaná celkem 3,2 4,5 4,2 5,8 4,2 5,8 

do Olomouckého kraje 3,2 4,5 4,2 5,8 4,2 5,8 

       

Potřeba vody celkem 108,0 143,2 115,4 154,2 118,1 158,11 

z toho Blansko 38,4 50,0 34,9 45,4 35,9 46,7 

 Jestřebí 7,6 9,9 7,6 9,9 7,9 10,3 

 Boskovice 26,7 34,7 25,1 32,6 24,0 31,3 

 Černá Hora 0,0 0,0 5,8 7,8 5,7 7,7 

 Letovice 11,2 14,6 10,2 13,2 10,5 13,7 

       

Přebytek/deficit 137,0 100,5 173,7 133,2 171,6 130,1 

Vyuţití zdrojů 49,2% 65,7% 39,2% 52,4% 39,7% 53,1% 

 
 
Další podrobnější údaje k vodárenské soustavě Boskovice - Blansko jsou uvedeny 

v tabulkách Tab_VIII_sk.xls, listy 101, 102, 110, 114 v tabulkové části Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. 

 
 
 

1.2.2 Vodárenská soustava Jedovnice - Němčice 

V následující tabulce č. 4 uvádíme přehled obcí zásobených pitnou vodou 
z vodárenské soustavy Jedovnice - Němčice. 

 
 
Přehled obcí napojených na vodárenskou soustavu Jedovnice - Němčice 

Tabulka 
č. 4 

 

Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet  
zásobených 

obyvatel  

103 – Skupinový vodovod Jedovnice 

CZ062.3701.6201.0013.01 Jedovnice  2492 

CZ062.3701.6201.0014.01 Kotvrdovice  803 

CZ062.3701.6201.0015.01 Krasová  245 

CZ062.3701.6201.0030.01 Rudice  824 

CZ062.3701.6201.0031.01 Senetářov  449 

CZ062.3701.6201.0039.01 Vilémovice  292 

                                                

 Počet zásobovaných obyvatel s uvedeným rokem připojením představuje předpokládaný počet napojených 
obyvatel na vodovod v roce připojení. 
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Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet  
zásobených 

obyvatel  

106 – Skupinový vodovod Němčice 

CZ062.3701.6201.0018.01 Kuničky 2008 266 

CZ062.3701.6201.0026.01 Ostrov u Macochy  1082 

CZ062.3701.6201.0027.01 Petrovice  414 

CZ062.3701.6201.0036.01 Šošůvka  711 

CZ062.3701.6201.0042.01 Ţďár  358 

CZ062.3701.6202.0074.01 Ludíkov  298 

CZ062.3701.6202.0079.01 Němčice  444 

CZ062.3701.6202.0095.01 Suchý  367 

CZ062.3701.6202.0109.01 Velenov  190 

CZ062.3701.6202.0115.01 Ţďárná  701 

 
 
Podrobnější údaje o jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulkách VII pod označením 

(posledních šest číslic z kódu PRVKUC) v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 

 
 

1.2.2.1 Skupinový vodovod Jedovnice 

Zdrojem skupinového vodovodu jsou tato JÚ: 
Jedovnice – vrty HV 103, HV 104 a vrtané studny JV 14, JV 6 a JV 7 s   
 Q = 17,5 l/s 
Rudice, Rakovec a Tipeček (pramenní jímky a vrt do podz.toku) s  
 Q = 3,4 l/s. 

Zdroj Jedovnice – vrt JV7 s Q = 4,96 nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. Limity 
ukazatelů Fe = 0,45 mg/l a Mn = 0,39 mg/l. Voda je upravována v ÚV Jedovnice. Ze zdrojů 
podzemní vody – vrtů HV 103, 104 a vrtaných studní  JV 14, JV 6, JV 7, je voda čerpána 
samostatným výtlakem do akumulace 400 m3 ÚV, přičemţ z vrtu JV 7 je voda čerpána 
samostatně na ÚV s kapacitou Q = 8,0 l/s na pískové filtry s akumulací 30 m3 a následně 
přepouštěna do akumulace ÚV. Odtud je voda čerpána do vodojemu Větřák 2×250 m3 
s max. hladinou 512,40 m n.m., odkud je zásobované dolní tlakové pásmo Jedovnic a 
z čerpací stanice umístěné v areálu vodojemu je voda čerpána výtlakem do vodojemu 
Kotvrdovice 2×250 m3 s max. hladinou 569,0 m n.m., odkud je gravitačně zásobena obec 
Kotvrdovice a za ní obec Krasová. Čerpací stanicí umístěnou v armaturní komoře je voda 
samostatným výtlačným řadem čerpána do vodojemu Senetářov 150 m3 s max. hladinou 
577,60 m n.mZ  I. TP Jedovnic je voda přečerpávána do vodojemu Jedovnice 250 m3 s max. 
hladinou 535,85 m n.m., odkud je gravitačně zásobené II.TP Jedovnic a přívodním řadem 
gravitačně obec zásobena obec Vilémovice.  

Zástavba v blízkosti vodojemu a lokalita „Nad rybníkem“, které tvoří III. TP Jedovnice 
byla zásobená AT stanice u vodojemu Větřák. Při rozšiřování tohoto pásma v r. 2000 byl 
vybudovaný propojovací řad DN 100 v délce 30 m napojený v armaturní šachtě vodojemu 
Větřák přes redukční ventil na výtlačný řad do vodojemu Kotvrdovice. Tímto řešením je 
moţné vyřazení AT stanice z provozu. Provedením úpravy ukončení výtlačného řadu 
Jedovnice – Kotvrdovice ve vodojemu Kotvrdovice je moţné vyuţít výtlačného řadu zpětně 
jako zásobovacího pro III. TP Jedovnice. 
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Pro zásobení obce Rudice slouţí především prameniště Rakovec a Tipeček- 
podzemní potok v krasovém území obce, přítok Jedovnického potoka. Z prameniště 
Rakovec je voda jímána přes pramenní jímku do akumulace 60 m3 s max. hladinou 540,0 m 
n.m., odtud je voda gravitačně vedena do vodojemu Pod kovárnou 80 m3. Do téhoţ 
vodojemu je voda čerpána z druhého jímacího území Tipeček. Z vodojemu Pod kovárnou je 
voda přečerpávána společným výtlačným a zásobovacím potrubím do řídícího vodojemu 
V hájcích 150 m3 s max. hladinou 530,60 m n.m., odkud je gravitačně zásobované I. tlakové 
pásmo obce. II. tlakové pásmo je zásobené přes AT stanici, přistavěnou k vodojemu. 

Při nedostatku vody z těchto místních zdrojů, je vyuţívána dotace vody z vodovodní 
sítě I.TP obce Jedovnice propojením končící zástavby s přívodním řadem z prameniště 
Rakovec. 

 
Uvaţuje se s rozšířením o další spotřebiště, v r.2005 s dotací vody ze skupinového 

vodovodu Jedovnice do obce Ostrov u Macochy a to napojením přivaděče LT100 na konec 
rozvodné sítě  obce Krasová do stávajícího vodojemu Ostrov 250 m3 s max. hladinou 540,0 
m n.m. Jsou navrţena opatření spočívající z rekonstrukce ÚV Jedovnice, s cílem zlepšení 
kvality vody, především zdroje Jedovnice – vrt JV 7, nesplňují limity ukazatelů Fe a Mn 
a dále z rekonstrukcí hlavních objektů vodovodu z důvodu nevyhovujícího. V obci 
Kotvrdovice bude síť rozdělena na tlaková pásma 

 

 

1.2.2.2 Skupinový vodovod Němčice 

Zdrojem skupinového vodovodu jsou tato JÚ: 
- Němčice – Skalka, jeskyně Q = 0,7 l/s 
- Velenov – 11 kopaných studní Q = 0,2 l/s 
- Valchov Ţleby – vrt HV 2a, vrtaná studna (jako voda převzatá) Q = 3,5 l/s 
- Ţďár – vrtaná studna HV 201, HVZ 201 Q = 5,0 l/s 
- Ostrov – Balcarka – vrty, kopané studny CS 1, CS 2Q = 0,2 l/s 
- Balcarka-2vrty+ sb.studna Q = 1,0 l/s 
Dále zde existuje moţnost dotace vody do skupinového vodovodu č. 106 Němčice 

jeho propojením u obce Suchý. Ze zdroje Ţďár, nacházející se na okraji Moravského krasu je 
voda upravována v ÚV, protoţe nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limity ukazatele Fe 
a agresivní kyseliny uhličité. 

Skupinový vodovod dále vodu předává do samostatného vodovodu č. 126 Sloup.  
Ze zdroje JÚ Skalka je voda čerpána do vodojemu Skalka 50 m3 s max. hladinou 

598,20 m n.m. a odtud do obce Němčice, nebo přímo z JÚ čerpána do rozvodné sítě 
Němčice a přebytky jdou do vodojemu Ludíkov 250 m3 s max. hladinou 632,60 m n.m., 
odkud je jednak gravitačně zásobena obec Ludíkov a dále čerpáním přes síť obce Ţďáná 
plněn vodojem Suchý 150 m3 s max. hladinou 687,10 m n.m., z něhoţ zpětně gravitací je 
zásobena obec Suchý. 

Ze zdroje JÚ Ţďár, který je nejvydatnějším zdrojem skupinového vodovodu, 
nacházejícím se v okrajové oblasti Moravského krasu, je voda čerpaná do úpravny vody, kde 
se upravuje, neboť neodpovídá limitům vyhl. 252/2004 Sb. v obsahu Fe a agresivní kyseliny 
uhličité. Z ÚV je voda čerpána výtlačným řadem do vodojemu Ţďár  500 m3  s max. hladinou 
602,50 m n.m. a  odtud je voda vedena gravitačně do vodojemu Skalka 50 m3. Z akumulace 
ÚV Ţďár je voda rovněţ dopravována samostatným gravitačním řadem přes přerušovací 
komoru Šošůvka 20 m3 s max. hladinou 545,50 m n.m., dále kolem rekreační oblasti Sloup 
do Sloupu (obec Sloup není součástí skupinového vodovodu Němčice) a ulicí Příhon do 
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přečerpávací stanice s akumulací 20 m3 Šošůvka s max. hladinou 540,0 m n.m., odtud přes 
síť obce do koncového vodojemu Šošůvka 100 m3 s max. hladinou 609,0 m n.m. 

Z vodojemu Ţďár jsou dále gravitačně zásobené obce Ţďár a Petrovice ( přívodní řad 
z vodojemu Ţďár z PVC 150 navazuje v blízkosti ÚV Ţďár na původní přívodní zásobovací 
řad z OC DN 100 vedený mezi obcemi Němčice a Ţďár). 

Z JÚ Velenov je voda jímána ve vodojemu Velenov 42 m3 (3×14 m3) s max. hladinou 
600,10 m n.m., nacházející se v těsné blízkosti JÚ, odkud je obec gravitačně zásobena. 
Dotace do vodojemu Velenov je gravitačním nátokem z vodojemu Suchý 150 m3 s max. 
hladinou 687,10 m n.m.   

Z JÚ Ostrov – Balcarka je voda čerpána přímo do rozvodní sítě obce Ostrov 
u Macochy a z JÚ Ostrov  je voda čerpána do vdj. Ostrov 250 m3 s max. hladinou 540,0 m 
n.m., odkud je obec gravitačně zásobena. Dále je z důvodu značného omezení vydatnosti 
zdrojů  v období sucha moţností dotace vody ze skupinového vodovodu Němčice,- č. 106 
a to z akumulace ÚV Ţďár, odkud je voda gravitačně vedena přes přerušovací komoru 
Šošůvka 20 m3 s max. hladinou 545,50 m n.m., dále kolem rekreační oblasti Sloup do 
Sloupu a do přečerpávací stanice s akumulací 20 m3 Šošůvka s max. hladinou 540,0 m n.m. 
Z ní je voda čerpána výtlačným řadem přes síť obce do vodojemu Ostrov 250 m3 s max. 
hladinou 540,0 m n.m. 

 
Uvaţuje se s rozšířením o další spotřebiště, v r.2008 s dotací vody ze skupinového 

vodovodu Němčice do obce Kuničky a to  propojením přivaděče LT100 stávajících vodojemů 
Ţďár a Kuničky. Jsou navrţena opatření spočívající z rekonstrukcí hlavních objektů 
vodovodů a to z důvodů nevyhovujícího stavu. 

Je navrţena pro obec Ostrov u Macochy dotace vody ze skupinového vodovodu 
Jedovnice a to napojením přivaděče z obce Krasová do Ostrova u Macochy, a to napojením 
přivaděče LT100 na konec rozvodné sítě  obce Krasová do stávajícího vodojemu Ostrov 
250 m3 s max. hladinou 540,0 m n.m.  

 
 

V tabulce č. 5 je uvedena vyuţitelnost zdrojů vodárenské soustavy Jedovnice - 
Němčice. V přehledu potřeby vody jsou uvedeny obce s počtem zásobených obyvatel větším 
neţ 2000.  

K roku 2002 jsou stávající zdroje vyuţívány zhruba z 40-55 % .  
K roku 2015 předpokládáme nárůst potřeby vody o zhruba 1% oproti roku 2002.  
 
 

Bilance potřeby vody ve vodárenské soustavě Jedovnice - Němčice 
Tabulka 

č. 5 
 

 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

Zdroje pitné vody celkem 42,5 42,5 44,5 44,5 44,5 44,5 

       

Potřeba vody celkem 17,1 23,5 15,9 22,0 17,2 23,9 

z toho Jedovnice 5,7 7,4 4,4 5,7 4,6 5,9 

       

Přebytek/deficit 25,4 19,0 28,6 22,5 27,3 20,6 

Vyuţití zdrojů 40,3% 55,3% 35,8% 49,5% 38,7% 53,6% 



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky 

Strana 23 

 
 
Další podrobnější údaje k vodárenské soustavě Jedovnice - Němčice jsou uvedeny 

v tabulkách Tab_VIII_sk.xls, listy 103, 106 v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 

 
 
 

1.2.3 Skupinový vodovod Kunštát 

V následující tabulce č.6 uvádíme přehled obcí zásobených pitnou vodou 
ze skupinového vodovodu Kunštát. 

 
 

Přehled obcí napojených na skupinový vodovod Kunštát 
Tabulka 

č.6 

 

Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet  
zásobených 

obyvatel  

104 – Skupinový vodovod Kunštát 

CZ062.3701.6202.0067.01 Kunštát  1772 

CZ062.3701.6202.0067.03 Rudka  194 

CZ062.3701.6202.0067.04 Sychotín  153 

CZ062.3701.6202.0067.06 Újezd  233 

CZ062.3701.6202.0114.01 Zbraslavec  181 

 
 
Podrobnější údaje o jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulkách VII pod označením 

(posledních šest číslic z kódu PRVKUC) v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 

 

Zdrojem skupinového vodovodu jsou tato JÚ: 
- Hliníky a Zámecký – pramenní jímky a Milenky – vrtaná studna s Q = 3,8 l/s 
- Sychotín – vrtané studny HV 101 a 104, které jsou v současné době mimo provoz 

z důvodu zhoršené kvality 
- Újezd – pramenní jímka Q = 1,5 l/s 
- Zbraslavec – vrtaná studna HV 4 a kopané studny s Q = 8,1 l/s 
Voda z JÚ Újezd je upravována v odkyselovací stanici na podzemních otevřených 

filtrech s dolomitovou náplní. Voda z JÚ Zbraslavec a to vrtaná studna HV 4 a kopaná studna 
s dvěma pramenními jímkami je upravována v odkyselovací stanici s provzdušňováním – 
systém Bouček. 

Z JÚ Zbraslavec je voda čerpána do odkyselovací stanice s provzdušňováním 
a odtud odtéká do akumulace 100 m3 ČS, odtud je čerpána výtlačným a zásobovacím řadem 

                                                

 Počet zásobovaných obyvatel s uvedeným rokem připojením představuje předpokládaný počet napojených 
obyvatel na vodovod v roce připojení. 
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přes spotřebiště obce Zbraslavec do vodojemu Zbraslavec 100 m3 s max. hladinou 409,50 m 
n.m., odkud je stejným řadem gravitačně zásobena celá obec. 

Z akumulace 100 m3 ČS je pitná voda čerpána také do vodojemu Hliníky 250 m3 
s max. hladinou 500,80 m n.m v Kunštátě, který je rovněţ gravitačně plněn z JÚ Kunštát-
Hliníky a Zámecký a z JÚ  Milenky čerpáním. Z tohoto vdj. je zásobené II. TP Kunštátu, které 
tvoří většinovou část městské zástavby. Přes II. tlakové pásmo Kunštátu je voda 
dopravována gravitačně do vdj. Zámek 150 m3, s max. hladinou 465,0 m n.m. ze kterého je 
zásobeno  

I. TP Kunštátu včetně celé městské části Sychotín. 
Přes přečerpávací stanici Hliníky s akumulací 20 m3, která je propojena s akumulací 

250 m3 vodojemu Hliníky je vodou zásobeno III. TP Kunštátu. Odtud je čerpáním voda 
dopravována do vodojemu Rudka 250 m3 s max. hladinou 565,0 m n.m., odkud je gravitačně 
zásobována městská část Rudka (nejvýše poloţené spotřebiště skupinového vodovodu) 
a přes přerušovací komoru 10 m3 s max. hladinou 535,0 m n.m zásobované III. TP Kunštátu.  

Z JÚ Újezd je gravitačně plněn vodojem Újezd 40 m3 s max. hladinou 493,20 m n.m., 
odkud  je gravitačně zásobena městská část Újezd. Z kapacitních důvodů zdroje je ale 
městská část Újezd dotována pomocí přívodního gravitačního řadu ze III. TP Kunštátu, jehoţ 
max. hydrostatický tlak je dán max. hladinou přerušovací komory 10 m3, tj. 535,0m n.m. 
Provedeno je i propojení na II. tlakové pásmo Kunštátu, ale to zajišťuje tlak 0,38 MPa 
a přítok do vodojemu Újezd nezajišťuje vůbec. Otevření uzávěrů obou propojů II. a III. TP 
nesmí být provedeno najednou.  

 
Neuvaţuje se s rozšířením o další spotřebiště. Jsou navrţená opatření spočívající 

z rekonstrukcí hlavních objektů vodovodů a nová technologie odkyselovací stanice 
Zbraslavec, a to z důvodů nevyhovujícího stavu. 

 
 

V tabulce č. 7 je uvedena vyuţitelnost zdrojů skupinového vodovodu Kunštát. 
V přehledu potřeby vody jsou uvedeny obce s počtem zásobených obyvatel větším neţ 
2000.  

K roku 2002 jsou stávající zdroje vyuţívány zhruba z 28-40 % .  
K roku 2015 předpokládáme pokles potřeby vody o zhruba 6% oproti roku 2002, 

z důvodu předpokládaného poklesu obyvatel.  
 
 

Bilance potřeby vody ve skupinovém vodovodu Kunštát 
Tabulka 

č. 7 
 

 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

Zdroje pitné vody celkem 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 

       

Potřeba vody celkem 3,8 5,3 3,5 4,9 3,6 5,0 

       

Přebytek/deficit 9,6 8,1 9,9 8,5 9,8 8,4 

Vyuţití zdrojů 28,6% 39,6% 26,1% 36,2% 27,1% 37,7% 
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Další podrobnější údaje ke skupinovému vodovodu Kunštát jsou uvedeny v tabulkách 
Tab_VIII_sk.xls, list 104 v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Jihomoravského kraje. 

 
 
 

1.2.4 Vodárenská soustava Březová II.,Březová I Vírský oblastní 
vodovod (VOV) 

V následující tabulce č. 8 uvádíme přehled obcí zásobených pitnou vodou 
z vodárenské soustavy Březová II., Březová I, Vírský.oblastní vodovod (VOV). 

 
 

Přehled obcí napojených na vodárenskou soustavu Březová II., Březová I, Vírský 
oblastní vodovod (VOV) 

Tabulka 
č. 8 

 

Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet  
zásobených 

obyvatel  

326 – Vodárenská soustava Březová II, Vírský oblastní vodovod (VOV) 

CZ062.3703.6209.0219.01 Hvozdec 2015 247 

CZ062.3703.6216.0391.01 Ostopovice 2015 1459 

CZ062.3703.6216.0412.01 Vranov 2008 581 

CZ062.3703.6216.0413.01 Ţelešice  1191 

CZ062.3703.6217.0441.01 Štěpánovice 2006 102 

309 – Skupinový vodovod Bílovice nad Svitavou (Vodovod Březová I) 

CZ062.3703.6216.0375.01 Bílovice nad Svitavou  2093 

CZ062.3703.6216.0381.01 Kanice  472 

CZ062.3703.6216.0400.01 Řícmanice  426 

105 – Skupinový vodovod Malá Lhota 

CZ062.3701.6201.0022.01 Lubě  106 

CZ062.3701.6201.0023.01 Malá Lhota  133 

201 – Vodovod města Brna 

CZ062.3702.6203.0117.01 Brno - město  379185 

301 – Skupinový vodovod Tišnov 

CZ062.3703.6209.0217.01 Čebín 2009 1568 

CZ062.3703.6217.0417.01 Březina 2009 402 

CZ062.3703.6217.0421.01 Heroltice 2009 156 

CZ062.3703.6217.0423.01 Hradčany 2009 459 

CZ062.3703.6217.0426.01 Lomnička 2009 372 

CZ062.3703.6217.0432.01 Předklášteří 2009 1328 

CZ062.3703.6217.0435.01 Sentice 2009 507 

CZ062.3703.6217.0440.01 Šerkovice 2009 192 

CZ062.3703.6217.0442.01 Tišnov 2009 8226 

CZ062.3703.6217.0448.01 Ţelezné 2009 282 

                                                

 Počet zásobovaných obyvatel s uvedeným rokem připojením představuje předpokládaný počet napojených 
obyvatel na vodovod v roce připojení. 
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Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet  
zásobených 

obyvatel  

302 – Skupinový vodovod Ţidlochovice 

CZ062.3703.6221.0624.01 Blučina 2006 1979 

CZ062.3703.6221.0627.01 Hrušovany u Brna 2006 2882 

CZ062.3703.6221.0634.01 Opatovice 2006 907 

CZ062.3703.6221.0637.01 Přísnotice 2006 216 

CZ062.3703.6221.0643.01 Unkovice 2006 613 

CZ062.3703.6221.0644.01 Vojkovice 2006 988 

CZ062.3703.6221.0645.01 Ţabčice 2006 1330 

CZ062.3703.6221.0647.01 Ţidlochovice 2006 3087 

303 – Skupinový vodovod Ivančice - Rosice 

CZ062.3703.6208.0201.01 Biskoupky 2015 166 

CZ062.3703.6208.0204.01 Hlína 2015 219 

CZ062.3703.6208.0205.01 Ivančice 2015 9319 

CZ062.3703.6208.0206.01 Ketkovice 2015 594 

CZ062.3703.6208.0209.01 Moravské Bránice 2015 910 

CZ062.3703.6208.0211.01 Neslovice 2015 771 

CZ062.3703.6208.0212.01 Nová Ves 2015 702 

CZ062.3703.6208.0213.01 Nové Bránice 2015 628 

CZ062.3703.6208.0214.01 Oslavany 2015 4522 

CZ062.3703.6214.0332.01 Babice u Rosic 2015 498 

CZ062.3703.6214.0335.01 Kratochvilka 2015 426 

CZ062.3703.6214.0338.01 Lukovany 2015 500 

CZ062.3703.6214.0340.01 Příbram na Moravě 2015 521 

CZ062.3703.6214.0342.01 Rosice 2015 5264 

CZ062.3703.6214.0347.01 Tetčice 2015 932 

CZ062.3703.6214.0350.01 Vysoké Popovice 2015 570 

CZ062.3703.6214.0353.01 Zastávka 2015 2388 

304 – Skupinový vodovod Drásov 

CZ062.3703.6217.0420.01 Drásov  1163 

CZ062.3703.6217.0427.01 Malhostovice  728 

306 – Skupinový vodovod Šlapanice 

CZ062.3703.6216.0376.01 Blaţovice  1017 

CZ062.3703.6216.0380.01 Jiříkovice  841 

CZ062.3703.6216.0382.01 Kobylnice  706 

CZ062.3703.6216.0392.01 Podolí  1007 

CZ062.3703.6216.0393.01 Ponětovice  297 

CZ062.3703.6216.0396.01 Prace  497 

CZ062.3703.6216.0405.01 Šlapanice  6213 

CZ062.3703.6216.0383.01 Kovalovice 2008 409 

CZ062.3703.6216.0385.02 Mokrá 2008 2578 

CZ062.3703.6216.0395.01 Pozořice 2008 1969 

CZ062.3703.6216.0402.01 Sivice 2008 905 

CZ062.3703.6216.0408.01 Tvaroţná 2008 993 

CZ062.3703.6216.0411.01 Viničné Šumice 2008 885 

307 – Skupinový vodovod Jinačovice - Rozdrojovice 

CZ062.3703.6209.0225.01 Rozdrojovice 2010 685 

308 – Skupinový vodovod Zbraslav - Stanoviště 

CZ062.3703.6214.0337.01 Litostrov 2015 99 

CZ062.3703.6214.0346.01 Stanoviště 2015 312 
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Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet  
zásobených 

obyvatel  

CZ062.3703.6214.0348.01 Újezd u Rosic 2015 216 

CZ062.3703.6214.0354.01 Zbraslav 2015 1188 

310 – Skupinový vodovod Střelice 

CZ062.3703.6216.0394.01 Popůvky 2009 552 

CZ062.3703.6216.0404.01 Střelice 2009 2399 

CZ062.3703.6216.0407.01 Troubsko 2009 1536 

313 – Skupinový vodovod Rajhrad 

CZ062.3703.6216.0399.01 Rebešovice 2004 547 

CZ062.3703.6216.0403.01 Sokolnice  1480 

CZ062.3703.6216.0406.01 Telnice 2003 340 

CZ062.3703.6221.0626.01 Holasice  811 

CZ062.3703.6221.0630.01 Měnín  850 

CZ062.3703.6221.0631.01 Moutnice 2003 296 

CZ062.3703.6221.0632.01 Nesvačilka  38 

CZ062.3703.6221.0635.01 Otmarov 2003 47 

CZ062.3703.6221.0636.01 Popovice 2003 57 

CZ062.3703.6221.0638.01 Rajhrad  2081 

CZ062.3703.6221.0639.01 Rajhradice 2003 316 

CZ062.3703.6221.0642.01 Těšany  1064 

CZ062.3703.6221.0646.01 Ţatčany 2003 203 

314 – Skupinový vodovod Ořechov 

CZ062.3703.6216.0378.01 Hajany  282 

CZ062.3703.6216.0390.01 Ořechov  1362 

316 – Skupinový vodovod Veverská Bítýška - Chudčice 

CZ062.3703.6209.0220.01 Chudčice 2015 632 

CZ062.3703.6209.0226.01 Veverská Bítýška 2015 2777 

317 – Skupinový vodovod Kuřim – Lelekovice - Česká 

CZ062.3703.6209.0218.01 Česká  655 

CZ062.3703.6209.0222.01 Kuřim  8943 

CZ062.3703.6209.0223.01 Lelekovice  1370 

318 – Skupinový vodovod Domašov 

CZ062.3703.6214.0333.01 Domašov 2015 643 

CZ062.3703.6214.0334.01 Javůrek 2015 224 

CZ062.3703.6214.0343.01 Rudka 2015 320 

CZ062.3703.6214.0345.01 Říčky 2015 234 

CZ062.3703.6214.0352.01 Zálesná Zhoř 2015 11 

320 – Skupinový vodovod Říčany 

CZ062.3703.6214.0339.01 Ostrovačice 2015 552 

CZ062.3703.6214.0344.01 Říčany 2015 1669 

321 – Skupinový vodovod Moravany – Nebovidy - Modřice 

CZ062.3703.6216.0384.01 Modřice  3516 

CZ062.3703.6216.0386.01 Moravany  1194 

CZ062.3703.6216.0387.01 Nebovidy  438 

324 – Skupinový vodovod Lomnice – Brusná - Řepka 

CZ062.3701.6217.0425.01 Lomnice 2015 1332 

CZ062.3701.6217.0425.02 Brusná 2015 47 

CZ062.3701.6217.0425.03 Řepka 2015 32 

325 – Skupinový vodovod Zbýšov - Zakřany 

CZ062.3703.6214.0351.01 Zakřany 2015 706 
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Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet  
zásobených 

obyvatel  

CZ062.3703.6214.0355.01 Zbýšov 2015 3915 

350 – Vodovod Veverské Knínice 

CZ062.3703.6214.0349.01 Veverské Knínice 2015 783 

 
 
Podrobnější údaje o jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulkách VII pod označením 

(posledních šest číslic z kódu PRVKUC) v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 

 
 

1.2.4.1 Vodárenská soustava Březová II., Vírský oblastní vodovod (VOV) 

Je dominantní vodárenskou soustavou Jihomoravského kraje pro územní celky Brno-
venkov a město Brno. Tvoří páteř rozvodného systému s napojeními skupinových 
a samostatných vodovodů a dále vod. systému města Brna. Způsobem zpracování je řešen 
v ÚC Brno-venkov. 

V územním celku Brno-venkov jsou na ní napojeny tyto vodovody: 
304 Skupinový vodovod Drásov (zásobující spotřebiště – viz sk.vod. Drásov) 
306 Skupinový vodovod Šlapanice (zásobující spotřebiště – viz sk.vod. Šlapanice) 
313 Skupinový vodovod Rajhrad (zásobující spotřebiště – viz sk. vod. Rajhrad) 
314 Skupinový vodovod Ořechov (zásobující spotřebiště – viz sk.vod. Ořechov) 
317 Skupinový vodovod Kuřim – Lelekovice – Česká 
321 Skupinový vodovod Moravany – Nebovidy – Modřice 
339 Samostatný vodovod Ţelešice 
Zdrojem vod. soustavy je: 
JÚ podzemní vody Březová II. a to I. a II. horizont s celkovou vydatností  Q = 780 l/s 
JÚ povrchové vody z ÚN Vír, odkud je voda upravována v ÚV Švařec s kapacitou Q = 

1150 l/s. Zdrojem vodárenské soustavy Březová II, je jímací území ( dále jen JÚ) podzemní 
vody Březová II, a to I. a II. horizont s doporučeným průměrným odběrem Q = 780 l/s, leţící 
na území Pardubického kraje-okr. Svitavy na k.ú. Březová , kde se rovněţ nachází zdroj 
Březová I. s celkovým odběrem Q=300l/s. Kapacita II. březovského přivaděče DN1200, 
DN1000 je po jeho převedení do vodojemu Čebín, (v rámci stavby VOV) bez provozu 
posilovací čerpací stanice Čebín sníţena na 930 l/s, oproti původním 1080 l/s při přímém 
nátoku do vodojemu Palackého vrch. Ve vodojemu Čebín 5000+3500 m3 / 325,50m.n.m.je 
voda z Březové míchána s vodou z ÚV Švařec (v poměru vyţadovaným provozní situací) 
a směs gravitačně pouštěna částečně II. březovským vodovodem a částečně Vírským 
oblastním vodovodem směrem k Brnu. V případě odůvodněné provozní potřeby lze 
zprovoznit zesilovací čerpací stanici Čebín, která zajistí zvýšení maximálního průtoku II. 
březovským vodovodem aţ na 1100 l/s.  II. březovský vodovod (ocel DN 1000) přivádí vodu 
do vodojemu Palackého vrch - 35000+5000 m3 / 318,00m.n.m.  

Druhým nejvýznamnějším zdrojem vody je v současnosti vodárenská nádrţ na řece 
Svratce ve Víru s úpravnou vody Švařec, která je součástí Vírského oblastního vodovodu. 
Úpravna vody Švařec byla původně vyprojektována na špičkový výkon 2300 l/s. Tento výkon 
byl v důsledku poklesu spotřeb vody redukován na polovinu tj. 1150 l/s s tím, ţe polovina 
filtračních jednotek není kompletně vystrojena a v budoucnu můţe být pouţita pro případnou 
filtraci přes granulované aktivní uhlí. Ovšem i za těchto podmínek je úpravna vody ve Švařci 
schopna svojí kapacitou dočasně zastoupit nejdůleţitější zdroj vody tj. II. březovský vodovod 



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky 

Strana 29 

v případě jeho váţné poruchy nebo plánovaných oprav. Z akumulace ÚV Švařec max. hl. 
375,00m.n.m. je voda gravitačně vedena částečně štolovými přivaděči DN 2104mm 
a přivaděčem DN 1400,1000 ze sklolaminátu do vdj. Čebín 5000+3500 m3 / 325,50m.n.m. 
a dále po systému míchání vody do vdj. Bosonohy 2x1000 m3 / 320,00m.n.m a dále do 
vodojemu Rajhrad I. (900 m3). 

Schéma distribučního systému je následující: 
Voda z obou jímacích území se míchá ve vodojemu Čebín 5000+3500 m3 / 

325,50m.n.m., odkud jde samostatnými přivaděči – Březovský II. a VOV do vodovodního 
systému města Brna a na jihovýchod územního celku Brno-venkov do vodojemu Rajhrad I. 
(900 m3), odkud je dále systém zásobení touto vodárenskou soustavou popsán 
u jednotlivých skupinových vodovodů ( seznam – viz výše), které jsou vodou z této 
vodárenské soustavy zásobené. 

 
 

1.2.4.2 Skupinový vodovod Bílovice nad Svitavou (Vodovod Březová I.) 

Zdrojem skupinového vodovodu je voda předaná z vodovodu Březová I, a to přes 
vodovodní systém města Brna, jeho severní části do vodojemu Holé Hory  10 000 m3, odkud 
je voda čerpána do vodojemu Lesná  2×6500 m3 s max. hladinou 331,0m n.m., odkud jsou 
gravitačně přívodným řadem DN 200, který tvoří páteřní rozvod zásobeny obce Bílovice nad 
Svitavou , Řícmanice a Kanice. 

Rozvodná síť obce Bílovice nad Svitavou je rozdělená na tři tlaková pásma : 
horní TP: je pod tlakem vodojemu Lesná a zásobuje nejvýše poloţenou část zástavby   
střední TP: zásobuje oblast nejvýše poloţenou na levém břehu Svitavy, která je pod 

tlakem vodojemu Bílovice – Hradisko 100 m3 s max. hladinou 282,0 m n.m., který je na 
odbočce přivaděče z vodojemu Lesná, přes Řícmanice do AT stanice Kanice 

dolní TP: je pod tlakem redukčního ventilu pro zástavbu nejníţe poloţenou na 
pravém břehu Svitavy   

Rozvodná síť obce Řícmanice je rozdělená na dvě tlaková pásma 
horní TP je zásobené rozvodnou sítí z přivaděče pod tlakem vodojemu Lesná  
dolní TP zásobuje menší část zástavby a to  ze zásobovacího řadu DN 100 

z vodojemu Bílovice, který jde v souběhu s přivaděčem DN 200.   
Obec Kanice je zásobena přes AT stanici Kanice, která zajišťuje zesílení tlaku pro 

rozvodnou síť obce. 
 
Ve výhledovém období r. 2005 se plánuje v Řícmanicích výstavba čerpací stanice 

s akumulací , vodojemu2x150 m3 se zás.řadem a rozšíření rozvodné sítě, a v Kanicích 
výstavba nového vodojemu 2x100 m3 se zásobovacím řadem. 

V r. 2004 započala rekonstrukce VDJ 2x100m3 v Bílovicích pro II.tl.pásmo, který byl 
mimo provoz a do plánu investic nových staveb v r. 2004 je zařazena výstavba AT stanice ve 
vdj.Bílovice  2x100 m3 pro III.tl.pásmo .  

 
 

1.2.4.3 Vodovod města Brna 

Do vodovodní sítě města Brna je dodávána voda ze tří vodních zdrojů, a to podzemní 
voda z prameniště z Březové nad Svitavou, jímaná a dopravovaná I. a II. březovským 
vodovodem a voda upravovaná - z Vírské přehradní nádrţe, upravovaná úpravnou vody 
Švařec (Vírský oblastní vodovod - VOV) a z řeky Svratky upravovaná úpravnou vody II 
v Brně Pisárkách. 
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Hlavním zdrojem pitné vody pro brněnský vodovodní systém je v současné době 
prameniště v Březové nad Svitavou, zdrojem doplňkovým je VOV - úpravna Švařec; úpravna 
vody Pisárky slouţí od r. 2001 jiţ jen jako zdroj rezervní pro mimořádné provozní situace 
a havarijní případy. 

a) I. březovský vodovod 

Stavba jímacího zařízení byla zahájena v roce 1904, kdy bylo zřízeno 14 studní 
o celkové vydatnosti 250 l/s. Projekt vodovodu byl dokončen v prosinci 1907 a v únoru 1910 
schválen. Vlastní stavba pak byla zahájena na jaře 1911 a kladení trub ukončeno v říjnu 
1912. Přivaděč byl kolaudován v září 1913 a 4. října 1913 byl slavnostně uveden do provozu. 
Od října 1913 proudilo do Brna 250 l/s kvalitní podzemní vody a v roce 1921 podalo město 
Brno ţádost o zvýšení odběru o 50 l/s. Po vleklých jednáních bylo v roce 1929 rozhodnuto 
o celkovém odběru 300 l/s. O dokonalosti díla svědčí malý počet poruch, k nimţ na přivaděči 
došlo. Dlouhodobý provoz dokázal, ţe pouţitý materiál, tvar hrdla a provedení izolace bylo 
správné a výborně se osvědčilo. Téměř všechny poruchy vznikly tím, ţe trouby dosedly na 
skálu. Během provozu byla věnována i velká pozornost prameništi, neboť bylo zjištěno, ţe 
podzemní voda není dostatečně chráněna před infiltrací znečištěných povrchových vod. 
Proto v roce 1934 bylo ochranné území rozšířeno o dalších 50 ha, provedeno zalesnění a 
v letech 1935 - 36 provedena nákladná úprava koryta řeky Svitavy. K udrţení současného 
trendu kvality vody jsou vyhlášena pásma hygienické ochrany dosahující rozlohy 400 km2 , 
coţ je asi třetina okresu Svitavy. I. březovský vodovod (šedá litina DN 600) přivádí vodu 
gravitačně do vodojemu Holé Hory II. – 14 670m3 / 295,00m.n.m. 

b) II. březovský vodovod 

Stavba II. březovského vodovodu byla povolena odborem VLHZ NV města Brna 
v roce 1971. Do zkušebního provozu byl II. březovský vodovod uveden rozhodnutím odboru 
v roce 1975. Trvalý provoz vodovodu byl schválen kolaudačním rozhodnutím odborem VLHZ 
JmKNV č.j. Vod 2754/1987 - 235 - Ho ze dne 30.10.1987. Vydatnost vodovodu kolísá podle 
hydrologické situace v prameništi. Doporučený průměrný odběr je 780 l/s. Kapacita II. 
březovského přivaděče je po jeho převedení do vodojemu Čebín, (v rámci stavby Vírského 
oblastního vodovodu) bez provozu posilovací čerpací stanice Čebín se sníţila na 930 l/s, 
oproti původním 1080 l/s při přímém nátoku do vodojemu Palackého vrch. Ve vodojemu 
Čebín je voda z Březové míchána s vodou z ÚV Švařec (v poměru vyţadovaným provozní 
situací) a směs pouštěna částečně II. březovským vodovodem a částečně Vírským oblastním 
vodovodem směrem k Brnu. V případě odůvodněné provozní potřeby lze zprovoznit 
zesilovací čerpací stanici Čebín, která zajistí zvýšení maximálního průtoku II. březovským 
vodovodem aţ na 1100 l/s. II. březovský vodovod (ocel DN 1000) přivádí vodu do vodojemu 
Palackého vrch - 35000+5000 m3 / 318,00m.n.m. 

c) Vírský oblastní vodovod - úpravna povrchové vody Švařec  

 Druhým nejvýznamnějším zdrojem vody je v současnosti vodárenská nádrţ na řece 
Svratce ve Víru s úpravnou vody Švařec, která je součástí Vírského oblastního vodovodu. 
Nádrţ Vír má pásma hygienické ochrany vyhlášena jiţ od r. 1964 v rámci zásobování oblasti 
Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Mor., Ţďár nad Sázavou skupinovým vodovodem 
s úpravnou vody Vír. Voda z této nádrţe má velmi dobrou kvalitu příznivě ovlivněnou její 
nadmořskou výškou (max. hl. 469,00 m n.m.) a jiţ zmíněnou ochranou tohoto zdroje. 
Odběrné zařízení, umístěné na návodní straně hráze ve Víru, umoţňuje odběr surové vody 
ve třech výškových úrovních (451, 436, a 418 m n.m.), přičemţ se odebírá voda z toho 
horizontu, kde je momentálně nejlepší kvalita surové vody. Údaje o její kvalitě jsou 
analyzovány a přenášeny do velínu úpravny vody. 
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Úpravna vody Švařec byla původně vyprojektována na špičkový výkon 2300 l/s. 
Tento výkon byl v důsledku poklesu spotřeb vody redukován na polovinu tj. 1150 l/s s tím, ţe 
polovina filtračních jednotek není kompletně vystrojena a v budoucnu můţe být pouţita pro 
případnou filtraci přes granulované aktivní uhlí. Ovšem i za těchto podmínek je úpravna vody 
ve Švařci schopna svojí kapacitou dočasně zastoupit nejdůleţitější zdroj vody tj. II. 
březovský vodovod v případě jeho váţné poruchy nebo plánovaných oprav. Brněnský 
vodovodní systém je v současnosti napojen na Vírský oblastní vodovod prostřednictvím II. 
březovského vodovodu, a dále pak samostatným přivaděčem (sklolaminát DN 1400/1000) 
přes vodojem Bosonohy. Na kříţení s přivaděčem VDJ Palackého vrch – VDJ Bystrc (ocel 
DN 600) byl zřízen provizorní propoj, který je uzavřen.  

d) úpravna povrchové vody z řeky Svratky v Brně Pisárkách 

Kapacita výše uvedených zdrojů podzemní vody je pro brněnský vodovodní systém 
dostatečná a to i se značnou rezervou pro budoucí rozvoj města. Z důvodu moţností 
distribuce vody v systému je nutné udrţovat aţ do realizace některých investic stávající 
úpravnu vody v Brně Pisárkách v pohotovostním, provozuschopném stavu, jako rezervní 
zdroj pitné vody pro mimořádné havarijní nebo provozní situace. Úpravna vody Pisárky 
s odběrem vody z řeky Svratky zůstane záloţním zdrojem s občasným provozem v případě 
mimořádných provozních situací nebo za účelem ověření a udrţení provozuschopnosti ÚV 
a to doby 100%-ního ověření provozu VOV. Podmínkou je dobudování VOV v úseku 
Bosonohy-Nebovidy-Moravany a propoje na Kamenný vrch a do VDJ Nový Lískovec. 

Zdrojem surové povrchové vody pro úpravnu vody v Brně - Pisárkách je řeka Svratka. 
Voda z řeky je odebírána u jezu v Kamenném Mlýně a upravována úpravnou vody II, která 
jediná z původních tří úpraven je udrţována v provozu. (Historická úpravna vody I - pomalá 
filtrace - byla zrušena jiţ v r. 1974 a chemická úpravna 111 v r. 1995 ) 

Úpravna vody II byla v letech 1986 aţ 1995 kompletně zrekonstruována. Vzhledem 
k jiţ zmíněnému poklesu spotřeb vody byl rozsah rekonstrukce zkorigován na maximální 
výkon 670 l/s (dáno kapacitou rychlofiltrů) s dlouhodobě dosaţitelnou kapacitou 600 l/s. 
Rekonstrukce byla především zaměřena na změnu technologie úpravy (odstranění 
„suchého" dávkování chemikálií - výstavba nové budovy chemie - filtrace přes rychlofiltry 
s náplní aktivního uhlí aj.), která zajistila podstatné zlepšení kvality upravené vody pro nyní 
jiţ jednotný vodovodní systém pitné vody. 

Původně vodoprávně povolený odběr vody surové z řeky Svratky (tj. 1650 l/s) byl 
sníţen „Rozhodnutím" Magistrátu města Brna č.j.:VLHZ-205/97-Háj ze dne 28.4.1997 na 
maximálně 700l/s, 1750 tis.m3/měsíc, 16000 tis.m3/měsíc 

Po změnách v distribučním systému můţe být voda z úpravny vody II přímo čerpána 
čerpací stanicí II. jiţ jen do l. základního tlakového pásma brněnského vodovodního 
systému. 

 
Z hlediska procenta připojených obyvatel k pitnému vodovodu na území ÚC Brno-

město nenastanou v souvislosti s připravovanými investicemi ţádné změny. Rekonstrukce 
a dostavba vodovodní sítě města Brna je však nezbytná pro zachování základních funkcí 
města. Dostatečná kapacita a dobrý stavební stav jsou rovněţ základním předpokladem 
dalšího rozvoje města. Dále podmiňují reálnost nové výstavby podle Územního plánu města 
Brna. Rovněţ bude umoţněno odstavit kvalitativně i kapacitně nevyhovující místní zdroje 
vody samostatných vodovodů Jelenice a Chochola při pravém břehu Brněnské přehrady. Po 
připojení místních částí Ořešín a Útěchov vodovodní síť města Brna budou všechny městské 
části zásobeny jednotným systémem, který je jiţ nyní dostatečně kapacitně pokryt 
z nezávislých zdrojů (Březová I, Březová II, Vírský oblastní vodovod). Úpravna vody Pisárky 
s odběrem vody z řeky Svratky zůstane záloţním zdrojem (pro ověření provozuschopnosti 
v činnosti pouze 1×ročně) minimálně do doby, neţ bude realizován propoj VOV – vodojem 



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky 

Strana 32 

Palackého vrch novým přívodným řadem a uveden do provozu nový vodojem Medlánky 
(2×25 000 m3), který bude kapacitně pojišťovat potřeby města v případě výpadku na 
některém z přivaděčů.  
 
 

1.2.4.4 Skupinový vodovod Šlapanice 

Zdrojem skupinového vodovodu je voda předaná z vodárenské soustavy Březová II, 
VOV, a to přes vodovodní systém města Brna – z vodojemu Stránská skála do vodojemu 
Šlapanice 2×1000 m3 s max. hladinou 290,0 m n.m., z něhoţ je gravitačně zásobovacím 
řadem DN 300 zásobené město Šlapanice.  

Z  vdj. Šlapanice 2×1000 m3  vede zásobovací řad DN 150 přes městskou část 
Bedřichovice, kde tvoří páteř rozvodné sítě a dále do obce Podolí.  

Z  vdj. Šlapanice 2×1000 m3  je veden zásobovací řad Jiříkovice – Blaţovice, končící 
rozvodnou sítí Blaţovice, kde na odbočce v km 1,552 je přes redukční ventil obec Jiříkovice 
zásobena. Původní zásobení obce z podzemního zdroje Velatice, který plnil vodojem 
Jiříkovice 40 m3 s max. hladinou 240 m n.m. a odtud gravitačně obec, je v současnosti 
odstaveno. 

Na odbočce ze zásobovacího řadu Jiříkovice – Blaţovice, u obce Jiříkovice je veden 
zásobovací řad DN 100 dl. 2,28 km do obce Prace, kde na začátku je umístěna AT stanice.  

V místě zásobovacího řadu Šlapanice – Jiříkovice  v km 0,075 je odbočka pro 
napojení zásobovacího řadu Ponětovice – Kobylnice, kde v km 1,651 je šachta s redukčním 
ventilem přes který je obec  onětovice zásobena. Na konci zásobovacího řadu je napojena 
rozvodná síť obce Kobylnice.  

Ve výhledovém období r. 2005-2008 je navrţeno propojení skup. vodovodu Pozořice 
a skup. vodovodu Šlapanice. Příměstská bytová a průmyslová výstavba ( Šlapanické terasy ) 
vytváří nároky na zkapacitnění dodávky vody do VDJ Šlapanice. Propojení je definováno 
jako oboustranné, pro případ poruch v jednom, nebo druhém vodovodu. 

 
 

1.2.4.5 Skupinový vodovod Rajhrad 

Zdrojem skupinového vodovodu Rajhrad je voda předaná z vodárenské soustavy 
Březová II, VOV a to z vodojemu Rajhrad I. 2×450 m3 s maximální hladinou 280,0 m n.m. 

Přivaděčem Rajhrad I. 2×450 m3 – Sokolnice je voda dopravována odbočným 
přívodním řadem do vodojemu  Rajhrad II. 2×1000 m3 s max. hladinou 255,0 m n.m. 

Z vodojemu je voda gravitačně dopravována zásobovacím řadem DN 150 
(v současné době je zásobovací řad DN 150 z vodojemu 2×1000 m3 limitním místem pro 
zajištění poţadavků na odběr vody) a DN 200 do rozvodné sítě města Rajhrad. Na ni je 
napojen gravitační zásobovací řad do obce Holasice. Zástavbou jsou město i obec 
propojeny.  

Z přívodního řadu vodojem Rajhrad I. 2×450 m3 s max. hladinou 280,0 m n.m. 
a vodojem Sokolnice 650 m3 s max. hladinou 250,0 m n.m jsou samostatnými odbočkami 
gravitačně zásobené přes redukční ventil obce Rajhradice, Popovice, Otmarov, Měnín 
a Telnice. 

Z  přívodního řadu je další odbočka, a to přívodný gravitační řad Ţatčany- Nesvačilka, 
odkud jsou samostatnými odbočkami gravitačně zásobené přes redukční ventil obce Ţatčany 
a Nesvačilka. Navazujícím přívodným řadem Nesvačilka – Moutnice, odbočkou přes 
redukční ventil zásobena obec Moutnice. Dále pokračujícím přívodním řadem Moutnice – 
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Těšany  je plněn vodojem Těšany 2×250 m3 s max. hladinou 260,0 m n.m., z něhoţ je 
zásobovacím řadem zásobena obec Těšany.   

Na odbočce z přivaděče Rajhrad I. 2×450 m3 s max. hladinou 280,0 m n.m. 
a vodojem  Sokolnice 650 m3 s max. hladinou 250,0 m n.m  bude vybudovaná ( r. 2004) 
redukční a vodoměrná šachta a přívodným řadem bude plněn stávající nadzemní vodojem 
Rebešovice 100m3 s max. hladinou 247,00 m.n.m. Obec bude zásobovaná dvěmi tlakovými 
pásmy: dolní TP- rozsahem ve staré zástavbě, gravitačně z nadzemního vodojemu. 

horní TP-v nové zástavbě obce, přes výše uvedený redukční ventil. 
Přívodním řadem Rajhrad – Sokolnice je gravitačně plněn z vodojemu Rajhrad 

I 2×450 m3 s max. hladinou 280,0 m n.m. vodojem  Sokolnice 650 m3 s max. hladinou 250,0 
m n.m., odkud je zásobena  

obec Sokolnice. 
 
 

1.2.4.6 Skupinový vodovod Kuřim – Lelekovice – Česká 

Zdrojem skupinového vodovodu je voda předaná z vodárenské soustavy Březová II, 
VOV. Voda z obou jímacích území se míchá ve vodojemu Čebín, kde je také chlorovaná. 

Původním přivaděčem II. březovského vodovodu je tato voda vedena do vodojemu 
Palackého vrch. Odbočkou z tohoto přivaděče v Kuřimi je řadem DN 400 a DN 500 voda 
přivedena do vodojemu Kuřim I. 3000 m3 s max. hladinou 339,0 m n.m. Z vodojemu je veden 
zásobovací řad DN 400, prochází ul. Pod boţí mukou, kde se redukuje na DN 350, ul. Pod 
vinohrady, prochází ul. Malá Česká aţ na ul. Tyršovu, kde se napojuje na původní přivaděč 
Řečkovice-Kuřim. Z těchto hlavních řadů je zásobovaná zokruhovanou sítí niţší část Kuřimi, 
aţ přibliţně po hranici, kterou tvoří ul. Školní a Legionáře J. Popka. Přivaděčem DN 350 je 
voda dále vedena podél silnice Kuřim-Brno, aţ do horní části  městské části Brna-Ivanovic, 
kde je oddělena spojovacím šoupátkem od tlak. pásma 5. vodojemu Čebín. Odbočami 
z tohoto přivaděče jsou napojeny obce Lelekovice, severní část obce Česká a horní část 
městské části Brna-Ivanovice. Jiţní část obce Česká je zásobena spolu s městskou částí 
Brna-Ivanovice a nejvyšší část městské části Brna-Řečkovice z vodojemu Čebín, s max. 
hladinou 352,5m.n.m. 

Nejvyšší část města Kuřim (TP  4.1) je zásobena z vodojemu Kuřim II. 2500 m3 
s max. hladinou 379,0 m n.m., který je plněn z čerpací stanice čerpáním z vodojemu Kuřim I.  
samostatným výtlačným řadem. Z výtlačného řadu odbočuje přívodní řad do čerpací stanice 
Kuřim – Podlesí, který plní  vodojem Kuřim – Podlesí  100 m3 s max. hladinou 385,65 m 
n.m., z něhoţ je zásobeno dolní tlakové pásmo 4.1.2. osady Podlesí a horní zástavba je 
z ATstanice horního pásma 4.1.2.1. Část města (TP  4.1.1) , v prostoru severně od ul. Školní 
po ul. Na Královkách je zásobená přes redukční ventil osazený na konci řadu z VDJ Kuřim II.   

Nejniţší část obce Lelekovice je zásobovaná přímo ze 4. základního  pásma 
vodojemu Kuřim. 

Větší část obce toto tlak. pásmo neobsahuje  a je proto zásobovaná  tlak. pásmem 
4.2. - přes AT stanici s akumulací 20m3 s kótou přepadu 312,05m.n.m. Výtlačné potrubí je 
současně rozvodným potrubím v obci. AT stanice byla navrţena tak, ţe je ji moţno 
provozovat alternativně buď přes akumulační nádrţ s přerušením tlaku vody ze sítě, nebo 
s odstavenou nádrţí s nátokem vody k čerpadlům, coţ je energeticky výhodnější. 

Vzhledem k výškové členitosti terénu je v obci situována ještě jedna ATstanice- 
Mackovec, která zásobuje nejvýše poloţenou zástavbu obce- tlak. pásmo 4.2.1., navazující 
na tlak. pásmo 4.2.  
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1.2.4.7 Skupinový vodovod Moravany – Nebovidy - Modřice 

Zdrojem skupinového vodovodu je voda předaná z vodárenské soustavy Březová II, 
VOV a to přes vodovodní systém města Brna – z 1. TP. 

Přes síť tlakového pásma 1.0, a to řadem DN 600 navazujícím na řad DN 350 v ul. 
Vídeňské je plněn vodojemem Moravany o obsahu 8000 m3, s kótou přepadové hrany 
255.00 m n.m. umístěném na ul. Ořechovské, který je řídícím pro tlakové pásmo 1.1. 

Dále do pásma spadají jiţní, nejníţe poloţené oblasti brněnské sítě, tj. Přízřenice 
a Modřice u Brna. Hlavní zásobovací řad pro tuto zástavbu má světlost DN 350. Oblast má 
jediný významný okruh, je však provázána na tlakové pásmo 1.0 přes oddělovací šoupátka. 

Moravany jsou zásobovány přes AT stanici umístěnou ve vodojemu Moravany 
8000 m3 s max. hladinou 255,0 m n.m. Z této AT stanice je veden do rozvodné sítě 

Moravan výtlačný řad DN 200 – tlakové pásmo 1.1.1 a na konci zástavby je přes další AT 
stanici zásobena výtlačným řadem obec Nebovidy.  

Automatická tlaková stanice pro obec Moravany s frekvenčními měniči tl. 0,50 MPa 
a paralelní provizorní automatická tlaková stanice pro jiţní větev Vírského oblastního 
vodovodu – směr Rajhrad, tl. 0,52 MPa. 

Paralelní, provizorní AT stanice byla instalována za účelem posílení kapacity pro 
dočasné čerpání vody z vodojemu Moravany přívodním řadem DN 350 (obráceným 
průtokem neţ je projektováno) do jiţní větve přivaděče VOV DN 400 směrem do vodojemů 
Rajhrad. Tento provizorní způsob zásobování jiţní větve VOV potrvá aţ do doby dobudování 
chybějícího úseku přivaděče VOV Bosonohy – Moravany a vodojemu Nebovidy.  

 
 

V tabulce č. 9 je uvedena vyuţitelnost zdrojů vodárenské soustavy Březová II., Vírský 
oblastní vodovod (VOV). V přehledu potřeby vody jsou uvedeny obce s počtem zásobených 
obyvatel větším neţ 2000 a potřebou vody větši neţ 5 l/s.  

K roku 2002 jsou stávající zdroje vyuţívány zhruba z 49-59 % .  
K roku 2015 předpokládáme nárůst potřeby vody o zhruba 32-34% oproti roku 2002, 

za předpokladu připojení všech obcí uvedenných v tab.č.8.  
 
 

Bilance potřeby vody ve vodárenské soustavě Březová II., Březová I, Vírský oblastní 
vodovod (VOV) 

Tabulka 
č. 9 

 

 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

Zdroje pitné vody celkem 2231,1 2231,1 2231,1 2231,1 2231,1 2231,1 

z toho  Zdroj Mor. Bránice - JÚ vrty 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

 ÚN Vír 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0 1150,0 

 Březová II - 7 vrtů 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 

 Zdroj - jímací území  Březo
 vá I (14+12 studní) 

300,0 300, 300,0 300, 300,0 300, 

       

Voda předaná celkem 0,0 0,0 0,6 0,9 5,0 7,5 

do kraje Vysočina 0,0 0,0 0,6 0,9 5,0 7,5 
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 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

       

Potřeba vody celkem 1085,1 1309,8 1263,1 1535,8 1436,4 1754,6 

z toho  Tišnov 0,0 0,0 20,4 26,5 21,0 27,3 

 Ţidlochovice 0,0 0,0 5,7 7,4 5,9 7,7 

 Ivančice 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 18,3 

 Oslavany 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 9,9 

 Rosice 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3 16,1 

 Zastávka 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 7,6 

 Šlapanice 9,5 12,3 9,6 12,5 10,1 13,1 

 Kuřim 15,9 20,7 16,4 21,3 16,4 21,3 

 Modřice 16,8 21,9 17,3 22,5 15,4 20,0 

 Zbýšov 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 7,9 

 Brno-město 1019,7 1223,6 1118,9 1342,7 1210,8 1452,9 

       

Přebytek/deficit 1146,0 924,3 967,5 694,5 790,2 469,5 

Vyuţití zdrojů 48,6% 58,7% 56,6% 68,8% 64,2% 78,4% 

 
Další podrobnější údaje k vodárenské soustavě Březová II., Vírský oblastní vodovod 

(VOV) jsou uvedeny v tabulkách Tab_VIII_sk.xls, listy 326, 309, 105, 201, 301, 302, 303, 
304, 306, 307, 308, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 324, 325, 350 v tabulkové části 
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. 

 
 
 

1.2.5 Skupinový vodovod Tišnov 

V následující tabulce č. 10 uvádíme přehled obcí zásobených pitnou vodou 
ze skupinového vodovodu Tišnov. 

 
 

Přehled obcí napojených na skupinový vodovod Tišnov 
Tabulka 

č. 10 
 

Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

301 – skupinový vodovod Tišnov 

CZ062.3703.6209.0217.01 Čebín  1574 

CZ062.3703.6217.0417.01 Březina  233 

CZ062.3703.6217.0421.01 Heroltice  156 

CZ062.3703.6217.0423.01 Hradčany  459 

CZ062.3703.6217.0426.01 Lomnička  372 

CZ062.3703.6217.0432.01 Předklášteří  1328 

                                                

 Počet zásobovaných obyvatel s uvedeným rokem připojením představuje předpokládaný počet napojených 
obyvatel na vodovod v roce připojení. 
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Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

CZ062.3703.6217.0435.01 Sentice  463 

CZ062.3703.6217.0440.01 Šerkovice  192 

CZ062.3703.6217.0442.01 Tišnov  8270 

CZ062.3703.6217.0448.01 Ţelezné  280 

 
 
Podrobnější údaje o jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulkách VII pod označením 

(posledních šest číslic z kódu PRVKUC) v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 

 
 
Zdrojem skupinového vodovodu Tišnov jsou tato JÚ: 
Heroltice – pramen. Jímka, vrt Q = 8,00 l/s 
Rohozec-Ţelezné – pr. jímky 2+1 Q =  2,00 l/s 
Lomnička – vrty A, B, D, HV 2 , s ÚV=12l/s Q = 12,00 l/s 
Čebín-Podhájí – vrt HV 101 Q =  4,50 l/s 
Tišnov-Předklášteří – st. 2, 3,  S1, S2, vrty HV 1, HV 2, HV 101, 102 Q = 15,00 l/s 
Surová voda z prameniště Lomnička je upravovaná v ÚV Lomnička (odstranění Fe, 

Mn) 
Voda z JÚ Rohozec-Ţelezné vykazuje dlouhodobě zvýšený obsah dusičnanů, proto 

bude JÚ v roce 2009 zrušeno. 
Z ÚV Lomnička je zásobena přes AT stanici s kapacitou 12,0 l/s , umístěnou v areálu 

ÚV, obec Lomnička a napojením přívodným řadem DN 80 dl. 980 m na konec rozvodné sítě 
Lomnička přes zrychlovací čerpací stanici s kapacitou 1,4 l/s je voda přes rozvodnou síť 
Šerkovice dopravována do vodojemu Šerkovice 30 m3 s max. hladinou 345,0 m n.m., odkud 
je gravitačně Z ÚV Lomnička veden samostatný výtlak DN 150 do vodojemu Květnice 
2×250 m3 s max. hladinou 356,50 m n.m.,z něhoţ je zásobováno gravitačně horní TP 
Tišnova a odkud je dotován i vodojem dolního TP Čimperek 2×85 m3 s max. hladinou 
317,0 m n.m. 

Dolní TP je zásobeno gravitačně z vodojemů Čimperek 2×85 m3 s max. hladinou 
317,0 m n.m., Čepička 2×400 m3 s max. hladinou 316,0 m n.m. a Klucanina 2×400 m3 
s max. hladinou 319,0 m n.m. a zásobuje část města ve výšce v rozsahu 250 – 300 m n.m. 
a dále obce Předklášteří a Hradčany. Zásobovací řady tohoto pásma nejsou rozděleny podle 
jednotlivých vodojemů, které jsou trubně propojeny a voda je odebírána dle špičkové potřeby 
průběţně. 

Z JÚ Předklášteří je voda čerpána z ČS nad sběrnou studnou do vodojemu Čepička 
2×400 m3 s max. hladinou 316,00 m n.m., odkud je gravitačně zásobena obec Předklášteří.  

Z JÚ Heroltice samostatným výtlakem DN 200 je plněn vod. Heroltice 50 m3 s max. 
hladinou 331,0 m n.m.,dkud je obec Heroltice gravitačně zásobena. Přebytky vody jsou 
vedeny přívodným řadem DN 200 do vdj. Klucanina, kam jdou rovněţ dotace z JÚ Čebín-
Podhájí. 

Napojení obce Březina je odbočkou z přívodního řadu DN 200 vodojemu Heroltice 
50 m3 s max. hladinou 331,0 m n.m. a vodojemu Klucanina 800 m3 s max. hladinou 
319,0 m n.m., ve staničení 0,92 km, kde vzhledem k výškové zástavbě obce je osazen 
redukční ventil.    

JÚ Čebín-Podhájí je vyuţíváno jako posilující zdroj skupiny Tišnov, ale i pro obce 
Čebín a Sentice. Z JÚ je výtlačným řadem DN 150 a 200 voda čerpána do vdj. Čebín – 
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Podhájí 150 + 650 m3 s max. hladinou 329,0 m n.m. Zásobení obce Čebín z vodojemu Čebín 
– Podhájí je jednak původním zásobovacím řadem DN 125 a jednak propojením sítě 
s přívodním řadem DN 200 do Tišnova pomocí zásobovacího řadu DN 125 a 150. 

Z přívodního řadu VDJ Čebín – napojení na přívod z Heroltic DN 200, kterým jsou 
přiváděny přebytky z prameniště Podhájí do systému skup. vodovodu Tišnov, navazuje 
zásobovací potrubí DN 150 pro obec Sentice. 

Jamné je zásobeno z prameniště pod Rohozcem, odkud je voda přivedena do 
vodojemu Jamné 50 m3 s max. hladinou 373,0 m n.m. , odkud je zásobeno I. TP městské 
části Jamné  a přes AT stanici II. TP. 

Zásobení obce Ţelezné je z JÚ Rohozec – Ţelezné kombinované a to gravitační 
z vodojemu Ţelezné 50 m3 s max. hladinou 347,00 m n.m., který je plněn čerpáním z lokality 
prameniště pomocí samostatného výtlaku a dále je obec gravitačně připojena na horní tlak. 
pásmo Tišnova z vodojemu Květnice 2×250 m3 s max. hladinou 357,00 m n.m. 

 
Neuvaţuje se s rozšířením o další spotřebiště. Napojení skupinového vodovodu na 

VOV je moţné v roce 2009 realizací přívodního řadu do vodojemu Květnice 
Zdroje JÚ Rohozec – Ţelezné, z důvodu kvality budou zrušeny v roce 2009 (po 

napojení na VOV). 
 
 
V tabulce č. 11 je uvedena vyuţitelnost zdrojů skupinového vodovodu Tišnov. 

V přehledu potřeby vody jsou uvedeny obce s počtem zásobených obyvatel větším neţ 
2000.  

K roku 2002 jsou stávající zdroje vyuţívány zhruba z 65-87 % .  
K roku 2009 předpokládáme napojení na vodárenskou soustavu Březová II., Vírský 

oblastní vodovod (VOV). 
 
 

Bilance potřeby vody ve skupinovém vodovodu Tišnov 
Tabulka 

č. 11 
 

 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

Zdroje pitné vody celkem 41,5 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

Potřeba vody celkem 27,4 36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

z toho Tišnov 21,0 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

Přebytek/deficit 14,1 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vyuţití zdrojů 65,9% 87,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
 
Další podrobnější údaje ke skupinovému vodovodu Tišnov jsou uvedeny v tabulkách 

Tab_VIII_sk.xls, list 301 v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Jihomoravského kraje. 

 
 



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky 

Strana 38 

 

1.2.6 Skupinový vodovod Ţidlochovice 

V následující tabulce č. 12 uvádíme přehled obcí zásobených pitnou vodou 
ze skupinového vodovodu Ţidlochovice. 

 
 

Přehled obcí napojených na skupinový vodovod Ţidlochovice 
Tabulka 

č. 12 
 

Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
 zásobených 

obyvatel  

302 – skupinový vodovod Ţidlochovice 

CZ062.3703.6221.0624.01 Blučina  1979 

CZ062.3703.6221.0627.01 Hrušovany u Brna  2882 

CZ062.3703.6221.0634.01 Opatovice  96 

CZ062.3703.6221.0643.01 Unkovice  613 

CZ062.3703.6221.0644.01 Vojkovice  992 

CZ062.3703.6221.0645.01 Ţabčice  1306 

CZ062.3703.6221.0647.01 Ţidlochovice  3098 

 
 
Podrobnější údaje o jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulkách VII pod označením 

(posledních šest číslic z kódu PRVKUC) v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 

 
 
Zdrojem skupinového vodovodu Ţidlochovice je JÚ Vojkovice, tvořené 4 vrtanými 

studnami J2, J3, J7, HV 4 Q = 28,0 l/s 
JÚ Vojkovice je ohroţeným zdrojem, protoţe je situováno v inundačním území pro 

více neţ Q20 letou vodu řeky Svratky a vrt J7 vykazuje zvýšené mnoţství amonných sloučeni, 
které jsou eliminovány deamonizací vody „in situ“. 

Z JÚ Vojkovice, je voda násoskami svedena do sběrné studny, odkud je čerpána 
čerpací stanicí výtlačným řadem DN 150, 200 do vodojemu Ţidlochovice  400 + 650 m3 
s max. hladinou 255,0 m n.m. Z vodojemu vede hlavní zásobovací řad do města 
Ţidlochovice. 

Na rozvodnou síť Ţidlochovic je napojen přívodný řad do Hrušovan, který vede aţ 
k rozvodné síti obce Hrušovany u Brna a dále do Unkovic, které svou zástavbou na 
Hrušovany navazují. Vzhledem k výškovým poměrům vodojemu a zástavby obce Unkovice 
je tlak v síti sníţen pomocí redukčního ventilu osazeného na začátku obce. 

Na okraji Hrušovan navazuje na řadu A  ve vodoměrné šachtě přívodní řad do obce  
Vojkovice.  

Přívodním řadem napojeným na  rozvodnou síť města Ţidlochovice je zásobena obec  
Ţabčice. 

                                                

 Počet zásobovaných obyvatel s uvedeným rokem připojením představuje předpokládaný počet napojených 
obyvatel na vodovod v roce připojení. 
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Dále je na rozvodnou síť města Ţidlochovice, přívodním řadem DN 150, 200  
napojena rozvodná síť Blučina a dále pokračuje přívodný řad do obce Opatovice. 

 
Bude rozšířeno o spotřebiště – Přísnotice. Napojení skupinového vodovodu na 

vodárenskou soustavu Březová II, VOV bude moţné v roce 2006 realizací přívodního řadu 
z vodojemu Rajhrad I – 900 m3. JÚ Vojkovice, bude od r. 2006 doplňkový zdroj – podmíněno 
napojením na VOV. 

 
 

V tabulce č. 13 je uvedena vyuţitelnost zdrojů skupinového vodovodu Ţidlochovice. 
V přehledu potřeby vody jsou uvedeny obce s počtem zásobených obyvatel větším neţ 
2000.  

K roku 2002 jsou stávající zdroje vyuţívány zhruba z 56-75 % .  
K roku 2006 předpokládáme napojení na vodárenskou soustavu Březová II., Vírský 

oblastní vodovod (VOV). 
 
 

Bilance potřeby vody ve skupinovém vodovodu Ţidlochovice 
Tabulka 

č. 13 
 

 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

Zdroje pitné vody celkem 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

Potřeba vody celkem 15,9 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

z toho Ţidlochovice 6,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

Přebytek/deficit 12,1 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vyuţití zdrojů 56,6% 74,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
 
Další podrobnější údaje ke skupinovému vodovodu Ţidlochovice jsou uvedeny 

v tabulkách Tab_VIII_sk.xls, list 302 v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Jihomoravského kraje. 

 
 
 

1.2.7 Skupinový vodovod Ivančice - Rosice 

V následující tabulce č. 14 uvádíme přehled obcí zásobených pitnou vodou 
ze skupinového vodovodu Ivančice - Rosice. 
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Přehled obcí napojených na skupinový vodovod Ivančice - Rosice 

Tabulka 
č. 14 

 

Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet  
zásobených 

obyvatel  

303 – skupinový vodovod Ivančice - Rosice 

CZ062.3703.6208.0201.01 Biskoupky 2008 45 

CZ062.3703.6208.0204.01 Hlína 2004 56 

CZ062.3703.6208.0205.01 Ivančice  9371 

CZ062.3703.6208.0206.01 Ketkovice 2005 169 

CZ062.3703.6208.0209.01 Moravské Bránice  918 

CZ062.3703.6208.0211.01 Neslovice  771 

CZ062.3703.6208.0212.01 Nová Ves  708 

CZ062.3703.6208.0213.01 Nové Bránice 2008 181 

CZ062.3703.6208.0214.01 Oslavany  4524 

CZ062.3703.6214.0332.01 Babice u Rosic  340 

CZ062.3703.6214.0335.01 Kratochvilka  430 

CZ062.3703.6214.0338.01 Lukovany  310 

CZ062.3703.6214.0340.01 Příbram na Moravě 2003 147 

CZ062.3703.6214.0342.01 Rosice  5310 

CZ062.3703.6214.0347.01 Tetčice  938 

CZ062.3703.6214.0350.01 Vysoké Popovice  570 

CZ062.3703.6214.0353.01 Zastávka  2409 

 
 
Podrobnější údaje o jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulkách VII pod označením 

(posledních šest číslic z kódu PRVKUC) v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 

 
 
Zdrojem skupinového vodovodu jsou tato JÚ: 
Moravské Bránice –vrty Q = 30,00 l/s 
Ivančice - studna ST 1, vrty HV 1 aţ HV 4, HV 7 Q = 25,00 l/s 
Zastávka I – studna ST I Q =   3,00 l/s 
Zastávka II – studna ST II Q =   1,50 l/s 
Tetčice – vrty HV 1, HV 12 Q = 15,00 l/s 
Rosice – Bílá voda, Bobrava –povrchová voda z toku  (doplňkový Q = 0,00 l/s zdroj) 
Nová Ves – studny S1, S2, S3 Q =1,50 l/s 
Vody z JÚ Ivančice - zvýšený obsah Fe a Mn jsou upravovány v ÚV Ivančice 

s kapacitou Q = 25 l/s, nárazově 30 l/s a z JÚ Rosice v  ÚV Rosice s kapacitou Q = 12 l/s. 
Provoz ÚV Rosice včetně JÚ povrchové vody Rosice-Bílá voda, Bobrava, slouţí jako 

doplňkový zdroj a to po zprovoznění JÚ Tetčice.  
Ze skupinového vodovodu Ivančice-Rosice  je ještě předávaná voda pro obce 

Rapotice a Lesní Jakubov. 

                                                

 Počet zásobovaných obyvatel s uvedeným rokem připojením představuje předpokládaný počet napojených 
obyvatel na vodovod v roce připojení. 
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Město je zásobované pitnou vodou ze skup. vodovodu Ivančice – Rosice, se svými 
zdroji a ÚV Ivančice s Q = 25 l/s ( v krátkodobém přetíţení 30 l/s ) a ÚV Rosice s Q = 12 l/s 
s akumulací 190 m3. Surová voda v JÚ Ivančice vykazuje zvýšený obsah Fe a Mn.  

Z ÚV Ivančice je voda čerpána buď do přívodu na Ivančice nebo do vodojemu Réna 
1000 m3 s max. hladinou 266,0 m n.m. , odkud je zásobené dolní tlakové pásmo Ivančic, 
městská část Letkovice a Němčice a plněn vodojem Alexovice 100 m3 s max. hladinou 
250,0 m n.m., odkud je voda čerpána výtlačným řadem a pak přes spotřebiště zásobovacím 
řadem do vodojemu Budkovice 100 m3 s max. hladinou 311,0 m n.m. Na výtlačném řadu je 
odbočka přívodního řadu do vodojemu Řeznovice 100 m3 s max. hladinou 270,0 m n.m. 
Odtud jsou zásobovacím řadem zásobeny Řeznovice a napojením na jejich rozvodnou síť 
jsou zásobeny Hrubšice. 

Z čerpací stanice Padochovka s akumulací vodojemu Ivančice - Padochovka 1400 m3 
s max. hladinou 260,0 m n.m., je voda čerpána na tři směry : 

-do vodojemu Oslavany 500 m3 s max. hladinou 279,0 m n.m., odkud je zásobené 
dolní tlakové pásmo Oslavan. Přečerpávací stanicí je voda ze spodního pásma čerpána do 
vodojemu Oslavany 250 m3 s maximální hladinou 303,0 m n.m., odkud je zásobené horní 
TP. Rozvodná síť Oslavan je rozdělena na dvě tlaková pásma a ještě na další tlakové pásmo 
městské části Padochov. 

vodojemu Sička 
vodojemu Ivančice – II. TP (horní) 650 m3 s max. hladinou 290,0 m n.m., odkud je 

zásobena gravitačně horní část města Ivančice. Z tohoto vodojemu je propojení výtlačným 
řadem DN 300 s vodojemem Sička 800 m3 s max. hladinou 421,80 m n.m.  

Z JÚ Nová Ves je voda čerpána výtlakem do vodojemu Nová Ves 150 m3 s max. 
hladinou 314,2 m n.m., odkud je obec Nová Ves gravitačně zásobena. Před vodojemem je 
do výtlaku připojeno propojení z vodojemu Oslavany  500 m3 s max. hladinou 279,0 m n.m., 
odkud je voda čerpána do vodojemu Nová Ves. 

Z JÚ Moravské Bránice , čerpací stanicí v JÚ je voda čerpána do vodojemu Moravské 
Bránice 1500 m3 s max. hladinou 212,0 m n.m., kde je umístěna hlavní čerpací stanice. 
Odtud je voda čerpána výtlačným řadem DN 300 do vodojemu Ivančice – Padochovka 
a dalším výtlačným řadem DN 200 přes rozvodnou síť do vodojemu Moravské Bránice 400 
m3 s max. hladinou 268,80 m n.m., odtud je obec v době přerušení čerpání zpětně 
gravitačně zásobena. 

Z vodojemu Sička 800 m3 s max. hladinou 421,80 m n.m. je zásobena gravitačně 
přívodním řadem obec Kratochvilka. 

Na odbočce z přívodního a výtlačného řadu DN 300 ČS Padochovka – vodojem 
Sička 800 m3 s max. hladinou 421,80 m n.m.  je přívodním řadem plněn vodojem Neslovice 
150 m3 s max. hladinou 393,80 m n.m., odkud je obec Neslovice gravitačně zásobena. 

Obec Babice u Rosic je zásobena pod tlakem vodojemu Sička 800 m3 s max. 
hladinou 421,80 m n.m., přičemţ napojení zásobovacího řadu je 314 m pod vodojemem 
Sička směrem na Rosice v armaturní šachtě.   

Z vodojemu Sička je přívodním řadem DN 150 a dále čerpací stanicí  Lukovany voda 
dodávaná do vodojemu Lukovany 300 m3 s max. hladinou 457,50 m n.m., odkud je 
zásobovacím řadem DN 100 gravitačně zásobeno horní tlakové pásmo, dolní TP je přes 
redukční ventil umístěný na rozvodné síti.   

Z čerpací stanicí, umístěnou ve vodojemu Lukovany 300 m3, je výtlakem DN 150 
plněn vodojem Vysoké Popovice 300 m3 s max. hladinou 503,0 m n.m.,  z něhoţ je 
zásobovacím řadem DN 100 přes rozvodnou síť obce plněn místní vodojem Vysoké 
Popovice 42 m3 s max. hladinou 459,0 m n.m.  

Z vodojemu Vysoké Popovice 300 m3 je zásobovacím řadem DN 150 voda přiváděna 
do rozvodné sítě obce. 
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Voda z JÚ Tetčice je čerpána ponornými čerpadly do akumulace v prameništi Tetčice 
400 m3 s max. hladinou 297,40 m n.m., odkud je voda čerpána výtlakem DN 200 do 
vodojemu Rosice – Pod šibenicemi pro zásobení města Rosice. V čerpací stanici je z výtlaku 
čerpadel provedena odbočka s redukčním ventilem pro zásobení obce Tetčice. 

Zásobení města Rosice umoţňuje přívodní zásobovací řad, který spojuje vodojem 
Rosice – Pod šibenicemi 2000 m3  a vodojem Rosice 500 m3 se stejnými  max. hladinami  
359,70 m n.m. s centrem města. Z ÚV Rosice je voda čerpána do nedalekého vodojemu 
Rosice nebo přímo do sítě. Obtokem DN 200 lze vodu v armaturní komoře ÚV přepouštět 
z vodojemu Sička do vodojemu Rosice. Pro nedostatečný tlak v síti jsou ve třech lokalitách 
vybudovány AT stanice pro zvýšení tlaku .    

Z JÚ Zastávka I a II – studny jsou vody čerpány do vodojemu Zastávka – dolní 300 
m3 s max. hladinou 371,90 m n.m., odkud je  zásobena převáţná část obce Zbraslav-
dolní TP. 

Z vodojemu Sička 800 m3 je voda přepouštěna do vdj.Zastávka – horní 300 m3 
s max. hladinou 411,0 m n.m., odkud je zásobené horní TP obce Zbraslav. 

 
Bude rozšířen o tato spotřebiště: Nové Bránice, Ketkovice, Biskoupky, Hlína. JÚ 

Moravské Bránice –zvýšený obsah dusičnanů, bude eliminován naředěním vody z nového 
vrtu odebírající vodu z niţšího horizontu. Kapacita JÚ nebude zvýšena, cílem je zlepšení 
kvality vody. Zaručená vydatnost JÚ Moravské Bránice Q=30l/s je  podmíněna připojením 
vrtu z neogenu, případně více vrtů z kvarteru. 

JÚ Ivančice - zvýšený obsah Fe a Mn v některých vrtech bude eliminován  
vybudováním nového jímacího objektu a  naředěním vody Kapacita JÚ nebude zvýšena, 
cílem je zlepšení kvality vody. Kapacitu ÚV  25l/s lze zajistit pouze dobudováním nového 
zdroje. 

Investice západní větve VOV, a to přivedením vody do vodojemu Sička výrazně 
ovlivní bilanci potřeb skupinového vodovodu s moţností napojení nových obcí. Napojení na 
VOV od r. 2015 umoţní přivedení vody aţ na západní hranici kraje tím, ţe bude propojen 
skupinový vodovod Ivančice-Rosice se sk. vodovodem Zbraslav-Stanoviště navrţeným 
propojem mezi obcí Příbram na Moravě-Zbraslav .  

 
 

V tabulce č. 15 je uvedena vyuţitelnost zdrojů skupinového vodovodu Ivančice - 
Rosice. V přehledu potřeby vody jsou uvedeny obce s počtem zásobených obyvatel větším 
neţ 2000.  

K roku 2002 jsou stávající zdroje vyuţívány zhruba z 65-86 % .  
K roku 2015 předpokládáme napojení na vodárenskou soustavu Březová II., Vírský 

oblastní vodovod (VOV). 
 
 

Bilance potřeby vody ve skupinovém vodovodu Ivančice - Rosice 
Tabulka 

č. 15 
 

 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

Zdroje pitné vody celkem 76,0 76,0 76,0 76,0 0,0 0,0 

z toho Zdroj Mor. Bránice - JÚ vrty 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 
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 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

Voda předaná celkem 0,6 0,9 0,8 1,2 0,0 0,0 

do kraje Vysočina 0,6 0,9 0,8 1,2 0,0 0,0 

       

Potřeba vody celkem 49,6 65,0 50,6 66,8 0,0 0,0 

z toho Ivančice 16,5 21,5 15,7 20,3 0,0 0,0 

 Oslavany 7,4 9,6 7,5 9,8 0,0 0,0 

 Rosice 13,1 17,0 11,9 15,4 0,0 0,0 

 Zastávka 5,6 7,3 5,7 7,4 0,0 0,0 

       

Přebytek/deficit 25,8 10,1 24,6 8,0 0,0 0,0 

Vyuţití zdrojů 65,3% 85,6% 66,6% 87,9% 0,0% 0,0% 

 
 
Další podrobnější údaje ke skupinovému vodovodu Ivančice - Rosice jsou uvedeny 

tabulkách Tab_VIII_sk.xls, list 303 v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Jihomoravského kraje. 

 
 
 

1.2.8 Skupinový vodovod Pozořice 

V následující tabulce č. 16 uvádíme přehled obcí zásobených pitnou vodou 
ze skupinového vodovodu Pozořice. 

 
 

Přehled obcí napojených na skupinový vodovod Pozořice 
Tabulka 

č. 16 

 

Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
 zásobených 

obyvatel  

305 – skupinový vodovod Pozořice 

CZ062.3703.6216.0383.01 Kovalovice  302 

CZ062.3703.6216.0385.02 Mokrá  2578 

CZ062.3703.6216.0388.01 Ochoz u Brna 2006 297 

CZ062.3703.6216.0395.01 Pozořice  1978 

CZ062.3703.6216.0402.01 Sivice  896 

CZ062.3703.6216.0408.01 Tvaroţná  910 

CZ062.3703.6216.0411.01 Viničné Šumice  822 

 

 

                                                

 Počet zásobovaných obyvatel s uvedeným rokem připojením představuje předpokládaný počet napojených 
obyvatel na vodovod v roce připojení. 
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Podrobnější údaje o jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulkách VII pod označením 
(posledních šest číslic z kódu PRVKUC) v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 

 
 
Zdrojem pro skupinové vodovody jsou tato JÚ: 
Mokrá – studna  Q =   4,00 l/s 
Říčky I – vrty V2, HV 4 - kat.III.- voda není upravitelná na vodu pitnou Q =   0,00 l/s 
Říčky II – vrty HV 107, HV 201 celkem  Q =   7,5 l/s 

Tvaroţná-kat.III - bude zabezpečen a ponechán jako rezerva Q =   1,00 l/s 
Voda z JÚ Mokrá , je čerpána přes rozvodnou síť Mokrá potrubím  DN 125 do 

vodojemu Mokrá  100 m3 s max. hladinou 365,20 m n.m., se kterým tvoří společnou 
akumulaci vodojem Mokrá  400 m3, z níţ je místní část Horákov zásobena.Vodojem Mokrá 
400 m3 je gravitačně plněn přívodním řadem DN 200 z vodojemu Mokrá – myslivna 50 m3 
s max. hladinou 375,20 m n.m., kam je voda čerpána z JÚ Říčky I,II.Mokrá a Horákov jsou 
zástavbou propojené.  

Ze společné akumulace vodojemů Mokrá 100 + 400 m3 s max. hladinou 365,20 m 
n.m. je gravitačně plněn vodojemu Sivice 150 m3 s max. hladinou 337,0 m n.m, odkud je 
zásobené dolní TP Pozořic  a celá obec Sivice.  Střední a horní  TP Pozořic  jsou zásobeny 
z vodojemu Jezera 50 m3 s max. hladinou 401,0 m n.m., do kterého je voda čerpána 
výtlakem DN 100 z vodojemu Mokrá 100 + 400 m3. Přívodním řadem napojeným na 
rozvodnou síť Pozořice je plněn vodojem Kovalovice 300 m3 s max. hladinou 320,40 m n.m., 
odkud je zásobené horní TP Kovalovic a dolní TP je zásobené přes redukční ventil.  Z tohoto 
vodojemu je čerpáním plněn vodojemu Viničné Šumice 200 m3 s max. hladinou 357,40 m 
n.m., odkud je gravitačně zásobená obec Viničné Šumice . 

Zásobení obce Tvaroţná je gravitační ze dvou směrů a to : 
-z vodojemu Tvaroţná  100 m3 s max. hladinou 282,0 m n.m., který je plněn výtlakem  

DN 150 z čerpací stanice u studny v JÚ Tvaroţná. Výtlak slouţí současně jako řad 
zásobovací. 

-dále zásobovacím řadem z odbočky přívodního řadu vodojem Mokrá 100+400 m3 
a vodojem Sivice 150 m3 v km 1,3, kde je v podzemní šachtě osazen redukční ventil, přes 
který je obec zásobena. 

 
Bude rozšířen o spotřebiště Ochoz u Brna. Napojení přívodním řadem na skupinový 

vodovod, jehoţ zdrojem  je JÚ Mokrá a JÚ Říčky I, Říčky II. Jako moţná varianta provozního 
zásobení jsou propoje SV Bílovice nad Svitavou – Řícmanice – Kanice s SV Pozořice mezi 
obcemi Kanice - Ochoz u Brna , Ochoz u Brna- Hostěnice a dále Hostěnice-Viničné Šumice.  

Ve výhledovém období r. 2005-2008 je navrţeno propojení skup. vodovodu Pozořice 
a skup. vodovodu Šlapanice. Propojení je definováno jako oboustranné, pro případ poruch 
v jednom, nebo druhém vodovodu. Provozně i ekonomicky nejvýhodnější je přímé propojení 
vodojemů obou soustav, s max. vyuţitím stávajících potrubí a min. dotčením závislých 
spotřebišť a to propojením stáv. vodojemu Šlapanice přivaděčem DN200 na stávající 
přivaděč DN 150 u obce Podolí do nového vodojemu Mokrá 2×1000m3. V místě napojení na 
stávající přivaděč DN 150 do Podolí bude osazen redukční ventil pro směr Mokrá-Šlapanice 
a zrychlovací stanice pro směr opačný. 

 
 

V tabulce č. 17 je uvedena vyuţitelnost zdrojů skupinového vodovodu Pozořice. 
V přehledu potřeby vody jsou uvedeny obce s počtem zásobených obyvatel větším neţ 
2000.  
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K roku 2002 jsou stávající zdroje vyuţívány zhruba z 52-70 % .  
K roku 2008 předpokládáme napojení na vodárenskou soustavu Březová II., Vírský 

oblastní vodovod (VOV).  
 
 

Bilance potřeby vody ve skupinovém vodovodu Pozořice 
Tabulka 

č. 17 
 

 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

Zdroje pitné vody celkem 17,5 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

Potřeba vody celkem 9,2 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

Přebytek/deficit 8,3 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vyuţití zdrojů 52,5% 69,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
 
Další podrobnější údaje ke skupinovému vodovodu Pozořice jsou uvedeny tabulkách 

Tab_VIII_sk.xls, list 305 v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Jihomoravského kraje. 

 
 
 

1.2.9 Skupinový vodovod Střelice 

V následující tabulce č. 18 uvádíme přehled obcí zásobených pitnou vodou 
ze skupinového vodovodu Střelice. 

 
 

Přehled obcí napojených na skupinový vodovod Střelice 
Tabulka 

č. 18 
 

Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

310 – Skupinový vodovod Střelice 

CZ062.3703.6216.0394.01 Popůvky  532 

CZ062.3703.6216.0404.01 Střelice  2278 

CZ062.3703.6216.0407.01 Troubsko  1536 

 
 

                                                

 Počet zásobovaných obyvatel s uvedeným rokem připojením představuje předpokládaný počet napojených 
obyvatel na vodovod v roce připojení. 
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Podrobnější údaje o jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulkách VII pod označením 
(posledních šest číslic z kódu PRVKUC) v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 

 
 
Zdrojem skupinového vodovodu je JÚ Střelice – Benzina – vrty HV 1, HV 101, HV 

102 Q = 12,00 l/s. JÚ Střelice –jeden vrt je z důvodu kvality odstaven z provozu, v JÚ budou 
provedena opatření-viz. výhled. Ze zdrojů JÚ Střelice – Benzina je voda čerpána výtlačným 
řadem do centrálního vodojemu Střelice 1300m3 s max. hladinou 323,0 m n.m., odkud jsou 
samostatně gravitačně zásobované obce Střelice, Troubsko a přes rozvodnou síť Troubsko 
obec Popůvky.  

JÚ Střelice - pokles vydatnosti, bude eliminován vodou z nového vrtu, přičemţ 
stávající vrty budou průběţně regenerovány, přetěsněny, aby byla zaručena poţadovaná 
vydatnost a kvalita. Celková kapacita JÚ nebude zvýšena. V lokalitě JÚ byl proveden HG 
průzkum, který potvrdil moţnost provedení nového vrtu. 

Napojení skupinového vodovodu na vodárenskou soustavu Březová II, VOV. Zrušení 
zdrojů v JÚ Střelice, nebo jejich zařazením jako doplňkový zdroj je podmíněno napojením na 
VOV. 

 
 

V tabulce č. 19 je uvedena vyuţitelnost zdrojů skupinového vodovodu Střelice. 
V přehledu potřeby vody jsou uvedeny obce s počtem zásobených obyvatel větším neţ 
2000.  

K roku 2002 jsou stávající zdroje vyuţívány zhruba z 33-45 % .  
K roku 2009 předpokládáme napojení na vodárenskou soustavu Březová II., Vírský 

oblastní vodovod (VOV).  
 
 

Bilance potřeby vody ve skupinovém vodovodu Střelice 
Tabulka 

č. 19 
 

 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

Zdroje pitné vody celkem 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

Potřeba vody celkem 4,1 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

Přebytek/deficit 7,9 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vyuţití zdrojů 33,8% 44,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
 
Další podrobnější údaje ke skupinovému vodovodu Střelice jsou uvedeny v tabulkách 

Tab_VIII_sk.xls, list 310 v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Jihomoravského kraje. 
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1.2.10 Vodárenská soustava Hustopeče – Velké Pavlovice 

V následující tabulce č. 20 uvádíme přehled obcí zásobených pitnou vodou 
z vodárenské soustavy Hustopeče – Velké Pavlovice. 

 
 

Přehled obcí napojených na vodárenskou soustavu Hustopeče – Velké Pavlovice 
Tabulka 

č. 20 

 

Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

Poznámky 

401 – Skupinový vodovod Hustopeče 

CZ062.3704.6207.0174.01 Borkovany  719 

Obec má 
vybudovaný 
vodovod pro 

veřejnou 
potřebu 

CZ062.3704.6207.0179.01 Hustopeče  5864  

CZ062.3704.6207.0184.01 Křepice  1219  

CZ062.3704.6207.0185.01 Kurdějov  345  

CZ062.3704.6207.0188.01 Nikolčice  750  

CZ062.3704.6207.0189.01 Popice  956  

CZ062.3704.6207.0190.01 Pouzdřany  788  

CZ062.3704.6207.0191.01 Starovice  737  

CZ062.3704.6207.0193.01 Strachotín  760  

CZ062.3704.6207.0195.01 Šitbořice  1936  

CZ062.3704.6207.0196.01 Uherčice  1011  

CZ062.3704.6207.0198.01 Velké Němčice  1638  

CZ062.3704.6213.0321.01 Ivaň  693  

CZ062.3704.6213.0325.01 Pasohlávky  731  

CZ062.3704.6213.0326.02 Nová Ves  339  

CZ062.3704.6213.0327.01 Přibice  995  

CZ062.3704.6213.0330.01 Vlasatice  792  

CZ062.3704.6213.0331.01 Vranovice  1910  

402 – Skupinový vodovod Velké Pavlovice 

CZ062.3704.6204.0128.01 Přítluky  600  

CZ062.3704.6204.0128.02 Nové Mlýny  140  

CZ062.3704.6204.0129.01 Rakvice  2050  

CZ062.3704.6204.0134.01 Zaječí  1410  

CZ062.3704.6207.0173.01 Boleradice  809  

CZ062.3704.6207.0175.01 Bořetice  1272  

CZ062.3704.6207.0176.01 Brumovice  934  

CZ062.3704.6207.0177.01 Diváky  410  

CZ062.3704.6207.0178.01 Horní Bojanovice  608  

CZ062.3704.6207.0182.01 Kobylí  2086  

                                                

 Počet zásobovaných obyvatel s uvedeným rokem připojením představuje předpokládaný počet napojených 
obyvatel na vodovod v roce připojení. 
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Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

Poznámky 

CZ062.3704.6207.0186.01 Morkůvky  430  

CZ062.3704.6207.0187.01 Němčičky  540  

CZ062.3704.6207.0192.01 Starovičky  734  

CZ062.3704.6207.0194.01 Šakvice  1300  

CZ062.3704.6207.0199.01 Velké Pavlovice  3086  

CZ062.3704.6207.0200.01 Vrbice  1079  

 
 
Podrobnější údaje o jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulkách VII pod označením 

(posledních šest číslic z kódu PRVKUC) v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 

 
 

1.2.10.1 Skupinový vodovod Hustopeče 

Zdrojem skupinového vodovodu jsou tři samostatná jímací území: 

Jímací území Nová Ves tvoří soustava vrtaných studní, z nichţ je voda jímána 
pomocí násoskových řadů do sběrné studny a dále přes aerační zařízení čerpána do 
akumulace upravené vody. Celková vydatnost JÚ je v současné době cca 35 l/s. Z JÚ Nová 
Ves je voda čerpána do řídícího vodojemu Pasohlávky 2×900 m3 (219/213,5).  

Jímací území Vranovice I (vydatnost 17,0 l/s) a Vranovice II (vydatnost 28,0 l/s) tvoří 
rovněţ soustava vrtaných studní z nichţ je podzemní voda jímána pomocí násosek 
a následným čerpáním dopravována do řídícího vodojemu Uherčice 2×250 m3 (240,6/237,1), 
který je navrţen k rozšíření o další komoru 1.000 m3.  

Vzhledem k zhoršující se kvalitě jímané vody, které jiţ dnes neodpovídá poţadavkům 
vyhlášky 252/2004, je ve výhledu (rok 2005) uvaţováno s výstavbou úpravny vody 
v prameništi na Q = 45,0 l/s a s rekonstrukcí pramenišť a ČS v nich 

Jímací území Iváň (vydatnost 15,0 l/s) tvoří vrtané studny. Toto jímací území je 
v současné době mimo provoz vzhledem k špatné kvalitě vody a s její vodou není ani 
v budoucnu uvaţováno s úpravou vody pro zásobování. 

Všechna uvedená jímací území mají řádně vyhlášená pásma hygienické ochrany. 
Z JÚ Nová Ves je voda čerpána výtlačným řadem DN 200 mm do řídícího vodojemu 

Pasohlávky 2×900 m3 (219/213,5). Pro zásobování obce Nová Ves, která je místní částí 
města Pohořelice, odbočuje z  výtlačného řadu ČS Nová Ves - VDJ Pasohlávky 2×900 m3 
přívodný řad DN 150 mm, na který navazuje rozvodná síť. V případě, ţe se voda z JÚ 
nečerpá je obec zásobována zpětným průtokem z VDJ Pasohlávky.  

Pro zásobování obce Vlasatice odbočuje z  výtlačného řadu ČS Nová Ves - VDJ 
Pasohlávky 2×900 m3 přívodný řad DN 150 mm, na který navazuje rozvodná síť v obci. 
V případě, ţe se voda z JÚ nečerpá je obec zásobována zpětným průtokem z VDJ 
Pasohlávky. 

Obec Pasohlávky je zásobována pitnou vodou přívodným řadem DN 250 mm 
z VDJ Pasohlávky 2×900 m3 (219,0/213,5), na který navazuje rozvodná síť v obci. 
Z VDJ Pasohlávky je zásobována samostatným zásobovacím řadem i rekreační oblast (v 
sezóně červenec - srpen aţ 5.000 rekreantů). 

Pro zásobování obce Iváň a dalších obcí podél přívodného řadu DN 200 
z VDJ Pouzdřany 2×300 m3 (239,5/235,5) do Hustopečí probíhá zásobování pitnou vodou 
přívodným řadem DN 200 z výtlačného řadu ÚV + ČS Nová Ves do VDJ Pasohlávky 
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2×900 m3 (219,0/213,5) resp. zpětným průtokem z VDJ Pasohlávky, to znamená, ţe 
rozvodná vodovodní síť v obci Iváň je pod tlakem vodojemu Pasohlávky. Za obcí Iváň je 
akumulace 2×1.000 m3 (176,10/172,60) s ČS, z nichţ je voda čerpána do VDJ Pouzdřany 
2×300 m3 (239,5/235,5) výtlačným řadem DN 350 mm. 

Obec Vranovice a Přibice můţe být zásobována čerpáním z JÚ Vranovice přes 
rozvodnou vodovodní síť do VDJ Pouzdřany 2×300 m3 (239,5/235,5) resp. zpětným 
průtokem z tohoto vodojemu, do kterého je čerpána voda z akumulace 2×1.000 m3 

(176,10/172,60) s ČS. Toto zásobování je pro horní tlakové pásmo obce Vranovice a obec 
Přibice. Dolní tlakové pásmo obce Vranovice je zásobováno přívodným řadem DN 150 přes 
obec Iváň pod tlakem VDJ Pasohlávky 2×900 m3 (219,0/213,5).  

Do obce Pouzdřany je voda přiváděna z VDJ Pouzdřany 2×300 m3 (239,5/235,5) 
přívodným řadem DN 150, který navazuje na rozvodnou vodovodní síť v obci. Přes tuto síť 
obce prochází voda potřebná pro zásobování obce Strachotín a ta je dále přiváděna 
přívodným řadem DN 150 do VDJ Strachotín 2×250 m3 (218,3/213,8). Do obce Strachotín je 
voda přiváděna z VDJ Strachotín 2×250 m3 (218,3/213,8) přívodným řadem DN 150, na 
který navazuje rozvodná vodovodní síť v obci. 

Do obce Popice je voda přiváděna z VDJ Pouzdřany 2×300 m3 (239,5/235,5) 
přívodným řadem DN 200, který navazuje na rozvodnou vodovodní síť v obci. Přívodným 
řadem a přes rozvodnou síť obce Popice prochází také voda potřebná pro zásobování města 
Hustopeče, a ta je z obce přiváděna přívodným řadem DN 300 do ČS s akumulací 2×250 m3 
(184,3/180,3) Šakvice, odkud je čerpána výtlačným řadem DN 300 do přívodného řadu  
z VDJ Zaječí do VDJ Hustopeče. 

Město Hustopeče je zásobováno pitnou vodou ze tří stran. Za prvé z  řídícího 
vodojemu Uherčice 2×250 m3 (240,6/237,1), do kterého je voda čerpána z JÚ Vranovice, 
přívodným řadem DN 250 resp. 200 mm do VDJ 2×250 m3 (230,5/225,17) Hustopeče. Za 
druhé z VDJ Pouzdřany čerpáním z akumulace 2×250 m3 (184,3/180,3) Šakvice a za třetí 
přívodným řadem z vodojemu Zaječí 2×250 m3 (272,0/268,0 - SV Velké Pavlovice).  

Vodovodní rozvodná síť v Hustopečích je členěna na 2 tlaková pásma, akumulaci I. 
tlak. pásma tvoří VDJ 2×250 m3 (230,5/226,2) s čerpací stanicí, akumulaci II. tlak. pásma 
vodojemy 2×250 m3 (252,5/249,2) a 2×1.000 m3 (252,4/247,4).  

Zásobování obce Kurdějov pitnou vodou je realizováno napojením na koncovou část 
rozvodné vodovodní sítě Hustopeče, odkud je veden přívodný řad DN 150 aţ po podzemní 
zrychlovací stanici, z které je voda výtlačným řadem DN 80 čerpána do VDJ 2×25 m3 
(273,5/271,0). Z tohoto vodojemu je rozvodnou vodovodní sítí distribuována voda ke 
spotřebitelům.  

Z řídícího vodojemu Uherčice 2×250 m3 (240,6/237,1), do kterého je voda čerpána 
z JÚ Vranovice, vedou tři přívodné řady. Jeden pro zásobování obce Uherčice, druhý směr 
Hustopeče a třetí směr Velké Němčice. 

Obec Uherčice je zásobována přívodným řadem DN 150 mm z VDJ Uherčice 
2×250 m3 (240,6/237,0), na který navazuje rozvodná síť v obci. Přes obec prochází výtlačný 
řad DN 300 resp. DN 250 z JÚ Vranovice do VDJ Uherčice 2×250 m3 (240,6/237,0) pro 
zásobení směr Hustopeče a směr Velké Němčice.  

Přívodný řad DN 250 resp. 200 mm z řídícího vodojemu Uherčice 2×250 m3 
(240,6/237,1) do VDJ 2×250 m3 (230,5/225,17) Hustopeče prochází obcí Starovice a obec je 
zásobována pitnou vodou z rozvodné sítě, která je napojena na přívodný řad. Obec je pod 
tlakem VDJ Uherčice a přes obec jde i voda potřebná pro Hustopeče. Čerpací stanice před 
obcí Starovice, pro zvýšení tlaku, je v současné době mimo provoz.  

Obec Vel. Němčice je zásobována pitnou vodou z řídícího VDJ Uherčice 2×250 m3 

(240,5/237,0) přívodným řadem DN 250 resp. 200, přičemţ při zvýšených průtocích a tím 
i větších tlakových ztrátách je ve funkci před obcí vybudovaná zrychlovací čerpací stanice, 
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která zajistí vyhovující tlakové poměry nejen ve Vel. Němčicích, ale i v Nosislavi (okr. Brno-
venkov) a dopravu dostatečného mnoţství vody přívodným resp. výtlačným řadem DN 150 
do ČS s akumulací 100 m3 (216,10/212,85) Křepice (dále pro Křepice, Nikolčice, Šitbořice 
a výhled Borkovany). Čerpací stanice čerpá vodu jednak přes obec Nikolčice do VDJ 
Šitbořice 250 + 150 m3 (317,0/312,5) a jednak přes rozvodnou vodovodní síť obce Křepice 
do koncového VDJ Křepice 150 m3 (289,0/285,5). Tento VDJ slouţí jen pro zásobení obce 
Křepice. 

Pro zásobování obcí Nikolčice a Šitbořice je voda dopravována výtlačným řadem 
z ČS Křepice do VDJ Šitbořice 250 + 150 m3 (317,0/312,5), částečně čerpáním přes 
rozvodnou vodovodní síť v obci Šitbořice. Z výtlačného řadu jsou ve dvou místech odbočky 
pro zásobování obce Nikolčice. Jedna odbočka je přes šachtu s redukčním ventilem, druhá 
je pod tlakem VDJ Šitbořice 250 + 150 m3 (317,0/312,5). V době kdy jsou čerpadla mimo 
provoz probíhá zpětné zásobení obce z VDJ Šitbořice. 

Vzhledem k členitému terénu v obci Nikolčice je vodovodní síť rozdělena na tři 
tlaková pásma: 

1. tlakové pásmo  tvoří část obce, která je přímo napojená na výtlačný řad. Tato část 
obce je pod tlakem VDJ Šitbořice 250 + 150 m3 (317,0/312,5). Výtlačný řad slouţí i pro 
zpětné zásobení obce Nikolčice. 

2. tlakové pásmo tvoří část obce, která je napojená na výtlačný řad přes šachtu 
s redukčním ventilem. 

3. tlakové pásmo horní část obce ( vyšší) je zásobována pomocí AT-stanice. 
Vzhledem k členitému terénu v obci Šitbořice je vodovodní síť rozdělena na dvě 

tlaková pásma:  
1. tlakové pásmo tvoří část obce podél výtlačného řadu a se zástavbou v rozmezí kót 

270 – 306 m n.m. Tato část obce je pod tlakem VDJ Šitbořice 250 + 150 m3 (317,0/312,5). 
Výtlačný řad slouţí i pro zpětné zásobení obce Nikolčice. 

2. tlakové pásmo  tvoří část obce se zástavbou v rozmezí kót 240 – 270 m n.m. Tato 
část obce je zásobována přes redukční ventil. 

Skupinový vodovod Hustopeče je dotován vodou dle potřeby ze skupinového 
vodovodu Velké Pavlovice, ze zdroje JÚ Zaječí. Tato dotace vody můţe být i obrácená, to 
znamená ze SV Hustopeče do SV Velké Pavlovice. 

 
V plánovaném období jsou ve SV Hustopeče navrţeny tyto investice: 
- rozšíření o další spotřebiště a to Borkovany, které mají jen částečně vybudovaný 

vodovod a s tím související výstavba ČS, výtlačného řadu, VDJ a větší části rozvodné sítě 
- rekonstrukce zdrojů v JÚ Vranovice I a II s cílem zlepšení kvality pitné vody  
- vybudování nové dvoustupňové úpravny vody v blízkosti prameniště na potřebných 

45,0 l/s 
- rekonstrukce VDJ Křepice, Strachotín a Pasohlávky 
- rekonstrukce přívodných a výtlačných řadů, které jsou staré a s častými poruchami 
- výstavba rozvodných řadů v jednotlivých obcích v rámci plánované zástavby. 
- rekonstrukce nevyhovujících rozvodných řadů v jednotlivých obcích 
 
 

1.2.10.2 Skupinový vodovod Velké Pavlovice 

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí (vydatnost 
50,0 l/s) 

V současné době je surová voda jímána v aluviální nivě řeky Dyje vrtanými studnami, 
násoskou je svedena do sběrné studny. Z této studny je čerpána výtlačným řadem DN 250 
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do úpravny vody Zaječí o výkonu 40 l/s (s přetíţením 50 l/s). Vzhledem k vysoké koncentraci 
ţeleza a manganu je surová voda upravována dvoustupňově. 

Ve výhledu je uvaţováno s rozšířením kapacity JÚ o 15 l/s, na celkových 65,0 l/s 
a následně musí být provedena rekonstrukce ÚV Zaječí na výkon 65,0 l/s. Po tomto rozšíření 
bude kapacita JÚ pokrývat potřeby vody ve spotřebištích tohoto skupinového vodovodu 
a moţného rozšíření rekreačních oblastí, při specifické spotřebě vody 130 l/os*d, o cca 9 000 
rekreantů. 

Z akumulace u úpravny vody je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ 2×250 m3 
Zaječí (272/268), uvaţuje se jeho rozšíření o další komoru 1000 m3. Z tohoto vodojemu jsou 
samostatným řadem DN 150 zásobeny obce Přítluky a Rakvice, dále vodovodním řadem 
DN 100 obec Nové Mlýny, která je pod tlakem VDJ 2×250 m3 Zaječí. Pitná voda je do 
spotřebišť distribuována rozvodnou vodovodní sítí z trub DN 100 mm. 

Dále jsou z VDJ 2× 250 m3 Zaječí (272/268) vedeny přívodné řady DN 350 do VDJ 
2×1000 m3 Hustopeče (252,4/247,4) (SV Hustopeče) a DN 200 do VDJ Velké Pavlovice 
2×400 (226,5/221,5) m3. Z tohoto vodojemu je voda přes rozvodnou vodovodní síť Vel. 
Pavlovice, přívodným řadem DN 200 mm a přes část rozvodné vodovodní sítě obce Bořetice 
vedena do akumulace 50 + 250 m3 (195,7/192,7) u ČS Bořetice.  

Obec Zaječí je zásobována přímo z řídícího VDJ Zaječí 2×250 m3 (272,0/268,0) 
vodovodní rozvodnou sítí.  

Rozvodná vodovodní síť města Velké Pavlovice odbočuje z přívodného řadu DN 200 
z VDJ 2×250 m3 Zaječí (272/268) do VDJ Velké Pavlovice 2×400 (226,5/221,5). Pitná voda 
je po městě rozváděna rozvodnou vodovodní sítí z trub DN 100 - 150 . 

Z ČS Bořetice je voda čerpána dvěma směry, a to směr Kobylí – Morkůvky výtlačným 
řadem DN 50 mm do VDJ Morkůvky 2×250 m3 (249,0/245,1) a směr Vrbice výtlačným řadem 
DN 150 mm do VDJ Bořetice 2×250 m3 (260,1/255,5) s ČS, která čerpá vodu výtlačným 
řadem DN 150 přes rozvodnou vodovodní síť Vrbice do vyrovnávacího VDJ Vrbice 250 + 
150 m3 (329,8/325,8). V tomto vodojemu je situována AT-stanice pro zásobování horní části 
obce Vrbice. Z tohoto VDJ je také zásobena přívodným řadem část obce Kobylí - horní 
tlakové pásmo. 

Obec Bořetice je zásobována zčásti přímo z  přívodného řadu DN 200 z VDJ Vel. 
Pavlovice 2×400 m3 (226,5/221,5) do akumulace 50 + 200 m3 (195,7/192,7) u čerpací 
stanice Bořetice a zčásti z VDJ Bořetice 2×250 m3 (266,1/255,5) pomocí přívodného řadu 
DN 150 do obce. Do VDJ Bořetice je voda dopravována výtlačným řadem z ČS Bořetice. 
Obec Bořetice je pod tlakem dvou vodojemů a voda je do spotřebišť distribuována 
rozvodnou vodovodní sítí z trub DN 100, DN 150. 

Zásobování obce Kobylí pitnou vodou je realizováno ze dvou stran, spodní část obce 
je zásobena čerpáním z ČS Bořetice směr Kobylí – Morkůvky výtlačným řadem DN 200 mm 
do VDJ Morkůvky 2×250 m3 (249,0/245,1). Tato část obce je pod tlakem VDJ Morkůvky. 
Horní část obce Kobylí je zásobena také pomocí čerpací stanice Bořetice, ale směr Vrbice 
a to výtlačným řadem DN 150 mm do VDJ Bořetice 2×250 m3 (260,1/255,5) s ČS, která 
čerpá vodu přes rozvodnou vodovodní síť Vrbice do vyrovnávacího VDJ Vrbice 250 + 150 m3 
(329,8/325,8) a odtud přívodným řadem  přes redukční ventil do obce Kobylí. 

Z ČS Bořetice je voda výtlačným řadem DN 200 dopravována do VDJ Morkůvky 
2×250 m3 (249,0/245,1), z kterého jsou zásobeny gravitačně přívodným řadem DN 200 obec 
Morkůvky s rozvodnou sítí z trub DN 100 mm a samostatným přívodným řadem VDJ 
Brumovice 90 m3 (212,0/209,5) pro gravitační zásobování obce Brumovice rozvodnou 
vodovodní sítí DN 100 – 150 mm.  

Z VDJ Bořetice 2×250 m3 (260,1/255,5) je veden přívodný řad DN 150 mm směr 
Němčičky - Diváky. Voda je tímto přívodným řadem přiváděna přes obec Němčičky do ČS 
Němčičky a dále výtlačným řadem DN 100 mm do VDJ Němčičky 2×250 m3 (316,8/313,3). 
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Z tohoto řídícího VDJ jsou vedeny dva přívodné řady, jeden pro zásobování horní 
části obce Němčičky a druhý přívodný řad DN 150 pro zásobování obcí Horní Bojanovice, 
Boleradice a Diváky. 

Obec Starovičky je zásobována řadem, který odbočuje z přívodného řadu DN 200 
před VDJ Vel. Pavlovice. Do obce je navíc vybudován přívodný řad DN 150, který odbočuje 
z přívodného řadu DN 350 VDJ Zaječí - VDJ Hustopeče, a který je ukončen ve věţovém 
vodojemu 200 m3 (237,9/231,5). Jak tento přívodný řad, tak i věţový vodojem jsou mimo 
provoz.  

Obec Šakvice je zásobována přívodným řad DN 200, který odbočuje z propojovacího 
přívodného řadu DN 350 VDJ Zaječí - VDJ Hustopeče. Z důvodu nevyhovujících tlakových 
poměrů v obci Šakvice je před obcí šachta s redukčním ventilem. Rozvodná vodovodní síť je 
z trub DN 100 - 150 mm. 

Z VDJ 2×250 m3 Zaječí (272/268) jsou samostatným řadem DN 150 přes VDJ 
Přítluky 2×250 m3 (225,0/221,0) zásobeny obce Přítluky a Rakvice. Zásobování pitnou vodou 
obce Přítluky je realizováno přívodným řadem DN 150 z VDJ Přítluky 2×250 m3 
(225,0/221,0) a rozvodnou sítí v obci. Tento přívodný řad pokračuje do obce Rakvice, kde 
z něho odbočuje rozvodná siť pro obec Rakvice a dále pokračuje do Podivína, kde jsou 
propojeny dva skupinové vodovody a to SV Velké Pavlovice a SV Břeclav. Tento propoj je 
trvale uzavřen.  
 
V plánovaném období jsou ve SV Velké Pavlovice navrţeny tyto investice: 
- rekonstrukce zdrojů v JÚ Zaječí s cílem zlepšení kvality pitné vody a rozšíření 65,0 l/s 
- rekonstrukce úpravny vody Zaječí a její rozšíření na potřebných 65,0 l/s 
- rekonstrukce VDJ Brumovice 
- přístavba u VDJ Zaječí a Velké Pavlovice 
- rekonstrukce přívodných a výtlačných řadů, které jsou staré a s častými poruchami 
- výstavba rozvodných řadů v jednotlivých obcích v rámci plánované zástavby. 
- rekonstrukce nevyhovujících rozvodných řadů v jednotlivých obcích 

 
 

V tabulce č. 21 je uvedena vyuţitelnost zdrojů vodárenské soustavy Hustopeče – 
Velké Pavlovice. V přehledu potřeby vody jsou uvedeny obce s počtem zásobených obyvatel 
větším neţ 2000.  

K roku 2002 jsou stávající zdroje vyuţívány zhruba z 67-89 % .  
K roku 2015 předpokládáme nárůst potřeby vody o zhruba 5% oproti roku 2002.  
 
 
Bilance potřeby vody ve vodárenské soustavě Hustopeče – Velké Pavlovice 

Tabulka 
č. 21 

 

 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

Zdroje pitné vody celkem 130,0 130,0 142,0 142,0 157,0 157,0 

z toho Zdroj Nová Ves - vrt.studny 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

 Zaječí - prameniště 50,0 50,0 50,0 50,0 65,0 65,0 

       

Potřeba vody celkem 87,3 116,1 89,9 119,7 91,4 121,8 

z toho Hustopeče 18,0 23,4 17,0 22,1 16,4 21,3 
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 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

 Velké Pavlovice 13,3 17,4 13,6 17,6 13,9 18,0 

       

Přebytek/deficit 42,7 13,9 52,1 22,3 65,6 35,2 

Vyuţití zdrojů 67,1% 89,3% 63,3% 84,3% 58,2% 77,6% 

 
 
Další podrobnější údaje k vodárenské soustavě Hustopeče – Velké Pavlovice jsou 

uvedeny tabulkách Tab_VIII_sk.xls, listy 401, 402 v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 

 
 
 

1.2.11 Vodárenská soustava Mikulov 

V následující tabulce č. 22 uvádíme přehled obcí zásobených pitnou vodou 
z vodárenské soustavy Mikulov. 

 
 

Přehled obcí napojených na vodárenskou soustavu Mikulov 
Tabulka 

č. 22 

 

Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

403 – Skupinový vodovod Mikulov 

CZ062.3704.6204.0119.01 Bulhary  804 

CZ062.3704.6204.0120.01 Hlohovec  1334 

CZ062.3704.6204.0124.01 Lednice  2147 

CZ062.3704.6204.0124.02 Nejdek  200 

CZ062.3704.6204.0132.01 Valtice  3388 

CZ062.3704.6204.0132.02 Úvaly  141 

CZ062.3704.6211.0279.01 Mikulov  8023 

CZ062.3704.6211.0280.01 Milovice  454 

CZ062.3704.6211.0283.01 Pavlov  548 

CZ062.3704.6211.0285.01 Sedlec  805 

404 – Skupinový vodovod Dolní Dunajovice 

CZ062.3704.6211.0269.01 Bavory 2011 391 

CZ062.3704.6211.0270.01 Brod nad Dyjí 2011 484 

CZ062.3704.6211.0271.01 Březí 2011 1530 

CZ062.3704.6211.0273.01 Dolní Dunajovice 2011 1692 

CZ062.3704.6211.0274.01 Dolní Věstonice 2011 337 

CZ062.3704.6211.0276.01 Horní Věstonice 2011 444 

CZ062.3704.6211.0278.01 Klentnice 2011 549 

                                                

 Počet zásobovaných obyvatel s uvedeným rokem připojením představuje předpokládaný počet napojených 
obyvatel na vodovod v roce připojení. 
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Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

CZ062.3704.6211.0284.01 Perná 2011 743 

405 – Skupinový vodovod Novosedly 

CZ062.3704.6211.0272.01 Dobré Pole 2008 402 

CZ062.3704.6211.0275.01 Drnholec 2008 1756 

CZ062.3704.6211.0277.01 Jevišovka 2008 557 

CZ062.3704.6211.0281.01 Novosedly 2008 1139 

CZ062.3704.6211.0282.01 Nový Přerov 2008 318 

 
 
Podrobnější údaje o jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulkách VII pod označením 

(posledních šest číslic z kódu PRVKUC) v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 

 
 

1.2.11.1 Skupinový vodovod Mikulov 

Zdrojem skupinového vodovodu je pět samostatných jímacích území (dále jen JÚ): 
JÚ Lednice tvoří soustava vrtaných studní (jímací území I - V), ve kterých je jímána 
podzemní surová voda a pomocí násosek, sběrných studní, čerpacích stanic a výtlačných 
řadů dopravována do úpravny vody. Celková vydatnost jímacího území byla vyhodnocena na 
140 l/s, kapacita úpravny vody Lednice je 100 l/s. Z důvodu nevyhovující kapacity ÚV 
a vzhledem k zastaralé technologii úpravy vody připravuje se v současné době rekonstrukce 
a rozšíření úpravny vody na kapacitu 140 l/s, JÚ Mikulov – Kostelní - jedná se 
o širokoprofilovou kopanou studnu o vydatnosti 1,9 l/s. JÚ Mikulov – Gravitace - jedná se 
o pramenní jímky o celkové vydatnosti 0,8 l/s, z kterých je voda gravitačně přiváděna do VDJ 
Mikulov - Gravitace 100 m3  (287,4/284,9). JÚ Milovice - (místní zdroj v Pavlově - jímací 
zářez je z hlediska bilančního naprosto bezvýznamný). Toto JÚ je tvořeno 4 vrtanými 
studnami, z kterých byla voda ponornými čerpadly dopravovaná do akumulační nádrţe 100 
m3 (172,0/169,0) a odtud dále pomocí čerpací stanice jednak do Milovic, jednak do Pavlova. 
Do akumulační nádrţe 100 m3 (172,0/169,0) je jiţ voda přivedena samostatným řadem 
z VDJ Lednice 2×650 m3 (222,0/217,5). Vydatnost JÚ byla vyhodnocena na 7,4 l/s 
a vykazuje stále klesající trend. Jímaná voda neodpovídá poţadavkům vyhlášky 252/2004 a 
v dnešní době je mimo provoz. JÚ Sedlec – Hranice  - jímací zářez o vydatnosti 0,90 l/s, 
z kterého je voda přiváděna do akumulace 130 m3 a odtud čerpána výtlačným řadem do VDJ 
Sedlec 2×200 m3 (258,9/256,5). Všechny výše uvedené zdroje mají řádně vyhlášená pásma 
hygienické ochrany. 

Voda z JÚ Lednice upravená v ÚV Lednice se čerpá z akumulace 650 m3 
(167,3/162,3) dvěma směry a to jednak do VDJ Lednice 2×650 m3 (222,0/217,5), z kterého 
jsou zásobeny spotřebiště Lednice, Nejdek, Bulhary, Milovice a Pavlov, jednak směrem do 
Mikulova do VDJ Sedlec 200 + 250 m3 s výhledovým rozšířením o 1650 m3 (233,0/229,0). 
Z této větve jsou zásobena spotřebiště Hlohovec, Valtice, Úvaly, Sedlec a Mikulov.  

Dopravu vody do  Mikulova a  dalších spotřebišť na trase zajišťuje výtlačný řad z oceli 
DN 350 mm v dl. 5.130 m a DN 300 v dl. 4.135 m, kterým  je voda čerpána do VDJ Sedlec 
200 + 250 m3 (233,0/229,0). Z VDJ Sedlec je voda dále gravitačně vedena ocelovým 
potrubím DN 300 mm v dl. 2.110 m do čerpací stanice Mušlov. Odtud  je čerpána výtlačným 
řadem z PVC DN 300 mm resp. z oceli DN 250 mm a DN 175 mm do VDJ Bezručova 
2×200 m3 (272,80/269,40) + 1000 m3 (275,80/270,80). 
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Celková délka vodovodní sítě v Mikulově je cca 30 km a je členěna na 3 tlaková 
pásma, přičemţ akumulace pro I. tlakové pásmo je tvořena vodojemy „Bezručova“ 2×200 m3 
(272,8/269,4) + 1000 m3 (275,8/270,8) a „Amfiteátr“ 2×250 m3 (268,1/265,1), pro II. tlakové 
pásmo VDJ „Gravitace“ 100 m3 (287,4/284,9) a pro III. tlakové pásmo VDJ „Turold“ 2×100 m3 
(338,8/335,3). Do vodojemů II. a III. tlakového pásma je voda dopravována čerpací stanicí ve 
VDJ Bezručova 1000 m3. Do VDJ Mikulov - Gravitace 100 m3 (287,4/ 284,9) pro II.tl. pásmo 
je také přiváděna voda gravitačně z JÚ Mikulov – Gravitace. Rozvodná síť I.tl. pásma 
v Mikulově je dotována čerpáním vody z JÚ Mikulov – Kostelní přímo do sítě. 

Na výtlačný řad ÚV Lednice - VDJ Sedlec 200 + 250 m3 + 1650 m3 (výhled) je 
napojen výtlačný řad DN 200 mm, který dopravuje vodu jednak na odbočce do VDJ 
Hlohovec  250 m3 (211,0/206,5) pro obec Hlohovec a jednak pitnou vodu potřebnou pro 
Valtice a Úvaly do VDJ Valtice 2×250 m3 (229,5/225,5). Z tohoto vodojemu je voda 
distribuována ke spotřebitelům dolního tlakového pásma rozvodnou vodovodní sítí a také 
čerpána do věţového VDJ 200 m3 (256,4/250,0) horního tlakového pásma a odtud ke 
spotřebitelům. 

Zásobování místní části Úvaly pitnou vodu je realizováno pomocí zrychlovací stanice 
na vodovodní síti ve Valticích, odkud je voda výtlačným řadem DN 80 dopravována do 
VDJ Úvaly 2×50 m3 (263,1/260,6), z vodojemu dále přívodným řadem D 100 a rozvodnou 
vodovodní sítí DN 80 k jednotlivým spotřebitelům. 

Obec Sedlec je zásobována z JÚ Sedlec – Hranice, z kterého přitéká voda do 
akumulace 130 m3 s čerpací stanicí, kterou je dále výtlačným řadem dopravována do VDJ 
Sedlec - Hranice 2 200 m3 (258,9/256,5). Z tohoto vodojemu je voda gravitačně 
distribuována ke spotřebitelům přívodným řadem a rozvodnou vodovodní sítí DN 150 resp. 
DN 100. Z VDJ Sedlec 200 + 250 m3 je přívodným řadem DN 150 dodávána obec Sedlec 
pouze v případě poklesu vydatnosti v JÚ Sedlec – Hranice. 

Lednice je zásobována vodou čerpanou z JÚ Lednice do VDJ Lednice 2×650 m3 
(222,0/217,5) přes rozvodnou vodovodní síť výtlačným řadem DN 300 mm. Tento výtlačný 
řad, v případě ţe se nečerpá voda, slouţí jako přívodný pro obec Lednici.  

Do obce Nejdek je pitná voda přiváděna přívodným vodovodním řadem DN 150, který 
je napojen na výtlačný resp. zásobovací řad  DN 300 z ÚV Lednice do VDJ Lednice 2×650 
m3 (220,0/217,5).  

Obce Bulhary, Milovice a Pavlov jsou zásobovány pitnou vodou z VDJ Lednice 
2×650 m3 (222,0/217,5), odkud je voda do obce Bulhary dopravována přívodným řadem 
DN 200 a DN 150 mm, následně přes rozvodnou síť obce Bulhary a dále přívodným řadem 
DN 100 do akumulace100 m3 (172,0/169,0) s čerpací stanicí v Milovicích. Odtud je voda pro 
obce Milovice a Pavlov čerpána výtlačným řadem do VDJ 250 m3 (252,50/249,00) I. tlak. 
pásma v Pavlově. Obec Milovice je zpětně zásobována z tohoto VDJ přes redukční ventil 
v ČS Milovice a dále zásobovacím řadem DN 150 do obce . Rozvodná vodovodní síť v obci 
Milovice je vybudována z trub DN 100 – 150. 

Z VDJ 250 m3 (252,50/249,00) I. tlak. pásma v Pavlově je také gravitačním přívodným 
řadem DN 100 v dl. 3.290 m zásobováno provozní středisko Povodí Moravy v Dol. 
Věstonicích a tím je propojen SV Mikulov se SV Dolní Dunajovice. 

Vlastní vodovodní síť v obci Pavlov je rozdělena na 2 tlaková pásma. Dolní tlakové 
pásmo je zásobeno z VDJ 250 m3 s čerpací stanicí, která zajišťuje dopravu vody čerpáním 
přes síť horního tlakového pásma do VDJ 25 m3 +100 m3 (296,6/294,1). Ve VDJ 25 m3 je 
umístěna AT stanicí pro zásobení horní části obce. 

 
V plánovaném období jsou ve SV Mikulov navrţeny tyto investice: 
- rekonstrukce ČS v JÚ Lednice s cílem zlepšení kvality pitné vody a rozšíření na 

potřebných 140,0 l/s 
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- rekonstrukce úpravny vody Lednice a její rozšíření na potřebných  
140,0 l/s včetně přístavby akumulace 
- rekonstrukce ČS Mikulov – Česká a ČS Sedlec 
- výstavba a rekonstrukce ČS Mušlov pro moţnost připojení SV Novosedly a Dolní 

Dunajovice na SV Mikulov. 
- výstavba ČS Hlohovec pro zabezpečení potřebného tlaku v přívodu do Hlohovce 

a Valtic 
- přístavba u VDJ Sedlec  a Mikulov – Amfiteátr 
- rekonstrukce přívodných a výtlačných řadů, které jsou staré a s častými poruchami 
- přívodný řad do obce Nejdek, který je zásobovaný z výtlačného řadu 
- výstavba rozvodných řadů v jednotlivých obcích v rámci plánované zástavby. 
- rekonstrukce nevyhovujících rozvodných řadů v jednotlivých obcích 
 
 

1.2.11.2 Skupinový vodovod Dolní Dunajovice 

Zdrojem skupinového vodovodu jsou tato jímací území: JÚ Brod n. Dyjí – o vydatnosti 
cca 30,0 l/s,  tvoří soustava vrtaných studní, z kterých je voda čerpána výtlačnými řady do 
rozdělovací šachty v areálu čerpací stanice. Z rozdělovací šachty odtéká voda do sběrné 
studny resp. propojovacími potrubími do 3 stávajících vsakovacích vrtů. Ze sběrné studny je 
voda pomocí čerpací stanice dopravována výtlačným řadem DN 150 jednak do vodojemu 
Brod nad Dyjí 2×100 m3 (231,9/228,9) a jednak do řídícího vodojemu Dolní Dunajovice 
2×250 m3 (271,4/268,4) a odtud dále do jednotlivých spotřebišť. Vzhledem k nevyhovující 
kvalitě vody (zvýšené obsahy ţeleza, manganu) byla vybudována úpravárenská jednotka 
v horninovém prostředí (FER-MAN Technology). I přes všechna opatření má jímaná voda 
zhoršující kvalitu a jiţ dnes je na hranici poţadavků vyhlášky 252/2004. JÚ Klentice je místní 
zdroj, který tvoří pramenní jímka. Z pramenní jímky je voda gravitačně přiváděna do 
akumulace 50 m3 s čerpací stanicí a odtud dále dopravována do vodovodního systému obce 
Klentnice. Oba výše uvedené zdroje vody mají řádně vyhlášená pásma hygienické ochrany. 

Z JÚ Brod nad Dyjí je voda pomocí čerpací stanice dopravována výtlačným řadem 
DN 200 jednak do vodojemu Brod nad Dyjí 2×100 m3 (231,9/228,9) a jednak  o řídícího 
vodojemu Dolní Dunajovice 2×250 m3 (271,4/268,4), ze kterého jsou zásobena všechna 
spotřebiště SV Dolní Dunajovice. Z VDJ Dolní Dunajovice 2×250 m3 (271,4/268,4) vychází 
dva přívodné řady, jeden směrem do VDJ 250 m3 Březí (246,0/243,0) a druhý je přívodný řad 
DN 200 do Dolních Dunajovic, ze kterého odbočuje přívodný řad pro obce Dolní a Horní 
Věstonice.  

Přes rozvodnou siť v Dolních Dunajovicích pokračuje voda potřebná pro obce Perná, 
Bavory a Klentnice přívodným řadem DN 150 do akumulací 50 + 100 m3 (215,7/213,8) s ČS, 
odtud je voda dále čerpána přes část vodovodní sítě v obci Perná do akumulace 50 m3 
(251,8/249,8) s čerpací stanicí, která dále dopravuje vodu přes vodovodní síť do koncového 
VDJ Perná 100 m3 (287,2/285,2) v obci Perné a do akumulace 50 m3 (327,7/325,5) s ČS 
v obci Klentnice. Z této ČS je voda čerpána přes rozvodnou síť Klentnice do koncového VDJ 
Klentnice 60 m3 (378,0/376,0). Dále je z čerpací stanice s akumulací 50 + 100 m3 
(215,70/213,80) v obci Perná pitná voda dopravována výtlačným řadem DN 100 čerpáním 
přes rozvodnou vodovodní síť Bavory do vyrovnávacího VDJ Bavory 100 m3 
(269,70/266,40). Rozvodná vodovodní síť v obci Bavory je vybudována v profilech DN 80 – 
150. 

V současné době je v obci Klentnice vyuţíván místní zdroj, kterým je pramenní jímka 
o vydatnosti cca 0,2 l/s. Z této jímky podzemní voda gravitačně přitéká do akumulace 50 m3 
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s ČS v obci Klentnice, do které je voda také přiváděna čerpáním z akumulace 50 m3 
(251,8/249,8) s čerpací stanicí ČS II v obci Perná.  

Obec Brod nad Dyjí je zásobována z VDJ Brod n. D. 2×100 m3 (231,90/228,90), který 
je akumulací pro obec Brod nad Dyjí. Do tohoto VDJ je voda z JÚ dopravována pomocí 
čerpací stanice výtlačným řadem DN 200 jednak do vodojemu Brod nad Dyjí 2×100 m3 
(231,9/228,9) a jednak  do řídícího vodojemu Dolní Dunajovice 2×250 m3 (271,4/268,4). Do 
obce je voda dopravována gravitačně přívodným řadem DN 150 a rozvod vody po obci 
je vodovodní sítí DN 80 - 150 mm k jednotlivým spotřebitelům. 

Z JÚ je voda pomocí čerpací stanice dopravována výtlačným řadem DN 200 jednak 
do vodojemu Brod nad Dyjí 2×100 m3 (231,9/228,9) a jednak do řídícího vodojemu Dolní 
Dunajovice 2×250 m3 (271,4/268,4). Odtud budou zásobena všechna spotřebiště SV Dolní 
Dunajovice. Přívodné řady půjdou třemi směry, a to směr Brod nad Dyjí rekonstruovaným 
řadem DN 80 do stávajícího VDJ Brod n. D. 2×100 m3 (231,90/228,90). Druhý směr je do 
VDJ Březí a třetí směr z VDJ Dolní Dunajovice 2×250 m3 (271,4/268,4)  

Z přívodného řadu DN 200 do Dolních Dunajovic odbočuje přívodný řad DN 150 mm 
pro obce Dolní a Horní Věstonice. Voda je dopravována do akumulace 50 m3 (214,2/212,3) 
s ČS Horní Věstonice a odtud čerpána do VDJ Horní Věstonice 100 m3 (264,7/260,7). 
Z vodojemu je následně rozváděna vodovodní sítí DN 60 - 100 ke spotřebitelům. Na  konec  
rozvodné  vodovodní  sítě  v  Horních Věstonicích navazuje přívodný  řad  DN  80, který 
dopravuje vodu do VDJ Dolní Věstonice 2×50 m3 (224,7/222,6) potřebnou pro obec Dolní 
Věstonice. Rozvodná vodovodní síť v Dolních Věstonicích je vybudována v profilech DN 80 – 
100  a je pod tlakem VDJ Dol. Věstonice 2×50 m3 (224,7/222,6). 

Přívod pitné vody do obce Dolní Věstonice umoţňuje i přívodný  řad DN 100 z obce 
Pavlov (Skup. vodovod Mikulov), který se v dnešní době nepouţívá. 

 
V plánovaném období jsou ve SV Dolní Dunajovice navrţeny tyto investice: 
- rekonstrukce ČS Perná a VDJ Klentnice 
- výstavba ČS Březí včetně akumulace pro moţnost připojení SV Novosedly a Dolní 

Dunajovice na SV Mikulov. 
- výstavba výtlačného řadu z ČS Mušlov do VDJ Březí pro moţnost připojení SV 

Novosedly a Dolní Dunajovice na SV Mikulov 
- rekonstrukce přívodných a výtlačných řadů, které jsou staré a s častými poruchami 

a ani nevyhovují kapacitně 
- výstavba rozvodných řadů v jednotlivých obcích v rámci plánované zástavby 
- - rekonstrukce nevyhovujících rozvodných řadů v jednotlivých obcích 

 
 

1.2.11.3 Skupinový vodovod Novosedly 

Zdrojem skupinového vodovodu jsou tato jímací území: 
JÚ Drnholec - o vydatnosti cca 5,0 l/s - tvoří vrtaná studna s čerpací stanicí, která 

dopravuje vodu výtlačným resp. zásobovacím řadem do VDJ Drnholec 2×150 m3 

(251,0/248,5). JÚ Novosedly  - o vydatnosti cca 6,2 l/s - tvoří vrtaná studna s čerpací stanicí, 
která dopravuje vodu výtlačným řadem DN 150 do řídícího VDJ Novosedly 2×250 + 2×250 
m3 (239,40/236,5 resp. 235,6). JÚ Nový Přerov - o vydatnosti cca 10,0 l/s - tvoří rovněţ 
vrtaná studna s čerpací stanicí, která dopravuje vodu také do řídícího VDJ Novosedly 2×250 
+ 2×250 m3 (239,40/236,5 resp. 235,6). Všechna výše uvedená jímací území mají řádně 
vyhlášená pásma hygienické ochrany. 
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Voda z jímacích území Novosedly a Nový Přerov je dopravována výtlačným řadem 
DN 150 a DN 200 do řídícího VDJ Novosedly 2×250 + 2×250 m3 (239,40/236,5 resp. 235,6). 
Z tohoto VDJ jsou zásobena všechna spotřebiště SV Novosedly.  

Obec Novosedly je zásobována pitnou vodou přívodným řadem DN 200 z VDJ 
Novosedly. Na odbočce z tohoto řadu je přívodným řadem DN 150 zásobena obec Dobré 
Pole. V případě potřeby je moţno zásobovat obec Dobré Pole a následně obce SV 
Novosedly přes rozvodnou síť v obci Březí z VDJ Březí, do kterého je přiváděna voda z VDJ 
Dolní Dunajovice, který je součástí SV Dolní Dunajovice. 

Obec Drnholec je zásobována jednak z jímacího území Drnholec, z kterého je voda 
čerpána do VDJ Drnholec 2×150 m3 (251,0/248,5) a jednak z řídícího VDJ Novosedly 2×250 
m3 + 2×250 m3 (přívodným řadem DN 100). Z VDJ Drnholec 2×150 m3 (251,0/248,5) je pitná 
voda do obce přiváděna přívodným řadem DN 150 a v místě ČS je do ní napojen přívodný 
řad z VDJ Novosedly. 

Na rozvodnou síť Novosedly navazují dva přívodné řady a to jeden do obce 
Jevišovka a jeden do obce Nový Přerov. Oba přívodné řady jsou profilu DN150 a navazují na 
ně rozvodné sítě obou obcí.  

 
V plánovaném období jsou ve SV Novosedly navrţeny tyto investice: 
- rekonstrukce ČS Drnholec 
- výstavba ČS Novosedly pro zvýšení tlaku v přívodném řadu z VDJ Březí a pro 

moţnost připojení SV Novosedly na SV Mikulov 
- rekonstrukce přívodných a výtlačných řadů, které jsou staré a s častými poruchami 

a ani nevyhovují kapacitně pro změnu směru průtoku vody 
- výstavba rozvodných řadů v jednotlivých obcích v rámci plánované zástavby. 
- rekonstrukce nevyhovujících rozvodných řadů v jednotlivých obcích 
 
 
V tabulce č. 23 je uvedena vyuţitelnost zdrojů skupinového vodovodu Mikulov. 

V přehledu potřeby vody jsou uvedeny obce s počtem zásobených obyvatel větším neţ 
2000.  

K roku 2002 jsou stávající zdroje vyuţívány zhruba z 34-45 % .  
K roku 2015 předpokládáme nárůst potřeby vody o zhruba 52-55% oproti roku 2002.  
 

 
Bilance potřeby vody ve skupinovém vodovodu Mikulov 

Tabulka 
č. 23 

 

 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

Zdroje pitné vody celkem 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 133,6 

z toho Zdroj Lednice - vrtané  studny 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 

       

Potřeba vody celkem 45,8 60,0 54,5 72,0 69,8 93,1 

z toho Lednice 6,4 8,3 6,6 8,6 6,6 8,6 

 Valtice 10,3 13,3 9,8 12,7 10,0 13,0 

 Mikulov 21,9 28,5 21,7 28,2 21,8 28,4 

       

Přebytek/deficit 87,8 73,6 79,1 61,6 63,8 40,5 



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky 

Strana 59 

 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

Vyuţití zdrojů 34,3% 44,9% 40,8% 53,9% 52,3% 69,7% 

 
 
Další podrobnější údaje ke skupinovému vodovodu Mikulov jsou uvedeny tabulkách 

Tab_VIII_sk.xls, list 403, list 404, list 405 v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 

 
 
 

1.2.12 Skupinový vodovod Pohořelice 

V následující tabulce č. 24 uvádíme přehled obcí zásobených pitnou vodou 
ze skupinového vodovodu Pohořelice. 

 
 

Přehled obcí napojených na skupinový vodovod Pohořelice 
Tabulka 

č. 24 
 

Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

408 – Skupinový vodovod Pohořelice 

CZ062.3704.6213.0320.01 Cvrčovice  555 

CZ062.3703.6213.0323.01 Malešovice  294 

CZ062.3703.6213.0324.01 Odrovice  150 

CZ062.3704.6213.0326.01 Pohořelice  1735 

CZ062.3704.6213.0326.03 Smolín  228 

 
 

Podrobnější údaje o jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulkách VII pod označením 
(posledních šest číslic z kódu PRVKUC) v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 
 
 

Zdrojem vody skupinového vodovodu Pohořelice je jímací území Cvrčovice o celkové 
vydatnosti 30 l/s. Jsou zde vybudovány 3 vrtané studny, z kterých je podzemní voda pomocí 
ponorných čerpadel dopravována výtlačnými řady do akumulace 400 m3 (185,0/182,0). 
Jímaná voda vyhovuje ČSN „Pitná voda“ bez úpravy s vyjímkou obsahu rozpuštěného 
kyslíku, který se pohybuje v rozmezí 1,00 - 6,92 mg O 2/l. Z tohoto důvodu jsou v armaturní 
komoře akumulace 400 m3 zabudovány aerační věţe. 

Z akumulace 400 m3 v JÚ Cvrčovice je voda čerpací stanicí dopravována 
vodovodním řadem DN 200 - 300 čerpáním přes vodovodní síť Cvrčovice a Pohořelice do 

                                                

 Počet zásobovaných obyvatel s uvedeným rokem připojením představuje předpokládaný počet napojených 
obyvatel na vodovod v roce připojení. 
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VDJ Smolín 2×1000 m3 (222,0/217,0). Při vypnutí čerpadel jsou spotřebiště zásobována 
zpětně gravitačním průtokem z VDJ Smolín.  

Z  vodovodního řadu ve Cvrčovicích odbočuje přívodný řad pro zásobování vodou 
obcí Odrovice a Malešovice. Způsob zásobování je stejný jako pro Pohořelice. 

Obec Smolín je zásobována gravitačně přívodným řadem DN 100 přímo z VDJ 
Smolín 2×1000 m3  (222,0/217,0).  

Ve výhledu (po r. 2010) se uvaţuje s výstavbou samostatného výtlačného řadu 
DN 250 v dl. 3.350 m z ČS Cvrčovice do VDJ Smolín 2×1000 m3, stáv. řad DN 300 by pak 
slouţil pro gravitační průtok jako zásobovací. 

 
 

V tabulce č. 25 je uvedena vyuţitelnost zdrojů skupinového vodovodu Pohořelice. 
V přehledu potřeby vody jsou uvedeny obce s počtem zásobených obyvatel větším neţ 
2000.  

K roku 2002 jsou stávající zdroje vyuţívány zhruba z 11-15 % .  
K roku 2015 předpokládáme nárůst potřeby vody o zhruba 75-76% oproti roku 2002.  
 
 

Bilance potřeby vody ve skupinovém vodovodu Pohořelice 
Tabulka 

č. 25 
 

 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

Zdroje pitné vody celkem 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

z toho zdroj Cvrčovice 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

       

Potřeba vody celkem 3,3 4,5 4,6 6,4 5,8 7,9 

       

Přebytek/deficit 26,7 25,5 25,4 23,6 24,2 22,1 

Vyuţití zdrojů 11,0% 15,0% 15,4% 21,2% 19,2% 26,3% 

 
 
Další podrobnější údaje ke skupinovému vodovodu Pohořelice jsou uvedeny 

tabulkách Tab_VIII_sk.xls, list 408 v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Jihomoravského kraje. 
 
 
 

1.2.13 Vodárenská soustava Hodonín 

V následující tabulce č. 26 uvádíme přehled obcí zásobených pitnou vodou 
z vodárenské soustavy Hodonín. 
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Přehled obcí napojených na vodárenskou soustavu Hodonín 

Tabulka 
č. 26 

 

Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

406 – Skupinový vodovod Podluţí 

CZ062.3704.6204.0121.01 Hrušky  1401 

CZ062.3704.6204.0122.01 Kostice  1803 

CZ062.3704.6204.0123.01 Lanţhot  3753 

CZ062.3704.6204.0130.01 Tvrdonice  2036 

CZ062.3704.6204.0131.01 Týnec  1001 

407 – Skupinový vodovod Břeclav 

CZ062.3704.6204.0118.01 Břeclav 2011 25425 

CZ062.3704.6204.0118.03 Ladná 2011 1202 

CZ062.3704.6204.0127.01 Podivín 2011 2850 

502 – Skupinový vodovod Koryčany – Kyjov - Klobouky 

CZ062.3706.6206.0161.01 Karlín  190 

CZ062.3706.6210.0227.01 Archlebov  890 

CZ062.3706.6210.0228.01 Bukovany  760 

CZ062.3706.6210.0231.01 Dambořice  684 

CZ062.3706.6210.0233.01 Draţůvky 2006 65 

CZ062.3706.6210.0234.01 Hovorany  2211 

CZ062.3706.6210.0239.02 Bohuslavice  584 

CZ062.3712.6210.0244.01 Mouchnice  218 

CZ062.3706.6210.0245.01 Násedlovice  606 

CZ062.3706.6210.0246.01 Nechvalín  157 

CZ062.3706.6210.0247.01 Nenkovice  381 

CZ062.3706.6210.0248.01 Ostrovánky  192 

CZ062.3706.6210.0251.01 Sobůlky  903 

CZ062.3706.6210.0252.01 Stavěšice  299 

CZ062.3706.6210.0253.01 Stráţovice  522 

CZ062.3706.6210.0254.01 Mistřín  3464 

CZ062.3706.6210.0256.01 Šardice  2109 

CZ062.3706.6210.0258.01 Uhřice  496 

CZ062.3706.6210.0260.01 Věteřov  508 

CZ062.3706.6210.0265.01 Ţarošice  396 

CZ062.3706.6210.0265.02 Silničná  31 

CZ062.3706.6210.0265.03 Zdravá Voda 2015 8 

CZ062.3706.6210.0266.01 Ţdánice  2743 

CZ062.3706.6210.0267.01 Ţeletice  84 
 

501 – Skupinový vodovod Hodonín 

CZ062.3706.6206.0159.01 Hodonín  26582 

503 – Skupinový vodovod Veselí - Stráţnice 

CZ062.3706.6206.0166.01 Petrov  350 

CZ062.3706.6206.0171.01 Sudoměřice  335 

CZ062.3706.6218.0455.01 Kozojídky  355 

                                                

 Počet zásobovaných obyvatel s uvedeným rokem připojením představuje předpokládaný počet napojených 
obyvatel na vodovod v roce připojení. 
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Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

CZ062.3706.6218.0463.01 Stráţnice  6024 

CZ062.3706.6218.0466.01 Tvaroţná Lhota  853 

CZ062.3706.6218.0468.01 Veselí nad Moravou  12316 

CZ062.3706.6218.0469.01 Vnorovy  3104 

504 – Skupinový vodovod Podluţí 

CZ062.3706.6206.0155.01 Čejč  1188 

CZ062.3706.6206.0156.01 Čejkovice  1317 

CZ062.3706.6206.0157.01 Dolní Bojanovice  1851 

CZ062.3706.6206.0160.01 Josefov  315 

CZ062.3706.6206.0162.01 Luţice  2598 

CZ062.3706.6206.0165.01 Nový Poddvorov  139 

CZ062.3706.6206.0167.01 Prušánky  1314 

CZ062.3706.6206.0170.01 Starý Poddvorov  865 

CZ062.3706.6206.0172.01 Terezín  383 

505 – Skupinový vodovod Bzenec – Kyjov - Hodonín 

CZ062.3706.6206.0158.01 Dubňany  6343 

CZ062.3706.6206.0164.01 Mutěnice  3336 

CZ062.3706.6206.0168.01 Ratíškovice  3942 

CZ062.3706.6206.0169.01 Rohatec  3079 

CZ062.3706.6210.0229.01 Bzenec  4211 

CZ062.3706.6210.0230.01 Čeloţnice  292 

CZ062.3706.6210.0235.01 Hýsly  334 

CZ062.3706.6210.0236.01 Jeţov  684 

CZ062.3706.6210.0237.01 Kelčany  109 

CZ062.3706.6210.0238.01 Kostelec  422 

CZ062.3706.6210.0240.01 Labuty  82 

CZ062.3706.6210.0242.01 Milotice  1587 

CZ062.3706.6210.0249.01 Skalka  130 

CZ062.3706.6210.0250.01 Skoronice  453 

CZ062.3706.6210.0259.01 Vacenovice  1622 

CZ062.3706.6210.0261.01 Vlkoš  266 

CZ062.3706.6210.0262.01 Vracov  2613 

CZ062.3706.6210.0263.01 Vřesovice  227 

CZ062.3706.6210.0264.01 Ţádovice  572 

CZ062.3706.6210.0268.01 Ţeravice  725 

CZ062.3706.6218.0460.01 Moravský Písek  1889 

510 – Skupinový vodovod Horňácko 

CZ062.3706.6218.0453.01 Javorník 2012 202 

CZ062.3706.6218.0461.01 Nová Lhota 2013 213 

CZ062.3706.6218.0461.02 Vápenky 2013 10 

CZ062.3706.6218.0464.01 Suchov 2013 165 

CZ062.3706.6218.0467.01 Velká nad Veličkou  600 

CZ062.3706.6218.0470.01 Ţeraviny 2013 50 

 
 
Podrobnější údaje o jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulkách VII pod označením 

(posledních šest číslic z kódu PRVKUC) v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 
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1.2.13.1 Skupinový vodovod Podluţí 

Zdrojem vody tohoto skupinového vodovodu je jímací území I, II, III Mor. Nová Ves 
s úpravnou vody, do které je surová voda čerpána. Úpravna vody je v majetku Vodovodů 
a kanalizací a.s. Hodonín, které ji také provozuje. Z akumulace upravené vody 2×1250 m3 je 
voda čerpána dvěma směry do okresu Hodonín (VDJ St. Poddvorov a Hodonín) a jedním 
směrem (výtlačný řad DN 400) do věţového vodojemu Týnec 700 m3 (225,1/220,1). Tento 
výtlačný řad i věţový vodojem provozuje podnik VAK Břeclav a.s. Z věţového VDJ Týnec 
700 m3 (225,1/220,1) jsou zásobovány všechny obce tohoto skupinového vodovodu. Na 
přívodný řad z VDJ DN 400 je napojena rozvodná síť obce Týnec a na odbočce z tohoto 
řadu je přívodným řadem DN 200  zásobena obec Hrušky, s kompletně vybudovanou 
rozvodnou vodovodní sítí z trub DN 100 - 150. Rozvod vody po obci Týnec je zajištěn 
kompletně vybudovanou rozvodnou vodovodní sítí z trub DN 100 - 150. 

Voda do obce Tvrdonice je dopravována přívodným řadem DN 400, který navazuje 
na rozvodnou vodovodní síť v obci Týnec a obec je pod tlakem věţového VDJ Týnec 700 m3 
(225,1/220,1). Přes obec je dopravována voda potřebná pro obce Kostice a Lanţhot. 

Voda do obce Kostice je dopravována přívodným řadem DN 300, 350, který navazuje 
na rozvodnou vodovodní síť v obci Tvrdonice. Přes obec je dopravována voda potřebná pro 
město Lanţhot.  

Voda do města Lanţhot je dopravována přívodným řadem DN 300, který navazuje na 
rozvodnou vodovodní síť v obci Kostice, i toto město je pod tlakem věţového VDJ Týnec 700 
m3 (225,1/220,1).  Rozvodná vodovodní síť ve městě je vybudována z trub DN 100 – 150 
mm. 

 
V plánovaném období jsou ve SV Podluţí navrţeny tyto investice: 
- výstavba výtlačného řadu z ČS Podivín pro moţnost připojení SV Podluţí na SV 

Břeclav 
- rekonstrukce přívodného řadu na výtlačný řad od napojení na nový výtlačný řad po 

VDJ Týnec (nevyhovuje kapacitně) pro moţnost připojení SV Podluţí na SV 
Břeclav 

- výstavba rozvodných řadů v jednotlivých obcích v rámci plánované zástavby. 
- rekonstrukce nevyhovujících rozvodných řadů v jednotlivých obcích 
 
 

1.2.13.2 Skupinový vodovod Břeclav 

Zdrojem skupinového vodovodu je jímací území Kančí obora. Původní zdroje 
Baţantnice, Nové prameniště a Široký dvůr o vydatnosti 35 - 40 l/s dávaly velmi kvalitní 
pitnou vodu. V současné době vykazují tyto zdroje nepřípustnou koncentraci dusičnanových 
iontů jako důsledek plošného zemědělského znečištění při dlouhodobém pouţívání 
agrochemikálií a byly vyřazeny z provozu ihned po napojení nových vrtů v Kančí oboře. 

V JÚ Kančí obora je podzemní surová voda jímána systémem vrtaných studní 
a přiváděna dvěma násoskami do sběrné studny a odtud čerpána výtlačným řadem na 
úpravnu vody. Vydatnost jímacího území dle sdělení provozovatele je cca 150 l/s, jímaná 
voda má vysoký obsah ţeleza, manganu, značnou oxidovatelsnost, obsahuje sírany 
a volnou kyselinu uhličitou. Z popsané kvality surové vody vyplývá nutnost její úpravy. 

Úpravna vody má kapacitu 140 l/s a technologický postup úpravy je zaloţený na 
dvoustupňovém odţelezování a odmanganování s usazením, kde není třeba dávkovat 
minerální koagulant vůbec (dostatečný přirozený obsah Fe) a dávka vápna slouţí k úpravě 
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pH do alkalické oblasti za účelem dokonalého odmanganování na kontaktních filtrech.Po 
desinfekci je voda přivedena do akumulace upravené vody. Vzhledem ke stáří úpravny vody 
a poměrně zastaralé technologii uvaţuje se v letech 2004 - 6 s její rekonstrukcí 
a modernizací. Z akumulace upravené vody 2000 m3 (159,1/155,6) a 4000 m3 (159,5/155,0) 
v úpravně vody je voda čerpána přes spotřebiště dvěma směry do dvou samostatných VDJ 
s různými hladinami vody. Jeden směr je přes Břeclav do věţového vodojemu 650 m3 
(191,40/185,20) a dále do čerpací stanice Břeclav – Podivín. V případě vypnutí čerpadel 
v ÚV je Břeclav a ČS pro Podivín zásobována z VDJ 650 m3. 

Z čerpací stanice Břeclav - Podivín (Nové prameniště) je pitná voda dopravována 
výtlačným řadem DN 300 + DN 200 a dál přes rozvodnou vodovodní síť města Podivín z trub 
DN 100 - 250 do vyrovnávacího věţového vodojemu 200 m3 (207,7/202,2). V případě, ţe se 
voda nečerpá, je Podivín a Ladná pod tlakem věţového vodojemu 200 m3 (207,7/202,2). 

Druhý směr je do věţových vodojemů 200 m3 (213,40/207,40) a 500 m3 
(213,10/207,50) v Poštorné, do kterých je sice veden samostatný výtlačný řad, před 
vodojemy je však propojen s rozvodnou vodovodní sítí. Z těchto vodojemů jsou zpětně 
zásobovány městské části Poštorná a Charvatská Nová Ves. 

 
V plánovaném období jsou ve SV Břeclav navrţeny tyto investice: 
- přívodných řadů mimo zástavbu  
- rekonstrukce úpravny vody Břeclav  
- výstavba a rekonstrukce ČS Břeclav - Podivín pro moţnost připojení SV Podluţí na 

SV Břeclav 
- rekonstrukce přívodných a výtlačných řadů, které jsou staré a s častými poruchami 
- přívodný řad do obce Nejdek, který je zásobovaný z výtlačného řadu 
- výstavba rozvodných řadů v jednotlivých obcích v rámci plánované zástavby. 
- rekonstrukce nevyhovujících rozvodných řadů v jednotlivých obcích 
 
 

1.2.13.3 Skupinový vodovod Koryčany – Kyjov - Klobouky 

Hlavním zdrojem pitné vody SV Koryčany-Kyjov-Klobouky (K-K-K) je povrchová voda, 
která se odebírá z vodárenské nádrţe Koryčany. Tato nádrţ se nachází v sousedním 
Zlínském kraji, na území ucelené části Kroměříţ. 

Z nádrţe je moţno odebírat maximálně 55 1/s, z důvodu zajištění minimálního odtoku 
z nádrţe do vodoteče Kyjovka. 

Jímaná surová voda je upravována v úpravně vody Koryčany, o výkonu Q = 55 l/s. 
Dalšími zdroji pitné vody SV byly a jsou místní zdroje a to: 

Jímací zářezy Archlebov o vydatnosti Q = 1,5 l/s, v současné době jsou ještě 
vyuţívány, ale od roku 2004 budou odstaveny z provozu a budou zakonzervovány 

Jímací zářezy Bohuslavice o vydatnosti Q = 0,20 l/s, odstaveny z provozu v roce 
1990, nepočítá se s tím, ţe by se vyuţívaly 

Jímací studna Bukovany o vydatnosti Q = 0,20 l/s, odstavena z provozu v roce 1990, 
nepočítá se s tím, ţe by se vyuţívala. 

Z ÚV Koryčany, je gravitačně  plněn VDJ Jestřabice, o objemu 1×15 m3 s max. hl. 
273,50 m n.m., z kterého se čerpá do vodojemu Jestřabice o objemu 2×50 m3, s maximální 
hladinou 331,80 m n.m. Z tohoto VDJ je voda přepouštěna do  přerušovací komory 
Mouchnice, o objemu 1×15 m3 s max. hl. 307,00 m n.m., z níţ je zásobena obec Mouchnice. 
Dále je přivaděč veden směrem k městu Kyjov, kde je ukončen ve VDJ Kyjov-Na Kohůtku 
o objemu 2×500 m3, s maximální hladinou 246,50 m n.m. Na této trase jsou dvě odbočky, na 
kterých dochází k plnění VDJ. Na první odbočce jsou plněny VDJ Ţdánice I,II o objemu 
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2×250 m3 + 1×650 m3 s max. hl. 307,00 m n.m. a VDJ Archlebov II, o objemu 1×150 m3, 
s maximální hladinou 251,50 m n.m. 

Na druhé odbočce je zásobován VDJ Bohuslavice I, o objemu 2×60 m3, s maximální 
hladinou 268,00 m n.m.(pro horní tl.pásmo), z kterého je voda čerpána do VDJ Bohuslavice 
II, o objemu 1×30 m3, s maximální hladinou 263,00 m n.m.(pro dolní tl.pásmo). 

Z VDJ Kyjov-Na Kohůtku jsou vedeny zásobovací řady do 4 směrů. 
Jedním směrem jsou zásobovací řady vedeny do města Kyjova,kde jsou napojeny na 

rozvodnou síť.  
Druhý směr je trasován k ČS Bukovany , která čerpá do VDJ Bukovany, o objemu 

1×100 m3, s maximální hladinou 338,70 m n.m. Z tohoto VDJ jsou zásobovány obce 
Bukovany, Ostrovánky a Nechvalín. 

Třetím směrem je přivaděč veden do VDJ Sobůlky, o objemu 1×250 m3, s maximální 
hladinou 236,80 m n.m. s ČS. Tato ČS čerpá do VDJ Sobůlky, o objemu 2×100 m3, 
s maximální hladinou 281,30 m n.m., z něhoţ je zásobena obec Sobůlky. Z VDJ Sobůlky 
s ČS se čerpá do   VDJ Věteřov o objemu 2×100 m3, s max. hl. 330,00 m n.m., zásobuje 
obec Věteřov. Dále se z VDJ Sobůlky s ČS se čerpá do VDJ Stráţovice o objemu 2×150 m3, 
s max. hl. 360,00 m n.m., z kterého se voda přepouští do VDJ Stavěšice o objemu 2×100 
m3, s max. hl. 282,15 m n.m. a VDJ Ţeletice o objemu 2×50 m3, s max. hl. 254,00 m n.m. 
VDJ zásobují obce stejného názvu. 

Čtvrtý směr přivaděče je veden k obci Klobouky, která se nachází na území 
sousedního UC Břeclav. Na začátku prochází obcí Svatobořice –Mistřín, kde byla provedena 
redukce tlaku na odbočce do obce. Na této trase dochází k plnění VDJ Šardice o objemu 
1×400 m3, s max. hl. 244,70 m n.m. a VDJ Hovorany I,II o objemu 1×400 m3 +1×1000 m3 
s max. hl. 241,15 m n.m. VDJ zásobují obce shodného názvu. Z VDJ Hovorany I,II voda 
gravitačně natéká do ČS Násedlovice, která čerpá do VDJ Násedlovice o objemu 2×650 m3, 
s max. hl. 259,20 m n.m., z něhoţ jsou zásobeny obce Násedlovice, Dambořice a Zarošice, 
včetně místních částí Ţarošice a Uhřice. 

Přivaděč se za obcí Čejč napojuje na přivaděč SV Podluţí. 
Vzhledem k velkému rozsahu tohoto SV je navrţeno několik nových staveb či 

rekonstrukce.  
Jedná se o tyto investice: 
Nové stavby 

 Vodojemy VDJ Svatobořice, 1×400 m3, max. hl. 239,50 m n.m. 
 VDJ Šardice, 1×150 m3, max. hl. 244,70 m n.m. 
 VDJ Hovorany, 1×500 m3, max. hl. 241,15 m n.m. 
 VDJ Sobůlky, 1×100 m3, max. hl. 360,00 m n.m. 
 VDJ Nenkovice, 2×50 m3, max. hl. 290,00 m n.m. 
 VDJ Silničná, 2×35 m3, max. hl. 303,00 m n.m. 

 Čerpací stanice 
 ČS Kohůtek 
 ČS Hovorany 
Obě čerpací stanice jsou navrţeny pro nouzové zásobování jestliţe dojde k přerušení 

dodávky vody z ÚV Koryčany do tohoto SV. Pomocí čerpací stanice Kohůtek bude čerpána 
voda do potrubí přivaděče SV K-K-K, v úseku Kyjov-ÚV Koryčany. Tímto technickým 
opatřením se zajistí dodávka vody pro obce nacházející se severně od města Kyjova, jenţ 
jsou zásobeny z tohoto přivaděče SV. Čerpací stanice Hovorany zajistí dodávku pitné vody 
do SV Podluţí, jestliţe zdroj ÚV Moravská Nová Ves bude z jakéhokoliv důvodu odstavena 
z provozu. ČS bude přečerpávat vodu z VDJ Hovorany do potrubí SV Podluţí . 

 Řady 
Obchvat města Kyjova 
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Z důvodu zajištění poţadovaného mnoţství vody ze SV Bzenec-Kyjov-Hodonín do 
dolní části SV Koryčany-Kyjov-Klobouky je nutno vybudovat obchvat města Kyjova. 

Trasa přivaděče je vedena extravilánem, poli, obchází obec Svatobořice-Mistřín, kde 
za obcí se přibliţuje a jde v souběhu se stávajícím řadem. V místě obce Šardice se napojí na 
stávající řad. Celková délka řadu činí 11 689 m. Z toho je profil DN 400 délky 6 607 m 
a profilu DN 300 délky 5 082 m.  

Napojení VDJ Svatobořice 
K přivedení vody z výše uvedeného přivaděče do stávajícího VDJ Svatobořice jsou 

navrţeny dva řady – přívodní a zásobovací, celkové délky 3 230 m.  
Propojení VDJ Stráţovice – VDJ Stavěšice-VDJ Nenkovice 
K zajištění dopravy z VDJ Stráţovice do VDJ Stavěšice a VDJ Nenkovice bude nutno 

vybudovat přívodní řady. 
 
Rekonstrukce 

 Vodojemy 
VDJ Svatobořice 1×400 m3, max. hl. 239,50 m n.m. 
VDJ Hovorany, 1×400 m3, max. hl. 241,15 m n.m. 

 Řady 
Přivaděč Šardice 
Tato rekonstrukce přívodního řadu v obci Šardice bude navazovat na konec nově 

navrţeného přivaděče nazvaného jako „Obchvat města Kyjova“. Bude se rekonstruovat 
potrubí DN 250, délky 1 495 m. 

Přivaděč Bukovany 
Bude provedena rekonstrukce výtlačného řadu z ČS Bukovany do VDJ Bukovany, 

profilu DN 100, délky cca 1 453 m. 
Přivaděč Ţeletice 
Ke zlepšení průtokových poměrů z VDJ Stráţovice do VDJ Ţeletice je nutná 

rekonstrukce přivaděče. Stávající potrubí DN 80 se nahradí profilem DN 100, v délce 1 700 
m. 

 
 

1.2.13.4 Skupinový vodovod Hodonín 

K zásobování pitnou vodou byly SV Hodonín vyuţívány podzemní vody, které se 
odebíraly ze 4 jímacích území. Jedná se o JÚ Gebhard-Zásada o vydatnosti Q = 80 l/s, 
jímací území Perunská o vydatnosti  Q = 7,0 l/s, jímací území Kout o vydatnosti Q = 20 l/s, 
jímací území Důl Ján o vydatnosti Q = 8,0 l/s. Poslední dvě uvedená JÚ (Kout a Důl Ján byly 
odstaveny z provozu v roce 1997 z důvodu zvýšené hodnoty iontů NO3 nad povolený limit, 
stanovený vyhláškou 252/2004 Sb. S těmito dvěma zdroji se nepočítá, ţe by se mohly ještě 
v budoucnu vyuţívat. První dvě uvedená JÚ (Gebhard-Zásada, Perunská) byla odstavena 
z provozu začátkem roku 2003 a zakonzervována. S těmito zdroji se počítá, ţe mohou být 
v budoucích letech opět vyuţívány. Podzemní surová voda z jímacích území byla čerpána 
do úpravny vody Hodonín o výkonu Q = 80,0 l/s. Tato ÚV Hodonín byla počátkem roku 2003 
odstavena z provozu a zakonzervována. S ÚV se počítá, ţe by mohla být opětovně uvedena 
do provozu, jestliţe by si to vyţádala nějaká nepředvídatelná situace.  

V současné době je poţadované mnoţství pitné vody pro skupinový vodovod 
Hodonín, z kterého jsou zásobeni obyvatelé města, zajištěno ze dvou skupinových 
vodovodů. Jedná se o SV Bzenec-Kyjov-Hodonín a SV Podluţí.  
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Skupinovým vodovodem Bzenec-Kyjov-Hodonín jsou plněny vodojemy Pánov, 
o objemech 3×400 m3, 2×1000 m3, 2×3000 m3, s maximální  hladinou 212,0 m n.m. Z těchto 
akumulací jsou gravitačně zásobováni obyvatelé města a další obec Rohatec SV Hodonín. 

SV Podluţí je voda čerpána přes rozvodnou síť města do vodojemů Pánov. Mnoţství 
vody odebírané z jednotlivých vodárenských soustav je závislé na způsobu jejich 
provozování. 

U tohoto SV je navrţena výstavba nového VDJ Pánov, o objemu 1×400 m3, s max. hl. 
212,00 m n.m. 

 
 

1.2.13.5 Skupinový vodovod Veselí - Stráţnice 

Hlavním zdrojem vody pro SV Veselí-Stráţnice je podzemní voda z jímacího území 
Milokošť o vydatnosti 54 l/s. 

Tento zdroj byl však v roce 2001 odstaven z provozu a zakonzervován. U tohoto 
zdroje se předpokládá i budoucí vyuţití. 

Dalšími zdroji vody SV V-S jsou: 
Studna Vnorovy-Topůlky o vydatnosti Q = 7,0 l/s, odstavena z provozu 

a zakonzervována v roce 2002, vrt Stráţnice HV 22 o vydatnosti Q = 12 l/s, odstaven 
z provozu a zakonzervován v roce 2001, vrt Sudoměřice SU 1 o vydatnosti Q = 2,0 l/s, 
odstaven z provozu a zakonzervován v roce 2000, studna v JÚ Tvaroţná Lhota o vydatnosti 
Q = 2,50 l/s, odstavena z provozu a zakonzervována v roce 2001. S těmito zdroji se počítá, 
ţe mohou být v budoucích letech opět vyuţívány, pokud si to vyţádá nějaká nepředvídatelná 
okolnost. Voda z ÚV Bzenec(patří do SV Bzenec-Kyjov-Hodonín) je dopravována do řídícího 
VDJ Draţky, o objemu 2×1000 m3 + 1×2000 m3, s max. hl. 229,00 m n.m.  

Z VDJ Draţky jsou gravitačně zásobeny obce Kozojídky, Stráţnice, Vnorovy (včetně 
místních částí) a město Veselí nad Moravou (včetně místních částí). Dále je z tohoto VDJ 
Draţky gravitačně plněn VDJ Petrov o objemu 1×250 m3, s max. hl. 219,90 m n.m. Slouţí 
k zásobování i obce Sudoměřice. Dále voda natéká do ČS Tvaroţná Lhota pomocí níţ se 
čerpá do VDJ Tvaroţná Lhota I, o objemu 1×250 m3, s max. hl. 235,00 m n.m. .(zásobuje 
dolní tl. pásmo Tv. L.), z kterého se čerpá  do výše poloţeného  VDJ Tvaroţná Lhota II, 
o objemu 1×150 m3, s max. hl. 290,00 m n.m.(zásobuje horní tl. pásmo Tv. L. ). 

Skupinový vodovod Veselí-Stráţnice je dotován pitnou vodou ze SV Bzenec-Kyjov-
Hodonín, s centrálním zdrojem ÚV Bzenec. 

U tohoto SV se předpokládají pouze 3 rekonstrukce a 2 nové stavby.  
Nové stavby 
Vodojemy 
Vzhledem ke vzniku nového skupinového vodovodu 510 – SV Horňácko se navrhuje 

výstavba VDJ Draţky o objemu 1×1500 m3, s max. hl. 239,00 m n.m. 
Řady 
K zajištění rychlejšího plnění VDJ Petrov a VDJ Draţky je navrţen obchvat města 

Stráţnice. Trasa přivaděče je vedena extravilánem. Řad bude ukončen v místě napojení na 
přívodní řad do VDJ. Obchvat bude postaven z potrubí DN 200, délky  6 650 m. 

Rekonstrukce 
Řady 
Řad Milokošť – VDJ Draţky-Stráţnice 
K rekonstrukci je navrţen výtlačný řad z prameniště Milokošť do VDJ Draţky 

a zásobovací řad z VDJ Draţky do města Stráţnice. Celkově se bude rekonstruovat řad DN 
300, délky 6 300 m a řad DN 400, délky 4 300 m. 

Výtlačný řad Tvaroţná Lhota 
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Z důvodu špatného technického stavu výtlačných řadů v obci Tvaroţná Lhota je 
nutno provést jejich rekonstrukci. Rekonstrukce se provede u potrubí DN 100, délky 550 m 
a potrubí DN 150, délky 3 806 m. 

 
 

1.2.13.6 Skupinový vodovod Podluţí 

Zdroji pitné vody pro SV Podluţí jsou tři prameniště, kde se jímá podzemní voda.  
Jedná se o prameniště I o vydatnosti Q = 30 l/s, prameniště II o vydatnosti Q = 18 l/s, 
prameniště III o vydatnosti Q = 22 l/s. Z těchto tří pramenišť je voda čerpána do úpravny 
vody Moravská Nová Ves o výkonu Q = 75 l/s. 

Z ÚV Moravská Nová Ves je voda čerpána výtlačnými řady do dvou směrů. Jeden 
výtlačný řad je veden směrem  k městu Hodonín a druhý výtlak  je veden k obci Čejč, kde se 
propojuje s přivaděčem SV Koryčany-Kyjov-Klobouky. 

Ve směru na město Hodonín je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Pánov , . 

, o objemech 2×100 m3, 2×3000 m3, 3×400 m3, s maximální hl. 212,00 m n.m.(VDJ Pánov 
jsou objekty SV Hodonín, slouţící k zásobování především města Hodonína). Vlastní odběr 
je pomocí zásobovacího řadu, který je napojen na výtlačný řad. 

Na trase výtlaku leţí  obec Luţice, která je  zásobena jednak čerpáním z ÚV 
Moravská Nová Ves nebo gravitačně z výše uvedených VDJ Pánov. Dále je moţno dodávat 
vodu i pro obec Mikulčice, která je propojena na SV Podluţí, ale ta v současné době vyuţívá 
vlastní zdroj. 

Ve směru na obec Čejč se z  ÚV Moravská Nová Ves pitná voda čerpá výtlačným do 

VDJ Starý Poddvorov , o objemu 2×2500 m3, s maximální hl. 236,50 m n.m s ČS. Z tohoto 
VDJ se zásobují obce Starý Poddvorov a Nový Poddvorov. Touto ČS se čerpá  do VDJ Starý 

Poddvorov , o objemu 2×1000 m3, s maximální hl. 269,00 m n.m. Tento VDJ slouţí ke 
gravitačnímu zásobování obcí Čejkovice a Čejč. 

 
U tohoto SV se nenavrhuje ţádné rozšíření či rekonstrukce stávajících objektů, řadů. 
 
 

1.2.13.7 Skupinový vodovod Bzenec – Kyjov - Hodonín 

Pro účely úpravy pitné vody se jímá podzemní voda ze čtyř zdrojů. Jedná se 
o prameniště JÚ Bzenec I (Moravský Písek) o vydatnosti Q = 60 l/s, JÚ Bzenec III, 
o vydatnosti Q = 100 l/s, JÚ Bzenec IIIa o vydatnosti Q = 100 l/s, JÚ Bzenec V o vydatnosti 
18 l/s. Posledně jmenovaný zdroj je v současné době odstaven z provozu.  Ze tří funkčních 
zdrojů je surová voda čerpána do úpravny vody Bzenec, která má projektovaný výkon Q = 
450 l/s. 

Výše uvedený skupinový vodovod zajišťuje dodávku pitné vody ve směrech na města 
Kyjov a Hodonín, včetně zásobování přilehlých obcí na trase přivaděčů.  

Z ÚV Bzenec se čerpá voda do vodojemů Bzenec o objemu 1×1000 m3, Bzenec , 
o objemu 650 m3. Oba VDJ mají maximální hl. 243,90 m n .m. Dále se z ÚV čerpá do 

řídícího vodojemu Vracov  o objemu 2×3000 m3, s max. hl. 270,00 m n.m. Z tohoto VDJ 
jsou gravitačně doplňovány následující VDJ (slouţící k zásobování jednotlivých obcí) : 

přerušovací  VDJ Vracov , o objemu 2×650 m3 s max. hl. 250,00 m n.m., VDJ Kyjov-U 
Rocha o objemu 2×3000 m3 s max. hl. 252,00 m n.m., VDJ Vacenovice( věţový VDJ AKNA-
GLOBUS), o objemu 200 m3 s max. hl. 246,00 m n.m., VDJ Milotice, o objemu 2×500 m3 
s max. hl. 231,50 m n.m., VDJ Ratíškovice, o objemu 2×1000 m3 s max. hl. 245,50 m 
n.m.(slouţí k zásobování i obce Dubňany), VDJ Mutěnice, o objemu 1×650 m3 s max. hl. 
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235,00 m n.m. a řídící vodojemy Pánov I, o objemu 3×400 m3 s max. hl. 212,00 m n.m., 
Pánov II, o objemu 2×2000 m3 s max. hl. 212,00 m n.m., Pánov III, o objemu 2×3000 m3 
s max. hl. 212,00 m n.m.(VDJ Pánov jsou objekty SV Hodonín, slouţící k zásobování 
především města Hodonína). 

Na trase přivaděče mezi VDJ Vracov II a VDJ Kyjov-U Rocha jsou dvě odbočky, 
pomocí níţ se dodává voda pro obce nacházející se severovýchodně a jihozápadně od 
města Kyjova.  

Z VDJ Vracov II natéká voda gravitačně do dvou stávajících čerpacích stanic – ČS 
Ţeravice a ČS Skalka a VDJ Kostelec. Na trase k ČS Ţeravice jsou zásobovány obce 
Kelčany, Ţádovice, Jeţov, Hýsly. ČS Ţeravice současně čerpá do VDJ Ţeravice I  o objemu 
1×100 m3 s max. hl. 286,00 m n.m.(dolní tl. pásmo) a do VDJ Ţeravice II o objemu 2×150 m3 
s max. hl. 326,29 m n.m.(horní tl. pásmo). Oba VDJ jsou vzájemně propojeny, čímţ je 
zajištěno přepouštění vody mezi nimi. ČS Skalka čerpá do VDJ Vřesovice I o objemu 2×100 
m3 s max. hl. Na trase mezi obcemi Kelčany a Ţádovice je odbočka pomocí níţ se plní VDJ 
Kostelec o objemu 1×100 m3 s max. hl. 253,10 m n.m. Obec Kostelec je pod tlakem VDJ 
Vracov II. Z VDJ Kostelec voda natéká do ČS Čeloţnice, která čerpá do VDJ Čeloţnice 
o objemu 2×50 m3 s max. hl. 315,00 m n.m.,z kterého je obec zásobena. 

Druhou odbočkou jsou zásobovány obce Vlkoš a Skoronice. 
U tohoto SV je navrţeno několik nových objektů či rekonstrukce. 
Nové stavby 
Vodojemy 
VDJ Ratíškovice, 1×1000 m3, s max. hl. 245,50 m n.m. 
VDJ Kostelec, 2×100 m3, s max. hl. 282,00 m n.m. 
VDJ Ţádovice, 2×400 m3, s max. hl. 263,00 m n.m. 
Čerpací stanice 
ČS Kostelec 
K zajištění dopravy potřebného mnoţství vody do nového VDJ Kostelec je navrţena 

čerpací stanice. 
ČS Bzenec II a ČS Bzenec IV 
K zajištění čerpání surové vody z nových pramenišť do úpravny vody Bzenec je nutno 

vybudovat dvě čerpací stanice – Bzenec II, Bzenec IV, kaţdá o výkonu Q = 50 l/s. 
ČS Ţádovice 
K zajištění dostatečného plnění VDJ Ţádovice je nutno vybudovat ČS Ţádovice. 
Prameniště Bzenec 
Pro zajištění dostatečného mnoţství vody je navrţena výstavba dvou nových zdrojů, 

jímacího území Bzenec II a Bzenec IV,, kaţdé o vydatnosti Q = 50 l/s.  
Řady 
Obchvat obce Dubňany 
Pro zajištění dodávky vody z VDJ Ratíškovice do VDJ Mutěnice je navrţen obchvat 

obce Dubňany. Řad bude postaven profilu DN 400, délky 3 600 m.  
Prameniště Bzenec 
V prameništi Bzenec se předpokládá s opětovným uvedením do provozu zdroje 

Bzenec V, coţ si vyţádá výstavbu výtlačného řadu DN 200, délky 2 000 m, který bude 
ukončen v ÚV Bzenec. K dopravě surové vody ze dvou nových pramenišť Bzenec II 
a Bzenec IV je nutno vybudovat výtlačné řady profilu DN 300, celkové délky 5 600 m, které 
budou ukončeny v ÚV Bzenec.  

Výtlačný řad Kostelec 
Pro lepší zásobení obce Kostelec je navrţen výtlačný řad z ČS Kostelec do VDJ 

Kostelec. Tento řad bude plnit i funkci zásobovacího řadu. Řad je navrţen profilu DN 100, 
délky 1 100 m.  
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Rekonstrukce 
Řady 
Přívodní řad Mutěnice 
Rekonstruovaný úsek přivaděče má počátek v místě napojení na nový řad – „Obchvat 

obce Dubňany“ a je ukončen ve VDJ Mutěnice. Rekonstrukce řadu bude provedena 
potrubím DN 300, délky 3 692 m.  

Prameniště Bzenec 
V prameništi Bzenec I bude provedena rekonstrukce výtlačného řadu DN 400, délky 4 

614 m. 
Výtlačný řad ÚV Bzenec-VDJ Vracov 
Tento řad bude rekonstruován profilu DN 600, v délce 7 030 m. 
Čerpací stanice 
Prameniště Bzenec 
V prameništi Bzenec I a Bzenec V je nutno provést rekonstrukci příslušných 

čerpacích stanic ČS Bzenec I bude rekonstruována tak, aby výkon ČS byl zvýšen z Q = 40 
l/s na celkový výkon Q = 100 l/s. Do provozu se opětovně uvede ČS Bzenec V o výkonu 18 
l/s. 

 
 

1.2.13.8 Skupinový vodovod Horňácko 

K jímání surové vody se vyuţívá místní zdroj – studna o vydatnosti Q = 1,60 l/s. 
Pomocí AT stanice je voda čerpána do vodovodní sítě obce.  

Tento skupinový vodovod v současnosti zásobuje pouze obec Velkou nad Veličkou. 
Ve výhledu se počítá s tím, ţe na tuto obec se budou napojovat další obce regionu 
Horňácko. Jedná se o obce Javorník, Nová Lhota, Nová Lhota – místní část Vápenky, 
Suchov. Název skupinového vodovodu byl zvolen dle daného regionu. 

V místě stávající studny o vydatnosti Q = 7,5 l/s v jímacím území firmy Kordárna se 
vybuduje nová ČS Velká o výkonu Q = 12 l/s. Touto ČS bude plněn nově navrţený vodojem 
Dlouhá Hora o objemu 2×400 m3 s max. hl. 340,00 m n.m. Z tohoto VDJ bude obec Velká n. 
Veličkou zásobena gravitačně zásobovacím řadem, který se propojí se stávající a nově 
navrţenou rozvodnou sítí. Tento zdroj bude vyuţíván pouze v prvních letech, do doby neţ 
bude zajištěna dodávka vody z ÚV Bzenec. Toto je však podmíněno výstavbou přívodního 
řadu celkové délky cca 13,3 km, profilů DN 300, 250, 200 ze stávajícího  VDJ Draţky do 
nově navrţeného VDJ Dlouhá Hora. 

Dále bude následovat výstavba vodárenských objektů a vodovodních sítí v těchto 
následujících obcí:   

Javorník 
Vlastní zásobování bude zajištěno pomocí čerpací stanicí Javorník I o výkonu Q = 6,0 

l/s. Touto ČS bude plněn VDJ Javorník s čerpací stanicí Javorník II o výkonu Q = 3,0 l/s, 
o objemu 2×50 m3 s max. hl. 361,00 m n.m. Obec bude z VDJ zásobena gravitačně. 

Suchov 
Vlastní zásobování bude zajištěno čerpací stanicí Suchov o výkonu Q = 3,0 l/s. Touto 

ČS bude plněn VDJ Suchov o objemu 2×50 m3 s max. hl. 460,00 m n.m. Obec bude z VDJ 
zásobena gravitačně. Pro dolní část obce je nutno provést redukci tlaku pomocí redukčního 
ventilu. 

osada Suchovské mlýny obce Suchov 
Pro zásobování osady vodou se vybuduje přívodní řad DN100, délky cca 2,2 km. 
Nová Lhota 
místní část Nová Lhota obce Nová Lhota 
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Čerpací stanicí Javorník II  bude plněn VDJ Nová Lhota, o objemu 2×50 m3, max. hl. 
568,00 m n.m. Z vodojemu bude gravitačně zásobeno horní tlakové pásmo místní části 
obce. Pro dolní části m.č. obce je nutno provést redukce tlaku pomocí redukčních ventilů.  

místní část Vápenky obce Nová Lhota 
Přes síť horního tlakového pásma místní části Nová Lhota bude zásobena místní část 

Vápenky pomocí přívodního řadu. 
Malá Vrbka, Hrubá Vrbka a Kuţelov 
K napojení výše uvedených obcí, které jsou ve skupinovém vodovodu Kuţelov-Malá 

Vrbka-Velká Vrbka se vybuduje přívodní řad DN150, délky cca 3,90 km. 
Vybudováním výše uvedených objektů  v jednotlivých obcích regionu Horňácka – 

Velké nad Veličkou, Javorníku, Suchova, včetně osady Suchovské Mlýny, Nové Lhoty, 
včetně místní části Vápenky, Malé Vrbky, Hrubé Vrbky a Kuţelova vznikne SV Horňácko. 

Stávající zdroj, studna, bude vyuţívána do doby neţ bude vybudována nová čerpací 
stanice Velká v prameništi firmy Kordárna včetně výtlačného a zásobovacího řadu, nového 
vodojemu Dlouhá Hora o objemu 2×400 m3 a rozvodné sítě v obci Velká nad Veličkou.  

Po uvedení těchto objektů do provozu bude moţno stávající zdroj odstavit z provozu 
a zakonzervovat ho. Tímto bude ukončena I. etapa výstavby objektů skupinového vodovodu 
Horňácko. 

Dalšími obcemi, které budou zásobeny ze SV Horňácko jsou obce Suchov, Javorník, 
Nová Lhota, Nová Lhota – místní část Vápenky.  

Pro zásobení obce Suchov je nutno vybudovat čerpací stanici Suchov a vodojem 
Suchov 2×50 m3. ČS Suchov by odebírala vodu ze sítě obce Velká nad Veličkou.  

Obec Javorník by byla zásobena z VDJ Javorník, 2×50 m3, do kterého by čerpala ČS 
Javorník I , jenţ by odebírala vodu ze sítě obce Velká nad Veličkou. Z VDJ Javorník pomocí 
ČS Javorník II by byl plněn VDJ Nová Lhota, ze kterého se zajistí zásobení obce Nová 
Lhota a její místní části Vápenky.  

 
 

V tabulce č. 27 je uvedena vyuţitelnost zdrojů vodárenské soustavy Hodonín. 
V přehledu potřeby vody jsou uvedeny obce s počtem zásobených obyvatel větším neţ 
2000.  

K roku 2002 jsou stávající zdroje vyuţívány zhruba z 48-62 % .  
K roku 2015 předpokládáme nárůst potřeby vody o zhruba 44% oproti roku 2002.  
 
 

Bilance potřeby vody ve vodárenské soustavě Hodonín 
Tabulka 

č. 27 
 

 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

Zdroje pitné vody celkem 560,6 560,6 475,5 475,5 765,5 765,5 

z toho Studny Gebhart-Zásada 80,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Kančí obora 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 

 prameniště I 30,0 30,0 30,0 30,0 65,0 65,0 

 prameniště Bzenec - I 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

 prameniště Bzenec -III 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 prameniště Bzenec - IIIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 vodárenská nádrţ Koryčany 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
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 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

 vrt 62-Důl Dukla 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

 vrt 62a-Důl Dukla 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

       

Voda předaná celkem 6,0 8,7 11,2 15,9 11,2 15,9 

z toho do Zlínského kraje 6,0 8,7 11,2 15,9 11,2 15,9 

       

Potřeba vody celkem 262,6 341,3 284,4 371,0 377,9 490,8 

z toho Břeclav 0,0 0,0 0,0 0,0 61,9 77,4 

 Podivín 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 8,3 

 Hodonín 68,1 85,1 69,0 86,3 71,5 89,3 

 Dubňany 10,3 13,4 10,8 14,0 11,4 14,9 

 Mutěnice 8,1 10,5 7,4 9,6 7,8 10,2 

 Ratíškovice 5,2 6,8 5,5 7,1 5,9 7,7 

 Rohatec 9,9 12,9 8,3 10,8 8,8 11,4 

 Bzenec 14,7 19,1 15,3 19,9 15,9 20,7 

 Kyjov 33,5 43,5 38,5 50,0 41,0 53,2 

 Mistřín 5,9 7,6 6,1 8,0 6,3 8,3 

 Ţdánice 6,7 8,7 7,0 9,0 7,2 9,4 

 Stráţnice 11,8 15,3 10,5 13,6 10,9 14,2 

 Veselí nad Moravou 22,8 29,6 23,3 30,3 23,6 30,6 

       

Přebytek/deficit 287,2 204,1 174,2 80,1 369,5 248,7 

Vyuţití zdrojů 47,9% 62,4% 62,2% 81,4% 50,8% 66,2% 

 
 
Další podrobnější údaje k vodárenské soustavě Hodonín jsou uvedeny tabulkách 

Tab_VIII_sk.xls, listy 406, 407, 501, 502, 503, 504, 505, 510 v tabulkové části Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. 

 
 
 

1.2.14 Skupinový vodovod Těmice – Domanín - Syrovín 

V následující tabulce č. 28 uvádíme přehled obcí zásobených pitnou vodou 
ze skupinového vodovodu Těmice – Domanín - Syrovín. 

 
 

Přehled obcí napojených na skupinový vodovod Těmice – Domanín - Syrovín 
Tabulka 

č. 28 
 

Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

                                                

 Počet zásobovaných obyvatel s uvedeným rokem připojením představuje předpokládaný počet napojených 
obyvatel na vodovod v roce připojení. 
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Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

506 – Skupinový vodovod Těmice – Domanín - Syrovín 

CZ062.3706.6210.0232.01 Domanín  730 

CZ062.3706.6210.0255.01 Syrovín  303 

CZ062.3706.6210.0257.01 Těmice  660 

 
 

Podrobnější údaje o jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulkách VII pod označením 
(posledních šest číslic z kódu PRVKUC) v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 
 
 

Skupinový vodovod vyuţívá místní zdroje, dva vrty HV 3 a HV 6 o celkové vydatnosti 
Q = 10 l/s. Z těchto dvou zdrojů se čerpá do úpravny vody Těmice o výkonu Q = 10 l/s. Ze 
stávajících vrtů je voda čerpána do úpravny vody, z které je upravená voda dopravována  do 
vodojemu Těmice o objemu 2×400 m3, s maximální hladinou 265 m n.m. Z tohoto VDJ je 
gravitačně zásobena obec Těmice. Další obce jsou zásobovány  přes vodovodní sít´ obce 
Těmice samostatnými řady. 

 
 

V tabulce č. 29 je uvedena vyuţitelnost zdrojů skupinového vodovodu Těmice – 
Domanín - Syrovín. V přehledu potřeby vody jsou uvedeny obce s počtem zásobených 
obyvatel větším neţ 2000.  

K roku 2002 jsou stávající zdroje vyuţívány zhruba z 46-64 % .  
K roku 2015 předpokládáme nárůst potřeby vody o zhruba 21% oproti roku 2002.  
 
 
Bilance potřeby vody ve skupinovém vodovodu Těmice – Domanín - Syrovín 

Tabulka 
č. 29 

 

 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

Zdroje pitné vody celkem 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

       

Potřeba vody celkem 4,7 6,4 5,3 7,2 5,7 7,8 

       

Přebytek/deficit 5,3 3,6 4,7 2,8 4,3 2,2 

Vyuţití zdrojů 46,9% 63,9% 52,6% 71,7% 56,9% 77,6% 

 
 
Další podrobnější údaje ke skupinovému vodovodu Těmice – Domanín - Syrovín jsou 

uvedeny tabulkách Tab_VIII_sk.xls, list 506 v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 
 
 



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky 

Strana 74 

 

1.2.15 Skupinový vodovod Vyškov 

V následující tabulce č. 30 uvádíme přehled obcí zásobených pitnou vodou 
ze skupinového vodovodu Vyškov. 

 
 

Přehled obcí napojených na skupinový vodovod Vyškov 
Tabulka 

č. 30 
 

Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

601 – Skupinový vodovod Vyškov 

CZ062.3712.6205.0135.01 Bohaté Málkovice  101 

CZ062.3712.6205.0137.01 Bučovice  4444 

CZ062.3712.6205.0137.02 Černčín  239 

CZ062.3712.6205.0137.03 Kloboučky  168 

CZ062.3712.6205.0137.04 Marefy  205 

CZ062.3712.6205.0137.05 Vícemilice  623 

CZ062.3712.6205.0138.01 Dobročkovice 2005 51 

CZ062.3712.6205.0139.01 Draţovice 2008 825 

CZ062.3712.6205.0140.01 Chvalkovice 2005 59 

CZ062.3712.6205.0141.01 Kojátky 2013 95 

CZ062.3712.6205.0143.01 Křiţanovice  533 

CZ062.3712.6205.0144.01 Letonice 2008 1303 

CZ062.3712.6205.0148.01 Nemochovice 2005 71 

CZ062.3712.6205.0150.01 Nesovice 2005 212 

CZ062.3712.6205.0150.02 Letošov 2005 82 

CZ062.3712.6205.0152.01 Rašovice  400 

CZ062.3712.6205.0154.01 Uhřice 2005 58 

CZ062.3712.6215.0356.01 Bošovice  932 

CZ062.3712.6215.0359.01 Holubice  761 

CZ062.3712.6215.0360.01 Hostěrádky - Rešov  680 

CZ062.3712.6215.0361.01 Hrušky  706 

CZ062.3712.6215.0363.01 Křenovice  1672 

CZ062.3712.6215.0364.01 Lovčičky  460 

CZ062.3712.6215.0365.01 Milešovice  540 

CZ062.3712.6215.0366.01 Němčany  710 

CZ062.3712.6215.0368.01 Otnice  1260 

CZ062.3712.6215.0369.01 Slavkov u Brna  5896 

CZ062.3712.6215.0370.01 Šaratice  805 

CZ062.3712.6215.0371.01 Váţany nad Litavou  585 

CZ062.3712.6215.0372.01 Velešovice  790 

CZ062.3712.6215.0373.01 Zbýšov  335 

CZ062.3703.6216.0409.01 Újezd u Brna 2004 766 

CZ062.3712.6219.0471.01 Bohdalice  233 

                                                

 Počet zásobovaných obyvatel s uvedeným rokem připojením představuje předpokládaný počet napojených 
obyvatel na vodovod v roce připojení. 
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Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

CZ062.3712.6219.0471.02 Manerov  180 

CZ062.3712.6219.0471.03 Pavlovice 2005 35 

CZ062.3712.6219.0473.01 Dětkovice 2010 229 

CZ062.3712.6219.0474.01 Drnovice  2151 

CZ062.3712.6219.0476.01 Habrovany  585 

CZ062.3712.6219.0477.01 Hlubočany  200 

CZ062.3712.6219.0477.02 Terešov  37 

CZ062.3712.6219.0478.01 Heroltice  80 

CZ062.3712.6219.0479.01 Nové Hvězdlice 2004 525 

CZ062.3712.6219.0479.02 Staré Hvězdlice 2004 76 

CZ062.3712.6219.0482.01 Komořany  258 

CZ062.3712.6219.0483.01 Kozlany  269 

CZ062.3712.6219.0485.01 Křiţanovice u Vyškova  94 

CZ062.3712.6219.0486.01 Kučerov 2006 121 

CZ062.3712.6219.0487.01 Luleč  612 

CZ062.3712.6219.0489.01 Medlovice 2010 274 

CZ062.3712.6219.0490.01 Moravské Málkovice 2010 455 

CZ062.3712.6219.0491.01 Nemojany  500 

CZ062.3712.6219.0493.01 Olšany  430 

CZ062.3712.6219.0494.01 Orlovice 2010 269 

CZ062.3712.6219.0495.01 Podbřeţice 2007 58 

CZ062.3712.6219.0498.01 Boškůvky 2010 59 

CZ062.3712.6219.0498.02 Moravské Prusy 2010 505 

CZ062.3712.6219.0503.01 Rousínov  3012 

CZ062.3712.6219.0503.03 Královopolské Váţany  325 

CZ062.3712.6219.0503.04 Krouţek  170 

CZ062.3712.6219.0503.07 Vítovice 2004 79 

CZ062.3712.6219.0505.01 Rybníček 2010 252 

CZ062.3712.6219.0507.01 Švábenice 2010 816 

CZ062.3712.6219.0508.01 Topolany  45 

CZ062.3712.6219.0509.01 Tučapy  364 

CZ062.3712.6219.0510.01 Váţany 2010 304 

CZ062.3712.6219.0511.03 Hamiltony  268 

CZ062.3712.6219.0511.05 Lhota  344 

CZ062.3712.6219.0511.08 Opatovice  321 

CZ062.3712.6219.0511.09 Pařezovice  46 

CZ062.3712.6219.0511.12 Vyškov - město  21262 

CZ062.3712.6219.0511.14 Zouvalka  13 

 
 

Podrobnější údaje o jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulkách VII pod označením 
(posledních šest číslic z kódu PRVKUC) v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 
 
 

Tento skupinový vodovod má několik hlavních a několik vedlejších zdrojů. U těchto 
zdrojů se jímá povrchová i podzemní voda. Mezi hlavní zdroje patří vodárenská nádrţ 
Opatovice, ze které se odebírá voda pro ÚV Lhota, jejíţ výkon je Q = 120 l/s. Dalším 
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důleţitým zdrojem je prameniště Dědice se čtyřmi vrty HV 4, HV 114, HV 117 a HV 118, 
o celkové vydatnosti Q = 26 l/s. Tato podzemní voda je čerpána a upravována v ÚV Dědice 
o výkonu Q = 26 l/s. K těmto hlavním zdrojům patří i prameniště Manerov se třemi vrty HV 1, 
HV 3, HV 3c o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s, která je dopravována a upravována v ÚV 
Manerov o výkonu Q = 7,5 l/s. Hlavním zdrojem je také prameniště Drnovice, se třemi vrty 
HV 1, HV 3, HV 4, o celkové vydatnosti Q = 30 l/s. Z tohoto jímacího území je voda čerpána 
přímo do vodovodní sítě. Vrt HV 5 o vydatnosti Q = 5 l/s je odstaven z provozu. Hlavním 
zdrojem je i vrt HV 102 Kašparov, o vydatnosti Q = 10 l/s, s čerpáním přímo do vodovodní 
sítě. Dalším zdrojem je vrt Nosálovice, o vydatnosti Q = 15 l/s, v současné době se uvaţuje 
s jeho intenzivním vyuţitím.  

Vedlejšími zdroji pitné vody jsou: 

 prameniště Olšany – dva jímací zářezy a dvě studny, o celkové vydatnosti Q = 1,0 l/s, 

 prameniště Rašovice – dva jímací zářezy, o celkové vydatnosti Q = 2,0 l/s. 

 prameniště Ligary – tři studny, o celkové vydatnosti Q = 1,30 l/s-odstaveny z provozu, 

 prameniště Němčany – vrt a studna, o celkové vydatnosti  Q = 2,5 l/s.(budou odstaveny 
z provozu), 

 prameniště Milešovice – dvě studny, o celkové vydatnosti  Q = 0,25 l/s. 
Celková vydatnost zdrojů SV Vyškov činí Q = 196,75 l/s, po napojení zdroje vrtu 

Nosálovice bude celková vydatnost Q = 206,75 l/s. 
 
Skupinový vodovod Vyškov vzhledem k svému rozsahu je rozdělen na tyto větve: 

vyškovská, bučovická, nesovická, hoštická, bošovická, slavkovská, rašovická, lhotská. 
Větev vyškovská 
Vlastní zásobování městských částí města Vyškova je zajištěno z pěti míst. 

Gravitační zásobování je ze tří míst, a to z úpravny vody Lhota, z akumulací o objemu 
1×1100 + 2×2500 m3 s max. hladinou 315,50 m n.m., z VDJ Drnovice o objemu 2×1000 m3, 
s max. hladinou 314,50 m n.m. z VDJ Brňany o objemu 2×150 m3, s max. hladinou 284,40 m 
n.m. Tlakově jsou místní části zásobeny z úpravny vody Dědice pomocí čerpací stanice 
v ÚV, z akumulace o objemu 2×650 m3, s max. hladinou 254,00 m n.m. a AT stanicí u VDJ 
Dědice, o objemu 2×150 m3, s max. hladinou 282,00 m n.m. Rozvodná síť městských částí je 
rozdělena do 4 tlakových pásem, a to do tlakového pásma I, II, IIa, III. Pro zásobení I. 
Tlakového pásma se vyuţívá VDJ Brňany, pro zásobování horních tlakových pásem II, IIa se 
vyuţívají akumulace v ÚV Lhota a Dědice a VDJ Drnovice, pro zásobování III. tlakového 
pásma se vyuţívá ÚV Dědice. Z těchto zdrojů je plněn i VDJ Bohdalice o objemu 2×1000 m3, 
s max. hladinou 372,00 m n.m. V tomto objektu končí větev vyškovská a pokračují větve 
bučovická a nesovická. 

Větev bučovická 
Z VDJ Bohdalice je plněn VDJ Bučovice I s ČS o objemu 1×400 m3, s max. hladinou 

314,20 m n.m, VDJ Bučovice II, o objemu 2×400 m3, s max. hladinou 281,50 m n.m. 
a VDJ Manerov o objemu  1×10 m3 s max. hladinou 354,55 m n.m. Zásobování městské 
části Bučovice je gravitačně z obou vodojemů. Dolní tlakové pásmo je pod tlakem z VDJ 
Bučovice II, horní tlakové pásmo je zásobeno z VDJ Bučovice I s ČS. Pomocí této ČS ve 
VDJ Bučovice I je voda čerpána do městské části Černčín. Zásobování vodou městské části 
Marefy je gravitačně z VDJ Bučovice II, přes rozvodnou síť dolního tlakového pásma 
městské části Bučovice a s redukcí tlaku. Přes rozvodnou síť městské části Bučovice jsou 
zásobeny další dvě městské části – Kloboučky a Vícemilice. Na trase přivaděče mezi VDJ 
Bohdalice a VDJ Bučovice I jsou na odbočkách přes redukci tlaku zásobovány obce Kozlany, 
Bohaté Málkovice a místní část Bohdalice obce Bohdalice-Pavlovice. Zásobování místní 
části Manerov obce Bohdalice-Pavlovice je gravitačně z VDJ Manerov . 

Větev nesovická 
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Z VDJ Bohdalice je plněn VDJ Nesovice o objemu 2×100 m3, s max. hladinou 
292,50 m n.m a na odbočce VDJ Nemochovice, o objemu 2×75 m3, s max. hladinou 
354,00 m n.m. Na trase přivaděče mezi VDJ Bohdalice a VDJ Nesovice jsou na odbočkách 
přes redukci tlaku zásobovány obce Uhřice, Chvalkovice, Dobročkovice a místní část 
Pavlovice obce Bohdalice-Pavlovice. Z VDJ Nesovice je gravitačně zásobena obec Nesovice 
a z VDJ Nemochovice je zásobena obec Nemochovice. 

Větev hoštická 
Ve VDJ Brňany končí větev vyškovská a začíná větev hoštická. Z tohoto VDJ se 

dopravuje voda do VDJ Topolany o objemu 2×100 m3, s max. hladinou 291,20 m n.m., 
z něhoţ jsou zásobovány obce Topolany, Hoštice-Heroltice a Křiţanovice u Vyškova. 

Větev bošovická 
Ve VDJ Slavkov III má počátek bošovická větev, která se zde napojuje na větev 

slavkovskou. Z tohoto VDJ jsou plněny VDJ Váţany, o objemu 1×200 m3, s max. hladinou 
240,00 m n.m., VDJ Křenovice o objemu 2×250 m3, s max. hladinou 255,00 m n.m., 
VDJ Zbýšov o objemu 2×250 m3, s max. hladinou 250,00 m n.m., VDJ Otnice s ČS o objemu 
2×250 m3, s max. hladinou 255,20 m n.m., z něhoţ se čerpá do VDJ Bošovice o objemu 
2×250 m3, s max. hladinou 311,90 m n.m. Z VDJ Váţany je zásobena gravitačně obec 
Váţany, z VDJ Křenovice jsou zásobeny obce Křenovice a Hrušky, z VDJ Zbýšov jsou 
zásobeny obce Šaratice, Hostěrádky – Rešov a Újezd u Brna, která se nachází na území 
sousedního územního  celku Brno-venkov. Z VDJ Otnice je zásobena gravitačně obec 
Otnice, z VDJ Bošovice jsou zásobeny obce Bošovice a Lovčičky. Ze dvou zdrojů Milešovice 
se jímaná voda čerpá do VDJ Milešovice o objemu 1×100 m3, s max. hladinou 288,20 m 
n.m. Tento VDJ je plněn i z VDJ Otnice s ČS . Zásobování obce Milešovice je gravitačně 
z tohoto VDJ. 

Větev slavkovská 
V úpravně vody Lhota má počátek slavkovská větev, kterou se čerpá do  VDJ 

Opatovice o objemu 2×400 m3, s maximální hladinou 355,00 m n.m. Z tohoto VDJ je plněn 
VDJ Rousínov o objemu 2×650 m3, s max. hladinou 305,00 m n.m.s ČS a ZČS. Na trase 
mezi oběma vodojemy jsou odběry do dalších vodojemů. Z přivaděče natéká odbočkou voda 
do ČS Luleč, která čerpá do VDJ Luleč, o objemu  1×150 m3, s max. hladinou 377,30 m 
n.m., dále jsou na odbočkách z hlavního přivaděče plněny VDJ Nemojany o objemu 2×250 
m3, s max. hladinou 325,90 m n.m., DJ Tučapy o objemu 2×150 m3, s max. hladinou 310,00 
m n.m. Z VDJ Rousínov se dle potřeby čerpá do VDJ Habrovany, o objemu 2×150 m3, 
s max. hladinou 364,80 m n.m. s ČS. Tento  VDJ je plněn i z přebytků místních zdrojů obce 
Olšany – ze dvou zářezů a jedné studně S1, o celkové vydatnosti Q = 1,0 l/s. Jímaná voda 
z těchto zdrojů  natéká do VDJ Olšany o objemu 1×40 m3, s  max. hladinou 467,00 m n.m. 
Přepouštěné mnoţství vody mezi oběma VDJ je ovlivněn současnou potřebou obce Olšany. 
Z VDJ Rousínov je veden přívodní řad do VDJ Slavkov III , o objemu 2×650 m3, s max. 
hladinou 364,80 m n.m.(napojení bošovické větve), z něhoţ je přepouštěna do VDJ Slavkov 
I , o objemu 2×150 m3, s max. hladinou 247,80 m n.m. Z tohoto VDJ se pomocí ČS čerpá do 
VDJ Slavkov II, o objemu 2×650 m3, s max. hladinou 270,00 m n.m. Z VDJ Slavkov I se 
čerpá do VDJ Němčany o objemu 1×100 m3, s max. hladinou 288,36 m n.m. Na trase 
přivaděče mezi VDJ Rousínov  a VDJ Slavkov III jsou na odbočkách plněny VDJ Holubice , 
o objemu 2×250 m3, s max. hladinou 280,00 m n.m. a VDJ Velešovice , o objemu 2×250 m3, 
s max. hladinou 274,50 m n.m. Z výše uvedených vodojemů jsou zásobeny obce a města 
stejného názvu. Z VDJ Tučapy přes rozvodnou síť obce Tučapy je zásobena i obec 
Komořany.  
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Větev rašovická 
Z VDJ Slavkov I se plní VDJ Rašovice o objemu 2×100 m3, s max. hladinou 249,00 m 

n.m. s  AT stanicí. Do tohoto VDJ natéká i  voda ze  dvou jímacích zářezů o celkové 
vydatnosti Q = 2,0  l/s. Z přivaděče rašovické větve je zásobena obec Křiţanovice. 

Větev lhotská 
V ÚV Lhota začíná lhotská větev SV Vyškov a končí ve VDJ Lhota o objemu 2×250 

m3, s max. hladinou 280,00 m n.m. Z ÚV Lhota nebo VDJ Lhota je zásobena místní část 
Lhota města Vyškova. Dodávka vody z té či oné strany je závislé od chodu čerpací stanice 
v ÚV. 

 
Vzhledem k velkému rozsahu tohoto skupinového vodovodu je navrţeno několik 

nových staveb či rekonstrukcí. Jedná se o tyto investice:  
Nové stavby 

 Vodojemy: VDJ Slavkov III, 1×1000 m3, max. hl. 269,00 m n.m. 

 Propoj Hvězdlice.Vybudováním tohoto propoje se zajistí posílení zdrojů SV Hvězdlice ze 
SV Vyškov. Řad je navrţen profilu DN 100, délky 450 m 

 Propoj Rybníček.K posílení zdrojů SV Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček ze SV 
Vyškov je navrţen vodovodní řad profilu DN 100, délky 185 m. 

 Napojení zdroje Nosálovice.Výtlačný řad „Vrt Nosálovice-ÚV Dědice“. K vyuţití zdroje – 
vrtu Nosálovice je nutno vybudovat výtlačný řad profilu DN 150, délky 1800 m. 

 Přívodní řad SV Vyškov – větev švábenická. Propojení SV Vyškov se skupinovými 
vodovody 604 – SV Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček, 605 – SV Švábenice-
Dětkovice, 611 – SV Prusy-Boškůvky-Váţany bude zajištěno švábenickou větví. V rámci 
této větve se uvaţuje s vybudováním potrubí celkové délky 13 550 m, z čehoţ je profil 
DN 100, délky 5100 m a profil DN 150, délky 8450  

 Přívodní řad – SV Vyškov – větev střed. Výstavba této větve dojde k napojení dvou 
skupinových vodovodů a jedné obce na SV Vyškov. Jedná se o SV Draţovice-Letonice 
a obce Kučerov. Současně se zajistí propojení dvou větví SV Vyškov – bučovická se 
slavkovskou. V rámci této investice je nutno vybudovat řad profilu DN 200, délky 10 995 
m. 

Rekonstrukce 

 Vodárenská nádrţ Opatovice. 

 Odběrný objekt u VN Opatovice. Je nutná rekonstrukce odběrného objektu ve VN 
Opatovice, včetně rozšíření o nová odběrná okna, zajišťující odběr surové vody 
v různých zónách. 

 Jímací zářezy Rašovice. Účelem rekonstrukce je zvýšit vydatnosti jímacích zářezů 
Rašovice.  

 Úpravny vody.  

 Úpravna vody Lhota. Je nutná rekonstrukce pěti otevřených filtrů a doplnění 
technologie o provzdušnění a dávkování manganistanu draselného za účelem 
sníţení hodnoty manganu v surové vodě. Dále se uvaţuje s instalací zařízení na 
výrobu chlornanu sodného (ClO2). Veškeré zařízení se navrhuje pro výkon Q = 125 
l/s. 

 Úpravna vody Manerov. Nutná rekonstrukce zařízení ÚV, za účelem sníţení hodnoty 
ţeleza v surové vodě. Zařízení se navrhuje na výkon Q = 7,5 l/s. 

 Přívodní řad z VN Opatovice do ÚV Lhota. Je nutná výměna stávajícího ocelového 
přivaděče z VN Opatovice do ÚV Lhota. Při této výměně dojde k uloţení potrubí ze 
sklolaminátu DN 400, délky 3 300 
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 Přívodní řad ÚV Lhota – VDJ Opatovice. Touto investicí se provede rekonstrukce potrubí 
DN 300, délky 1700 m. 

 Přívodní řad Vrt Němčany HV 2 – VDJ Slavkov II. Nutná rekonstrukce přívodního řadu ze 
stávajícího zdroje Němčany HV2 do VDJ Slavkov II profilu DN 200, délky 4260 m. 

 Přívodní řad VDJ Slavkov II – město Slavkov. Touto investicí se zajistí rekonstrukce 
nevyhovujícího zásobovacího řadu z VDJ Slavkov II do spotřebiště – města Slavkova, 
profilu DN 150, délky 980 m.  

 Přívodní řad Bošovice. Rekonstrukce řadu profilu DN 150, délky 350 m. 

 Přívodní řad Bohdalice. Výměna potrubí výtlačného řadu Bohdalice profilu DN 500 za DN 
300 v délce 5 200 m.  

 Přívodní řad Vyškov. Výměna potrubí zásobovacího řadu Vyškov DN 500 za DN 400 
v délce 5 400 m a rekonstrukce profilu DN 400 v délce 1 700 m. Celková délka nového 
potrubí DN 400 činí 7 100 m. 

 Přívodní řad SV Vyškov – větev bučovická. Nutná rekonstrukce řadu profilu DN 200 
v délce 8 500 m.  

 Přívodní řad SV Vyškov – VDJ Rousínov – VDJ Slavkov III. Předpokládá se rekonstrukce 
přívodního ocelového řadu profilů DN 200, DN 250, DN 300 z VDJ Rousínov do 
VDJ Slavkov III. Tento řad bude rekonstruován profilem DN 300 v celé své délce, coţ činí 
10 572 m.  

 Přívodní řad SV Vyškov – VDJ Slavkov II – Křiţanovice. Předpokládá se rekonstrukce 
přívodního řadu profilů DN 150,  DN 200, z VDJ Slavkov II do obce Křiţanovice. Tento 
řad bude  rekonstruován profilem DN 150 v  celé své délce, coţ  iní 3 900 m. 

 
 

V tabulce č. 31 je uvedena vyuţitelnost zdrojů skupinového vodovodu Vyškov. 
V přehledu potřeby vody jsou uvedeny obce s počtem zásobených obyvatel větším neţ 
2000.  

K roku 2002 jsou stávající zdroje vyuţívány zhruba z 51-66 % .  
K roku 2015 předpokládáme nárůst potřeby vody o zhruba 26-29% oproti roku 2002.  
 
 

Bilance potřeby vody ve skupinovém vodovodu Vyškov 
Tabulka 

č. 31 
 

 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

Zdroje pitné vody celkem 214,2 214,2 211,7 211,7 211,70 211,7 

z toho vodárenská nádrţ-přehrada 
 Opatovice 

120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

       

Potřeba vody celkem 109,9 142,1 132,2 174,0 138,9 183,3 

z toho Bučovice 7,8 10,1 8,2 10,7 8,7 11,3 

 Slavkov u Brna 11,7 15,2 11,6 15,1 12,2 15,8 

 Rousínov 6,3 8,2 7,1 9,3 7,7 10,0 

 Vyškov-Město 58,0 72,5 58,8 73,5 60,5 75,6 

       

Přebytek/deficit 104,4 72,1 79,6 37,7 72,8 28,5 

Vyuţití zdrojů 51,3% 66,3% 62,4% 82,2% 65,6% 86,5% 
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Další podrobnější údaje ke skupinovému vodovodu Vyškov jsou uvedeny tabulkách 

Tab_VIII_sk.xls, list 601 v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Jihomoravského kraje. 

 
 
 

1.2.16 Skupinový vodovod Pustiměř - Ivanovice 

V následující tabulce č. 32 uvádíme přehled obcí zásobených pitnou vodou 
ze skupinového vodovodu Pustiměř - Ivanovice. 

 
 

Přehled obcí napojených na skupinový vodovod Pustiměř - Ivanovice 
Tabulka 

č. 32 
 

Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

608 – Skupinový vodovod Pustiměř - Ivanovice 

CZ062.3712.6219.0480.01 Ivanovice na Hané  1944 

CZ062.3712.6219.0499.01 Pustiměř  1464 

CZ062.3712.6219.0501.01 Radslavice  380 

CZ062.3712.6219.0512.01 Zelená Hora  219 

 
 

Podrobnější údaje o jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulkách VII pod označením 
(posledních šest číslic z kódu PRVKUC) v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 
 
 

Zdrojem vody SV je vrt HV 25 o vydatnosti Q = 16,0 l/s. 
Z tohoto zdroje je voda čerpána do přečerpávací stanice Pustiměř s akumulací. Z této 

PČS je voda dopravována do třech směrů.  
Voda je dopravována do vodojemů Ivanovice, o objemu 1×650 + 20 m3, s max. 

hladinou 270,70 m n.m.; VDJ Radslavice o objemu 2×150 m3, s max. hl. 388,00 m n.m.; VDJ 
Pustiměř s čerpací stanicí, o objemu 1×250 m3, s max. hladinou 318,00 m n.m. Z tohoto VDJ 
s PČS je voda dále čerpána do VDJ Zelená hora, o objemu 1×500 m3, s max. hladinou 
398,00 m n.m. a do nového VDJ Pustiměř, o objemu 1×150 m3, s max. hladinou 
345,00 m n.m. 

Městské části Ivanovice n.H. a Chvalkovice města Ivanovice na Hané  jsou zásobeny 
z VDJ Ivanovice gravitačně. 

Místní část Pustiměřské Prusy obce Pustiměř je zásobena gravitačně z VDJ 
Pustiměř. Vzhledem k výškovému převýšení zástavby jsou v m.č. Pustiměř obce Pustiměř 

                                                

 Počet zásobovaných obyvatel s uvedeným rokem připojením představuje předpokládaný počet napojených 
obyvatel na vodovod v roce připojení. 
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zřízena dvě tlaková pásma, z nichţ dolní je pod tlakem VDJ Pustiměř a horní tlakové pásmo 
je pod tlakem nového VDJ Pustiměř. 

Místní částI  Radslavice a Radslavičky jsou zásobeny z VDJ Radslavice gravitačně. 
Obec Zelená Hora je  zásobena z VDJ Zelená Hora. 
Přívodní řad ČS Pustiměř – VDJ Ivanovice 
Je navrţena rekonstrukce výtlačného řadu z ČS Pustiměř – VDJ Opatovice profilu DN 

150, délky 4 300 m.  
 
 

V tabulce č. 33 je uvedena vyuţitelnost zdrojů skupinového vodovodu Pustiměř - 
Ivanovice. V přehledu potřeby vody jsou uvedeny obce s počtem zásobených obyvatel 
větším neţ 2000.  

K roku 2002 jsou stávající zdroje vyuţívány zhruba z 37-51 % .  
K roku 2015 předpokládáme nárůst potřeby vody o zhruba 20-21% oproti roku 2002.  
 
 

Bilance potřeby vody ve skupinovém vodovodu Pustiměř - Ivanovice 
Tabulka 

č. 33 
 

 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

Zdroje pitné vody celkem 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

       

Potřeba vody celkem 6,0 8,1 6,5 8,9 7,2 9,8 

       

Přebytek/deficit 10,0 7,9 9,5 7,1 8,8 6,2 

Vyuţití zdrojů 37,2% 50,9% 40,9% 55,8% 44,9% 61,3% 

 
 
Další podrobnější údaje ke skupinovému vodovodu Pustiměř - Ivanovice jsou 

uvedeny tabulkách Tab_VIII_sk.xls, list 608 v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 
 
 
 

1.2.17 Skupinový vodovod Damnice 

V následující tabulce č. 34 uvádíme přehled obcí zásobených pitnou vodou 
ze skupinového vodovodu Damnice. 
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Přehled obcí napojených na skupinový vodovod Damnice 

Tabulka 
č. 34 

 

Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

701 – Skupinový vodovod Damnice 

CZ062.3713.6212.0288.01 Damnice  318 

CZ062.3713.6212.0291.01 Dolenice  156 

CZ062.3713.6212.0299.01 Jiřice u Miroslavi  420 

CZ062.3713.6212.0312.01 Suchohrdly u Miroslavi  414 

CZ062.3713.6212.0314.01 Trnové Pole  130 

CZ062.3713.6213.0329.01 Troskotovice  571 

CZ062.3713.6212.0286.01 Bohutice 2005 621 

CZ062.3713.6212.0306.01 Našiměřice 2005 210 

 
 
Podrobnější údaje o jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulkách VII pod označením 

(posledních šest číslic z kódu PRVKUC) v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 

 
 
Hlavními zdroji pitné vody skupinového vodovodu je vrt HV 211, s povoleným 

odběrem Q = 12,5 l/s. Z vrtu je voda čerpána do vdj. Dolenice, o objemu 1×650 m3, s max. 
hladinou 262,44 m n.m., odkud je gravitačně samostatným zásobovacím řadem napojeným 
na rozvodnou síť zásobená obec Damnice a dále samostatnými zásobovacími řady přes 
rozvodné sítě obce Jiřice u Miroslavi a Trnové Pole. Dalšími samostatnými zásobovacími 
řady z vdj. Dolenice, napojenými na rozvodné sítě jsou zásobené obce Dolenice 
a Suchohrdly u Miroslavi. Přívodným řadem DN 125 z vdj. Dolenice je zásobována obec 
Troskotovice, která leţí na ÚC Břeclav. Z důvodu nevyhovujících tlakových poměrů je před 
obcí šachta s redukčním ventilem. 

 
Jsou navrţeny investice spočívající z rekonstrukcí přívodních řadů z AZC a OC. 

Neuvaţuje se s rozšířením o další spotřebiště. Ve výhledu r. 2005 je uvaţováno s napojením 
vodovodu Bohutice (obce Bohutice, Našiměřice )z obce Suchohrdly u Miroslavi. 

 
 

V tabulce č. 35 je uvedena vyuţitelnost zdrojů skupinového vodovodu Damnice. 
V přehledu potřeby vody jsou uvedeny obce s počtem zásobených obyvatel větším neţ 
2000.  

K roku 2002 jsou stávající zdroje vyuţívány zhruba z 45-66 % .  
K roku 2015 předpokládáme nárůst potřeby vody o zhruba 3% oproti roku 2002, 

z důvodu předpokládaného připojení vodovodu Bohutice.  
 
 

                                                

 Počet zásobovaných obyvatel s uvedeným rokem připojením představuje předpokládaný počet napojených 
obyvatel na vodovod v roce připojení. 
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Bilance potřeby vody ve skupinovém vodovodu Damnice 
Tabulka 

č. 35 
 

 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

Zdroje pitné vody celkem 12,5 12,5 14,2 14,2 14,2 14,2 

       

Potřeba vody celkem 5,6 8,3 6,6 9,6 5,8 8,3 

       

Přebytek/deficit 6,9 4,2 7,6 4,6 8,4 6,5 

Vyuţití zdrojů 45,2% 66,2% 46,8% 67,3% 40,9% 58,4% 

 
 
Další podrobnější údaje ke skupinovému vodovodu Damnice jsou uvedeny tabulkách 

Tab_VIII_sk.xls, list 701 v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Jihomoravského kraje. 

 
 
 

1.2.18 Skupinový vodovod Znojmo 

V následující tabulce č. 36 uvádíme přehled obcí zásobených pitnou vodou 
ze skupinového vodovodu Znojmo. 

 
 

Přehled obcí napojených na skupinový vodovod Znojmo 
Tabulka 

č. 36 

 

Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

703 – Skupinový vodovod Znojmo 

CZ062.3713.6220.0515.01 Bezkov  142 

CZ062.3713.6220.0524.01 Citonice  449 

CZ062.3713.6220.0528.01 Dobšice  2346 

CZ062.3713.6220.0530.01 Dyjákovičky  427 

CZ062.3713.6220.0531.01 Dyje  353 

CZ062.3713.6220.0535.01 Hluboké Mašůvky  696 

CZ062.3713.6220.0545.01 Chvalovice  419 

CZ062.3713.6220.0550.01 Kravsko  517 

CZ062.3713.6220.0554.01 Kuchařovice  902 

CZ062.3713.6220.0566.01 Milíčovice  209 

CZ062.3713.6220.0563.01 Mašovice  400 

CZ062.3713.6220.0569.01 Nový Šaldorf  558 

                                                

 Počet zásobovaných obyvatel s uvedeným rokem připojením představuje předpokládaný počet napojených 
obyvatel na vodovod v roce připojení. 
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Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

CZ062.3713.6220.0569.02 Sedlešovice  299 

CZ062.3713.6220.0570.01 Olbramkostel 2004 140 

CZ062.3713.6220.0575.01 Plaveč  424 

CZ062.3713.6220.0576.01 Plenkovice  325 

CZ062.3713.6220.0594.01 Suchohrdly  983 

CZ062.3713.6220.0605.01 Únanov  1101 

CZ062.3713.6220.0620.01 Znojmo  29899 

CZ062.3713.6220.0620.02 Derflice  132 

CZ062.3713.6220.0620.03 Kasárna  159 

CZ062.3713.6220.0620.04 Konice  350 

CZ062.3713.6220.0620.05 Mramotice  432 

CZ062.3713.6220.0620.06 Načeratice  265 

CZ062.3713.6220.0620.07 Oblekovice  1090 

CZ062.3713.6220.0620.08 Popice  150 

CZ062.3713.6220.0620.09 Přímětice  3331 

CZ062.3713.6220.0623.01 Ţerůtky  254 

702 – Skupinový vodovod Hodonice 

CZ062.3713.6220.0537.01 Hodonice  1524 

CZ062.3713.6220.0551.01 Krhovice  484 

CZ062.3713.6220.0600.01 Tasovice  1223 

 
 
Podrobnější údaje o jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulkách VII pod označením 

(posledních šest číslic z kódu PRVKUC) v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 

 
 
Hlavním zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je úpravna vody Znojmo, 

o výkonu Q = 240 l/s. která upravuje surovou vodu z nádrţe Znojmo. Povolený odběr je 
v mnoţství Q = 240 l/s.  

Z úpravny vody s akumulací 4000 m3, s max. hladinou 310,09 m n.m., je voda 
dopravována do několika směrů. 

Jedním z těchto směrů je větev do vodojemu Na návrší s čerpací stanicí, o objemu 
1900 m3, s max. hladinou 361,30 m n.m. Z tohoto VDJ se čerpá do vodojemů – Kasárna I, 
o objemu 2×250 m3, s max. hladinou 381,00 m n.m. a Kasárna II s čerpací stanicí, o objemu 
2×1000 m3, s max. hladinou 381,00 m n.m. Z VDJ Kasárna I se gravitačně plní VDJ Kravsko 
s ČS, 2×250 m3, s max. hladinou 370,70 m n.m., z něhoţ se dále voda přečerpává do 
VDJ Ţerůtky s ČS, o objemu 1×100 m3, s max. hladinou 370,70 m n.m. Z VDJ Kravsko se 
gravitačně plní VDJ Hluboké Mašůvky, o objemu 2×250 m3, s max. hladinou 348,00 m n.m. 
a VDJ Únanov, 2×150 m3, s max. hladinou 344,80 m n.m. Z VDJ Kasárna II s ČS se čerpá 
do VDJ Bezkov, 2×150 m3, s max. hladinou 400,50 m n.m. 

Z VDJ Únanov gravitačně zásobena pomocí zásobovacího řadu obec Únanov a obec 
Plaveč. 

Z VDJ Kasárna II. s čerpací stanicí, o objemu 2×1000 m3, s max. hladinou 
381,00 m n.m., je gravitačně zásobena městská část Kasárna a Mramotice. Z tohoto 
vodojemu se čerpá do VDJ Bezkov, 2×150 m3, s max. hladinou 400,50 m n.m., odkud je 
gravitačně zásobena obec Bezkov a obec Citonice, kdyţ je přerušeno čerpání z vodojemů 
Kasárna I a Kasárna II s ČS.  
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Z VDJ Bezkov, jsou gravitačně zásobeny pomocí zásobovacích řadů zásobeny obce 
Milíčovice a Mašovice.Hotový je rovněţ propoj DN 80 Mašovice-Znojmo. 

Z VDJ Kasárna I. se gravitačně plní VDJ Kravsko s ČS, 2×250 m3, s max. hladinou 
370,70 m n.m., odkud je gravitačně zásobovaná zásobovacím řadem obec Kravsko a přes 
její rozvodnou síť obec Plenkovice.  

Pomocí čerpací stanice, umístěné v armaturní komoře tohoto vodojemu obec 
Olbramkostel. Z tohoto vodojemu se dále voda přečerpává do VDJ Ţerůtky s ČS, o objemu 
1×100 m3, s max. hladinou 370,70 m n.m., odkud je zásobena pomocí AT stanice, která 
zajišťuje poţadované tlaky ve vodovodní síti, obec Ţerůtky. 

Z VDJ Kravsko se gravitačně plní VDJ Hluboké Mašůvky, odkud je gravitačně 
zásobena zásobovacím řadem obec Hluboké Mašůvky. 

Z ÚV Znojmo je přes rozvodné sítě městských částí Znojmo a Přímětice a obec 
Kuchařovice je plněn VDJ Kuchařovice, o objemu 2×150 m3, s max. hladinou 331,50 m n.m. 

Z ÚV Znojmo je dále plněn VDJ nám. Republiky, o objemu 2×700 m3, s max. hladinou 
268,40 m n.m., odkud je gravitačně zásobená obec Dobšice a gravitačně přes rozvodné síťě 
městských částí Oblekovice a Načeratice zásobena městská část Derflice. Přes městskou 
část Oblekovice je gravitačně zásobena obec Dyjákovičky a přes její rozvodnou síť je 
zásobena obec Chvalovice . 

Z VDJ nám. Republiky přes rozvodnou síť městské části Znojmo gravitačně zásobena 
obec Nový Šaldorf – Sedlešovice vč. její místní části Sedlešovice.  

Čerpací stanicí, nacházející se na síti městské části Znojmo, se čerpá do VDJ Konice 
s AT stanicí, o objemu 20 m3, s max. hladinou 326,00 m n.m., odkud je zásobena městská 
část Konice, pomocí AT stanice, která zajišťuje poţadované tlaky v rozvodné síti městské 
části a také gravitačně zásobovacím řadem městská část Popice.  

Pomocí ČS se čerpá do VDJ Suchohrdly s AT stanicí, o objemu 2×250 m3, s max. 
hladinou 289,00 m n.m., odkud je pomocí AT stanice, zajišťující poţadované tlaky ve 
vodovodní síti zásobená obec Suchohrdly. Z tohoto vodojemu je gravitačně zásobena přes 
redukci tlaku obec Dyje. 

 
Skupinový vodovod bude rozšířen o nové spotřebiště -obec Olbramkostel, který je 

v současné době ve výstavbě a kolaudace se předpokládá v roce 2004.    
Do plánu investic nových staveb jsou v dlouhodobém výhledu zařazeny dva 

propojovací řady a to: 

 propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Štítary mezi obcemi Horní 
Břečkov-Milíčovice, LT100 dl. 2345m, 

 propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Jevišovice mezi obcemi 
Rudlice-Plaveč, LT150 dl. 3721m,  

 dále je naplánováno rozšíření akumulace pro novou výstavbu v lokalitě Křivánky 
s propojením na přivaděč Načeratice LT150 dl. 7920m, 

 vodojem Načeratický Kopec 300m3, r. 2005, 

 vodojem Křivánky 500m3, r. 2005 
Jsou navrţena opatření spočívající z rekonstrukce ÚV Znojmo- II etapa, r. 2003-2004 

a III. etapa r. 2004-2006, s cílem zlepšení kvality vody novou technologií z důvodu 
nevyhovujícího stávajícího stavu a dále rekonstrukce přívodních řadů z ZC a OC. 

 
 
Skupinový vodovod Hodonice 
Skupinový vodovod vyuţívá prameniště Tasovice, sestávající ze 3 vrtů: 

HO XX, s doporučeným odběrem Q = 4,0 l/s, vrt HV 1, s doporučeným odběrem Q = 3,0 l/s 
a vrt HV 104, s doporučeným odběrem Q = 3 l/s. 
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Celková hodnota doporučeného odběru z vrtů činí Q = 10 l/s.  
Zdroje JÚ překračují dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <58 mg/l.  

Skup. vodovod je dotován kvalitní pitnou vodou napojením na skup. vodovod Znojmo 
čímţ dochází k míchání vody a eliminování nadlimitních hodnot NO3 a zajištění zásobování 
obyvatelstva kvalitní pitnou vodou. 

Ze všech zdrojů je voda čerpána do společného výtlačného řadu, kterým je voda 
dopravována do nového podzemního vodojemu Hodonice 2×250 m3, s max. hladinou 244,45 
m n.m a odtud čerpána do věţového VDJ Hodonice, o objemu 200 m3, s max. hladinou 
275,45 m n.m., odkud se přes rozvodnou síť obce Hodonice gravitačně plní věţový VDJ 
Krhovice, o objemu 200 m3, s max. hladinou 242,85 m n.m., odkud je gravitačně zásobena 
obec Krhovice. 

Zásobení obce Hodonice je gravitačnÍ z věţového, i podzemního vodojemu 
Hodonice. 

Zásobení obce Tasovice je gravitačně ze dvou větví. Jedna větev je vedena 
z odbočky přívodního řadu do obce Hodonice, v blízkosti věţového VDJ Hodonice. Druhá 
větev je vedena z rozvodné sítě obce Hodonice. 

Neuvaţuje se s rozšířením o další spotřebiště. 
 

V tabulce č. 37 je uvedena vyuţitelnost zdrojů skupinového vodovodu Znojmo. 
V přehledu potřeby vody jsou uvedeny obce s počtem zásobených obyvatel větším neţ 
2000.  

K roku 2002 jsou stávající zdroje vyuţívány zhruba z 51-66 % .  
K roku 2015 předpokládáme nárůst potřeby vody o zhruba 1% oproti roku 2002.  
 
 

Bilance potřeby vody ve skupinovém vodovodu Znojmo 
Tabulka 

č. 37 
 

 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

Zdroje pitné vody celkem 250,0 250,0 250,0 250,0 240,0 240,0 

z toho vodárenská nádrţ Znojmo 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 

       

Potřeba vody celkem 130,5 167,1 129,4 166,2 124,8 160,0 

z toho Znojmo 96,0 120,0 92,9 116,1 93,2 116,5 

 Přímětice 8,6 11,1 8,5 11,0 8,7 11,3 

       

Přebytek/deficit 119,5 82,9 120,6 83,8 116,2 82,0 

Vyuţití zdrojů 52,2% 66,9% 51,8% 65,5% 52,0% 66,6% 

 
 
Další podrobnější údaje ke skupinovému vodovodu Znojmo jsou uvedeny tabulkách 

Tab_VIII_sk.xls, list 703 a list 702 v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Jihomoravského kraje. 
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1.2.19 Vodárenská soustava Štítary 

V následující tabulce č. 38 uvádíme přehled obcí zásobených pitnou vodou 
z vodárenské soustavy Štítary. 

 
 

Přehled obcí napojených na vodárenskou soustavu Štítary 
Tabulka 

č. 38 

 

Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

705 – Skupinový vodovod Štítary 

CZ062.3713.6220.0538.01 Horní Břečkov  140 

CZ062.3713.6220.0538.02 Číţov 2010 18 

CZ062.3713.6220.0558.01 Lesná  273 

CZ062.3713.6220.0561.01 Lukov  110 

CZ062.3713.6220.0572.01 Onšov 2007 71 

CZ062.3713.6220.0578.01 Podmolí  150 

CZ062.3713.6220.0598.01 Štítary  678 

CZ062.3713.6220.0599.01 Šumná  605 

CZ062.3713.6220.0611.01 Vracovice  112 

CZ062.3713.6220.0612.01 Vranov nad Dyjí  832 

CZ062.3713.6220.0618.01 Zálesí  98 

706 – Skupinový vodovod Jevišovice 

CZ062.3713.6220.0519.01 Bojanovice  166 

CZ062.3713.6220.0521.01 Boskovštejn  147 

CZ062.3713.6220.0525.01 Ctidruţice  337 

CZ062.3713.6220.0527.01 Černín 2005 42 

CZ062.3713.6220.0532.01 Grešlové Mýto  75 

CZ062.3713.6220.0547.01 Jevišovice  1169 

CZ062.3713.6220.0574.01 Pavlice  479 

CZ062.3713.6220.0586.01 Rudlice 2005 32 

CZ062.3713.6220.0593.01 Střelice  157 

CZ062.3713.6220.0608.01 Vevčice  10 

CZ062.3713.6220.0613.01 Vranovská Ves  240 

709 – Skupinový vodovod Bítov 

CZ062.3713.6220.0516.01 Bítov  153 

CZ062.3713.6220.0544.01 Chvalatice  127 

CZ062.3713.6220.0573.01 Oslnovice 2010 104 

CZ062.3713.6220.0617.01 Vysočany 2010 34 

CZ062.3713.6220.0619.01 Zblovice 2010 54 

710 – Skupinový vodovod Třebíč 

CZ062.3713.6212.0289.01 Dobelice  132 

CZ062.3713.6212.0290.01 Dobřínsko  376 

CZ062.3713.6212.0292.01 Dolní Dubňany  108 

                                                

 Počet zásobovaných obyvatel s uvedeným rokem připojením představuje předpokládaný počet napojených 
obyvatel na vodovod v roce připojení. 
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Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

CZ062.3713.6212.0294.01 Horní Dubňany  312 

CZ062.3713.6212.0297.01 Jamolice  408 

CZ062.3713.6212.0302.01 Lesonice  170 

CZ062.3713.6212.0305.01 Moravský Krumlov  5500 

CZ062.3713.6212.0305.02 Polánka  354 

CZ062.3713.6212.0305.04 Rokytná  173 

CZ062.3713.6212.0308.01 Petrovice  285 

CZ062.3713.6212.0309.01 Rešice  328 

CZ062.3713.6212.0310.01 Rybníky  372 

CZ062.3713.6212.0316.01 Tulešice  207 

CZ062.3713.6212.0318.01 Vémyslice  213 

CZ062.3713.6220.0540.01 Hostim  363 

718 – Skupinový vodovod Vranov - Podhradí 

CZ062.3713.6220.0577.01 Podhradí nad Dyjí 2010 15 

CZ062.3713.6220.0579.01 Podmyče 2010 28 

CZ062.3713.6220.0589.01 Stálky 2010 42 

CZ062.3713.6220.0590.01 Starý Petřín 2010 70 

CZ062.3713.6220.0595.01 Šafov 2009 47 

 
 
Podrobnější údaje o jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulkách VII pod označením 

(posledních šest číslic z kódu PRVKUC) v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 

 
 

1.2.19.1 Skupinový vodovod Štítary 

Hlavním zdrojem surové vody je nádrţ Vranov s povoleným odběrem Q = 200,0 l/s 
odkud je voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s, přičemţ max. kapacita 
čerpací stanice surové vody je 180l/s. 

ÚV Štítary je majetkem svazku obcí Vodovody a kanalizace se sídlem v Třebíči a je 
prioritně určena pro zásobování vodou UC Třebíč a obcí z části UC Znojmo, kteří jsou členy 
svazku obcí Vodovody a kanalizace se sídlem v Třebíči.  

Z této ÚV je v rámci oblastního vodovodu V-MB-D voda čerpána do čtyř směrů:  

 Jednou větví je voda dopravována směrem k obci Zálesí. 

 Druhou větví se voda dopravuje do obce Vranov nad Dyjí. 

 Třetí větví se voda dodává směrem na obec Štítary 

 Čtvrtou větví se voda čerpá směrem k obci Častohostice, jenţ se nachází na území kraje 
Vysočina. Tato větev dodává potřebné mnoţství vody pro obce rozprostírající se na 
území ÚC Třebíč.  

Skupinový vodovod dále vodu předává do: 

 skupinového vodovodu č. 706 Jevišovice 

 skupinového vodovodu č. 709 Bítov 

 skupinového vodovodu č. 710 Třebíč 
Větví směrem na obec Štítary je voda z akumulace úpravny vody Štítary 

dopravována gravitačně, přes rozvodnou síť obce Štítary a dále pomocí ČS Šumná, do VDJ 
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Šumná s AT stanicí, o objemu 2×200 m3, s max. hladinou 464,70 m n.m, odkud je přívodným 
řadem zásobena obec Šumná, napojením na rozvodnou síť obce. 

Z VDJ Šumná s AT stanicí je  gravitačně přívodným řadem zásobena obec Lesná, 
dále gravitačně přívodným řadem přes redukci tlaku místní část Horní Břečkov, a přes její 
rozvodnou síť gravitačně přívodným řadem obec Lukov a dále zásobovacím řadem obec 
Podmolí. Odbočkou z gravitačně přívodného řadu před Horním Břečkovem je zásobovacím 
řadem zásobena obec Vracovice.  

Větví směrem do obce Vranov nad Dyjí je voda dopravována do VDJ Vranov nad 
Dyjí, 2×150 m3, 405,50 m n.m., odkud je zásobené horní tlakové pásmo a přes přerušovací 
komoru situovanou na zásobovacím řadu je zásobené dolní tlakové pásmo obce Vranov nad 
Dyjí. 

Větví směrem na obec Zálesí je voda dopravována, přívodným řadem s napojením 
obce Zálesí přes redukci tlaku .  

 
Skupinový vodovod bude rozšířen v roce 2010 o nové spotřebiště – místní část obce 

Horní Břečkov, Číţov a od r. 2007 o obec Onšov 
Ve výhledu , do r. 2010 se předpokládá výstavba nového SV č.718 Vranov-Podhradí 

a rozšíření stávajícího SV č. 709 Bítov, které budou přebírat vodu ze skupinového vodovodu 
Štítary.   

Návrh napojení dalších obcí z ÚC Znojmo na ÚV Štítary je doloţen bilancí potřeby 
vody pro navrhované obce a krytí zdroji v souladu s PRVKUK kraje Vysočina.  

Bilance předávané vody bude upravena dohodou mezi vlastníky souvisejících 
vodovodů podle zákona č.274/2001 Sb. 

Jsou navrţena opatření spočívající z rekonstrukce ÚV Štítary - II etapa, r.2004-2006, 
s cílem zlepšení kvality vody novou technologií z důvodu nevyhovujícího stávajícího stavu 
spočívající z : 

 stability vody z hlediska agresivity 

 doplnění o aktivní uhlí a ozonizaci, 

 dávkování a desinfekce, 

 systému kontinuálního sledování jakosti, 

 vyššího stupně automatizace 
 
 

1.2.19.2 Skupinový vodovod Jevišovice 

Zdrojem skupinového vodovodu Jevišovice je voda předaná ze skupinového 
vodovodu Štítary, jehoţ zdrojem surové vody je nádrţ Vranov, odkud moţno odebírat 
povolené mnoţství Q = 200,0 l/s. Voda je čerpána do úpravny vody Štítary odtud směrem na 
obec Štítary a k obci Častohostice. 

Z přivaděče ÚV Štítary – VDJ Častohostice je odbočujícím přívodným výtlačným 
řadem DN 200 do vdj. Jevišovice 2×150 m3, s max. hladinou 382,70 m n.m., na odbočce 
(čerpáním z ÚV Štítary) plněn věţový vodojem Ctidruţice objemu 200 m3, s max. hladinou 
430,19 m n.m., odkud je gravitačně zásobena obec Ctidruţice.   

Na odbočce z výtlačného řadu DN 200 je ČS Pavlice, odkud se voda čerpá přes síť 
obce Pavlice do VDJ Pavlice, o objemu 2×100 m3, s max. hladinou 454,00 m n.m, z kterého 
je zpětně gravitačně zásobena obec Pavlice a přes rozvodnou síť obce Pavlice je zásobena 
gravitačně samostatným zásobovacím řadem obec Grešlové Mýto. Z VDJ Pavlice, je rovněţ 
gravitačně zásobena samostatným zásobovacím řadem obec Vranovská Ves. 
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Na další odbočce z výtlačného řadu DN200 do vdj. Jevišovice., u obce Boskovštejn, 
je přes přerušovací komoru o objemu 30 m3, s max. hladinou 425,86 m n.m. zásobena obec 
Boskovštejn.  

Z VDJ Jevišovice, o objemu 2×150 m3, s max. hladinou 382,70 m n.m., je gravitačně 
zásobena obec Jevišovice, odkud jsou přes rozvodnou síť obce Jevišovice, gravitačně 
zásobené obce Střelice a Bojanovice. Dále je z vdj. Jevišovice zásobovacím řadem DN80 
zásobena obec Vevčice, přičemţ na řadu je u Černína pro obec Vevčice osazen redukční 
ventil.   

 
Skupinový vodovod bude rozšířen v roce 2005 o dvě nové spotřebiště – obce Černín 

a Rudlice. 
 
 

1.2.19.3 Skupinový vodovod Bítov 

Zdrojové zabezpečení je jednak dotací ze skupinového vodovodu Štítary, jehoţ 
zdrojem je nádrţ surové vody Vranov s úpravnou vodou Štítary o výkonu Q = 240 l/s 
(v současnosti pouze pro obec Chvalatice) a dále vlastním zdrojem - dvě prameniště na k.ů. 
Bítov -JÚ Kosůvka, o vydatnosti Q = 0,40 l/s a Popelna, s vydatností Q = 0,70 l/s. JÚ na k.ů. 
Bítov překračuje dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <68 mg/l. V současné době nejsou 
vodovody provozně propojeny. 

Z vlastního JÚ Kosůvka a Popelna je voda čerpána ČS do VDJ Bítov, o objemu 
1×45 m3, s max. hladinou 465,25 m n.m, kam je také zaústěn gravitační přivaděč z vodojemu 
Chvalatice o objemu 2×250 m3, s max. hladinou 485,50 m n.m., do kterého je voda čerpána 
ze skup. vodovodu Štítary. Vlastní zásobování obce Bítov je gravitačně z vodojemu Bítov 
pomocí zásobovacího řadu, který je u obce propojen s rozvodnou sítí.   

Vlastní zásobování obce Chvalatice je gravitačně z vodojemu Chvalatice pomocí 
zásobovacího řadu, který je u obce propojen s rozvodnou sítí.   

 
Skupinový vodovod bude rozšířen do r. 2010 o tři nové spotřebiště – obce Oslnovice 

a Zblovice, které mají samostatné vodovody a obec Vysočany, která nemá vodovod pro 
veřejnou potřebu. Stávající kvalitou nevyhovující zdroje v obci  Bítov, Zblovice a Oslnovice 
budou odstaveny z provozu. 

Toto navrţené technické řešení si vyţádá vybudování nového VDJ Bítov, o objemu 
2×100 m3, s max. hladinou 465,25 m n.m. s čerpací stanicí u stávajícího VDJ Bítov, VDJ 
Zblovice, o objemu 2×150 m3, s max. hladinou 480,00 m n.m. a přívodní řady mezi novými 
objekty. 

 
 

1.2.19.4 Skupinový vodovod Třebíč 

Jedním ze zdrojů pitné vody skupinového vodovodu jsou dva vrty Moravský Krumlov 
– Slatiny, o celkové vydatnosti Q = 4,0 l/s. Z těchto dvou zdrojů se voda čerpá do úpravny 
vody Moravský Krumlov – Slatiny, o výkonu Q = 4,0 l/s.  

Druhým zdrojem je dotace pitné vody je nádrţ Vranov, odkud moţno odebírat 
povolené mnoţství Q = 200,0 l/s. Voda  je čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 
200 l/s, odkud do obce Vranov nad Dyjí, směrem na obec Štítary a k obci Častohostice. 

Větví směrem k obci Častohostice se voda čerpá do vdj. Častohostice 2×1000 m3, 
s max. hladinou 434,30 m n.m., jenţ se nachází na území kraje Vysočina, je dodáváno 
potřebné mnoţství vody pro obce rozprostírající se na území ÚC Třebíč.        
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Z přivaděče výtlačného řadu ÚV Štítary – VDJ Častohostice je zásobována obec 
Blíţkovice (přímo z ÚV Štítary, pokud se čerpá do VDJ Častohostice), a nebo z tohoto 
vodojemu, pokud je přerušeno čerpání z ÚV Štítary.  

Systémem zásobení na okrese Třebíče je dále plněn věţový vodojem Vesce, 
o objemu 200 m3, odkud je gravitačně zásobovacím řadem zásobována obec Hostim. 

Skupinovým vodovodem Třebíč je plněn vodojem Rešice, o objemu 2×250 m3, s max. 
hladinou 355,00 m n.m. Přímo z přivaděče Moravské Budějovice – Moravský Krumlov je 
před vodojemem Rešice zásobovacím řadem napojeným na rozvodnou síť zásobena obec 
Horní Dubňany. 

Z vdj. Rešice jsou gravitačně zásobené samostatnými zásobovacími řady obce 
Rešice , Dolní Dubňany a Tulešice.  

Z  vodojemu Rešice jsou gravitačně přívodným řadem DN 200 plněny vodojemy - 
VDJ Rybníky, o objemu 2×250 m3, s max. hladinou 309,00 m n.m., VDJ Dobřínsko, o objemu 

1×150 m3, s max. hladinou 331,20 m n.m., přerušovací komora, o objemu 2×25 m3, 
s max. hladinou 305,00 m n.m., VDJ Lerch s ČS, o objemu 2×400 m3,s max. hladinou 294,45 
m n.m., z něhoţ je voda čerpána do VDJ Polánka s AT stanicí, o objemu 2×250 m3, s max. 
hladinou 367,83 m n.m., odkud jsou samostatnými zásobovacími řady zásobené: obec 
Jamolice, pomocí AT stanice, která zajišťuje poţadované tlaky v rozvodné síti. 

Městská část Polánka( Moravský Krumlov) , gravitačně. 
Z VDJ Dobřínsko, je zásobena gravitačně zásobovacím řadem obec Dobřínsko. Z ÚV 

Moravský Krumlov – Slatiny se čerpá do dvou směrů. Jednak do vodojemu Lesonice, 
o objemu 2×50 m3, s max. hladinou 298,60 m n.m. a jednak do vodojemu U nádraţí, 
o objemu 2×400 m3, s max. hladinou 350,20 m n.m. Z tohoto VDJ se gravitačně plní 
vodojemy – VDJ Křepelčí vrch, o objemu 2×250 m3, s max. hladinou 305,00 m n.m., VDJ Na 
hříbku, o objemu 150 m3, s max. hladinou 294,45 m n.m. a VDJ Rokytná, o objemu 40 m3, 
s max. hladinou 276,00 m n.m. VDJ Rokytná, odkud je zásobena gravitačně zásobovacím 
řadem městská část Rokytná.   

Vlastní zásobování městské části Moravský Krumlov a Rakšice města Moravský 
Krumlov je gravitačně z vodojemů – U nádraţí, Křepelčí vrch, Na hříbku a z přerušovací 
komory.   

Vlastní zásobování obce Lesonice je gravitačně z VDJ Lesonice zásobovacím řadem, 
který je u obce napojen na rozvodnou síť obce.     

Z výše uvedeného VDJ Rybníky, o objemu 2×250 m3, s max. hladinou 309,00 m n.m., 
je zásobena gravitačně zásobovacím řadem obec Rybníky a přes rozvodnou síť obce 
Rybníky je zásobena gravitačně zásobovacím řadem obec Dobelice a dále přes její 
rozvodnou síť také gravitačně zásobovacím řadem obec Petrovice.  

Z VDJ Rybníky je gravitačně plněn je přes rozvodné sítě obcí Rybníky, Dobelice 
a Vémyslice. VDJ Vémyslice, o objemu 2×150 m3, s max. hladinou 307,00 m n.m. ,odkud je 
obec zásobena gravitačně zásobovacím řadem, který je u obce napojen na rozvodnou síť 
obce. 

Neuvaţuje se s rozšířením o další spotřebiště. Nutné je rozšířit vodovodní síť obce 
Dolní Dubňany tak, aby pokryla celou  zástavbu obce a bylo tak umoţněno všem obyvatelům 
obce zásobení kvalitní pitnou vodou. 

Jsou navrţena opatření spočívající z rekonstrukcí přívodných řadů a rozvodné sítě 
Moravský Krumlov z OC a AZC a to z důvodů nevyhovujícího stavu. 
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1.2.19.5 Skupinový vodovod Vranov - Podhradí 

Ve výhledu , r.2008-2010 se předpokládá výstavba nového skupinového vodovodu 
Vranov-Podhradí, který bude přebírat vodu ze skupinového vodovodu Štítary. a zásobovat 
bude obce, které nemají vodovod pro veřejnou potřebu : Podmyče, Šafov, Stálky, Podhradí 
nad Dyjí, Starý Petřín a jeho dvě místní části Jazovice a Nový Petřín. 

Odběr vody pro navrhované rozšíření vodárenského systému bude ve vodojemu 
Vranov nad Dyjí, o objemu 2×150 m3, s max. hladinou 405,50 m n.m., z něhoţ se bude 
čerpat do nově navrţeného VDJ Rozhledna. 

Navrţené technické řešení si vyţádá výstavbu výtlačného řadu z VDJ Vranov do 
nově navrţeného VDJ Rozhledna, o objemu 2×1000 m3, s max. hladinou 477,50 m n.m.,dále 
přívodní a zásobovací řady pro nově zásobovaná sídla – obce Podmyče Šafov, místní části 
Jazovice, Nový Petřín, Starý Petřín obce Starý Petřín, obec Stálky včetně vodojemu Stálky, 
o objemu 1×75 m3, s max. hladinou 462,00 m n.m. a obec Podhradí nad Dyjí s přerušovací 
komorou. 

 
 

V tabulce č. 39 je uvedena vyuţitelnost zdrojů vodárenské soustavy Štítary. V přehledu 
potřeby vody jsou uvedeny obce s počtem zásobených obyvatel větším neţ 2000.  

K roku 2002 jsou stávající zdroje vyuţívány zhruba z 10-14 % .  
K roku 2015 předpokládáme nárůst potřeby vody o zhruba 35-37% oproti roku 2002.  
 
 

Bilance potřeby vody ve vodárenské soustavě Štítary 
Tabulka 

č. 39 
 

 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

Zdroje pitné vody celkem 205,1 205,1 205,1 205,1 205,1 205,1 

z toho Vranov - nádrţ 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

       

Voda předaná celkem 68,8 99,7 88,8 125,2 98,6 137,4 

do kraje Vysočina 68,8 99,7 88,8 125,2 98,6 137,4 

       

Potřeba vody celkem 21,2 28,7 25,5 35,0 28,5 39,5 

z toho Moravský Krumlov 11,4 14,8 11,6 15,1 12,2 15,9 

       

Přebytek/deficit 115,1 76,7 90,9 45,0 78,0 28,2 

Vyuţití zdrojů 10,3% 14,0% 12,4% 17,1% 13,9% 19,3% 

 
Další podrobnější údaje k vodárenské soustavě Štítary jsou uvedeny tabulkách 

Tab_VIII_sk.xls, listy 705, 706, 709, 710, 718 v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 
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1.2.20 Skupinový vodovod Boţice 

V následující tabulce č. 40 uvádíme přehled obcí zásobených pitnou vodou 
ze skupinového vodovodu Boţice. 

 
 

Přehled obcí napojených na skupinový vodovod Boţice 
Tabulka 

č. 40 

 

Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

704 – Skupinový vodovod Boţice 

CZ062.3713.6220.0522.01 Boţice  1360 

CZ062.3713.6220.0529.01 Dyjákovice  841 

CZ062.3713.6220.0534.01 Hevlín  1345 

CZ062.3713.6220.0541.01 Hrabětice  905 

CZ062.3713.6220.0542.01 Hrádek  919 

CZ062.3713.6220.0596.01 Šanov  1201 

CZ062.3713.6220.0607.01 Velký Karlov  432 

 
 
Podrobnější údaje o jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulkách VII pod označením 

(posledních šest číslic z kódu PRVKUC) v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 

 
 
V r. 2003 se funkčně spojil starý skupinový vodovod Šanov s novým skup. 

vodovodem  Boţice pod název Boţice. 
Hlavními zdroji pitné vody je pět vrtů – vrt Boţice HV 601, o vydatnosti Q = 7,0 l/s; vrt 

Boţice HV 602, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Šanov HV 105, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt 
Hevlín HV 201, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Hevlín HV 307, o vydatnosti Q = 5,0 l/s.   

Ze dvou vrtů Boţice HV 601 a HV 602 je jímaná voda čerpána do úpravny vody 
Boţice o výkonu Q = 7,0 l/s, z níţ je voda přes rozvodnou síť obce Boţice dále čerpána do 
VDJ Boţice, o objemu 1×200 m3, s max. hladinou 250,00 m n.m , odkud je zásobená obec 
Boţice, pokud je přerušeno čerpání z ÚV. ( zásobení obce Boţice je tedy moţné ze dvou 
směrů, a to z ÚV Boţice, pomocí čerpací stanice, jestliţe je v provozu, nebo z  VDJ Boţice, 
kdyţ je přerušeno čerpání z ÚV).  

Z těchto zdrojů je moţno plnit čerpáním i věţový VDJ Velký Karlov, o objemu 85 m3, 
odkud je gravitačně zásobena obec Velký Karlov pomocí zásobovacího řadu, který je u obce 
propojen s rozvodnou sítí. 

Z VDJ Boţice, o objemu 1×200 m3, s max. hladinou 250,00 m n.m., je přivaděčem 
čerpáním plněn:   

                                                

 Počet zásobovaných obyvatel s uvedeným rokem připojením představuje předpokládaný počet napojených 
obyvatel na vodovod v roce připojení. 
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 VDJ Dyjákovice, o objemu 1×100 m3, s max. hladinou 227,70 m n.m., ze kterého 
vedou dva zásobovací řady, které jsou u obce Dyjákovice napojeny na rozvodnou síť 
obce, 

 věţový VDJ Hrádek, o objemu 1×200 m3, s max. hladinou 236,60 m n.m., ze kterého  
je gravitačně  zásobena obec Hrádek. 
Z  vrtů Hevlín HV 201, HV 307 a Šanov HV 105 je voda čerpána do úpravny vody 

Hevlín, o výkonu Q = 6,50 l/s. Z této ÚV je voda čerpáním distribuována do dvou směrů – 
Hevlín a druhým směrem na Šanov, Hrabetice. 

Z ÚV je čerpáním plněn věţový VDJ Hevlín, o objemu 1×200 m3, s max. hladinou 
234,90 m n.m., odkud je gravitačně zásobena obec Hevlín pomocí zásobovacího řadu, který 
je ukončen u obce, v místě napojení na rozvodnou síť. V případě nedostatku vody z těchto 
zdrojů je moţná dotace ze zdrojů Boţice, směrem od Dyjákovic. 

Z ÚV je čerpáním plněn věţový VDJ Šanov, o objemu 1×200 m3, s max. hladinou 
245,00 m n.m.  odkud je gravitačně pomocí zásobovacího řadu zásobena obec Šanov, 
a dále přes rozvodnou síť obce Šanov pomocí zásobovacího řadu i obec Hrabětice..   

 
Neuvaţuje se s rozšířením o další spotřebiště.  
 
 

V tabulce č. 41 je uvedena vyuţitelnost zdrojů skupinového vodovodu Boţice. 
V přehledu potřeby vody jsou uvedeny obce s počtem zásobených obyvatel větším neţ 
2000.  

K roku 2002 jsou stávající zdroje vyuţívány zhruba z 37-51 % .  
K roku 2015 předpokládáme nárůst potřeby vody o zhruba 14% oproti roku 2002.  
 
 

Bilance potřeby vody ve skupinovém vodovodu Boţice 
Tabulka 

č. 41 
 

 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

Zdroje pitné vody celkem 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

       

Potřeba vody celkem 9,0 12,3 9,9 13,4 10,3 14,0 

       

Přebytek/deficit 15,0 11,7 14,1 10,6 13,7 10,0 

Vyuţití zdrojů 37,7% 51,2% 41,0% 55,8% 42,9% 58,2% 

 
 
Další podrobnější údaje ke skupinovému vodovodu Boţice jsou uvedeny tabulkách 

Tab_VIII_sk.xls, list 704 v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Jihomoravského kraje. 
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1.2.21 Skupinový vodovod Miroslav 

V následující tabulce č. 42 uvádíme přehled obcí zásobených pitnou vodou 
ze skupinového vodovodu Miroslav. 

 
 

Přehled obcí napojených na skupinový vodovod Miroslav 
Tabulka 

č. 42 

 

Kód PRVKUK Název 
Rok připojení 
na vodovod 
ve výhledu 

Počet 
zásobených 

obyvatel  

714 – Skupinový vodovod Miroslav 

CZ062.3713.6212.0303.01 Miroslav  2838 

CZ062.3713.6212.0303.02 Kašenec  149 

CZ062.3713.6212.0304.01 Miroslavské Knínice  332 

 
 
Podrobnější údaje o jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulkách VII pod označením 

(posledních šest číslic z kódu PRVKUC) v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Jihomoravského kraje. 

 
 
Hlavními zdroji tohoto SV jsou 3 vrty. Je to vrt V24, o vydatnosti Q = 15,0 l/s; vrt  V25, 

o vydatnosti  Q = 20,0 l/s a vrt  HV210, o vydatnosti Q = 15,0 l/s.  
Z těchto tří zdrojů se voda čerpá pomocí čerpacích stanic do vodojemu Miroslav, 

o objemu 1×650 + 2×400 m3, s max. hladinou 302,00 m n.m., odkud je gravitačně 
zásobovacím řadem, který je u městské části propojen s rozvodnou sítí zásobena městská 
část Miroslav.  

Čerpací stanice, nacházející se za Miroslaví ve směru na obec Miroslavské Knínice, 
odebírá vodu z rozvodné sítě Miroslavi a čerpá ji do vodojemu Miroslavské Knínice, 
o objemu 1×150 m3, odkud je gravitačně zásobovacím řadem zásobena obec Miroslavské 
Knínice.  

Vlastní zásobení městské části Kašenec je přímo z čerpacích stanic u zdrojů, jsou-li 
v provozu, a nebo z VDJ Miroslav, jestliţe je přerušeno čerpání ze zdrojů.   

 
Neuvaţuje se s rozšířením o další spotřebiště. Do plánu investic rekonstrukcí je 

zařazena  rekonstrukce: výtlačný řad  LT150  dl. 234m, r. 2005, rozvodné sítě   LT80-100  dl. 
4786 m, r. 2005-2015. 

 
 
V tabulce č. 43 je uvedena vyuţitelnost zdrojů skupinového vodovodu Miroslav. 

V přehledu potřeby vody jsou uvedeny obce s počtem zásobených obyvatel větším neţ 
2000.  

                                                

 Počet zásobovaných obyvatel s uvedeným rokem připojením představuje předpokládaný počet napojených 
obyvatel na vodovod v roce připojení. 
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K roku 2002 jsou stávající zdroje vyuţívány zhruba z 12-17 % .  
K roku 2015 předpokládáme nárůst potřeby vody o zhruba 2% oproti roku 2002.  

 
 

Bilance potřeby vody ve skupinovém vodovodu Miroslav 
Tabulka 

č. 43 
 

 2002 2010 2015 

 Qp Qd Qp Qd Qp Qd 

 l/s 

Zdroje pitné vody celkem 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

       

Potřeba vody celkem 6,3 8,4 6,3 8,4 6,4 8,6 

z toho Miroslav 5,5 7,2 5,4 7,1 5,6 7,3 

       

Přebytek/deficit 43,7 41,6 43,7 41,6 43,6 41,4 

Vyuţití zdrojů 12,7% 16,8% 12,6% 16,7% 12,9% 17,1% 

 
 
Další podrobnější údaje ke skupinovému vodovodu Miroslav jsou uvedeny tabulkách 

Tab_VIII_sk.xls, list 714 v tabulkové části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Jihomoravského kraje. 
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1.3 ZHODNOCENÍ VODÁRENSKÝCH SOUSTAV A SKUPINOVÝCH 
VODOVODŮ 

Rozhodujícími vodními zdroji Jihomoravského kraje jsou podzemní zdroje v chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy a dále Východočeská křída (vodní 
zdroj Březová) a Ţďárské vrchy nacházející se v kraji Vysočina. 

V kvartéru řeky Moravy je celá řada jímacích území v nivách řek Dyje, Svratky 
a Jihlavy (řada podzemních zdrojů ovšem vykazuje nadlimitní obsahy minerálních látek resp. 
sníţenou kvalitu působením antropogenních vlivů).  

 
Významné povrchové zdroje vody jsou vodní nádrţ Opatovice (Vyškov) a Vranovská 

přehrada (Znojmo) i menší vodní nádrţ Znojmo. 
Problémem je čistota povrchových vod, která je v případě řek v úvalových částech 

kraje ve stupni znečištění III a IV (Morava, Svratka, Dyje). 
Největšími zdroji bodového znečištění jsou přirozeně větší města, nelze však 

ignorovat i obce v klíčových polohách pramenných oblastí a významný plošný vliv 
zemědělské výroby na znečišťování vod. negativní důsledky v minulosti neuváţeně 
prováděných vodohospodářských úprav (sníţení hladiny spodní vody).  

 
Z vytypovaných skupinových vodovodů je zásobeno 68 % obyvatel, z celkového 

počtu obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu v kraji 
 
Z bilančních tabulek č. 5, č. 7, č. 21, č. 23, č. 25, č. 29, č. 31, č. 33, č. 35, č. 37, č. 41, 

č. 43 je patrné, ţe zdroje v Jihomoravském kraji v současnosti postačují pro zabezpečení 
potřeby vody a budou za předpokládaného vývoje spotřeby pitné vody dostačující 
i v budoucnosti.  

Z Vodárenské soustavy Boskovice - Blansko bilanční tabulka č. 3 je voda předávána 
do Olomouckého kraje. 

Z Vodárenské soustavy Březová II., Březová I., Vírský oblastní vodovod (VOV) 
bilanční tabulka č. 9 bude voda od roku 2010 předávána do kraje Vysočina. 

Z vodárenské soustavy Hodonín bilanční tabulka č. 27je voda předávána do 
Zlínského kraje. 

U skupinového vodovodu Tišnov zdroje vody nesplňují poţadovanou kvalitu a budou 
přepojeny na Vodárenskou soustavu Březová II., Březová I., Vírský oblastní vodovod (VOV) 
neodpovídají bilanční tabulky č. 11.  

Připojení skupinového vodovodu Ţidlochovice na Vodárenskou soustavu Březová II., 
Březová I,Vírský oblastní vodovod (VOV) bilanční tabulka č. 13 umoţní napojení dalších 
spotřebišť.Připojení skupinového vodovodu Ivančice – Rosice na Vodárenskou soustavu 
Březová II.-Vírský oblastní vodovod (VOV) bilanční tabulka č. 15 umoţní napojení dalších 
obcí v západní části kraje.  

Připojení skupinového vodovodu Pozořice na Vodárenskou soustavu Březová II., 
Březová I,Vírský oblastní vodovod (VOV) bilanční tabulka č. 17 zlepší provozování 
vodovodní sítě v připojených obcích. 

Napojení skupinového vodovodu Střelice na Vodárenskou soustavu Březová II., 
Březová I,Vírský oblastní vodovod (VOV)zajistí dostatečné mnoţství kvalitní vody pro 
zásobené obce tabulka č. 19. 

Z Vodárenské soustavy Štítary bilanční tabulka č. 39 je voda předávána do kraje 
Vysočina. 
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Lze konstatovat, ţe potřeba pitné vody v Jihomoravském kraji je a bude i nadále 
uspokojována v odpovídajícím mnoţství a kvalitě. 

 
 
Z Jihomoravského kraje je voda předávaná do kraje Olomouckého (skupinovým 

vodovodem Drahanská vrchovina), (z ÚV Koryčany), Vysočina (skupinovým  vodovodem 
Zbraslav – Stanoviště, skupinovým  vodovodem Ivančice-Rosice, z Vírského oblastního 
vodovodu, z ÚV Štítary je dodávaná voda do skupinového vodovodu Třebíčsko). 
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1.4 NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

1.4.1 Zdroje pro nouzové zásobování pitnou vodou 

Pro celé území Jihomoravského kraje je třeba uvaţovat k roku 2015 s potřebou pitné 
vody pro nouzové zásobování v objemu cca 17012 m3/den, tj. 197 l/s při potřebě pitné vody 
15l/osoba/den.  

 
Výběr zdrojů pro nouzové zásobování Jihomoravského kraje se řídí následujícími 

předpisy: 

 Směrnice ministerstva zemědělství č.j. 41658/2001-6000. 

 Metodický pokyn pro výběr a udrţování zdrojů pro zásobování vodou Ministerstva 
zdravotnictví č.j. 21881/2002-6000 

 
Po dohodě s provozovateli vodovodů byly vybrány zdroje, jímající podzemní vodu. 

Výběr byl proveden tak, aby rozvozná vzdálenost od zdroje k nejvzdálenějšímu sídlu, 
nepřesáhla vzdálenost 25 km.  

Výjimku tvoří ÚC Brno–město jehoţ primární zdroj NZV – JÚ Březová leţí dále neţ 
25 km. Z toho důvodu je v případě poškození tohoto zdroje nutné vyuţít uvedené hloubkové 
vrty na území města Brna, které jsou vedeny v tabulce č.44. Případně lze pitnou vodu 
odebírat ze stávajících zdrojů buď dováţením z některých zdrojů podzemní vody na území 
ÚC Brno-venkov, ÚC Blansko nebo z některých dosud vodárensky nevyuţívaných zdrojů 
podzemní vody v součtové vydatnosti min. 66 l/s, event. v kombinaci s rozvozem balené 
vody ze vzdálenějších zdrojů. Moţnost vyuţití zdrojů z ÚC Brno-venkov a ÚC Blansko je 
nutno koordinovat se systémy nouzového zásobování obcí z daných ÚC. 

Rozsah NZV vodou je vymezen příslušnými předpisy a týká se pouze trvale bydlících 
obyvatel, nevztahuje se na rekreaci a ostatní odběratele. 

Případ vzniku krizové situace za účelem nouzového zásobení obyvatel pitnou vodou 
je řešen dovozem cisternami ze stanoveného a uvedeného zdroje pro NZV, popřípadě 
dovozem balené vody. 

Hodnota specifické potřeby vody pro obyvatele se řídí dle směrnice ministerstva 
zemědělství č.j. 41658/2001 – 6000, čl. 1, odstavec 5, body a,b. 

V této směrnici dle bodu a, se musí zajistit pro první dva dny 5 l/os/den. Pro třetí 
a další dny 10 aţ 15 l/os/den.  

V této dokumentaci se uvaţuje s 15 l/os/den od prvního dne vyhlášení NZV. 
Vytypované zdroje se nacházejí mimo ohroţená území, záplavová a jinak ohroţená 

a v okolí se nenachází ţádný zdroj znečištění. Zdroje jsou připojeny na el.energii, mají 
příjezdové komunikace, většinou však nezpevněné. Zahrnuté zdroje poskytují kvalitní vodu 
bez nároků na úpravny vody,pouze s hygienickým zabezpečením chlorováním. 

V případě, ţe navrţené zdroje budou zařazeny do skupiny NZV I (dle Metodického 
pokynu č.j. 21881/2002 – 6000 Mze ČR), je nutno zajistit utajení údajů o jejich vybavení pro 
krizové stavy a způsobu ochrany proti záměrnému poškození nebo zničení. 
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Zdroje pro nouzové zásobování pitnou vodou v Jihomoravském kraji 
Tabulka 

č.44 
 

Zdroj podzemní vody 
Kapacita 

Celková denní 
potřeba vody 
pro spádovou 

oblast 
přiřazenou ke 

zdroji 

Spádová oblast 
zdroje 

Obce 
s rozšířenou 
působností 
zdroje 

m
3
/den m

3
/den 

Velké Opatovice - svazek 5 
HG vrtů 

5184,0 250,9 Boskovice 

Boskovice - vrt Svěrák   388,8 341,4 
Blansko,Boskovic
e 

Boskovice 

Spešov - vrt.studna Rájec-
Jestřábí HV5b, převrtaná 
HV5a 

1123,2 646,8 
Blansko,Boskovic
e 

Blansko 

Jedovnice - vrt HV103   691,2 160,4 Blansko 

Sychotín - vrt.studny HV101, 
HV104 

  388,8 
 

163,1 Boskovice 

Nová Ves - JÚ 3067,2 433,2 
Hustopeče,Mikul
ov,Pohořelice 

Pohořelice 

Zaječí - JÚ 4449,6 470,1 
Břeclav,Hustopeč
e,Mikulov 

Břeclav 

Lednice - JÚ       12096,0 390,9 Břeclav,Mikulov Břeclav 

Kančí obora - JÚ       12960,0 616,0 Břeclav 

JÚ Březová + I.březovský 
vodovod 

25920,0 

5688,0 Brno - město 
Březová nad 
Svitavou JÚ Březová + II.březovský 

vodovod 
67392,0 

Hloubkové vrty na území 
města Brna 

 

Škrobárna Brno – Dornych 
HV1,HV102 

8026,6 

 Brno-město 

Brněnské papírny, Křenová 
HV501 

1728,0 

Černovice, Mírová HV101/1   889,9 

Brněnské Ivanovice HV300 1313,3 

Tuřany, Kaštanová HV400   959,0 

Ostopovice HV210   345,6 

Ţabovřesky, Bráfova HV100   717,1 

Řečkovice Lachema HV105   432,0 

Kníničky HV1,HV2 1123,2 

Tišnov- Předklášteří-
st.2,3,S1,S2, HV1,2, 
HV101,102 

1296,0 313,8 Tišnov 

Jinačovice-studna spuštěná 
v místě původního vrtu 

  518,4 292,5 
Kuřim,Rosice, 
Šlapanice 

Kuřim 

Tetčice-vrty HV1, HV12 1296,0 343,5 Ivančice,Rosice Rosice 
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Zdroj podzemní vody 
Kapacita 

Celková denní 
potřeba vody 
pro spádovou 

oblast 
přiřazenou ke 

zdroji 

Spádová oblast 
zdroje 

Obce 
s rozšířenou 
působností 
zdroje 

m
3
/den m

3
/den 

Moravské Bránice- JÚ vrty 1728,0 347,6 
Ivančice, 
Ţidlochovice 

Ivančice 

Střelice- vrty HV1, HV101   777,6 370,7 
Šlapanice, 
Ţidlochovice 

Šlapanice 

Sobotovice-vrt HV301   302,4 297,4 Ţidlochovice 

Mokrá-Říčky, Říčky II.-vrty 
HV107, HV201 

  604,8 483,1 Šlapanice 

Studna Velká nad Veličkou 
(alt.lze vyuţít i zdroj firmy 
Kordárna z Velké nad 
Veličkou Q= 1296,0 m3/den) 

  138,2 108,0 Veselí nad Moravou 

Vrt Stráţnice HV 22 1036,8 633,0 
Hodonín,Veselí 
nad Moravou 

Veselí nad 
Moravou 

Vrt Bzenec I 8640,0 775,0 
Hodonín,Kyjov, 
Veselí nad 
Moravou 

Kyjov 

Vrt Důl Dukla V 62 2592,0 898,0 Hodonín,Kyjov Kyjov 

Vrt Pustiměř HV 25 1382,4 101,5 Vyškov 

Vrt Dětkovice HV 1    86,4   55,2 Vyškov 

Vrt Brankovice HV 1 216,0   71,0 Bučovice 

Vrt Lysovice HV 1 345,6   60,7 Bučovice,Vyškov Vyškov 

Vrt Draţovice HV 10 432,0 139,8 Bučovice,Vyškov Bučovice 

Vrty Kobeřice HV 5, HV 7 
a studna Níţkovice SNi 1 

388,8 291,5 
Bučovice, 
Slavkov u Brna 

Slavkov u Brna 

Vrt Račice HV 10001 259,2 168,6 
Slavkov u Brna, 
Vyškov 

Vyškov 

Vrt Jeţkovice RV 12 518,4   36,4 Vyškov 

Vrt Drnovice HV 1 950,4 372,4 Vyškov 

Alternativní zdroje NZV  
ÚC Vyškov 

 

vrt Kašparov   864,0 

 
Dědice HV 114, HV 117, HV 
118 

1684,8 

vrt Brňany   864,0 

vrt Přeskače 2160,0 150,1 
Moravský 
Krumlov, 
Znojmo 

Znojmo 

Horní Dunajovice - vrty 
HV302, HV303 

  656,6 138,5 
Moravský 
Krumlov, 
Znojmo 

Znojmo 

Miroslav- jímací vrty V24, 
V25, HV210 

4320,0 411,0 
Moravský 
Krumlov, 
Znojmo 

Moravský 
Krumlov, 
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Zdroj podzemní vody 
Kapacita 

Celková denní 
potřeba vody 
pro spádovou 

oblast 
přiřazenou ke 

zdroji 

Spádová oblast 
zdroje 

Obce 
s rozšířenou 
působností 
zdroje 

m
3
/den m

3
/den 

Tasovice - vrty HV-1, HOXX, 
HV104 

  864,0 222,7 Znojmo 

vrt Havraníky   950,4 688,8 Znojmo 

Lančov-vrt LA - 1   233,3   53,4 Znojmo 

Vratěnín – vrtaná studna V- 
2 

  272,2   26,7 Znojmo 

celkem 185574,2 17011,5  

 
 

1.4.2 Nouzové zásobování uţitkovou vodou 

Pro nouzové zabezpečení uţitkovou vodou pro zajištění hygienických potřeb obyvatel 
je v pravomoci hygienika s ohledem na stav ohroţení území stanovit poţadavky na jakost 
vody, které mohou být odlišné od poţadavků na jakost pitné vody dle Vyhl. č. 252/2004Sb. 
Jedná se o nouzové zabezpečení uţitkovou vodou, kdy budou vyuţívány  veřejné vodovody 
se svými zdroji, obecní studny, soukromé domovní studny, případně vystěhování 
obyvatel. Postupováno bude dle pokynů územně příslušného hygienika s ohledem na stav 
ohroţení území. 
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2 KANALIZACE 

2.1 Základní informace 

 
Náplní této části dokumentace je popis významných a nadobecních kanalizačních 

systémů a bilance odpadních vod. 
Jedním z úkolů Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací bylo sestavit v kaţdém kraji 

přehled nadobecních systémů. Zpracovatelé Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací měli, 
s ohledem na jejich rozsah, k dispozici informace o jednotlivých sídelních celcích, tyto 
informace umoţňovaly posoudit oprávněnost jejich zařazení mezi nadobecní systémy. 

Zatímco v průběhu prací na Plánech rozvoje vodovodů a kanalizací byl vydán 
Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu pro zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
kraje“ a stanovil pravidla, podle nichţ měli jejich zpracovatelé postupovat při posuzování 
jednotlivých aglomerací a při sestavování aktualizovaného přehledu v jednotlivých krajích, 
definice nadobecních systémů nebyla stanovena. 

Protoţe však v některých případech došlo k různé interpretaci definice pojmu 
„nadobecní systém“, bylo rozhodnuto provést sjednocení jednotlivých Plánů rozvoje 
vodovodů a kanalizací a vytvořit dokumentaci, do níţ budou zařazeny nadobecní kanalizační 
systémy odpovídající platné definici. 

 
 

2.1.1 Definice pojmů 

 
Nadobecní kanalizační systém – odvádí odpadní vody z větších územních celků 

sdruţujících zpravidla tři a více měst či obcí.. Nadobecním kanalizačním systémem nejsou 
kanalizační systémy sdruţující několik místních částí v rámci obce (města). V PRVKÚ ČR 
jsou zahrnuty nadobecní kanalizační systémy s počtem trvale bydlících obyvatel větším neţ 
2 000 obyvatel. 

 
Významný kanalizační systém – odvádí odpadní vody z územního celku s počtem 

trvale bydlících obyvatel větším neţ 100 000 obyvatel nebo s produkcí znečištění převyšující 
100 000 EO. Do této kategorie jsou zařazena také krajská města s počtem obyvatel menším 
neţ 100 000. 

 
Aglomerace je dle Směrnice 91/271/EHS definována následovně : 
Aglomerací se rozumí oblast, v níţ jsou obyvatelé a hospodářská činnost 

koncentrovány takovým způsobem, ţe městské odpadní vody jsou shromaţďovány 
a odváděny do městské čistírny odpadních vod nebo do společného místa vypouštění. 

V RPI proto byly aglomerace vymezovány pouze vůči koncové čistírně odpadních 
vod, na níţ odpadní vody jiţ jsou či budou čištěny. V konkrétní aglomeraci tedy byly zahrnuty 
ty obce či jejich části, jejichţ odpadní vody byly čištěny na koncové čistírně odpadních vod. 
Výsledkem aplikace těchto předpokladů byly návrhy aglomerací, jejichţ jednotlivé části se 
nacházely ve vzájemné vzdálenosti i několika kilometrů. 

 
Dodatkem č. 1 č. j. 7 869/2004-7000 k Metodickému pokynu pro zpracovatele Plánu 

rozvoje vodovodů a kanalizací kraje ( č. j. 10 534/2002-6000) byl termín aglomerace 
doupřesněn následovně : 
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- aglomerací se rozumí území s koncentrovanou současnou zástavbou event. se zástavbou 
v blízké budoucnosti 

- aglomerací se rozumí zastavěné či zastavitelné území, ze kterého je odpadní voda 
z hlediska nákladů efektivně shromaţditelná 

- území aglomerace resp. hranice aglomerace nejsou závislé na hranici správního území 
obce, na počtu současně zastavěných a zastavitelných území obce a na technickém 
řešení čištění shromaţďovaných čištěných odpadních vod 

- hranice aglomerace můţe být určena také menší vzdáleností v případech, kdy je 
vzdálenost mezi současně zastavěným územím a případnou kanalizací nepřijatelně velká 
z hlediska nákladů na jejich připojení k centrálnímu systému a lze nalézt adekvátní řešení 
pro čištění odpadních vod v rámci těchto objektů 

- hranice aglomerace se nachází ve vzdálenosti přibliţně 200 m od území s koncentrovanou 
současnou zástavbou event. se zástavbou v blízké budoucnosti. Území s niţší koncentrací 
zástavby obce se tedy můţe nacházet mimo aglomeraci.  Není nutné, aby byl kaţdý objekt 
uvnitř hranic aglomerace připojen ke kanalizaci v případě příliš vysokých nákladů. 

- polohu hranice aglomerace neovlivňuje ani výskyt stávajícího kanalizačního 
systému.při návrhu aglomerace musí být zohledněn plánovaný rozvoj obce, jak je vyjádřen 
v územním plánu nebo v jeho návrhu, ale pouze v případě, ţe je tento plán schválen 
a v blízké budoucnosti existuje reálná moţnost na jeho realizaci. 

 

2.1.2 Výpočet produkce odpadních vod  

 
Obecné zásady 

 
Upřesnění vývoje produkce odpadních vod a znečištění, tj. nejdůleţitějších hodnot 

pro stanovení způsobu nakládání s odpadními vodami, je potřeba rozdělit do dvou částí - 
na výpočet produkce odpadních vod komunálního charakteru (tj. produkce odpadních vod od 
trvale nebo přechodně ţijících obyvatel) a na stanovení produkce odpadních vod ze sektoru 
průmyslu, zemědělství a vybavenosti. 

 
Výpočet produkce odpadních vod od obyvatelstva 

 
Základním předpokladem, ze kterého je odvozen výpočet produkce odpadních vod, je 

úvaha, ţe v převáţné části všech sídelních celků je vyprodukované mnoţství odpadních vod 
od obyvatelstva shodné s mnoţstvím spotřebované pitné vody (tzn. ţe specifická produkce 
odpadních vod je shodná s hodnotou VFD). Současně je však údaj VFD porovnáván 
s předpokládanou minimální hodnotou specifické produkce odpadních vod. Při stanovení této 
hodnoty vycházíme z následujících údajů : 
- u trvale ţijících obyvatel napojených na kanalizaci, septik nebo  

čistírnu odpadních vod 150 l/os×den 
- u trvale ţijících obyvatel s akumulací odpadních vod v bezodtokých 

jímkách a s následným odvozem na ČOV nebo zemědělské 
pozemky 80 l/os×den 

- u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) 
napojených na kanalizaci, septik nebo čistírnu odpadních vod 100 l/os×den 

- u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) 
s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách  a s následným 
odvozem na ČOV nebo zemědělské pozemky 20 l/os×den 
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K vzájemnému ovlivňování hodnot minimální specifické produkce odpadních vod 
obyvatel a specifické potřeby vody fakturované pro domácnosti nás vedou poznatky zjištěné 
při vyhodnocování vzájemného vztahu mezi těmito údaji, zejména u obyvatel menších měst 
a obcí. S charakteristickým poklesem potřeby pitné vody v posledních letech (způsobeným 
postupným zvyšováním ceny vodného) v ţádném případě nekoresponduje pokles produkce 
odpadních vod. U obyvatel menších sídelních celků lze v poslední době vypozorovat 
tendenci vedoucí k vyuţívaní vody z vlastních zdrojů, která je však po pouţití likvidována 
stejným způsobem jako voda odebraná z veřejného vodovodu. Vodné a stočné je totiţ 
zásadně odvozováno od mnoţství odebrané vody z centrálního zásobování, které je 
sledováno vodoměry. Tímto způsobem tedy jednotliví spotřebitelé sniţují výši vynaloţených 
finančních prostředků za odebranou vodu, resp. vypouštěnou odpadní vodu, aniţ by však 
výrazným způsobem ovlivňovaly své chování projevující se sniţováním produkce odpadních 
vod. Tento trend je v této studii předpokládán po celé sledované období, protoţe (pokud 
nedojde k jinému způsobu vyhodnocování produkce odpadních vod) nelze předpokládat 
výraznější změny v chování spotřebitelů resp. zavádění úsporných opatření v jednotlivých 
domácnostech.  

Neméně důleţitou hodnotou pro optimální návrh způsobu likvidace odpadních vod je 
i stanovení produkce znečištění (charakterizovanou ukazatelem BSK5) v jednotlivých, výše 

specifikovaných kategoriích 
- u trvale ţijících obyvatel napojených na kanalizaci, septik nebo  

čistírnu odpadních vod 50 g/os×den 
- u trvale ţijících obyvatel s akumulací odpadních vod v bezodtokých 

jímkách  a s následným odvozem na ČOV nebo zemědělské pozemky 20 g/os×den 
- u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) napojených 

na kanalizaci, septik nebo čistírnu odpadních vod 30 g/os×den 
- u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) 

s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách  a s následným 
odvozem na ČOV nebo zemědělské pozemky 15 g/os×den 

 
Produkce dalších ukazatelů znečištění je odvozena podle specifických hodnot 

vztaţených k tzv. ekvivalentnímu obyvateli : 
 
nerozpustné látky ( NL) 55 g/os×den 
CHSK 110 g/os×den 
N-celk. 8 g/os×den 
N-NH

4
 5,2 g/os×den 

P-celk. 2 g/os×den 
 
Počet ekvivalentních obyvatel byl stanoven přepočtem podle znečištění BSK5 -

60 g/os×den. 
 

Výpočet produkce odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a vybavenosti 
 
Údaje o produkci odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a z objektů 

občanské vybavenosti jsou odvozeny ze získaných podkladů (např. dotazníkové akce) 
a z hodnoty VFO - tzn. hodnoty specifické potřeby pitné vody fakturované pro ostatní 
odběratele.  

Při vzájemném porovnávání bylo uplatněno pravidlo vycházející z předpokladu, ţe 
mnoţství odpadních vod z průmyslu, zemědělství a vybavenosti nesmí být menší neţ 
potřeba pitné vody pro ostatní odběratele. Případný rozdíl mezi těmito údaji je chápán jako 
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produkce odpadních vod z objektů občanské vybavenosti. Současně však bylo nutné 
zohlednit i skutečnost, ţe (zejména u malých obcí) jsou pitnou vodou z veřejných vodovodů 
zásobovány i místní zemědělské podniky, zabývající se zemědělskou ţivočišnou 
prvovýrobou. Proto je u většiny sídelních celků do velikosti 5000 obyvatel akceptována jako 
maximální hodnota 30 l/os×den. Vyšší hodnota ve srovnání s hodnotou VFO pouţívanou při 
výpočtu potřeby vody (20 l/os×den) je způsobena předpokladem, ţe část této potřeby bývá 
vykrývána z místních zdrojů pitné nebo uţitkové vody. 

Podle provedených úprav v produkci odpadních vod jsou provedeny úpravy 
i v jednotlivých ukazatelích znečištění, s tím, ţe odpadní vody z objektů občanské 
vybavenosti jsou kvalitativně charakterizovány jako odpadní vody komunálního charakteru.  
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2.2 Přehled nadobecních kanalizačních systémů 

 
V Jihomoravském kraji existuje v současnosti řada měst a obcí, jejichţ odpadní vody 

jsou čištěny na čistírnách sousedních měst a obcí. Tyto skupiny vytvářejí nadobecní 
kanalizační systémy. V současné době se jedná o deset nadobecních kanalizačních 
systémů. Ţádný z nadobecních kanalizačních systémů nepřesahuje hranice kraje. 

 
Přehled stávajících nadobecních kanalizačních systémů v Jihomoravském kraji je 

uveden v následující tabulce: 
 

Kraj 
Název nadobecního systému  

Čistírna 
odpadních vod 

Jihomoravský 
Benešov – Hrádkov – Vratíkov – Okrouhlá – Valchov 

– Velenov 
Hrádkov 

Jihomoravský Hodonín – Rohatec– Luţice Hodonín 

Jihomoravský Bzenec– Vracov – Moravský Písek Bzenec 

Jihomoravský 
Bílovice nad Svitavou – Řícmanice – Kanice – Ochoz 

u Brna 
Bílovice nad 

Svitavou 

Jihomoravský Tišnov – Předklášteří – Štěpánovice Tišnov 

Jihomoravský 
Znojmo – Konice – Popice – Oblekovice – Přímětice – 
Nový Šaldorf – Sedlešovice – Mašovice – Suchohrdly 

– Kuchařovice – Dobšice – Dyje 
Znojmo 

Jihomoravský Jaroslavice – Hrádek – Dyjákovice Jaroslavice 

Jihomoravský Ţabčice – Unkovice – Přísnotice Ţabčice 

 
 

V následující tabulce je uveden přehled stávajících nadobecních kanalizačních 
systémů v Jihomoravském, které budou do roku 2015 rozšiřovány: 

 

Kraj 
Název nadobecního systému  

Čistírna 
odpadních vod 

Jihomoravský 
Brno, obce a místní části napojené na ÚČOV Brno -

 Modřice 
Brno - Modřice 

Jihomoravský 
Tetčice – Rosice – Zastávka –  Babice u Rosic –  

Ostrovačice – Říčany 
Tetčice 
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Přehled nově navrhovaných nadobecních kanalizačních systémů v Jihomoravském 
kraji je uveden v následující tabulce: 

 

Kraj Název nadobecního systému 
Čistírna 

odpadních vod 

Jihomoravský Strachotín – Pouzdřany – Popice Strachotín 

Jihomoravský 
Ivančice – Alexovice – Letkovice – Němčice – 

Moravské Bránice – Nové Bránice – Oslavany – 
Padochov 

Ivančice 

Jihomoravský Svatobořice – Mistřín – Šardice – Hovorany 
Svatobořice– 

Mistřín 

Jihomoravský Kyjov – Boršov – Netčice –  Bukovany – Kostelec Kyjov 

Jihomoravský Hrušky – Křenovice - Holubice Hrušky 

 
 
 

2.3 Přehled významných kanalizačních systémů 

 
Ve Jihomoravském kraji se nenachází ţádný významný kanalizační systém. 
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2.4 Popis nadobecních kanalizačních systémů Jihomoravského kraje 

 

2.4.1 Kanalizační systém Benešov – Hrádkov – Vratíkov – Okrouhlá – 
Valchov – Velenov 

 

Schema nadobecního systému 
 

           

     
OKROUHLÁ 

    

         

           

  
VRATÍKOV 

    
BENEŠOV 

 

       

           
           

  
VELENOV 

    ČOV 
HRÁDKOV 

 

       

           
           

     
VALCHOV 

 
HRÁDKOV 

 

       

           
Poznámka: 
Políčka bez stínování představují města, obce a místní části v současné době připojené na kanalizační systém 
Políčka se stínováním představují města, obce a místní části, které budou na kanalizační systém připojeny 
do r.2015 

 
 

Bilanční údaje 
 

Celková produkce odpadních vod obcí napojených na kanalizační systém 
Benešov – Hrádkov – Vratíkov – Okrouhlá – Valchov – Velenov 

 

Kód PRVKUK Název 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2000 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2010 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2015 

CZ062.3701.6202.0047.03 Hrádkov 17 17 17 

CZ062.3701.6202.0047.02 Vratíkov 29 29 29 

CZ062.3701.6202.0106.01 Valchov 55 54 54 

CZ062.3701.6202.0109.01 Velenov 24 23 23 

CZ062.3701.6202.0082.01 Okrouhlá 70 70 69 

CZ062.3701.6202.0045.01 Benešov 73 72 72 

Celkem 268 265 264 

*Včetně osob s ČOP, průmyslu, zemědělství a vybavenosti 
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Přehled obcí napojených na kanalizační systém Benešov – Hrádkov – Vratíkov 
– Okrouhlá – Valchov – Velenov 

 

Kód PRVKUK Název 
Počet připojených 
obyvatel na ČOV 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 
kanalizaci 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 

kanalizaci a ČOV 
do roku 2015 

CZ062.3701.6202.0047.03 Hrádkov 7/8 116/8 116/8 

CZ062.3701.6202.0047.02 Vratíkov 225/15 225/15 223/15 

CZ062.3701.6202.0106.01 Valchov 448/0 448/0 444/0 

CZ062.3701.6202.0109.01 Velenov 191/0 191/0 189/0 

CZ062.3701.6202.0082.01 Okrouhlá 529/10 529/10 524/10 

CZ062.3701.6202.0045.01 Benešov 579/0 579/0 576/0 

Celkem 1979/33 2088/33 2072/33 

Vysvětlivka: Počet trvale bydlících obyvatel /počet osob s ČOP 

 
 

Popis současného stavu 
 
Kanalizační systémy místních částí a obcí Hrádkov, Vratíkov, Valchov, Velenov, 

Okrouhlá a Benešov tvoří v současné době nadobecní systém, kterým jsou odpadní vody 
přiváděny na čistírnu odpadních vod Hrádkov ( Boskovice „C“). Odpadní vody z Benešova, 
Okrouhlé a Vratíkova jsou odváděny do čerpací stanice, odkud jsou čerpány na další čerpací 
stanici, kde jsou přibrány splaškové vody z obce Velenov a Valchov. Odpadní vody 
ze zmíněných obcí a místních částí jsou dále čerpány na ČOV Hrádkov. 

Místní část Boskovice – Hrádkov má vybudovanou částečně jednotnou a částečně 
splaškovou kanalizační síť, kterou jsou odpadní vody odváděny na ČOV Hrádkov 
( Boskovice „C“). Jedná se o ČOV typu Hydrovit 2×500 S, Q = 303 m3/den. V současné době 
jsou na kanalizaci po předčištění v septicích napojeni téměř všichni obyvatelé místní části. 
Kanalizace dosud není zkolaudována – v současné době (r.2004) je v šachtě přítok na ČOV 
zahrazen. Zbývající odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách. 

Místní část Boskovice – Vratíkov má vybudovaný systém oddílné kanalizace, který je 
zakončen čerpací stanicí splaškových vod. Splaškové odpadní vody z části Vratíkova jsou 
svedeny sběračem DN 300 na čerpací stanici. Odtud jsou splašky čerpány ke kapli 
a odtékají společně se splaškovými vodami ze zbylé části Vratíkova gravitačně 
jihovýchodním směrem – v závislosti na konfiguraci terénu. V nejniţším místě terénu, prostor 
kříţení komunikace a Orlového potoka, je vybudovaná čerpací stanice. Na čerpací stanici 
jsou přivedeny splaškové vody z obce Okrouhlá. Splaškové vody jsou čerpány výtlačným 
řadem DN 150 na další čerpací stanici, kde jsou přibrány splaškové vody z obce Velenov. 
Odtud jsou pak splašky čerpány na ČOV Hrádkov výtlakem DN 150. V současné době jsou 
na kanalizaci napojeni všichni obyvatelé místní části. 

Obec Valchov má vybudovanou oddílnou splaškovou kanalizační síť. Touto 
kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány 
společně s odpadními vodami z Velechova, Vratíkova, Okrouhlé a Benešova výtlačným 
řadem na ČOV Hrádkov. V současné době jsou na kanalizaci napojeni všichni obyvatelé 
obce. 

Obec Velenov má vybudovanou oddílnou splaškovou kanalizační síť. Touto 
kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány 
společně s odpadními vodami z Velechova, Vratíkova, Okrouhlé a Benešova výtlačným 
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řadem na ČOV Hrádkov. V současné době jsou na kanalizaci napojeni všichni obyvatelé 
obce. 

Obec Okrouhlá má vybudovanou oddílnou splaškovou kanalizační síť. Touto 
kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány 
společně s odpadními vodami z Vratíkova na další čerpací stanici, kde jsou přibrány 
splaškové vody z obce Velenov. Odtud jsou pak splašky čerpány na ČOV Hrádkov výtlakem 
DN 150. V současné době jsou na kanalizaci napojeni všichni obyvatelé obce. 

Obec Benešov má vybudovanou oddílnou splaškovou kanalizační síť. Touto 
kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány 
společně s odpadními vodami z Vratíkova na další čerpací stanici, kde jsou přibrány 
splaškové vody z obce Velenov. Odtud jsou pak splašky čerpány na ČOV Hrádkov výtlakem 
DN 150. V současné době jsou na kanalizaci napojeni všichni obyvatelé obce. Odpadní vody 
z osady Pavlov jsou odváděny splaškovou kanalizací do čerpací stanice na východním okraji 
zástavby, odkud jsou čerpány výtlačným potrubím, které je zaústěno v blízkosti školy do 
splaškové gravitační stoky. 

 
 

Popis navrhovaných opatření 
 
Stávající kanalizační systém Benešov – Hrádkov – Vratíkov – Okrouhlá – Valchov – 

Velenov nebude rozšiřován, bude provedena jeho rekonstrukce. 
 
V místní části Boskovice – Hrádkov je navrhována rekonstrukce stávajících 

kanalizačních stok. Stávající ČOV Hrádkov bude rekonstruována. Je nutné dovybavení 
technologií pro odstranění dusíku. 

V místní části Boskovice – Vratíkov je navrhována rekonstrukce stávajících 
kanalizačních stok. 

V obci Valchov je navrhována rekonstrukce stávajících kanalizačních stok. 
V obci Velenov je navrhována rekonstrukce stávajících kanalizačních stok. 
V obci Okrouhlá je navrhována rekonstrukce stávajících kanalizačních stok. 
V obci Benešov je navrhována rekonstrukce stávajících kanalizačních stok. 
 
 

Zhodnocení 
 
S tímto nadobecním systémem lze souhlasit v rozsahu realizovaném do r. 2015. 
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2.4.2 Kanalizační systém Brno, obce a místní části napojené 
na ÚČOV Brno – Modřice 
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Bilanční údaje 
 
Celková produkce odpadních vod obcí napojených na kanalizační systém Brno, 

obce a místní části napojené na ÚČOV Brno - Modřice 
 

Kód PRVKUK Název 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d) 

r.2000 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2010 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2015 

CZ062.3702.6203.0117.01 Brno 65158 66711 67487 

CZ062.3703.6216.0384.01 Modřice 463 526 618 

CZ062.3703.6216.0413.01 Ţelešice 144 143 142 

CZ062.3703.6216.0391.01 Ostopovice 171 184 238 

CZ062.3703.6216.0407.01 Troubsko 112 195 194 

CZ062.3703.6216.0394.01 Popůvky 42 42 42 

CZ062.3703.6209.0225.01 Rozdrojovice 64 66 72 

CZ062.3703.6209.0218.01 Česká 80 80 93 

CZ062.3703.6209.0223.01 Lelekovice 214 221 224 

CZ062.3703.6216.0412.01 Vranov 44 44 44 

CZ062.3703.6209.0222.01 Kuřim 1116 1161 1180 

CZ062.3701.6201.0021.01 Lipůvka 95 99 126 

CZ062.3703.6209.0224.01 
Moravské 
Knínice 

80 80 98 

CZ062.3703.6216.0405.02 Bedřichovice 22 36 36 

CZ062.3703.6216.0405.01 Šlapanice 819 815 813 

CZ062.3703.6216.0392.01 Podolí 122 122 122 

CZ062.3703.6216.0393.01 Ponětovice 71 71 71 

CZ062.3703.6216.0380.01 Jiříkovice 70 114 113 

CZ062.3703.6216.0376.01 Blaţovice 87 87 140 

CZ062.3703.6216.0410.01 Velatice 42 80 80 

CZ062.3703.6216.0408.01 Tvaroţná 82 141 140 

CZ062.3703.6216.0402.01 Sivice 69 118 118 

CZ062.3703.6216.0395.01 Pozořice 141 248 247 

CZ062.3703.6216.0411.01 Viničné Šumice 77 76 139 

CZ062.3703.6216.0383.01 Kovalovice 41 41 73 

CZ062.3703.6216.0385.01 Horákov 44 105 105 

CZ062.3703.6216.0385.02 Mokrá 437 474 473 

Celkem 69 907 72 080 73 228 

*Včetně osob s ČOP, průmyslu, zemědělství a vybavenosti 
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Přehled obcí napojených na kanalizační systém Brno, obce a místní části 
napojené na ÚČOV Brno - Modřice 

 

Kód PRVKUK Název 
Počet připojených 
obyvatel na ČOV 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 
kanalizaci 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 

kanalizaci a ČOV 
do roku 2015 

CZ062.3702.6203.0117.01 Brno 367809/0 367809/0 367809/0 

CZ062.3703.6216.0384.01 Modřice 3300/169 3300/169 4285/178 

CZ062.3703.6216.0413.01 Ţelešice 1191/0 1191/0 1181/0 

CZ062.3703.6216.0391.01 Ostopovice 1290/0 1290/0 1500/425 

CZ062.3703.6216.0407.01 Troubsko 0/0 0/0 1576/50 

CZ062.3703.6216.0394.01 Popůvky 0/0 0/0 597/0 

CZ062.3703.6209.0225.01 Rozdrojovice 23/0 23/0 23/0 

CZ062.3703.6209.0218.01 Česká 620/0 620/0 649/148 

CZ062.3703.6209.0223.01 Lelekovice 0/0 1370/500 1450/500 

CZ062.3703.6216.0412.01 Vranov 0/0 0/0 597/0 

CZ062.3703.6209.0222.01 Kuřim 8925/150 8925/150 8865/218 

CZ062.3701.6201.0021.01 Lipůvka 14/9 561/20 795/68 

CZ062.3703.6209.0224.01 
Moravské 
Knínice 

380/0 380/0 755/0 

CZ062.3703.6216.0405.02 Bedřichovice 0/0 0/0 276/0 

CZ062.3703.6216.0405.01 Šlapanice 5964/0 5964/0 5912/0 

CZ062.3703.6216.0392.01 Podolí 1003/0 1003/0 1003/0 

CZ062.3703.6216.0393.01 Ponětovice 0/0 299/350 296/350 

CZ062.3703.6216.0380.01 Jiříkovice 0/0 0/0 865/10 

CZ062.3703.6216.0376.01 Blaţovice 0/0 0/0 1078/3 

CZ062.3703.6216.0410.01 Velatice 0/0 0/0 557/0 

CZ062.3703.6216.0408.01 Tvaroţná 0/0 0/0 1153/20 

CZ062.3703.6216.0402.01 Sivice 0/0 0/0 959/25 

CZ062.3703.6216.0395.01 Pozořice 0/0 0/0 1961/120 

CZ062.3703.6216.0411.01 Viničné Šumice 0/0 0/0 1010/150 

CZ062.3703.6216.0383.01 Kovalovice 0/0 0/0 575/35 

CZ062.3703.6216.0385.01 Horákov 0/0 0/0 493/460 

CZ062.3703.6216.0385.02 Mokrá 1388/0 1388/0 2085/40 

Celkem 391 907/328 394 123/1189 408 305/2800 

Vysvětlivka: Počet trvale bydlících obyvatel /počet osob s ČOP 

 
 

Popis současného stavu 
 
Kanalizační systémy měst, obcí a místních částí Brno, Modřice, Ţelešice, Ostopovice, 

Rozdrojovice, Česká, Kuřim, Lipůvka, Moravské Knínice a Šlapanice tvoří v současné době 
nadobecní systém, kterým jsou odpadní vody přiváděny na ústřední čistírnu odpadních vod 
Brno - Modřice. Na ČOV Brno – Modřice jsou přiváděny odpadní vody z Brna a Modřic. 
Na kanalizační systém Modřic je napojena kanalizační síť obce Ţelešice. Na kanalizační 
systém města Brna jsou napojeny kanalizační sítě obcí Šlapanice a Podolí, Ostopovice, 
Rozdvojovice a města Kuřim. Do kanalizační sítě Kuřimi jsou odváděny odpadní vody 
z Moravských Knínic a z Lipůvky, na sběrač z Kuřimi do Brna je dále napojena kanalizační 
síť obce Česká. 
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Obec Mokrá má vybudovanou kanalizační síť, ukončenou místní čistírnou odpadních 
vod Mokrá. Obec Lelekovice má vybudovanou pouze dešťovou kanalizaci, do níţ jsou 
zaústěny přepady ze septiků. Obce a místní části Troubsko, Popůvky, Vranov, Bedřichovice, 
Ponětovice, Jiříkovice, Blaţovice, Velatice, Tvaroţná, Sivice, Pozořice, Viničné Šumice, 
Kovalovice a Horákov nemají vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. 

 
Město Brno má vybudovanou z části jednotnou, z části oddílnou kanalizační síť, která 

odvádí odpadní vody na ústřední čistírnu odpadních vod Brno - Modřice. Čistírna odpadních 
vod v Brně - Modřicích je řešena jako mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací, se 
sniţováním celkového fosforu biologickou cestou, včetně moţnosti chemického sráţení P.  
Kapacita ÚČOV je Q = 137 000 m3/d, 513 000 EO. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny 
do řeky Svratky. V současné době probíhá rekonstrukce ÚČOV ( uvedení do trvalého 
provozu 1.1.2005 ). 

Na ÚČOV jsou přiváděny odpadní vody od téměř všech obyvatel města. Velmi malá 
část obyvatel vypouští své odpadní vody do bezodtokých jímek. 

Město Modřice má z části jednotnou, z části oddílnou kanalizační síť, která odvádí 
odpadní vody na ústřední čistírnu odpadních vod Brno - Modřice. V současné době jsou 
na kanalizaci napojeni téměř všichni obyvatelé města. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány 
v bezodtokých jímkách. 

Obec Ţelešice má vybudovanou splaškovou kanalizační síť. Touto kanalizační sítí 
jsou přiváděny odpadní vody do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány výtlačným 
potrubím DN 150 délky 1,48 km do kanalizačního systému města Modřice a dále přiváděny 
na ÚČOV Brno – Modřice. V současné době jsou na kanalizaci napojeni všichni obyvatelé 
obce. 

Obec Ostopovice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. V části obce ( nová 
zástavba ) byla vybudována oddílná splašková kanalizace. Odpadní vody jsou sběračem 
DN 300 odváděny do kanalizačního systému města Brna a následně likvidovány 
na ÚČOV Brno – Modřice. V současné době jsou na kanalizaci napojeni téměř všichni 
obyvatelé obce. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. 

Obec Troubsko nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Odpadní vody 
od všech obyvatel obce jsou akumulovány v bezodtokých jímkách. 

Obec Popůvky nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Odpadní vody 
od všech obyvatel obce jsou akumulovány v bezodtokých jímkách. 

V obci Rozdrojovice v současné době probíhá výstavba nové splaškové kanalizační 
sítě. Odpadní vody z obce jsou odváděny do kanalizačního systému města Brna a následně 
likvidovány na ÚČOV Brno – Modřice. V současné době je na kanalizaci napojena pouze 
velmi malá část obyvatel obce. Většina odpadních vod je zachycována v bezodtokých 
jímkách. 

Obec Česká má vybudovanou z části jednotnou, z části oddílnou kanalizační síť. 
Tato kanalizační síť je napojena na sběrač CI, kterým jsou odváděny odpadní vody z města 
Kuřim do kanalizačního systému města Brna a následně likvidovány na ÚČOV Brno – 
Modřice. V současné době jsou na kanalizaci napojeni téměř všichni obyvatelé obce. Zbylé 
odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. 

Obec Lelekovice má vybudovanou pouze dešťovou kanalizaci. V současné době 
jsou na tuto kanalizaci po předčištění v septicích napojeni všichni obyvatelé obce. 

Obec Vranov nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Odpadní vody 
od všech obyvatel obce jsou akumulovány v bezodtokých jímkách. 

Město Kuřim má vybudovanou převáţně jednotnou kanalizační síť. Touto 
kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody do čerpací stanice. Odtud jsou přečerpávány do 
koncové šachty výtlaku na rozvodnici poblíţ obce Česká, odkud jsou odvedeny gravitačním 
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potrubím stokou CI do kanalizačního systému města Brna a následně likvidovány 
na ÚČOV Brno – Modřice. V současné době jsou na kanalizaci napojeni téměř všichni 
obyvatelé města. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. 

Obec Lipůvka má vybudovanou převáţně jednotnou kanalizační síť. Tato 
kanalizace je napojena na kanalizační síť města Kuřim, odkud jsou odpadní vody odváděny 
společně do kanalizačního systému města Brna a následně likvidovány na ÚČOV Brno – 
Modřice. V současné době je na kanalizaci napojena větší část obyvatel obce. Zbylé odpadní 
vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. 

Obec Moravské Knínice má vybudovanou převáţně jednotnou kanalizační síť, jen 
v několika lokalitách ve východní části zastavěného území jsou stoky oddílné splaškové 
kanalizace. Touto kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody do čerpací stanice, ze které 
jsou přečerpávány výtlačným potrubím DN 125 délky 1,6 km do kanalizačního systému 
města Kuřim. Z Kuřimi jsou společně odváděny odpadní vody z Kuřimi, Moravských Knínic 
a Lipůvky do kanalizačního systému města Brna a následně likvidovány na ÚČOV Brno – 
Modřice. V současné době je na kanalizaci napojena cca polovina obyvatel obce. Zbylé 
odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. 

Místní část Šlapanice - Bedřichovice nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou 
potřebu. Odpadní vody od všech obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách. 

Město Šlapanice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Tato kanalizační síť je 
napojena na sběrač FII - 1, který je součástí kanalizačního systému města Brna. Odpadní 
vody jsou následně likvidovány na ÚČOV Brno – Modřice. V současné době jsou 
na kanalizaci napojeni všichni obyvatelé města. 

Obec Podolí má vybudovanou z části jednotnou, z části oddílnou kanalizační síť. 
Tato kanalizační síť je napojena na sběrač FII - 1, který je součástí kanalizačního systému 
města Brna. Odpadní vody jsou následně likvidovány na ÚČOV Brno – Modřice. V současné 
době jsou na kanalizaci napojeni téměř všichni obyvatelé obce. Zbylé odpadní vody jsou 
zachycovány v bezodtokých jímkách. 

Obec Ponětovice má vybudovanou pouze dešťovou kanalizaci. V současné době 
jsou na tuto kanalizaci po předčištění v septicích napojeni všichni obyvatelé obce. 

Obec Jiříkovice nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Odpadní vody 
od všech obyvatel obce jsou akumulovány v bezodtokých jímkách. 

Obec Blaţovice nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Odpadní vody 
od všech obyvatel obce jsou akumulovány v bezodtokých jímkách. 

Obec Veletice nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Odpadní vody 
od všech obyvatel obce jsou akumulovány v bezodtokých jímkách. 

Obec Tvaroţná nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Odpadní vody 
od všech obyvatel obce jsou akumulovány v bezodtokých jímkách. 

Obec Sivice nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Odpadní vody od 
všech obyvatel obce jsou akumulovány v bezodtokých jímkách. 

Obec Pozořice nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Odpadní vody 
od všech obyvatel obce jsou akumulovány v bezodtokých jímkách. 

Obec Viničné Šumice nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Odpadní 
vody od všech obyvatel obce jsou akumulovány v bezodtokých jímkách. 

Obec Kovalovice nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Odpadní 
vody od všech obyvatel obce jsou akumulovány v bezodtokých jímkách. 

Místní část Mokrá – Horákov nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. 
Odpadní vody od všech obyvatel místní části jsou akumulovány v bezodtokých jímkách. 

Obec Mokrá má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která odvádí 
odpadní vody na ČOV, která byla vybudována pro Cementárny a vápenky Mokrá. Jedná se 
o mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod ( biofiltry ) s kapacitou 501 m3/den 
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( 2030 EO ). Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Roketnice. V současné době je 
na kanalizaci napojena větší část obyvatel obce. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány 
v bezodtokých jímkách.  

 
 

Popis navrhovaných opatření 
 
V návrhu se jedná o rozšíření kanalizačního nadobecního systému, odvádějícího 

odpadní vody z měst, obcí a místních částí Brno, Modřice, Ţelešice, Ostopovice, 
Rozdrojovice, Česká, Kuřim, Lipůvka, Moravské Knínice a Šlapanice na ústřední čistírnu 
odpadních vod Brno. Odpadní vody z Popůvek budou odvedeny do kanalizační sítě obce 
Troubsko a dále společně do Ostopovic. Odpadní vody z Vranova budou odvedeny do 
kanalizační sítě obce Lelekovice a dále společně do kanalizačního sběrače Kuřim – Brno. 
Místní část Bedřichovice na kanalizační systém města Brna. Nově navrhovaným 
kanalizačním systémem, napojeným na stávající sběrač FII - 1 Líšeň – Tuřany, budou 
na brněnský kanalizační systém napojeny obce Ponětovice, Jiříkovice, Blaţovice, Velatice, 
Tvaroţná, Sivice, Pozořice, Viničné Šumice, Kovalovice, Mokrá a Horákov. 

 
V Brně je navrhována rekonstrukce a dostavba stávajících kanalizačních stok. 

Stávající ČOV vyhovuje technologií čištění odpadních vod i svojí kapacitou po celé 
sledované období. 

V obci Modřice je navrhována rekonstrukce a dostavba stávajících kanalizačních 
stok. 

V obci Ţelešice nejsou do roku 2015 pro odvádění a čištění odpadních vod 
navrhována ţádná opatření. 

V obci Ostopovice je navrhováno vybudování oddílné kanalizační sítě pro celou obec 
a její napojení na sběrač DN 300, kterým jsou odváděny odpadní vody do kanalizačního 
systému města Brna. 

V obci Troubsko je navrhována výstavba nové splaškové kanalizační sítě. Odpadní 
vody z celé obce budou svedeny do čerpací stanice, odkud budou přečerpávány výtlačným 
řadem DN 100 v délce 0,9 km do kanalizační sítě obce Ostopovice a dále pak 
do kanalizačního systému města Brna. 

V obci Popůvky je navrhována výstavba nové splaškové kanalizační sítě. Odpadní 
vody z celé obce budou touto kanalizací gravitačně odváděny do kanalizační sítě obce 
Troubsko a dále přes Ostopovice do kanalizačního systému města Brna. 

V obci Rozdrojovice nejsou do roku 2015 pro odvádění a čištění odpadních vod 
navrhována ţádná opatření. 

V obci Česká je navrhována rekonstrukce a dostavba stávajících kanalizačních stok. 
V obci Lelekovice je navrhována výstavba nové splaškové kanalizační sítě. Odpadní 

vody z celé obce budou svedeny do čerpací stanice, odkud budou přečerpávány výtlačným 
řadem DN 150 do kanalizačního sběrače CI, kterým jsou odváděny odpadní vody z města 
Kuřim do kanalizačního systému města Brna a následně likvidovány na ÚČOV Brno – 
Modřice. 

V obci Vranov je navrhována výstavba nové splaškové kanalizační sítě. Odpadní 
vody z celé obce budou touto kanalizací gravitačně odváděny do kanalizační sítě obce 
Lelekovice. Společně s odpadními vodami z Lelekovic budou přečerpávány výtlačným řadem 
DN 150 do kanalizačního sběrače CI, kterým jsou odváděny odpadní vody z města Kuřim 
do kanalizačního systému města Brna a následně likvidovány na ÚČOV Brno – Modřice. 

Ve městě Kuřim je navrhována dostavba kanalizačních stok, čímţ bude 
odkanalizováno celé město. 
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V obci Lipůvka je navrhována rekonstrukce stávajících kanalizačních stok a dostavba 
kanalizační sítě, čímţ bude odkanalizována celá obec. 

V obci Moravské Knínice je navrhována dostavba kanalizační sítě, čímţ bude 
odkanalizována celá obec. 

V místní části Šlapanice - Bedřichovice je navrhována výstavba nové splaškové 
kanalizační sítě. Tato kanalizační síť bude napojena na stávajíc sběrač FII - 1 Líšeň – 
Tuřany, který je součástí kanalizačního systému města Brna. Sběračem FII – 1 budou 
odpadní vody dále vedeny do stávající čerpací stanice v Ponětovicích a přečerpávány 
na ÚČOV Brno – Modřice. 

Ve městě Šlapanice je navrhována výstavba nové splaškové kanalizační sítě. Tato 
kanalizační síť bude napojena na stávající sběrač FII - 1 Líšeň – Tuřany, který je součástí 
kanalizačního systému města Brna. Sběračem FII – 1 budou odpadní vody dále vedeny 
do stávající čerpací stanice v Ponětovicích a přečerpávány na ÚČOV Brno – Modřice. 

V obci Podolí navrhována dostavba kanalizační sítě, čímţ bude odkanalizována celá 
obec. 

V obci Ponětovice je navrhována výstavba nové splaškové kanalizační sítě. Tato 
kanalizační síť bude napojena na sběrač FII, který je součástí kanalizačního systému města 
Brna. Sběračem FII budou odpadní vody dále vedeny do stávající čerpací stanice 
v Ponětovicích a přečerpávány na ÚČOV Brno – Modřice. 

V obci Jiříkovice je navrhována výstavba nové splaškové kanalizační sítě. Odpadní 
vody z celé obce budou gravitačně odváděny hlavní kmenovou stokou po pravém břehu 
říčky Rokytnice aţ za Ponětovice, kde se napojí na kanalizační sběrače FII, který je součástí 
kanalizačního systému města Brna. Sběračem FII budou odpadní vody dále vedeny 
do stávající čerpací stanice v Ponětovicích a přečerpávány na ÚČOV Brno – Modřice. 

V obci Blaţovice je navrhována výstavba nové splaškové kanalizační sítě. Odpadní 
vody z celé obce budou touto kanalizací gravitačně odváděny do kanalizační sítě obce 
Jiříkovice a společně pak odváděny do kanalizačního sběrače FII, který je součástí 
kanalizačního systému města Brna. Sběračem FII budou odpadní vody dále vedeny 
do stávající čerpací stanice v Ponětovicích a přečerpávány na ÚČOV Brno – Modřice. 

V obci Velatice je navrhována výstavba nové splaškové kanalizační sítě. Odpadní 
vody z obce Velatice a Mokrá – Horákov budou odváděny do nově navrhovaného sběrače 
FIII-2 a poté do sběrače FII-1 a odtud do kanalizační sítě Brna, likvidovány budou na ÚČOV 
Brno – Modřice. 

V obci Tvaroţná je navrhována výstavba nové splaškové kanalizační sítě. Odpadní 
vody budou odváděny nově navrhovaným kanalizačním sběračem FIII a dále do sběrače FII, 
který je součástí kanalizačního systému města Brna. Sběračem FII budou odpadní vody dále 
vedeny do stávající čerpací stanice v Ponětovicích a přečerpávány na ÚČOV Brno – 
Modřice. 

V obci Sivice je navrhována výstavba nové splaškové kanalizační sítě. Odpadní vody 
budou odváděny nově navrhovaným kanalizačním sběračem FIII přes obec Tvaroţná a dále 
do sběrače FII, který je součástí kanalizačního systému města Brna. Sběračem FII budou 
odpadní vody dále vedeny do stávající čerpací stanice v Ponětovicích a přečerpávány 
na ÚČOV Brno – Modřice. 

V obci Pozořice je navrhována výstavba nové splaškové kanalizační sítě. Odpadní 
vody budou odváděny nově navrhovaným kanalizačním sběračem FIII přes obce Sivice 
a Tvaroţná a dále do sběrače FII, který je součástí kanalizačního systému města Brna. 
Sběračem FII budou odpadní vody dále vedeny do stávající čerpací stanice v Ponětovicích 
a přečerpávány na ÚČOV Brno – Modřice. 

V obci Viničné Šumice je navrhována výstavba nové splaškové kanalizační sítě. 
Odpadní vody budou odváděny nově navrhovaným kanalizačním sběračem FIII přes obce 
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Pozořice, Sivice a Tvaroţná a dále do sběrače FII, který je součástí kanalizačního systému 
města Brna. Sběračem FII budou odpadní vody dále vedeny do stávající čerpací stanice 
v Ponětovicích a přečerpávány na ÚČOV Brno – Modřice. 

V obci Kovalovice je navrhována výstavba nové splaškové kanalizační sítě. Odpadní 
vody budou odváděny nově navrhovaným kanalizačním sběračem FIII přes obce Pozořice, 
Sivice a Tvaroţná a dále do sběrače FII, který je součástí kanalizačního systému města 
Brna. Sběračem FII budou odpadní vody dále vedeny do stávající čerpací stanice 
v Ponětovicích a přečerpávány na ÚČOV Brno – Modřice. 

V místní části Mokrá – Horákov je navrhována výstavba nové splaškové kanalizační 
sítě. Odpadní vody z Mokré – Horákova budou odváděny do nově navrhovaného sběrače 
FIII-2 a poté přes obec Velatice do sběrače FII-1 a odtud do kanalizační sítě Brna, 
likvidovány budou na ÚČOV Brno – Modřice. 

V obci Mokrá je navrhována výstavba nové splaškové kanalizační sítě. Odpadní vody 
z Mokré – Horákova budou odváděny do nově navrhovaného sběrače FIII-2 a poté přes 
obec Velatice do sběrače FII-1 a odtud do kanalizační sítě Brna, likvidovány budou na ÚČOV 
Brno – Modřice. 

 
 

Zhodnocení 
 
S tímto nadobecním systémem lze souhlasit v rozsahu realizovaném do r. 2015.  
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2.4.3 Kanalizační systém Hodonín – Rohatec– Luţice 

 

Schema nadobecního systému 
 

    
ČOV HODONÍN 

     

         

           
           

 
LUŢICE 

 
HODONÍN 

 
ROHATEC 

  

     

           
Poznámka: 
Políčka bez stínování představují města, obce a místní části v současné době připojené na kanalizační systém 
Políčka se stínováním představují města, obce a místní části, které budou na kanalizační systém připojeny 
do r.2015 

 
 

Bilanční údaje 
 

Celková produkce odpadních vod obcí napojených na kanalizační systém 
Hodonín – Rohatec– Luţice 

 

Kód PRVKUK Název 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2000 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2010 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2015 

CZ062.3706.6206.0159.01 Hodonín 6572 6654 6694 

CZ062.3706.6206.0169.01 Rohatec 453 457 458 

CZ062.3706.6206.0162.01 Luţice 366 368 370 

Celkem 7 391 7 479 7 522 

*Včetně osob s ČOP, průmyslu, zemědělství a vybavenosti 

 
 

Přehled obcí napojených na kanalizační systém Hodonín – Rohatec– Luţice 
 

Kód PRVKUK Název 
Počet připojených 
obyvatel na ČOV 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 
kanalizaci 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 

kanalizaci a ČOV 
do roku 2015 

CZ062.3706.6206.0159.01 Hodonín 27362/0 27362/0 27089/5 

CZ062.3706.6206.0169.01 Rohatec 3388/0 3388/0 3359/0 

CZ062.3706.6206.0162.01 Luţice 2742/0 2742/0 2718/0 

Celkem 33 492/0 33 492/0 33 166/5 

Vysvětlivka: Počet trvale bydlících obyvatel /počet osob s ČOP 
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Popis současného stavu 
 
Kanalizační systémy města a obcí Hodonín, Rohatec a Luţice tvoří v současné době 

nadobecní systém, kterým jsou odpadní vody přiváděny na čistírnu odpadních vod Hodonín. 
Kanalizační síť obcí Rohatec a Luţice je napojena na kanalizační systém města Hodonín. 

 
Město Hodonín má vybudovanou jednotnou kanalizaci, kterou jsou odpadní vody 

odváděny na ČOV Hodonín. Čistírna odpadních vod v Hodoníně je řešena jako mechanicko-
biologická s nitrifikací a denitrifikací, s odstraňováním fosforu ( systém R-D-N-A ). Kapacita 
ČOV je Q = 10 800 m3/d. Rekonstrukce ČOV byla dokončena v r.2003. Vyčištěné odpadní 
vody jsou vypouštěny do řeky Moravy. 

V současné době jsou na kanalizaci napojeni všichni obyvatelé města. 
Obec Rohatec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Touto kanalizační sítí jsou 

přiváděny odpadní vody do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány výtlačným potrubím 
DN 200 délky 2,0 km do kanalizačního systému města Hodonín. Separovaná část obce – 
Rohatec-Kolonie – s cca 800 obyvateli má vlastní stávající ČOV typu BC-90. V současné 
době jsou na kanalizaci napojeni všichni obyvatelé obce. 

Obec Luţice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Touto kanalizační sítí jsou 
přiváděny odpadní vody do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány výtlačným potrubím 
do kanalizačního systému města Hodonín. Malá část obyvatel obce je vzhledem k spádovým 
poměrům napojena na kanalizaci Mikulčice. V současné době jsou na kanalizaci napojeni 
všichni obyvatelé obce. 

 
 

Popis navrhovaných opatření 
 
Stávající kanalizační systém Hodonín – Rohatec – Luţice nebude rozšiřován. 
 
Ve městě Hodonín je navrhována rekonstrukce a dostavba stávajících kanalizačních 

stok. Je navrhováno dokončení rekonstrukce ČOV ( rekonstrukci uskladňovacích nádrţí, 
strojovny a dalších drobných objektů, které nebyly rekonstruovány v 1. etapě ). 

V obci Rohatec nejsou do roku 2015 pro odvádění a čištění odpadních vod 
navrhována ţádná opatření. 

V obci Luţice je navrhována dostavba kanalizačních stok. 
 
 

Zhodnocení 
 
S tímto nadobecním systémem lze souhlasit v rozsahu realizovaném do r. 2015. 
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2.4.4 Kanalizační systém Strachotín – Pouzdřany – Popice 

 

Schema nadobecního systému 
 

    ČOV 
STRACHOTÍN 

     

         

           
           

 
POUZDŘANY 

 
STRACHOTÍN 

 
POPICE 

  

     

           
Poznámka: 
Políčka bez stínování představují města, obce a místní části v současné době připojené na kanalizační systém 
Políčka se stínováním představují města, obce a místní části, které budou na kanalizační systém připojeny 
do r.2015 

 
 

Bilanční údaje 
 

Celková produkce odpadních vod obcí napojených na kanalizační systém 
Strachotín – Pouzdřany – Popice 

 

Kód PRVKUK Název 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2000 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2010 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2015 

CZ062.3704.6207.0193.01 Strachotín 62 102 101 

CZ062.3704.6207.0190.01 Pouzdřany 58 57 57 

CZ062.3704.6207.0189.01 Popice 77 77 77 

Celkem 197 236 235 

*Včetně osob s ČOP, průmyslu, zemědělství a vybavenosti 

 
 

Přehled obcí napojených na kanalizační systém  
Strachotín – Pouzdřany – Popice 

 

Kód PRVKUK Název 
Počet připojených 
obyvatel na ČOV 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 
kanalizaci 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 

kanalizaci a ČOV 
do roku 2015 

CZ062.3704.6207.0193.01 Strachotín 0/0 0/0 761/25 

CZ062.3704.6207.0190.01 Pouzdřany 0/0 0/0 789/100 

CZ062.3704.6207.0189.01 Popice 0/0 0/0 958/4 

Celkem 0/0 0/0 2 508/129 

Vysvětlivka: Počet trvale bydlících obyvatel /počet osob s ČOP 
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Popis současného stavu 
 
Obce Strachotín, Pouzdřany a Popice nemají v současnosti vybudovanou kanalizaci 

pro veřejnou potřebu. Pouze Pouzdřany a Popice mají částečně vybudovanou kanalizaci, 
zaústěnou do povrchových vod. Odpadní vody z těchto lokalit nejsou v současnosti čištěny 
na čistírně odpadních vod. 

 
Obec Strachotín nemá v současnosti vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. 

Odpadní vody jsou po částečném předčištění v domovních septicích odváděny dešťovou 
kanalizací do recipientů, kterými jsou staré rameno Dyje a odvodňovací příkop pod hrází 
dolní Novomlýnské nádrţe. 

Obec Pouzdřany má částečně vybudovanou kanalizaci, zaústěnou do melioračního 
odpadu. Odpadní vody jsou buď akumulovány v bezodtokových jímkách a následně 
vyváţeny na zemědělské pozemky nebo po částečném předčištění v domovních septicích 
resp. přímo odváděny stávající kanalizací. 

Obec Popice má částečně vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou buď 
akumulovány v bezodtokových jímkách nebo po částečném předčištění v domovních 
septicích resp. přímo odváděny stávající kanalizací. 

 
 

Popis navrhovaných opatření 
 
V návrhu se jedná o vytvoření nadobecního systému, odvádějícího odpadní vody 

z obcí Strachotín, Pouzdřany a Popice na novou společnou ČOV Strachotín. Na kanalizační 
systém Stachotína bude napojena kanalizační síť obcí Pouzdřany a Popice. 

 
V obci Strachotín je uvaţováno s výstavbou nové jednotné kanalizace a čistírny 

odpadních vod. Pro čištění splaškových vod z obce je navrţena mechanicko-biologická 
čistírna s nitrifikací a denitrifikací s kapacitou 363 m3/d. Uspořádání technologie čištění bude 
umoţňovat postupné zatěţování v závislosti na postupném připojování obyvatel a v konečné 
fázi bude slouţit pro 3019 EO. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do místního 
recipientu. 

V obci Pouzdřany je uvaţováno s výstavbou nové jednotné kanalizace, částečně se 
vyuţije i stávající kanalizace. Veškeré odpadní vody z obce budou svedeny do centrální 
čerpací stanice a přečerpávány výtlačným řadem DN 150 délky 1,83 km do kanalizační sítě 
obce Strachotín a následně odváděny na ČOV Strachotín. Na tuto kanalizaci budou napojeni 
všichni obyvatelé obce. 

V obci Popice je uvaţováno s výstavbou nové jednotné kanalizace, částečně se 
vyuţije i stávající kanalizace. Veškeré odpadní vody z obce budou svedeny do centrální 
čerpací stanice a přečerpávány výtlačným řadem DN 150 délky 1,14 km nad obec Strachotín 
a dále budou gravitačně přivedeny do stokové sítě obce Strachotín a na ČOV Strachotín. Na 
tuto kanalizaci budou napojeni všichni obyvatelé obce. 

 
 

Zhodnocení 
 
S tímto kanalizačním systémem lze souhlasit v rozsahu realizovaném do r.2015. 
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2.4.5 Kanalizační systém Ivančice – Alexovice – Letkovice – Němčice – 
Moravské Bránice – Nové Bránice – Oslavany – Padochov 

 

Schema nadobecního systému 
 

 

NOVÉ 
BRÁNICE 

 MORAVSKÉ 
BRÁNICE 

 
ČOV IVANČICE 

     

       

             
             

PADOCHOV 
 

OSLAVANY 
 

IVANČICE 

 
ALEXOVICE 

  

     

           

           

   
NĚMČICE 

  
LETKOVICE 

  

       

             
Poznámka: 
Políčka bez stínování představují města, obce a místní části v současné době připojené na kanalizační systém 
Políčka se stínováním představují města, obce a místní části, které budou na kanalizační systém připojeny 
do r.2015 

 
 

Bilanční údaje 
 

Celková produkce odpadních vod obcí napojených na kanalizační systém 
Ivančice – Alexovice – Letkovice – Němčice – Moravské Bránice – Nové Bránice – 

Oslavany – Padochov 
 

Kód PRVKUK Název 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2000 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2010 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2015 

CZ062.3703.6208.0205.01 Ivančice 930 958 956 

CZ062.3703.6208.0205.02 Alexovice 550 562 562 

CZ062.3703.6208.0205.05 Letkovice 71 71 70 

CZ062.3703.6208.0205.06 Němčice 71 101 100 

CZ062.3703.6208.0209.01 
Moravské 
Bránice 

77 138 137 

CZ062.3703.6208.0213.01 Nové Bránice 49 48 48 

CZ062.3703.6208.0214.01 Oslavany 509 513 511 

CZ062.3703.6208.0214.02 Padochov 58 57 57 

Celkem 2 315 2 448 2 441 

*Včetně osob s ČOP, průmyslu, zemědělství a vybavenosti 
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Přehled obcí napojených na kanalizační systém Ivančice – Alexovice – 
Letkovice – Němčice – Moravské Bránice – Nové Bránice – Oslavany – Padochov 

 

Kód PRVKUK Název 
Počet připojených 
obyvatel na ČOV 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 
kanalizaci 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 

kanalizaci a ČOV 
do roku 2015 

CZ062.3703.6208.0205.01 Ivančice 6577/158 6577/158 6669/475 

CZ062.3703.6208.0205.02 Alexovice 300/0 300/0 510/23 

CZ062.3703.6208.0205.05 Letkovice 545/0 545/0 540/0 

CZ062.3703.6208.0205.06 Němčice 300/0 300/0 653/155 

CZ062.3703.6208.0209.01 
Moravské 
Bránice 

0/0 0/0 910/190 

CZ062.3703.6208.0213.01 Nové Bránice 0/0 0/0 654/128 

CZ062.3703.6208.0214.01 Oslavany 3688/40 3909/40 3967/68 

CZ062.3703.6208.0214.02 Padochov 276/0 276/0 555/25 

Celkem 11 686/198 11 907/198 14 458/1 064 

Vysvětlivka: Počet trvale bydlících obyvatel /počet osob s ČOP 

 
 

Popis současného stavu 
 
Město Ivančice a místní části Alexovice, Letkovice a Němčice mají v současnosti 

vybudovaný kanalizační systém, ukončený čistírnou odpadních vod Ivančice. Město 
Oslavany a místní část Padochov mají v současnosti vybudovaný kanalizační systém, 
ukončený čistírnou odpadních vod Oslavany. Obce Moravské Bránice a Nové Bránice 
nemají vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu.  

 
Město Ivančice má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterým je odpadní voda 

odváděna na čistírnu odpadních vod Ivančice. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu 

s nitrifikací se stabilizací kalu s kapacitou 1677 m3/d navrţenou pro 13 950 EO. Vyčištěné 
odpadní vody jsou vypouštěny do řeky Jihlavy. 

Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody od téměř všech obyvatel města. Odpadní vody 
z velmi malé části města jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 

Místní část Ivančice – Alexovice má vybudovaný systém z části jednotné a z části 
splaškové kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna do kanalizačního systému města 
Ivančice a tím na čistírnu odpadních vod Ivančice. V současné době je na kanalizaci 
napojena více neţ polovina obyvatel místní části. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány 
v bezodtokových jímkách. 

Místní část Ivančice – Letkovice má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterým 
je odpadní voda odváděna do kanalizačního systému města Ivančice a tím na čistírnu 
odpadních vod Ivančice. V současné době jsou na kanalizaci napojeni všichni obyvatelé 
místní části. 

Místní část Ivančice – Němčice má vybudovaný systém splaškové kanalizace, kterým 
je odpadní voda odváděna do kanalizačního systému města Ivančice a tím na čistírnu 
odpadních vod Ivančice. V současné době je na kanalizaci napojena méně neţ polovina 
obyvatel místní části. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 

Obec Moravské Bránice nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. 
Odpadní vody od všech obyvatel obce jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. 

Obec Nové Bránice nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Odpadní 
vody ode všech obyvatel obce jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. 
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Město Oslavany má vybudovaný systém z části jednotné a z části splaškové 
kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna na čistírnu odpadních vod Oslavany. Jedná se 

o mechanicko – biologickou čistírnu s kapacitou 732 m3/d navrţenou pro 6 100 EO. 
Mechanické předčištění tvoří česle, zdvojený vertikální lapač písku a štěrbinová nádrţ, jejíţ 
spodní část současně plní funkci anaerobní stabilizace kalu. Biologické čištění sestává ze 
čtyř klasických biologických filtrů s kamenitou náplní a dvou dosazovacích nádrţí. ČOV 
nemůţe zajistit úroveň čištění odpadních vod tak, aby byly splněny hodnoty zejména 
z hlediska odstraňování nutrientů a fosforu. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do řeky 
Oslavy. Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody od téměř všech obyvatel města. Odpadní 
vody z velmi malé části města jsou zachycovány v bezodtokových jímkách nebo septicích. 

Místní část Oslavany – Padochov má vybudovaný splaškové kanalizace, kterým je 
odpadní voda odváděna do kanalizačního systému města Oslavany a tím na čistírnu 
odpadních vod Oslavany. V současné době je na kanalizaci napojena cca  polovina obyvatel 
místní části. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 

 
 

Popis navrhovaných opatření 
 
V návrhu se jedná o utvoření kanalizačního nadobecního systému, odvádějícího 

odpadní vody z měst, obcí a místních částí Ivančice, Alexovice, Letkovice, Němčice, 
Moravské Bránice, Nové Bránice, Oslavany a Padochov na společnou ČOV Ivančice. 
Na ČOV Ivančice jsou přiváděny odpadní vody z Ivančic, Alexovic, Letkovic a Němčic. 
Na kanalizační systém města Ivančice bude napojena kanalizační síť města Oslavany 
a místní části Padochov. Přímo na ČOV Ivančice budou přiváděny odpadní vody 
z Moravských Bránic a Nových Bránic. 

 
Ve městě Ivančice je navrhována dostavba kanalizačních stok, čímţ bude 

odkanalizováno celé město. Dále je navrhována intenzifikace ČOV Ivančice, projektovaná 
kapacita je 2760 m3/d. 

V místní části Ivančice – Alexovice je navrhována dostavba kanalizačních stok, čímţ 
bude odkanalizována celá místní část. 

V místní části Ivančice – Letkovice nejsou do roku 2015 pro odvádění a čištění 
odpadních vod navrhována ţádná opatření. 

V místní části Ivančice – Němčice je navrhována dostavba kanalizačních stok, čímţ 
bude odkanalizována celá místní část. 

V obci Moravské Bránice je navrhována výstavba nové splaškové kanalizační sítě. 
Odpadní vody z celé obce budou svedeny do čerpací stanice, odkud budou přečerpávány 
výtlačným řadem na ČOV Ivančice. 

V obci Nové Bránice je navrhována výstavba nové splaškové kanalizační sítě. 
Odpadní vody z celé obce budou svedeny do čerpací stanice v Moravských Bránicích, odkud 
budou společně s odpadními vodami z Moravských Bránic přečerpávány výtlačným řadem 
na ČOV Ivančice. 

Ve městě Oslavany je navrhována dostavba kanalizačních stok, čímţ bude 
odkanalizováno celé město. Odpadní vody z celého města budou svedeny do nově 
navrhované čerpací stanice, odkud budou přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 
2,3 km do kanalizačního systému města Ivančice a dále odváděny na ČOV Ivančice. 
Stávající ČOV Oslavany bude zrušena. 

V místní části Oslavany – Padochov je navrhována dostavba kanalizačních stok, 
čímţ bude odkanalizována celá místní část. Po převedení odpadních vod z Oslavan 
na ČOV Ivančice budou také odpadní vody z Padochova čištěny na ČOV Ivančice. 
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Zhodnocení 
 
S tímto nadobecním systémem lze souhlasit v rozsahu realizovaném do r. 2015.  
 



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky 

Strana 128 

 

2.4.6 Kanalizační systém Bzenec– Vracov – Moravský Písek  

 

Schema nadobecního systému 
 

     
ČOV BZENEC 

     

          

            
            

  
VRACOV 

 
BZENEC 

 
MORAVSKÝ PÍSEK 

  

      

            

 
Poznámka: 
Políčka bez stínování představují města, obce a místní části v současné době připojené na kanalizační systém 
Políčka se stínováním představují města, obce a místní části, které budou na kanalizační systém připojeny 
do r.2015 

 

Bilanční údaje 
 

Celková produkce odpadních vod obcí napojených na kanalizační systém 
Bzenec – Vracov – Moravský Písek 

 

Kód PRVKUK Název 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d) 

r.2000 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2010 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2015 

CZ062.3706.6210.0229.01 Bzenec 1260 1269 1268 

CZ062.3706.6210.0262.01 Vracov 429 546 544 

CZ062.3706.6218.0460.01 Moravský Písek 268 264 262 

Celkem 1 957 2 079 2 074 

*Včetně osob s ČOP, průmyslu, zemědělství a vybavenosti 

 
 

Přehled obcí napojených na kanalizační systém Bzenec – Vracov – Moravský 
Písek  

 

Kód PRVKUK Název 
Počet připojených 
obyvatel na ČOV 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 
kanalizaci 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 

kanalizaci a ČOV 
do roku 2015 

CZ062.3706.6210.0229.01 Bzenec 4000/0 4000/0 4174/20 

CZ062.3706.6210.0262.01 Vracov 2175/18 2175/18 4508/35 

CZ062.3706.6218.0460.01 Moravský Písek 2155/10 2155/10 2136/10 

Celkem 8 330/28 8 330/28 10 818/65 

Vysvětlivka: Počet trvale bydlících obyvatel /počet osob s ČOP 
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Popis současného stavu 
 
Kanalizační systémy měst a obce Bzenec, Vracov a Moravský Písek tvoří v současné 

době nadobecní systém, kterým jsou odpadní vody přiváděny na čistírnu odpadních vod 
Bzenec. Kanalizační síť města Vracov a obce Moravský Písek je napojena na kanalizační 
systém města Bzenec. 

 
Město Bzenec má vybudovanou jednotnou kanalizaci, kterou jsou odpadní vody 

odváděny na ČOV Bzenec. Čistírna odpadních vod v Bzenci je řešena jako mechanicko-
biologická s kapacitou 2 700 m3/d. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do recipientu 
Syrovinka. 

Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody od téměř všech obyvatel města. Odpadní vody 
z velmi malé části města jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 

Město Vracov má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Touto kanalizační sítí jsou 
přiváděny odpadní vody do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány výtlačným potrubím 
DN 150 délky 2,4 km do kanalizačního systému města Bzenec a následně likvidovány 
na ČOV Bzenec. Část kanalizační sítě je v současné době ( r.2002 ) ve výstavbě, 
předpokládá se ukončení v roce 2004. V současné době je na kanalizaci napojena cca 
polovina obyvatel města. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 

Obec Moravský Písek má vybudovanou splaškovou kanalizační síť. Touto 
kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány 
výtlačným potrubím DN 150 délky 1,8 km do kanalizačního systému města Bzenec 
a následně likvidovány na ČOV Bzenec. V současné době jsou na kanalizaci napojeni 
všichni obyvatelé obce. 

 
 

Popis navrhovaných opatření 
 
Stávající kanalizační systém Bzenec – Vracov – Moravský Písek nebude rozšiřován. 
 
Ve městě Bzenec je navrhována rekonstrukce a dostavba stávajících kanalizačních 

stok. Předpokládá se intenzifikace čistírny odpadních vod. Je navrţena nízkozatěţovaná 
aktivace s biologickým odstraňováním dusíku a fosforu s chemickým sráţením fosforu, 
projektovaná kapacita je 3600 m3/d. 

Ve městě Vracov bude dokončena výstavba kanalizační sítě, čímţ bude 
odkanalizováno celé město. 

V obci Moravský Písek nejsou do roku 2015 pro odvádění a čištění odpadních vod 
navrhována ţádná opatření. 

 
 

Zhodnocení 
 
S tímto nadobecním systémem lze souhlasit v rozsahu realizovaném do r. 2015. 
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2.4.7 Kanalizační systém Svatobořice – Mistřín – Šardice – Hovorany 

 

Schema nadobecního systému 
 

  ČOV  
SVATOBOŘICE 

- MISTŘÍN 

 
ŠARDICE 

     

        

            
            

  SVATOBOŘICE 
- MISTŘÍN 

 
HOVORANY 

     

        

            
Poznámka: 
Políčka bez stínování představují města, obce a místní části v současné době připojené na kanalizační systém 
Políčka se stínováním představují města, obce a místní části, které budou na kanalizační systém připojeny 
do r.2015 

 
 

Bilanční údaje 
 

Celková produkce odpadních vod obcí napojených na kanalizační systém 
Svatobořice – Mistřín – Šardice – Hovorany 

 

Kód PRVKUK Název 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d) 

r.2000 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2010 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2015 

CZ062.3706.6210.0254.01 Mistřín 197 196 196 

CZ062.3706.6210.0254.02 Svatobořice 257 257 256 

CZ062.3706.6210.0256.01 Šardice 277 292 291 

CZ062.3706.6210.0234.01 Hovorany 245 266 265 

Celkem 976 1011 1008 

*Včetně osob s ČOP, průmyslu, zemědělství a vybavenosti 

 
Přehled obcí napojených na kanalizační systém Svatobořice – Mistřín – Šardice 

– Hovorany 
 

Kód PRVKUK Název 
Počet připojených 
obyvatel na ČOV 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 
kanalizaci 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 

kanalizaci a ČOV 
do roku 2015 

CZ062.3706.6210.0254.01 Mistřín 1518/0 1518/0 1505/0 

CZ062.3706.6210.0254.02 Svatobořice 1977/0 1977/0 1960/15 

CZ062.3706.6210.0256.01 Šardice 0/0 1874/0 2186/8 

CZ062.3706.6210.0234.01 Hovorany 0/0 1778/0 2204/5 

Celkem 3 495/0 7 147/0 7 855/28 

Vysvětlivka: Počet trvale bydlících obyvatel /počet osob s ČOP 
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Popis současného stavu 
 
Obec Svatobořice – Mistřín má v současnosti vybudovaný kanalizační systém, 

ukončený čistírnou odpadních vod Svatobořice – Mistřín. Obce Šardice a Hovorany mají 
v současnosti vybudovaný kanalizační systém, zaústěný do místních vodotečí. 

 
Mistřín, místní část obce Svatobořice – Mistřín má vybudovanou jednotnou 

kanalizaci, kterou jsou odpadní vody odváděny na ČOV Svatobořice - Mistřín. Čistírna 
odpadních vod je řešena jako mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací, 
s odstraňováním fosforu pomocí simultánního sráţení. s kapacitou 1100 m3/d, projektovaná 
na 8 500 EO. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do recipientu Kyjovka. 

Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody ode všech obyvatel místní části. 
Svatobořice, místní část obce Svatobořice – Mistřín má vybudovanou jednotnou 

kanalizaci, kterou jsou odpadní vody odváděny na ČOV Svatobořice - Mistřín. V současné 
době jsou na kanalizaci napojeni všichni obyvatelé. 

Obec Šardice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť, zaústěnou 
do Šardického potoka. V současné době je na kanalizaci po předčištění v septicích napojena 
větší část obyvatel obce. Odpadní vody z ostatních částí obce jsou zachycovány 
v bezodtokých jímkách. 

Obec Hovorany má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť, zaústěnou 
do Hovoranského potoka. V současné době je na kanalizaci po předčištění v septicích 
napojena větší část obyvatel obce. Odpadní vody z ostatních částí obce jsou zachycovány 
v bezodtokých jímkách. 

 
 

Popis navrhovaných opatření 
 
V návrhu se jedná o utvoření kanalizačního nadobecního systému, odvádějícího 

odpadní vody z obcí Svatobořice – Mistřín, Šardice a Hovorany na společnou 
ČOV Svatobořice – Mistřín. Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody ze Svatobořic – Mistřína. 
Přímo na ČOV budou přiváděny odpadní vody ze Šardic. Na kanalizační systém obce 
Šardice bude napojena kanalizační síť obce Hovorany. 

 
V Mistříně nejsou do roku 2015 pro odvádění a čištění odpadních vod navrhována 

ţádná opatření. 
Ve Svatobořicích nejsou do roku 2015 pro odvádění a čištění odpadních vod 

navrhována ţádná opatření. 
V obci Šardice je navrţena výstavba kanalizačního sběrače, který bude podchycovat 

stávající výusti. Odpadní vody z celé obce budou tímto sběračem odváděny do nové čerpací 
stanice, z níţ budou čerpány výtlačným řadem DN 150 délky 5,7 km na ČOV  Svatobořice – 
Mistřín. Výstavba v současné době probíhá. 

V obci Hovorany je navrhována dostavba kanalizační sítě. Odpadní vody budou 
odváděny do čerpací stanice, z níţ budou čerpány výtlačným řadem DN 200 délky 1,68 km 
do kanalizační sítě obce Šardice a dále pak odváděny na ČOV  Svatobořice – Mistřín. 
Výstavba v současné době probíhá. 

 

Zhodnocení 
 
S tímto nadobecním systémem lze souhlasit v rozsahu realizovaném do r. 2015. 



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky 

Strana 132 

2.4.8 Kanalizační systém Kyjov – Boršov – Netčice – Bukovany – 
Kostelec 

 

Schema nadobecního systému 
 
 

     
ČOV KYJOV 

      

           

             
             

  
BORŠOV 

 
KYJOV 

 
NETČICE 

   

       

             
             

  
BUKOVANY 

    
KOSTELEC 

   

         

             
Poznámka: 
Políčka bez stínování představují města, obce a místní části v současné době připojené na kanalizační systém 
Políčka se stínováním představují města, obce a místní části, které budou na kanalizační systém připojeny 
do r.2015 

 
 

Bilanční údaje 
 

Celková produkce odpadních vod obcí napojených na kanalizační systém 
Kyjov – Boršov – Netčice – Bukovany – Kostelec 

 

Kód PRVKUK Název 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2000 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2010 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2015 

CZ062.3706.6210.0239.01 Kyjov 1960 1955 1952 

CZ062.3706.6210.0239.03 Boršov 85 86 86 

CZ062.3706.6210.0239.04 Netčice 441 438 437 

CZ062.3706.6210.0228.01 Bukovany 88 92 91 

CZ062.3706.6210.0238.01 Kostelec 82 81 81 

Celkem 2 656 2 652 2 647 

*Včetně osob s ČOP, průmyslu, zemědělství a vybavenosti 
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Přehled obcí napojených na kanalizační systém Kyjov – Boršov 
 – Netčice – Bukovany – Kostelec 

 

Kód PRVKUK Název 
Počet připojených 
obyvatel na ČOV 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 
kanalizaci 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 

kanalizaci a ČOV 
do roku 2015 

CZ062.3706.6210.0239.01 Kyjov 7841/0 7841/0 7773/0 

CZ062.3706.6210.0239.03 Boršov 634/3 634/3 661/3 

CZ062.3706.6210.0239.04 Netčice 3384/10 3384/10 3355/10 

CZ062.3706.6210.0228.01 Bukovany 0/0 690/0 762/0 

CZ062.3706.6210.0238.01 Kostelec 0/0 563/10 744/10 

Celkem 11 859/13 13 112/23 13 295/23 

Vysvětlivka: Počet trvale bydlících obyvatel /počet osob s ČOP 

 
 

Popis současného stavu 
 
Město Kyjov a místní části Boršov a Netčice mají v současnosti vybudovaný 

kanalizační systém, ukončený čistírnou odpadních vod Kyjov. Obce Bukovany a Kostelec 
mají v současnosti vybudovaný kanalizační systém, zaústěný do místních vodotečí. 

 
Město Kyjov má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterým je odpadní voda 

odváděna na čistírnu odpadních vod Kyjov. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu 

s nitrifikací a denitrifikací, s odstraňováním fosforu s kapacitou 3192 m3/d navrţenou 
pro 21 550 EO. Recipientem vyčištěné vody je Huťský járek a následně Kyjovka. 

Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody od všech obyvatel města. 
Místní část Kyjov – Boršov má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterým je 

odpadní voda odváděna do kanalizačního systému města Kyjov a tím na čistírnu odpadních 
vod Kyjov. V současné době jsou na kanalizaci napojeni téměř všichni obyvatelé místní části. 
Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 

Místní část Kyjov – Netčice má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterým je 
odpadní voda odváděna do kanalizačního systému města Kyjov a tím na čistírnu odpadních 
vod Kyjov. V současné době jsou na kanalizaci napojeni všichni obyvatelé místní části. 

Obec Bukovany má vybudovaný systém jednotné kanalizace, zaústěný 
do melioračních odpadů a Bukovanského potoka. V současné době je na kanalizaci 
po předčištění v septicích napojena větší část obyvatel obce. Odpadní vody z ostatních částí 
obce jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. 

Obec Kostelec má vybudovaný systém jednotné kanalizace, zaústěný do recipientu 
Malšinka. V současné době je na kanalizaci po předčištění v septicích napojena větší část 
obyvatel obce. Odpadní vody z ostatních částí obce jsou zachycovány v bezodtokých 
jímkách. 

 
 

Popis navrhovaných opatření 
 
V návrhu se jedná o utvoření kanalizačního nadobecního systému, odvádějícího 

odpadní vody z města, obcí a místních částí Kyjov, Boršov, Netčice, Bukovany a Kostelec 
na společnou ČOV Kyjov. Na ČOV Kyjov jsou přiváděny odpadní vody z Kyjova, Boršova 
a Netšic. Kanalizační síť obce Bukovany bude napojena na kanalizační síť místní části Kyjov 
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– Boršov, kanalizační síť obce Kostelec bude napojena na kanalizační síť místní části Kyjov 
– Kostelec. 

 
Ve městě Kyjov je navrhována rekonstrukce stávajících kanalizačních stok. Dále je 

navrhována rekonstrukce ČOV Kyjov ( modernizace kalové koncovky, doplnění chemického 
hospodářství ). 

V místní části Kyjov – Boršov je navrhována dostavba a rekonstrukce stávajících 
kanalizačních stok. 

V místní části Kyjov – Netčice nejsou do roku 2015 pro odvádění a čištění odpadních 
vod navrhována ţádná opatření. 

V obci Bukovany je navrţena výstavba kanalizačního sběrače, který bude 
podchycovat stávající výusti. Odpadní vody z celé obce budou tímto sběračem odváděny 
do kanalizační sítě místní části Kyjov – Boršov a dále na ČOV Kyjov.  

V obci Kostelec je navrţena výstavba kanalizačního sběrače, který bude podchycovat 
stávající výusti. Odpadní vody z celé obce budou tímto sběračem délky 1,91 km odváděny 
do kanalizační sítě místní části Kyjov – Netčice a dále na ČOV Kyjov. 

 
 

Zhodnocení 
 
S tímto nadobecním systémem lze souhlasit v rozsahu realizovaném do r. 2015.  
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2.4.9 Kanalizační systém Tetčice – Rosice – Zastávka – Babice u Rosic – 
Ostrovačice – Říčany 

 

Schema nadobecního systému 
 

       
ČOV TETČICE 

    

           

             
             

 
ZASTÁVKA 

 
ROSICE 

 
TETČICE 

    

       

             
             

 BABICE 
U ROSIC 

 
OSTROVAČICE 

 
ŘÍČANY 

    

       

             
Poznámka: 
Políčka bez stínování představují města, obce a místní části v současné době připojené na kanalizační systém 
Políčka se stínováním představují města, obce a místní části, které budou na kanalizační systém připojeny 
do r.2015 

 
 

Bilanční údaje 
 

Celková produkce odpadních vod obcí napojených na kanalizační systém 
Tetčice – Rosice – Zastávka – Babice u Rosic – Ostrovačice – Říčany 

 

Kód PRVKUK Název 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2000 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2010 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2015 

CZ062.3703.6214.0347.01 Tetčice 249 249 259 

CZ062.3703.6214.0342.01 Rosice 758 781 793 

CZ062.3703.6214.0353.01 Zastávka 309 328 327 

CZ062.3703.6214.0332.01 Babice u Rosic 38 69 69 

CZ062.3703.6214.0339.01 Ostrovačice 57 74 74 

CZ062.3703.6214.0344.01 Říčany 136 220 220 

Celkem 1 574 1 721 1 742 

*Včetně osob s ČOP, průmyslu, zemědělství a vybavenosti 
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Přehled obcí napojených na kanalizační systém Tetčice – Rosice – Zastávka – 

Babice u Rosic – Ostrovačice – Říčany 
 

Kód PRVKUK Název 
Počet připojených 
obyvatel na ČOV 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 
kanalizaci 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 

kanalizaci a ČOV 
do roku 2015 

CZ062.3703.6214.0347.01 Tetčice 763/100 763/100 932/125 

CZ062.3703.6214.0342.01 Rosice 5087/100 5087/100 5264/140 

CZ062.3703.6214.0353.01 Zastávka 1990/5 1990/5 2388/5 

CZ062.3703.6214.0332.01 Babice u Rosic 0/0 0/0 519/65 

CZ062.3703.6214.0339.01 Ostrovačice 270/25 270/25 575/50 

CZ062.3703.6214.0344.01 Říčany 0/0 0/0 1669/20 

Celkem 8 110/230 8 110/230 11 347/405 

Vysvětlivka: Počet trvale bydlících obyvatel /počet osob s ČOP 
 
 

Popis současného stavu 
 
Kanalizační systémy města a obcí Tetčice, Rosice a Zastávka tvoří v současné době 

nadobecní systém, kterým jsou odpadní vody přiváděny na čistírnu odpadních vod Tetčice. 
Kanalizační síť města Rosice je napojena na kanalizační systém obce Tetčice. 
Na kanalizační síť Rosic je napojena kanalizační síť obce Zastávka. Obce Babice u Rosic 
a Říčany nemají vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Ostrovačice má částečně 
vybudovaný systém oddílné kanalizace ukončený místní čistírnou odpadních vod. 

 
Obec Tetčice má vybudovaný systém z části jednotné a z části oddílné kanalizace, 

kterým je odpadní voda odváděna na čistírnu odpadních vod Tetčice. Jedná se 
o mechanicko – biologickou čistírnu s aerobní stabilizací kalu ve dvoulinkovém uspořádání, 

s kapacitou 1200 m3/d navrţenou pro 10 000 EO. Recipientem vyčištěné vody je Bobrava. 
V současné době jsou na ČOV přiváděny odpadní vody od většiny obyvatel obce. 

Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 
Město Rosice má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterým jsou odpadní vody 

odváděny do kanalizačního systému obce Tetčice a tím na čistírnu odpadních vod Tetčice. 
V současné době jsou na kanalizaci napojeni téměř všichni obyvatelé města. Zbylé odpadní 
vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 

Obec Zastávka má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterým jsou odpadní 
vody odváděny do kanalizačního systému města Rosice. Odtud jsou potom odpadní vody 
odváděny do kanalizační sítě obce Tetčice a tím na čistírnu odpadních vod Tetčice. 
V současné době je na kanalizaci napojena větší část obyvatel obce. Zbylé odpadní vody 
jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 

Obec Babice u Rosic nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Odpadní 
vody od všech obyvatel obce jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. 

Obec Ostrovačice má částečně vybudovaný systém oddílné kanalizace, kterým jsou 
odpadní vody odváděny na čistírnu odpadních vod Ostrovačice. Jedná se o mechanicko – 

biologickou ČOV BC 25 s kapacitou 36 m3/d. ČOV není kapacitně postačující pro napojení 
všech obyvatel obce ( v současnosti napojena škola a část obce). V současné době je 
na kanalizaci napojena menší část obyvatel obce. Odpadní vody z ostatních částí obce jsou 
zachycovány v bezodtokých jímkách. 
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Obec Říčany nemá vybudovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Odpadní vody 
ode všech obyvatel obce jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. 

 
 

Popis navrhovaných opatření 
 
V návrhu se jedná o rozšíření kanalizačního nadobecního systému, odvádějícího 

odpadní vody z města a obcí Tetčice, Rosice a Zastávka na čistírnu odpadních vod Tetčice. 
Kanalizační síť obce Babice u Rosic bude napojena na kanalizační síť obce Zastávka. 
Kanalizační síť obce Ostrovačice bude napojena na kanalizační systém Rosic. Kanalizační 
síť obce Říčany bude napojena na kanalizační síť obce Ostrovačice. 

 
 
V obci Tetčice je navrhována dostavba kanalizačních stok, čímţ bude 

odkanalizována celá obec. Dále je navrhována intenzifikace ČOV Tetčice, projektovaná 
kapacita je 2160 m3/d. ČOV Tetčice bude rekonstruována na čistírnu odpadních vod 
s nitrifikací a denitrifikací a s odstraňováním fosforu. 

Ve městě Rosice je navrhována dostavba kanalizačních stok, čímţ bude 
odkanalizováno celé město. 

V obci Zastávka je navrhována dostavba kanalizační sítě a rekonstrukce stávajících 
kanalizačních stok. 

V obci Babice u Rosic je navrhována výstavba nové splaškové kanalizační sítě. 
Odpadní vody z celé obce budou touto kanalizací gravitačně odváděny do kanalizační sítě 
obce Zastávka a společně pak přes Rosice a Tetčice na ČOV Tetčice. 

V obci Ostrovačice je navrhována dostavba oddílné kanalizace a výstavba 
kanalizačního sběrače, kterým budou veškeré odpadní vody z obce odváděny do kanalizační 
sítě města Rosice. Z Rosic pak budou odpadní vody odváděny přes Tetčice na ČOV Tetčice. 

V obci Říčany je navrhována výstavba oddílné kanalizace. Odpadní vody z celé obce 
budou touto kanalizací odvedeny do kanalizační sítě obce Ostrovačice a odtud dále přes 
Rosice a Tetčice na ČOV Tetčice. 

 
 

Zhodnocení 
 
S tímto nadobecním systémem lze souhlasit v rozsahu realizovaném do r. 2015.  
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2.4.10 Kanalizační systém Hrušky - Křenovice - Holubice 

 

Schema nadobecního systému 
 

  
ČOV HRUŠKY 

       

         

           
           

  
HRUŠKY 

 
KŘENOVICE 

 
HOLUBICE 

 

     

           
Poznámka: 
Políčka bez stínování představují města, obce a místní části v současné době připojené na kanalizační systém 
Políčka se stínováním představují města, obce a místní části, které budou na kanalizační systém připojeny 
do r.2015 

 
 

Bilanční údaje 
 

Celková produkce odpadních vod obcí napojených na kanalizační systém 
Hrušky - Křenovice - Holubice 

 

Kód PRVKUK Název 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2000 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2010 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2015 

CZ062.3712.6215.0361.01 Hrušky 99 108 108 

CZ062.3712.6215.0363.01 Křenovice 215 215 215 

CZ062.3712.6215.0359.01 Holubice 109 109 109 

Celkem 423 432 432 

*Včetně osob s ČOP, průmyslu, zemědělství a vybavenosti 

 
 

Přehled obcí napojených na kanalizační systém  
Hrušky - Křenovice - Holubice 

 

Kód PRVKUK Název 
Počet připojených 
obyvatel na ČOV 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 
kanalizaci 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 

kanalizaci a ČOV 
do roku 2015 

CZ062.3712.6215.0361.01 Hrušky 650/0 650/0 738/25 

CZ062.3712.6215.0363.01 Křenovice 0/0 1752/0 1737/28 

CZ062.3712.6215.0359.01 Holubice 0/0 808/4 843/4 

Celkem 650/0 3 210/4 3 318/57 

Vysvětlivka: Počet trvale bydlících obyvatel /počet osob s ČOP 
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Popis současného stavu 
 
Obec Hrušky má v současnosti vybudovaný kanalizační systém, ukončený čistírnou 

odpadních vod Hrušky. Obce Křenovice a Holubice mají v současnosti vybudovaný 
kanalizační systém, zaústěný do místních vodotečí. 

 
Obec Hrušky má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterým jsou odpadní vody 

odváděny na čistírnu odpadních vod Hrušky. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu 

s kapacitou 216 m3/d. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Litavy. V současné době 
jsou na ČOV přiváděny odpadní vody od většiny obyvatel obce. Zbylé odpadní vody jsou 
zachycovány v bezodtokových jímkách. 

Obec Křenovice má vybudovanou jednotnou kanalizaci, zaústěnou do potoka 
Rakovce. V současné době jsou na tuto kanalizaci po předčištění v septicích napojeni 
všichni obyvatelé obce. 

Obec Holubice má vybudovanou jednotnou kanalizaci, zaústěnou do potoka 
Rakovce. V současné době jsou na tuto kanalizaci po předčištění v septicích napojeni téměř 
všichni obyvatelé obce. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 

 
 

Popis navrhovaných opatření 
 
V návrhu se jedná o vytvoření nadobecního systému, odvádějícího odpadní vody 

z obcí Hrušky, Křenovice a Holubice na společnou ČOV Hrušky. Kanalizační síť obce 
Holubice bude napojena na kanalizační síť obce Křenovice. Kanalizační síť obce Křenovice 
bude napojena na kanalizační síť obce Hrušky. 

V obci Hrušky je navrhována dostavba a rekonstrukce stávajících kanalizačních stok. 
Dále je navrhována rekonstrukce ČOV Hrušky. 

V obci Křenovice je navrhována dostavba a rekonstrukce stávajících kanalizačních 
stok. Je navrţena výstavba kanalizačního sběrače, který bude podchycovat stávající výusti. 
Odpadní vody z celé obce budou tímto sběračem odváděny do kanalizační sítě obce Hrušky 
a dále na ČOV Hrušky. 

V obci Holubice je navrhována dostavba kanalizační sítě. Je navrţena výstavba 
kanalizačního sběrače, který bude podchycovat stávající výusti. Odpadní vody z celé obce 
budou tímto sběračem odváděny do kanalizační sítě obce Křenovice a společně s odpadními 
vodami z této obce do kanalizační sítě obce Hrušky a dále na ČOV Hrušky. 

 
 

Zhodnocení 
 
S tímto kanalizačním systémem lze souhlasit v rozsahu realizovaném do r.2015. 
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2.4.11 Kanalizační systém Bílovice nad Svitavou – Řícmanice – Kanice – 
Ochoz u Brna 

 

Schema nadobecního systému 
 

 ČOV BÍLOVICE NAD 
SVITAVOU 

         

          

            
            

 BÍLOVICE NAD 
SVITAVOU 

 
ŘÍCMANICE 

 
KANICE 

 OCHOZ 
U BRNA     

            
Poznámka: 
Políčka bez stínování představují města, obce a místní části v současné době připojené na kanalizační systém 
Políčka se stínováním představují města, obce a místní části, které budou na kanalizační systém připojeny 
do r.2015 

 
 

Bilanční údaje 
 

Celková produkce odpadních vod obcí napojených na kanalizační systém 
Bílovice nad Svitavou – Řícmanice – Kanice – Ochoz u Brna 

 

Kód PRVKUK Název 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d) 

r.2000 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2010 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2015 

CZ062.3703.6216.0375.01 Bílovice n.Svit. 273 290 289 

CZ062.3703.6216.0400.01 Řícmanice 56 56 56 

CZ062.3703.6216.0381.01 Kanice 46 46 46 

CZ062.3703.6216.0388.01 Ochoz u Brna 110 110 250 

Celkem 485 502 641 

*Včetně osob s ČOP, průmyslu, zemědělství a vybavenosti 
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Přehled obcí napojených na kanalizační systém Bílovice nad Svitavou – 

Řícmanice – Kanice – Ochoz u Brna 
 

Kód PRVKUK Název 
Počet připojených 
obyvatel na ČOV 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 
kanalizaci 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 

kanalizaci a ČOV 
do roku 2015 

CZ062.3703.6216.0375.01 Bílovice n.Svit. 2150/15 2150/15 2284/150 

CZ062.3703.6216.0400.01 Řícmanice 92/0 92/0 92/0 

CZ062.3703.6216.0381.01 Kanice 80/0 80/0 80/0 

CZ062.3703.6216.0388.01 Ochoz u Brna 200/0 200/0 1082/1198 

Celkem 2 522/15 2 522/15 3 538/1348 

Vysvětlivka: Počet trvale bydlících obyvatel /počet osob s ČOP 

 
 

Popis současného stavu 
 
Kanalizační systémy obcí Bílovice nad Svitavou, Řícmanice, Kanice a Ochoz u Brna 

tvoří v současné době nadobecní systém, kterým jsou odpadní vody přiváděny na čistírnu 
odpadních vod Bílovice nad Svitavou. Odpadní vody jsou odváděny z Ochozu u Brna přes 
Kanice, Řícmanice a Bílovice nad Svitavou na ČOV Bílovice nad Svitavou. 

 
Obec Bílovice nad Svitavou má vybudovanou z části jednotnou a z části oddílnou 

kanalizaci, kterou jsou odpadní vody odváděny na ČOV Bílovice nad Svitavou. Čistírna 
odpadních vod v Bílovicích nad Svitavou je řešena jako mechanicko-biologická s nitrifikací 
a denitrifikací, s kapacitou 660 m3/d navrţenou pro 4 860 EO. Vyčištěné odpadní vody jsou 
vypouštěny do recipientu Svitava. 

Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody od téměř všech obyvatel obce. Odpadní vody 
z  malé části obce jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 

Obec Řícmanice má částečně vybudovanou splaškovou kanalizaci. Obcemi prochází 
kanalizační sběrač, který odvádí splaškové odpadní vody z obcí Ochoz u Brna a Kanice na 
stávající ČOV Bílovice nad Svitavou. V obci Řícmanice jsou na tento sběrač napojeni pouze 
obyvatelé ulice, kudy sběrač prochází. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány 
v bezodtokových jímkách. 

Obec Kanice má částečně vybudovanou splaškovou kanalizační síť. Touto 
kanalizační sítí jsou odpadní vody odváděny do kanalizačního sběrače, který odvádí 
splaškové odpadní vody z obcí Ochoz u Brna přes Kanice a Řícmanice na ČOV Bílovice 
nad Svitavou. V současné době je na kanalizaci napojena malá část obyvatel obce. Zbylé 
odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 

Obec Ochoz u Brna má částečně vybudovanou splaškovou kanalizační síť. Touto 
kanalizační sítí jsou odpadní vody odváděny kanalizačním sběračem přes obce Kanice 
a Řícmanice na ČOV Bílovice nad Svitavou. V současné době je na kanalizaci napojena 
malá část obyvatel obce. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 

 
 

Popis navrhovaných opatření 
 
Stávající kanalizační systém Bílovice nad Svitavou – Řícmanice – Kanice – Ochoz 

u Brna nebude rozšiřován. 
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V obci Bílovice nad Svitavou je navrhována rekonstrukce a dostavba stávajících 

kanalizačních stok. Dále je navrhována rekonstrukce čistírny odpadních vod ( pouze 
dovybavení ). 

Ve obci Řícmanice nejsou do roku 2015 pro odvádění a čištění odpadních vod 
navrhována ţádná opatření. 

V obci Kanice nejsou do roku 2015 pro odvádění a čištění odpadních vod navrhována 
ţádná opatření. 

V obci Ochoz u Brna je navrhována dostavba kanalizačních stok, čímţ bude 
odkanalizováno celá obec. 

 
 

Zhodnocení 
 
S tímto nadobecním systémem lze souhlasit v rozsahu realizovaném do r. 2015.
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2.4.12 Kanalizační systém Tišnov – Předklášteří – Štěpánovice 

 

Schema nadobecního systému 
 

 
TIŠNOV 

         

          

     
ČOV TIŠNOV 

     

          

 
PŘEDKLÁŠTEŘÍ 

         

          

            
            

 
ŠTĚPÁNOVICE 

         

          

            
Poznámka: 
Políčka bez stínování představují města, obce a místní části v současné době připojené na kanalizační systém 
Políčka se stínováním představují města, obce a místní části, které budou na kanalizační systém připojeny 
do r.2015 

 
 

Bilanční údaje 
 

Celková produkce odpadních vod obcí napojených na kanalizační systém 
Tišnov – Předklášteří – Štěpánovice 

 

Kód PRVKUK Název 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d) 

r.2000 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2010 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2015 

CZ062.3703.6217.0442.05 Tišnov 1335 1349 1355 

CZ062.3703.6217.0432.01 Předklášteří 173 172 178 

CZ062.3703.6217.0441.01 Štěpánovice 50 54 54 

Celkem 1 558 1 575 1 587 

*Včetně osob s ČOP, průmyslu, zemědělství a vybavenosti 
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Přehled obcí napojených na kanalizační systém Tišnov – Předklášteří – 

Štěpánovice 
 

Kód PRVKUK Název 
Počet připojených 
obyvatel na ČOV 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 
kanalizaci 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 

kanalizaci a ČOV 
do roku 2015 

CZ062.3703.6217.0442.05 Tišnov 8212/325 8212/325 8141/325 

CZ062.3703.6217.0432.01 Předklášteří 1270/5 1270/5 1328/50 

CZ062.3703.6217.0441.01 Štěpánovice 329/0 329/0 409/50 

Celkem 9 811/330 9 811/330 9 878/425 

Vysvětlivka: Počet trvale bydlících obyvatel /počet osob s ČOP 

 
 

Popis současného stavu 
 
Kanalizační systémy města a obcí Tišnov, Předklášteří a Štěpánovice tvoří 

v současné době nadobecní systém, kterým jsou odpadní vody přiváděny na čistírnu 
odpadních vod Tišnov - Březina. Odpadní vody jsou odváděny ze  Štěpánovic 
přes Předklášteří do Tišnova dále na ČOV Tišnov. 

 
Město Tišnov  má vybudovanou jednotnou kanalizaci, kterou jsou odpadní vody 

odváděny na ČOV Tišnov (situována na k.ú. obce Březina ). Čistírna odpadních vod Tišnov 
je řešena jako mechanicko-biologická s kapacitou1296 m3/d. Vyčištěné odpadní vody jsou 
vypouštěny do řeky Svratky. 

Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody od všech obyvatel města. 
Obec Předkláštěří má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Kanalizačním 

sběračem jsou odpadní vody odváděny do Tišnova a odtud společným sběračem 
na ČOV Tišnov. V současné době je na kanalizaci napojena převáţná většina obyvatel obce. 
Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 

Obec Štěpánovice má vybudovaný systém tlakové kanalizace, kterým jsou odpadní 
vody odváděny do kanalizační sítě obce Předklášteří a dále přes Tišnov na ČOV Tišnov. 
V současné době je na kanalizaci napojena převáţná většina obyvatel obce. Zbylé odpadní 
vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 

 
 

Popis navrhovaných opatření 
 
Stávající kanalizační systém Tišnov – Předklášteří – Štěpánovice nebude rozšiřován. 
 
Ve městě Tišnov je navrhována rekonstrukce a dostavba stávajících kanalizačních 

stok. Dále je navrhována intenzifikace čistírny odpadních vod Tišnov, projektovaná kapacita 
je 2160 m3/d, 18 000 EO. 

V obci Předklášteří je navrhována dostavba kanalizačních stok, čímţ bude 
odkanalizováno celá obec. 

V obci Štěpánovice je navrhována pouze dostavba kanalizačních přípojek, čímţ bude 
odkanalizována celá obec. 

 
Zhodnocení 
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S tímto nadobecním systémem lze souhlasit v rozsahu realizovaném do r. 2015. 
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2.4.13 Kanalizační systém Znojmo – Konice – Popice – Oblekovice – 
Přímětice – Nový Šaldorf – Sedlešovice – Mašovice – Suchohrdly – 
Kuchařovice – Dobšice – Dyje  

 

Schema nadobecního systému 
 

           

   
PŘÍMĚTICE 

 
KUCHAŘOVICE 

   

       

           
           

MAŠOVICE 
 

ZNOJMO 
 

SUCHOHRDLY 
   

     

           
           

   
DOBŠICE 

 
ČOV ZNOJMO 

 
DYJE 

     

           
           

   
OBLEKOVICE 

      

         

           
           

SEDLEŠOVICE 
 NOVÝ 

ŠALDORF 

      

       

           
           

           
           

 
POPICE 

  
KONICE 

    

       

           
Poznámka: 
Políčka bez stínování představují města, obce a místní části v současné době připojené na kanalizační systém 
Políčka se stínováním představují města, obce a místní části, které budou na kanalizační systém připojeny 
do r.2015 
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Bilanční údaje 
 

Celková produkce odpadních vod obcí napojených na kanalizační systém 
Znojmo – Konice – Popice – Oblekovice – Přímětice – Nový Šaldorf – Sedlešovice – 

Mašovice – Suchohrdly – Kuchařovice – Dobšice – Dyje 
 

Kód PRVKUK Název 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2000 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2010 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2015 

CZ062.3713.6220.0620.09 Znojmo 7169 7308 7374 

CZ062.3713.6220.0620.03 Konice 43 43 43 

CZ062.3713.6220.0620.07 Popice 20 20 20 

CZ062.3713.6220.0620.06 Oblekovice 139 147 146 

CZ062.3713.6220.0620.08 Přímětice 439 491 496 

CZ062.3713.6220.0569.01 Nový Šaldorf 75 75 75 

CZ062.3713.6220.0569.02 Sedlešovice 38 38 38 

CZ062.3713.6220.0563.01 Mašovice 50 50 50 

CZ062.3713.6220.0594.01 Suchohrdly 108 107 119 

CZ062.3713.6220.0554.01 Kuchařovice 101 101 112 

CZ062.3713.6220.0528.01 Dobšice 282 293 302 

CZ062.3713.6220.0531.01 Dyje 46 47 48 

Celkem 8 510 8 720 8 823 

*Včetně osob s ČOP, průmyslu, zemědělství a vybavenosti 

 
 

Přehled obcí napojených na kanalizační systém Znojmo – Konice – Popice – 
Oblekovice – Přímětice – Nový Šaldorf – Sedlešovice – Mašovice – Suchohrdly – 

Kuchařovice – Dobšice – Dyje 
 

Kód PRVKUK Název 
Počet připojených 
obyvatel na ČOV 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 
kanalizaci 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 

kanalizaci a ČOV 
do roku 2015 

CZ062.3713.6220.0620.09 Znojmo 29790/0 29790/0 29639/0 

CZ062.3713.6220.0620.03 Konice 358/0 358/0 355/0 

CZ062.3713.6220.0620.07 Popice 164/0 164/0 163/0 

CZ062.3713.6220.0620.06 Oblekovice 964/0 964/0 1124/3 

CZ062.3713.6220.0620.08 Přímětice 2665/0 2665/0 3302/5 

CZ062.3713.6220.0569.01 Nový Šaldorf 579/0 579/0 574/0 

CZ062.3713.6220.0569.02 Sedlešovice 299/0 299/0 296/0 

CZ062.3713.6220.0563.01 Mašovice 407/15 407/15 403/15 

CZ062.3713.6220.0594.01 Suchohrdly 740/15 740/15 979/15 

CZ062.3713.6220.0554.01 Kuchařovice 680/40 680/40 898/40 

CZ062.3713.6220.0528.01 Dobšice 2346/0 2346/0 2326/0 

CZ062.3713.6220.0531.01 Dyje 357/0 357/0 354/0 

Celkem 39 349/70 39 349/70 40 413/78 

Vysvětlivka: Počet trvale bydlících obyvatel /počet osob s ČOP 
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Popis současného stavu 
 
Kanalizační systémy města, obcí a místních částí Znojmo, Konice, Popice, 

Oblekovice, Přímětice, Nový Šaldorf – Sedlešovice, Mašovice, Suchohrdly, Kuchařovice, 
Dobšice a Dyje tvoří v současné době nadobecní systém, kterým jsou odpadní vody 
přiváděny na čistírnu odpadních vod Znojmo. Znojmo a všechny zmíněné obce a místní části 
mají v současnosti vybudované systémy jednotné či oddílné kanalizace. Přímo 
na ČOV Znojmo jsou přiváděny odpadní vody z Dyje a Dobšic. Odpadní vody z Popic 
a Konic jsou odváděny společně přes Nový Šaldorf a Oblekovice  do Dobšic. Na kanalizační 
síť Nového Šaldorfu je napojena kanalizační síť Sedlešovic. Na kanalizační systém Znojma 
jsou napojeny kanalizační sítě místní části Přímětice a obcí Mašovice a Suchohrdly. 
Na kanalizační síť obce Suchohrdly  je napojena kanalizační síť Kuchařovic. 

 
Město Znojmo má vybudovaný systém jednotné kanalizace. Výjimku s oddílnou 

kanalizací tvoří pouze malá území. Touto kanalizací je odpadní voda odváděna na čistírnu 
odpadních vod Znojmo (situována na k.ú. obce Dobšice ). Čistírna odpadních vod Znojmo je 
mechanicko – biologická čistírna s denitrifikací a nitrifikací, s odstraňováním fosforu 
s kapacitou 19 000 m3/d, navrţená pro 99 000 EO. Vyčištěná voda je vypouštěna do řeky 
Dyje. 

V současné době jsou na kanalizaci napojeni téměř všichni obyvatelé města. Zbylé 
odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 

Místní část Znojmo – Konice má vybudovanou splaškovou kanalizační síť. Touto 
kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody do čerpací stanice Konice, ze které jsou 
přečerpávány výtlačným potrubím DN 100 délky 1,3 km do kanalizačního systému místní 
části Nový Šaldorf a následně přes Oblekovice a Dobšice odváděny na ČOV Znojmo. 
V současné době jsou na kanalizaci napojeni všichni obyvatelé místní části. 

Místní část Znojmo – Popice má vybudovanou splaškovou kanalizační síť. Touto 
kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány 
výtlačným potrubím DN 100 délky 1,3 km do čerpací stanice Konice. Z ČS Konice jsou 
odpadní vody z Konic a Popic společně odváděny do kanalizačního systému místní části 
Nový Šaldorf a následně přes Oblekovice a Dobšice odváděny na ČOV Znojmo. V současné 
době jsou na kanalizaci napojeni všichni obyvatelé místní části. 

Místní část Znojmo – Oblekovice má vybudovanou splaškovou kanalizační síť. Touto 
kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány 
výtlačným potrubím DN 100 délky 0,6 km na levý břeh Dyje a zaústěny do stoky AO, která je 
součástí kanalizačního systému města Znojmo. Odtud jsou odpadní vody odváděny 
přes Dobšice na ČOV Znojmo. V současné době je na kanalizaci napojena většina obyvatel 
místní části. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 

Místní část Znojmo – Přímětice má částečně vybudovanou splaškovou kanalizační 
síť. Kanalizačním sběračem jsou odpadní vody odváděny do kanalizačního systému města 
Znojmo a následně přes Dobšice na ČOV Znojmo. V současné době je na kanalizaci 
napojena větší část obyvatel místní části. Severní část Přímětic na levém břehu Dobšického 
potoka odkanalizována není, odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 

Místní část obce Nový Šaldorf – Sedlešovice, Nový Šaldorf, má vybudovanou 
splaškovou kanalizační síť. Kanalizačním sběračem jsou odpadní vody odváděny přes 
Oblekovice do kanalizačního systému města Znojmo a následně přes Dobšice 
na ČOV Znojmo. V současné době jsou na kanalizaci napojeni všichni obyvatelé místní části. 

Místní část obce Nový Šaldorf – Sedlešovice, Sedlešovice, má vybudovanou 
splaškovou kanalizační síť. Touto kanalizační sítí jsou odpadní vody odváděny 
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do kanalizační sítě místní části Nový Šaldorf a dále společně kanalizačním sběračem přes 
Oblekovice do kanalizačního systému města Znojmo a následně přes Dobšice 
na ČOV Znojmo. V současné době jsou na kanalizaci napojeni všichni obyvatelé místní části. 

Obec Mašovice má vybudovanou splaškovou kanalizační síť. Touto kanalizační sítí 
jsou přiváděny odpadní vody do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány výtlačným 
potrubím DN 100 délky 4,08 km do kanalizačního systému města Znojmo a následně 
přes Dobšice na ČOV Znojmo. V současné době jsou na kanalizaci napojeni všichni 
obyvatelé obce. 

Obec Suchohrdly má vybudovanou splaškovou kanalizační síť. Touto kanalizační sítí 
jsou přiváděny odpadní vody do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány výtlačným 
potrubím DN 80 aţ DN 100 délky 1,75 km do kanalizačního systému města Znojmo 
a následně přes Dobšice na ČOV Znojmo. V současné době je na kanalizaci napojena větší 
část obyvatel obce. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 

Obec Kuchařovice má vybudovanou splaškovou kanalizační síť. Touto kanalizační 
sítí jsou přiváděny odpadní vody do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány výtlačným 
potrubím do kanalizační sítě obce Suchohrdly. Odtud jsou odpadní vody čerpány společně 
do kanalizačního systému města Znojmo a následně přes Dobšice na ČOV Znojmo. 
V současné době je na kanalizaci napojena větší část obyvatel obce. Zbylé odpadní vody 
jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 

Obec Dobšice má vybudovanou splaškovou kanalizační síť. Touto kanalizační sítí 
jsou odpadní vody odváděny na ČOV Znojmo, která se nachází na k.ú. Dobšice. V současné 
době je na kanalizaci napojena větší část obyvatel obce. Zbylé odpadní vody jsou 
zachycovány v bezodtokových jímkách. 

Obec Dyje má vybudovanou splaškovou kanalizační síť. Touto kanalizační sítí jsou 
přiváděny odpadní vody do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány výtlačným potrubím 
DN 150 délky 1,69 km přímo na ČOV Znojmo. V současné době jsou na kanalizaci napojeni 
všichni obyvatelé obce. 

 
 

Popis navrhovaných opatření 
 
Stávající kanalizační systém Znojmo – Konice – Popice – Oblekovice – Přímětice – 

Nový Šaldorf – Sedlešovice – Mašovice – Suchohrdly – Kuchařovice – Dobšice – Dyje 
nebude do roku 2015 rozšiřován. 

 
Ve Znojmě je navrhována rekonstrukce stávajících nevyhovujících kanalizačních 

stok. Na ČOV Znojmo bude provedena intenzifikace kalového hospodářství. 
V místní části Znojmo – Konice nejsou do roku 2015 pro odvádění a čištění 

odpadních vod navrhována ţádná opatření. 
V místní části Znojmo – Popice nejsou do roku 2015 pro odvádění a čištění 

odpadních vod navrhována ţádná opatření. 
V místní části Znojmo – Oblekovice je navrhována dostavba kanalizačních stok, čímţ 

bude odkanalizováno celá místní část. 
V místní části Znojmo – Přímětice je navrhována dostavba kanalizačních stok, čímţ 

bude odkanalizováno celá místní část. 
V místní části obce Nový Šaldorf – Sedlešovice, v Novém Šaldorfu, nejsou do roku 

2015 pro odvádění a čištění odpadních vod navrhována ţádná opatření. 
V místní části obce Nový Šaldorf – Sedlešovice, v Sedlešovicích, nejsou do roku 

2015 pro odvádění a čištění odpadních vod navrhována ţádná opatření. 
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V obci Mašovice nejsou do roku 2015 pro odvádění a čištění odpadních vod 
navrhována ţádná opatření. 

V obci Suchohrdly je navrhována dostavba kanalizačních stok, čímţ bude 
odkanalizováno celá obec. 

V obci Kuchařovice je navrhována dostavba kanalizačních stok, čímţ bude 
odkanalizováno celá obec. 

V obci Dobšice je navrhována rekonstrukce stávajících nevyhovujících kanalizačních 
stok. 

V obci Dyje nejsou do roku 2015 pro odvádění a čištění odpadních vod navrhována 
ţádná opatření. 

 
 

Zhodnocení 
 
S tímto nadobecním systémem lze souhlasit v rozsahu realizovaném do r. 2015.  
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2.4.14 Kanalizační systém Jaroslavice – Hrádek – Dyjákovice 

 

Schema nadobecního systému 
 

  
JAROSLAVICE 

 ČOV 
JAROSLAVICE 

     

        

            
            

  
DYJÁKOVICE 

 
HRÁDEK 

     

        

            
Poznámka: 
Políčka bez stínování představují města, obce a místní části v současné době připojené na kanalizační systém 
Políčka se stínováním představují města, obce a místní části, které budou na kanalizační systém připojeny 
do r.2015 

 
 

Bilanční údaje 
 

Celková produkce odpadních vod obcí napojených na kanalizační systém 
Jaroslavice – Hrádek – Dyjákovice 

 

Kód PRVKUK Název 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d) 

r.2000 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2010 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2015 

CZ062.3713.6220.0546.01 Jaroslavice 87 126 125 

CZ062.3713.6220.0542.01 Hrádek 84 112 112 

CZ062.3713.6220.0529.01 Dyjákovice 86 111 111 

Celkem 257 349 348 

*Včetně osob s ČOP, průmyslu, zemědělství a vybavenosti 

 
 

Přehled obcí napojených na kanalizační systém Jaroslavice – Hrádek – 
Dyjákovice 

 

Kód PRVKUK Název 
Počet připojených 
obyvatel na ČOV 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 
kanalizaci 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 

kanalizaci a ČOV 
do roku 2015 

CZ062.3713.6220.0546.01 Jaroslavice 497/0 497/0 1232/20 

CZ062.3713.6220.0542.01 Hrádek 370/0 370/0 916/20 

CZ062.3713.6220.0529.01 Dyjákovice 339/9 339/9 841/18 

Celkem 1 206/9 1 206/9 2 989/58 

Vysvětlivka: Počet trvale bydlících obyvatel /počet osob s ČOP 
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Popis současného stavu 
 
Kanalizační systémy obcí Jaroslavice, Hrádek a Dyjákovice tvoří v současné době 

nadobecní systém, kterým jsou odpadní vody přiváděny na čistírnu odpadních vod 
Jaroslavice. Odpadní vody jsou odváděny z  Dyjákovic přes Hrádek na ČOV Jaroslavice. 

 
Obec Jaroslavice má vybudovanou splaškovou kanalizaci, kterou jsou odpadní vody 

odváděny na ČOV Jaroslavice. Čistírna odpadních vod Jaroslavice je řešena jako 
mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací s kapacitou 456 m3/d. ČOV byla navrţena 
pro 3800 EO. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Daníţe. 

Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody od menší části obyvatel obce. Zbylé odpadní 
vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 

Obec Hrádek má vybudovanou splaškovou kanalizační síť. Touto kanalizační sítí jsou 
přiváděny odpadní vody do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány společně 
s odpadními vodami z obce Dyjákovice výtlačným potrubím DN 100 délky cca 2,1 km 
na ČOV Jaroslavice. V současné době je na kanalizaci napojena menší část obyvatel obce. 
Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 

Obec Dyjákovice má vybudovanou splaškovou kanalizační síť. Touto kanalizační sítí 
jsou přiváděny odpadní vody do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány výtlačným 
potrubím DN 150 délky cca 2,4 km do kanalizační sítě obce Hrádek. Odtud jsou odpadní 
vody odváděny společně na ČOV Jaroslavice. V současné době je na kanalizaci napojena 
menší část obyvatel obce. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 

 
 

Popis navrhovaných opatření 
 
Stávající kanalizační systém Jaroslavice – Hrádek – Dyjákovice nebude rozšiřován. 
 
V Jaroslavicích je navrhována dostavba kanalizační sítě, čímţ bude odkanalizováno 

celá obec. Dále je navrhována rekonstrukce čistírny odpadních vod Jaroslavice. 
V Hrádku je navrhována dostavba kanalizační sítě, čímţ bude odkanalizována celá 

obec. 
V Dyjákovicích je navrhována dostavba kanalizační sítě, čímţ bude odkanalizována 

celá obec. 
 
 

Zhodnocení 
 
S tímto nadobecním systémem lze souhlasit v rozsahu realizovaném do r. 2015. 
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2.4.15 Kanalizační systém Ţabčice – Unkovice – Přísnotice 

 

Schema nadobecního systému 
 

 
ŢABČICE 

 
ČOV ŢABČICE 

 
UNKOVICE 

   

      

            
            

    
PŘÍSNOTICE 

      

          

            
Poznámka: 
Políčka bez stínování představují města, obce a místní části v současné době připojené na kanalizační systém 
Políčka se stínováním představují města, obce a místní části, které budou na kanalizační systém připojeny 
do r.2015 

 
 

Bilanční údaje 
 

Celková produkce odpadních vod obcí napojených na kanalizační systém 
Ţabčice – Unkovice – Přísnotice 

 

Kód PRVKUK Název 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d) 

r.2000 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2010 

Celková produkce 
odpadních vod* 

(m
3
/d)  

r.2015 

CZ062.3703.6221.0645.01 Ţabčice 176 176 174 

CZ062.3703.6221.0643.01 Unkovice 51 76 76 

CZ062.3703.6221.0637.01 Přísnotice 96 96 96 

Celkem 323 348 346 

*Včetně osob s ČOP, průmyslu, zemědělství a vybavenosti 

 
 

Přehled obcí napojených na kanalizační systém Ţabčice – Unkovice – 
Přísnotice 

 

Kód PRVKUK Název 
Počet připojených 
obyvatel na ČOV 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 
kanalizaci 

 stávající stav 

Počet připojených 
obyvatel na 

kanalizaci a ČOV 
do roku 2015 

CZ062.3703.6221.0645.01 Ţabčice 1464/0 1464/0 1451/0 

CZ062.3703.6221.0643.01 Unkovice 127/0 127/0 631/2 

CZ062.3703.6221.0637.01 Přísnotice 794/10 794/10 787/10 

Celkem 2 385/10 2 385/10 2 869/12 

Vysvětlivka: Počet trvale bydlících obyvatel /počet osob s ČOP 
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Popis současného stavu 
 
Kanalizační systémy obcí Ţabčice, Unkovice a Přísnotice tvoří v současné době 

nadobecní systém, kterým jsou odpadní vody přiváděny na čistírnu odpadních vod Ţabčice. 
Odpadní vody z  Ţabčic, Unkovic a Přísnotic jsou na ČOV Ţabčice přiváděny samostatnými 
výtlačnými řady.  

 
Obec Ţabčice má vybudovanou splaškovou kanalizaci, kterou jsou odpadní vody 

odváděny na ČOV Ţabčice. Čistírna odpadních vod Ţabčice je řešena jako mechanicko-
biologická s nitrifikací a denitrifikací s kapacitou 368 m3/d. Vyčištěné odpadní vody jsou 
vypouštěny do řeky Svratky. 

Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody od všech obyvatel obce. 
Obec Unkovice má vybudovanou splaškovou kanalizační síť. Touto kanalizační sítí 

jsou přiváděny odpadní vody do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány 
na ČOV Ţabčice. V současné době je na kanalizaci napojena malá část obyvatel obce. Zbylé 
odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách. 

Obec Přísnotice má vybudovanou splaškovou kanalizační síť. Touto kanalizační sítí 
jsou přiváděny odpadní vody do čerpací stanice, ze které jsou přečerpávány 
na ČOV Ţabčice. V současné době jsou na kanalizaci napojeni všichni obyvatelé obce. 

 
 

Popis navrhovaných opatření 
 
Stávající kanalizační systém Ţabčice – Unkovice – Přísnotice nebude rozšiřován. 
 
V Ţabčicích je navrhována rekonstrukce čistírny odpadních vod Ţabčice. 
V Unkovicích je navrhována dostavba kanalizační sítě, čímţ bude odkanalizována 

celá obec. 
V Přísnoticích nejsou do roku 2015 pro odvádění a čištění odpadních vod navrhována 

ţádná opatření. 
 
 

Zhodnocení 
 
S tímto nadobecním systémem lze souhlasit v rozsahu realizovaném do r. 2015. 
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2.5 Popis významných kanalizačních systémů Jihomoravského kraje 

 
V Jihomoravském kraji se nenachází ţádný významný kanalizační systém. 
 
 

2.6 Zhodnocení nadobecních kanalizačních systémů 

 
Ve zpracovaném Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje je 

navrhováno rozšíření dvou stávajících nadobecních systémů a vytvoření pěti nových 
nadobecních systémů – viz kap.2.4. Na základě technicko – ekonomických rozborů 
Hydroprojekt CZ a.s. navrhuje realizovat všech sedm těchto systémů. 

V následující tabulce je uveden přehled sporných nadobecních systémů, jejichţ 
realizace není z ekonomického hlediska ( investiční a provozní náklady ) optimální. 

 
 

 
 

2.7 Zhodnocení významných kanalizačních systémů 

 
V Jihomoravském kraji se nenachází ţádný významný kanalizační systém. 
 

 kraj 
 

Název nadobecního systému 

CZ062 Jihomoravský kraj sporné nadobecní systémy se nevyskytují  
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3 PŘEHLEDNÉ TABULKY XV - XXIII 

3.1 TABULKA XV – VODOVODY 

 
 

Kraj CZ062 JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

Obyvatelé celkem (osob) 1133916 

Obyvatelé zásob. z veřejných vodovodů (osob) 1046272 

Podíl zásob. obyvatel z celkového počtu (%) 90,4 

Voda vyrobená a určená k realizaci celkem (tis. m
3
) 73334 

Voda fakturovaná (tis. m
3
) 58762 

Voda fakturovaná - domácnosti (tis. m
3
) 36709 

Voda nefakturovaná (%) 22,0 

Počet veřejných vodovodů (počet) 300 

Délka vodovodní sítě (km) 18292 

Průměrná výše vodného v roce 2002 (Kč.m
3
) 18,57 

 
 
 

3.2 TABULKA XVI – KANALIZACE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 
 

Kraj CZ062 JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

Obyvatelé celkem (osob) 1133916 

Obyvatelé bydlící v domech napojených na veřejnou 
kanalizaci celkem 

(osob) 906099 

Z toho napojených na ČOV (osob) 838510 

Z toho nenapojených na ČOV (osob) 67589 

Vypouštěné odpadní vody do veřejné kanalizace celkem (tis. m
3
) 55041 

Čištěné odpadní vody  (tis. m
3
) 51827 

Počet veřejných kanalizací  (počet) 307 

Počet veřejných kanalizací ukončených ČOV (počet) 160 

Délka kanalizační sítě (km) 2916 

Průměrná výše stočného v roce 2002 (Kč.m
3
)  

 
 
 
 
 
 
 
 



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky 

Strana 157 

3.3 TABULKA XVII – PŘEHLED ZDROJŮ NEBO ÚPRAVEN VODY, NA VÝSTUPU ZE KTERÝCH NEJSOU 
ZAJIŠTĚNY UKAZATELE DLE VYHLÁŠKY Č.252/2004 SB. V POŢADOVANÝCH HODNOTÁCH 

 
 

Název Okres 
Počet 

zásobovaných 
obyvatel 

Provozovatel Ukazatel a jeho jednotka Hodnota Poznámka 

CZ 062 JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

Bedřichov-studna CZ0621 249 VAS,a.s Mn (mg/l) 0,06 Tab XXI-technologie 

    Fe  (mg/l) 0,24  

Spešov-studna CZ0621 577 VAS,a.s Mn (mg/l) 0,36 Tab XXI-technologie 

Valchov-vrt, pramen.jímky CZ0621 453 VAS,a.s 
Fe  (mg/l) 
Mn (mg/l) 

1,05 
0,17 

TabXXIII-napoj.na 
sk.vod  Drah.vrch. 

Vranová- pramen.jímky CZ0621 326 VAS,a.s 
Fe  (mg/l) 

Dusičnany  (mg/l) 
0,38 
55 

Tab XXI-technologie 

Jedovnice - zdroje CZ0621 4281 VAS,a.s 
Fe  (mg/l) 
Mn (mg/l) 

0,45 
0,19 

Tab XXI-technologie 

Sulíkov-studna CZ0621 262 VAS,a.s Dusičnany  (mg/l) 90,1 Tab XXI-technologie 

Vavřinec-studna CZ0621 413 VAS,a.s Dusičnany  (mg/l) 67,2 Tab XXI-technologie 

Benešov-studna CZ0621 581 VAS,a.s Radon  Bq/l  Tab XXI-technologie 

Holštejn -vrt CZ0621 151 VAS,a.s 
Mn (mg/l) 
Fe  (mg/l) 

0,08 
0,6 

Tab XXI-technologie 

Kuničky-zdroj CZ0621 266 VAS,a.s 
Mn (mg/l) 
Fe  (mg/l) 

0,07 
1,67 

Tab XXI-technologie 

Světlá-zdroj CZ0621 200 VAS,a.s ChSKMn   (mg/l) 6,6 
TabXXIII-napoj.na 
sk. vod.Boskovice 

Lysice-Štěchovské jímky CZ0621 1856 VAS,a.s 
E-coli,dusičnany   (mg/l) 

EC  (mg/l) 
67,3 
10 

TabXXIII-napoj.na 
sk. vod. Blansko 

Ţerůtky CZ0621 60 VAS,a.s Dusičnany   (mg/l) 56 Tab XXI-technologie 
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Název Okres 
Počet 

zásobovaných 
obyvatel 

Provozovatel Ukazatel a jeho jednotka Hodnota Poznámka 

Kunčina Ves CZ0621 52 VAS,a.s Dusičnany  (mg/l) 86 
TabXXIII-napoj.na 
sk. vod. Blansko 

zdroje  ÚV na výstupu pro 
BRNO-město splňují všechny 

ukazatele 
Brno-město      

Bukovice-zdroj CZ0621 51 VAS,a.s Dusičnany  (mg/l) 74,9 Tab XXI-technologie 

Moravské Bránice CZ0623 13 000 VAS,a.s Dusičnany  (mg/l) 52 Tab XXI-technologie 

Omice CZ0623 676 VAS,a.s Chloridy (mg/l) 140 Tab XXI-technologie 

Ţelezné CZ0623 290 VAS,a.s Dusičnany  (mg/l) 68 
TabXXIII-napojení 

na VOV 

Ivančice CZ0623 9371 VAS,a.s 
Fe  (mg/l) 
Mn (mg/l) 

0,4 
0,5 

TabXXIII-nový zdroj 

Hostěnice CZ0623 435 VAS,a.s Zákal  (NTU) 10 TabXXIII-nový zdroj 

Střelice CZ0623 4346 VAS,a.s Fe   (mg/l) 0,5 
TabXXI-regenerace, 

v r.2015 na VOV 

Rebešovice CZ0623 487 VAS,a.s 
Sírany  (mg/l) 

Dusičnany  (mg/l) 
Chloridy (mg/l) 

342,5 
78,8 

138,3 

TabXXIII-napojení 
na VOV 

Lomnice CZ0621 1078  Uran  (mikro g/l) 28,4 
TabXXIII-napojení 

na VOV 

Novosedly 0624.011.281.01 5 759 VaK Břeclav a.s. 
dusičnany   mg/l 

sírany  mg/l 
158 

Zrušení zdroje - 
Napojení na SV 

Mikulov 

Nový Přerov 0624.011.282.01 5 759 VaK Břeclav a.s. 
mangan   mg/l 

sírany  mg/l 
0,21 
428 

Zrušení zdroje - 
Napojení na SV 

Mikulov 

Brod nad Dyjí 0624.011.270.01 4 698 VaK Břeclav a.s. hodnoty na hranici limitů 
trvalé 

zhoršování 

Zrušení zdroje - 
Napojení na SV 

Mikulov 
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Název Okres 
Počet 

zásobovaných 
obyvatel 

Provozovatel Ukazatel a jeho jednotka Hodnota Poznámka 

Vranovice 0624.013.331.01 26 022 VaK Břeclav a.s. 
mangan   mg/l 

aniony SO4
-2

, NO3
-
, Cl

-
 

0,30 
nadlimitní 

koncentrace 

Rekonstrukce 
zdrojů, alternativně 

nová ÚV nebo 
napojení na VOV 

Blatnice pod Sv. Antonínkem Hodonín 1793 obec Dusičnany  (mg/l) 70 tab.XXI-technologie 

v PRVK bez nároků Vyškov      

Tavíkovice-zdroj CZ0627 3241 obec Dusičnany  (mg/l) 81 
kvalita zajištěna 

ředěním se sk. vod. 
Znojmo 

 
Běhařovice-zdroj 

 
CZ0627 190 obec 

Dusičnany  (mg/l) 
sírany    (mg/l) 

83 
306 

TabXXIII-napoj.na 
sk. vod.Běhařovice 

Bantice-zdroj CZ0627 190 obec Dusičnany  (mg/l) 60 TabXXIII-nový zdroj 

    Chloridy (mg/l) 141  

Lechovice-zdroj CZ0627 412 obec Dusičnany  (mg/l) 63 Tab XXI-technologie 

Medlice-zdroj CZ0627 160 obec mangan   mg/l 0,25 
TabXXIII-napoj.na 
sam. vod.Višňové 

Znojmo-ÚV CZ0627 19 074 VAS,a.s 
mangan   mg/l 
PAU     mg/l 

0,18 
0,2x 10

-3
 

Tab XXI-technologie 

Štítary-ÚV CZ0627 46 873 VAS,a.s pH 6 Tab XXI-technologie 

Bítov-zdrj CZ0627 753 obec Dusičnany  (mg/l) 68 
TabXXIII-napoj.na 

sk. vod.Štítary 

Čermákovice-zdroj CZ0627 58 D+V Stavos, s.r.o Dusičnany  (mg/l) 66 Tab XXI-technologie 

Onšov CZ0627 112 obec Dusičnany  (mg/l) 55 
TabXXIII-napoj.na 

sk. vod.Štítary 

Zblovice-zdroj CZ0627 94 obec Dusičnany  (mg/l) 70 
TabXXIII-napoj.na 

sk. vod.Štítary 

Bohutice-zdroj CZ0627 834 VAS,a.s Uran   (mikro g/l) 35,4 
TabXXIII-napoj.na 
sk. vod.Damnice 
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LEGENDA 

Okres kód okresu (pro lepší orientaci) 

Provozovatel organizace provozující zařízení na zdroji nebo úpravnu vody 

Ukazatel a jednotka uvedou se pod sebe všechny ukazatele, u kterých nejsou splněny poţadavky dané vyhl. č. 252/2004Sb., doplní se  odpovídající jednotky 

Hodnota uvedou se hodnoty k příslušným ukazatelům 
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3.4 TABULKA XVIII – AGLOMERACE S POPULAČNÍM EKVIVALENTEM VĚTŠÍM NEŢ 2000 A MENŠÍM NEŢ 10000 
– ZAJISTIT VYBAVENÍ SBĚRNÝM SYSTÉMEM MĚSTSKÝCH ODPADNÍCH VOD VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ 
SEKUNDÁRNÍHO NEBO JEMU EKVIVALENTNÍHO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 
 

ID Název akce Místo stavby ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč) 

Stav 
přípravy 

EO 
Poznámka 

Aglo. Přip. Nově 

CZ062 JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

 Sychotín - kanalizace Sychotín 581879 10,296 S 2 306  220 agl.Kunštát 

 Kunštát - kanalizace Kunštát 581879 21,608 S 2 306  294 agl.Kunštát 

 Jedovnice - kanalizace Jedovnice 581879 8,752 S 5 392  - 
agl.Jedovnic

e 

 Horní Lhota - kanalizace Horní Lhota 581283 12,776 S 24 324  405 agl.Blansko 

 Černá Hora - kanalizace Černá Hora 581364 8,439 S 3 719  289 
agl.Černá 

Hora, Bořitov 

 Bořitov - dostavba ČOV (3.stupeň) Bořitov 581364 5 N 3 719  - 
agl.Černá 

Hora, Bořitov 

 
Jedovnice- dostavba ČOV 

(3.stupeň) 
Jedovnice 581879 12 N 5 392  - 

agl.Jedovnic
e 

 Rájec - Jestřebí- rekonstrukce ČOV Rájec - Jestřebí 582239 25 N 3 831  - 
agl.Rájec - 

Jestřebí 

 Kunštát - rekonstrukce ČOV Kunštát 581879 15 N 2 306  - agl.Kunštát 

 Letovice - rekonstrukce ČOV Letovice 581917 7 N 6 421  - agl.Letovice 

 
Velké Opatovice- kompletní 

rekonstrukce ČOV 
Velké Opatovice 582646 45 N 4 437  - 

agl.Velké 
Opatovice 

 Kanalizace Tuřany Tuřany 582786 38,0 DUR 379 185 367 809 850  

 Odvedení odp. vod ze Ţebětína Ţebětín 582786 37,0 DSP 379 185 367 809 800  

 Kanalizace ve staré části Bohunic Bohunice 582786 126,2 DUR 379 185 367 809 750  

 Kanalizace Chrlice Chrlice 582786 36,0 N 379 185 367 809 2 000  
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ID Název akce Místo stavby ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč) 

Stav 
přípravy 

EO 
Poznámka 

Aglo. Přip. Nově 

 Kanalizace Brno - Ivanovice Ivanovice 582786 15,8 S 379 185 367 809 1 050  

 Spl.kanalizace a ČS v části Dvorska Brno - Tuřany 582786 25,0 S 379 185 367 809 300  

 Kamenná čtvrť - kanalizace Kamenná čtvrť 582786 20,0 DUR 379 185 367 809 320  

 Dolní Kounice -  ČOV (výstavba) Dolní Kounice 582956 22,185 DUR 2 844   
agl.Dolní 
Kounice 

 Dolní Kounice - kanalizace Dolní Kounice 582956 65,058 DUR 2 844  2 844 
agl.Dolní 
Kounice 

 Kanalizace Alexovice - Němčice Ivančice 583120 24,33 S 13 721  570 agl.Ivančice 

 Oslavany - přivaděč na Ivančice Oslavany 583588 6,435 S 4 662   agl.Oslavany 

 Ostrovačice - Říčany - kanalizace Ostrovačice,     Říčany 
583000 
583839 

51,448 DUR 2 670  1 986 
agl.Ostrovači

ce Říčany 

 Rosice - kanalizace Rosice 583782 12,168 N 9 225  208 
agl.Rosice 

Tetčice 

 Zastávka - kanalizace Zastávka 584207 8,415 S 3 495  412 
agl.Zastávka 

Babice 
u Rosic 

 Mokrá –Horákov - kanalizace Mokrá-Horákov 583405 45,459 DUR 3 622  1 199 
agl.Mokrá 
Horákov 

 Mokrá,Sivice, Jiříkovice - kan.sběrač  
58340558

3677  
583189 

 DUR     

 Pozořice - kanalizace Pozořice 583677 48,237 DUR 3 491  1 968 
agl.Pozořice 

Sivice 

 Sivice - kanalizace Sivice 583863 28,245 DUR 3 491  962 
agl.Pozořice 

Sivice 

 Šlapanice - kanalizace Šlapanice 583952 76,215 DUR 7 064   agl.Šlapanice 

 Újezd u Brna - kanalizace Újezd u Brna 584045 2,685 N 3 208  263 
agl.Újezd 

u Brna 

 Lelekovice – výstavba kanalizace Lelekovice 583286 40,619 DUR   1 423 
agl.Brno 
město 
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ID Název akce Místo stavby ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč) 

Stav 
přípravy 

EO 
Poznámka 

Aglo. Přip. Nově 

 Modřice – dostavba kanalizace Modřice 583391 4,208 S   780 
agl.Brno 
město 

 Babice u Rosic - kanalizace Babice u Rosic 582808 16,310 S 3 495  522 
agl.Zastávka, 

Babice 
u Rosic 

 Blučina - rekonstrukce ČOV Blučina 582859 12,1 S 2 435   agl.Blučina 

 
Veverská Bítýška – rekonstrukce 

ČOV 
Veverská Bítýška 584100 5 N 3 857   

agl.Veverská 
Bítýška 

 Zbýšov - rekonstrukce ČOV Zbýšov 584223 50 N 4 628   agl.Zbýšov 

 Újezd u Brna – dostavba ČOV Újezd u Brna 584045 20 N 3 208   
agl.Újezd 

u Brna 

 Hrušovany – dostavba ČOV Hrušovany 583081 10 N 3 729   
agl.Hrušovan

y 

 Rajhrad - dostavba ČOV Rajhrad 583758 10 N 4 915   agl.Rajhrad 

 Drásov – výstavba nové ČOV Drásov 582972 14,799 S 2 179   
agl.Malhosto
vice-Drásov 

 Holasice – rekonstrukce ČOV Holasice 583031 9,5 N 4 915   agl.Rajhrad 

 Drásov  - kanalizace Drásov 582972 30,356 S 2 179   
agl.Malhosto
vice-Drásov 

 Malhostovice - kanalizace Malhostovice 583341 13,405 S 2 179   
agl.Malhosto
vice-Drásov 

 Ţidlochovice – dostavba ČOV Ţidlochovice 584282 1,00 N 3 743   
agl.Ţidlochov

ice 

 
Bílovice nad Svitavou – dostavba 

ČOV 
Bílovice nad Svitavou 582824 0,8 N 2 811   

agl.Bílovice 
nad Svitavou 

 Tetčice – intenzifikace ČOV Tetčice 583987 92,0 N 9 225   
agl.Rosice, 

Tetčice 

 Kanalizace Pohořelice Pohořelice 584801 32,388 S 3 565  349 
agl.Pohořelic
e Cvrčkovice 

 Kanalizace Klobouky Klobouky 584550 10,257 N 2 254  488 agl.Klobouky 
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ID Název akce Místo stavby ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč) 

Stav 
přípravy 

EO 
Poznámka 

Aglo. Přip. Nově 

 Kanalizace Kobylí Kobylí 584568 46,754 S 2 089  2 089 agl.Kobylí 

 Kanalizace Velké Bílovice Velké Bílovice 584983 25,519 S 4 404  300 
agl.Velké 
Bílovice 

 Kanalizace Mikulov Mikulov 584649 28,600 S 10 378  827 agl.Mikulov 

 Kanalizace Podivín Podivín 584797 8,988 S 2 887  379 agl.Podivín 

 Kanalizace Velké Pavlovice Velké Pavlovice 585017 13,449 S 3 079  299 
agl.Velké 
Pavlovice 

 Kanalizace Valtice Valtice 584975 9,980 S 3 290  300 agl.Valtice 

 Kanalizace Hustopeče Hustopeče 584495 7,190 S 5 887  563 
agl.Hustopeč

e 

 Kanalizace Lanţhot Lanţhot 584622 1,83 S 3 797  740 agl.Lanţhot 

 Kanalizace Lednice Lednice 584631 27,074 S 2 150  595 agl.Lednice 

 Kanalizace Moravská Nová Ves Mor. Nová Ves 584665 1,539 S 2 954  567 
agl.Moravská 

Nová Ves 

 Kanalizace Vranovice Vranovice 585033 12,604 S 2 268  717 
agl.Vranovic

e 

 Rekonstrukce ČOV Hustopeče Hustopeče 584495 28,600 S 5 887  0 
agl.Hustopeč

e 

 Rekonstrukce ČOV Pohořelice Pohořelice 584801 10,800 S 3 565  0 
agl.Pohořelic

e 

 Rekonstrukce ČOV Rakvice Rakvice 584860 8,000 S 2 053  0 agl.Rakvice 

 ČOV Kobylí Kobylí 584568 13,9 S 2 089  0 agl.Kobylí 

 Rekonstrukce ČOV Velké Pavlovice Velké Pavlovice 585017 3,5 S 3 097  0 
agl.Velké 
Pavlovice 

 Rekonstrukce ČOV Podivín Podivín 584797 17,8 S 2 887  0 agl.Podivín 

 Rekonstrukce ČOV Valtice Valtice 584975 20,7 S 3 290  0 agl.Valtice 

 Rekonstrukce ČOV Vranovice Vranovice 584975 1,0 S 2 268  0 
agl.Vranovic

e 

 Rekonstrukce ČOV Lednice Lednice 584631 15,4 S 2 150  0 agl.Lednice 

 Milotice - sběrač C, D a B Milotice 586382 20,49 S 2 255  500 agl.Milotice 
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ID Název akce Místo stavby ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč) 

Stav 
přípravy 

EO 
Poznámka 

Aglo. Přip. Nově 

 Kanalizace Blatnice pod sv. Ant. Blatnice p.sv.Ant. 586048 13,551 S 3 252  334 agl.p/Sv. Ant 

 Kanalizace Vnorovy Vnorovy 586757 2,569 S 20 848  210 
agl.Veselí n. 

Moravou 

 
Stráţnice – celková rekonstrukce 

ČOV 
Stráţnice 586587 80,0 N 8 158   agl.Stráţnice 

 Ratíškovice - rekonstrukce ČOV Ratíškovice 586510 12 S 4 713   
agl.Ratíškovi

ce 

 ČOV Mikulčice - rekonstrukce ČOV Mikulčice 586374 7,5 S 82 028   agl.Hodonín 

 ČOV Milotice -  rekonstrukce ČOV Milotice 586382 80,0 S 2 255   agl.Milotice 

 
Blatnice p. Sv. Ant. -  rekonstrukce 

ČOV 
Blatnice p. Sv. Ant. 586048 5,0 S 3 252   agl.Blatnice 

 Prušánky – dostavba ČOV Prušánky 586498 1 S 2 426   agl.Prušánky 

 
Ţdánice – modernizace a dostavba 

ČOV 
Ţdánice 586803 0,5 N 3 854   agl.Ţdánice 

 Dubňany – rekonstrukce ČOV Dubňany 586161 5,0 N 7 680   agl.Dubňany 

 
Velká nad Veličkou – rekonstrukce 

ČOV 
Velká nad Veličkou 586714 1,0 N 4 750   

agl.Velká 
nad Veličkou 

 Čejkovice – rekonstrukce ČOV Čelkovice 586102 0,5 N 2 980   
agl. 

Čejkovice 

 
Dolní Bojanovice – rekonstrukce 

ČOV 
Dolní Bojanovice 586137 11,475 N 3 349   

agl. Dolní 
Bojanovice 

 
Kanalizace Rousínov - 
Královopolské Váţany 

Královopolské Váţany 593559 12,977 S 5 423  340 agl.Rousínov 

 Kanalizace Bučovice Bučovice 592943 20,1 S 8 286  307 agl.Bučovice 

 Kanalizace Ivanovice na Hané Ivanovice na Hané 593117 5,840 S 2 862  0 
agl.Ivanovice 

na Hané 

 Bučovice – rekonstrukce ČOV Bučovice 592943 30 S 8 286   agl.Bučovice 

 Slavkov – rekonstrukce ČOV Slavkov 593583 
 

65 
S 7 680   agl.Slavkov 
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ID Název akce Místo stavby ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč) 

Stav 
přípravy 

EO 
Poznámka 

Aglo. Přip. Nově 

 
Ivanovice na Hané – rekonstrukce 

ČOV 
Ivanovice na Hané 593117 24 S 2 862   

agl.Ivanovice 
na Hané 

 Rousínov – rekonstrukce ČOV Rousínov 593559 40 N 5 423   agl.Rousínov 

 Hrušky – dostavba ČOV Hrušky 593079 28 S 2 915   
agl.Křenovic
e - Hrušky 

 Hrušky – dostavba kanalizace Hrušky 593079 1,986 S 2 915  90 
agl.Křenovic
e - Hrušky 

 Křenovice - dostavba kanalizace Křenovice 593214 8,849 DUR 2 915  0 
agl.Křenovic
e - Hrušky 

 Rusínov – Slavíkovice - kanalizace Slavíkovice 593559 14,097 S 5 423  285 agl.Rousínov 

 Hodonice  - výstavba nové ČOV Hodonice 594067 20,846 S 3 249   
agl.Hodonice 

- Tasovice 

 
ČOV Mor.Krumlov – rekonstrukce 

ČOV Zámecká 
Moravský Krumlov 594482 30,0 S 7 359   

agl.M.Krumlo
v 

 
ČOV Mor.Krumlov – rekonstrukce 

ČOV Rakšice 
Moravský Krumlov 594482 3,5 S 7 359   

agl.M.Krumlo
v 

 
ČOV Hrušovany nad Jevišovkou – 

celková rekonstrukce ČOV 
Hrušovany nad Jeviš. 594156 20,0 N 3 807   

agl.Hrušovan
y nad 

Jevišovkou 

 Kanalizace Hodonice Hodonice 594067 25,9 S 3 249  753 
agl.Hodonice 

- Tasovice 

 Kanalizace Tasovice Tasovice 594920 25,035 S 3 249  1 225 
agl.Hodonice 

- Tasovice 

 Kanalizace Přímětice Znojmo 593711 20,561 S 102 336  666 agl.Znojmo 

 
Kanalizace Hrušovany nad 

Jevišovkou 
Hrušovany n.J. 594156 29,21 N 3 807  730 

agl.Hrušovan
y nad 

Jevišovkou 

 Kanalizace Oblekovice Znojmo 593711 12,474 S 102 336  170 agl.Znojmo 

 Miroslav – výstavba kanalizace Miroslav 594458 17,520 N 3 282  555 agl.Miroslav 

 Miroslav – dostavba ČOV Miroslav 594458 9 N 3 282   agl.Miroslav 
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ID Název akce Místo stavby ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč) 

Stav 
přípravy 

EO 
Poznámka 

Aglo. Přip. Nově 

 Hrabětice -  dostavba kanalizace Hrabětice 594130 9,348 S 2 471  182 
agl.Hrabětice

, Šanov 

 Šanov - dostavba kanalizace Šanov 594873 11,781 S 2 471  598 
agl.Hrabětice

, Šanov 

 Šanov – dostavba ČOV Šanov 594873 4 S 2 471   
agl.Hrabětice

, Šanov 
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LEGENDA 

ID Identifikační číslo akce.Číslování akcí bude provedeno jednotně jak pro tabulkovou část, tak pro popis jednotlivých akcí – např. pro opatření pod číslem 
 1.1. Výstavba nových, dosud scházejících, sběrných systémů v aglomeracích s populačním ekvivalentem větším neţ 2000 bude první uvaţované akci 
 přiřazeno identifikační číslo (ID) 1.1.1., pro opatření pod číslem 5. Zajištění takových postupů a materiálů, aby při distribuci vody nedocházelo k ohroţení 
 jakosti pitné vody bude první uvaţované akci přiřazeno identifikační číslo (ID) 5.1.. Před takto definovanou identifikaci se předřadí kód kraje (např. 
 CZ021.1.1.1. nebo CZ021.5.1. – pro Středočeský kraj). 

Místo stavby Specifikace geografického umístění stavby. Pro stavby pokrývající větší rozlohu území vypsat jména dotčených sídel do podrobnosti ZUJ, případně 
 vzhledem k charakteru stavby uvést podrobnost vyšší 

ZUJ Statistická identifikace sídla. Základní územní jednotkou (ZÚJ) se rozumí taková prostorová jednotka, která se pro výkon státní správy jiţ dále nečlení 

Náklady Celkové náklady uvaţované stavby včetně nutné přípravy v cenové úrovni k roku 2001 

Stav přípravy Připravenost akce. Pouţít následujícího značení : nic (N), studie (S), investiční záměr (IZ), dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), dokumentace pro 
 stavební povolení (DSP), realizační dokumentace (R) 

PE Populační ekvivalent je srovnávací ukazatel odvozený ze srovnání průmyslových odpadních vod se splaškovými (domovními) odpadními vodami, vztaţený 
 na denní mnoţství (přítok) odpadních vod nebo na jejich obsah látek 

EO Ekvivalentní počet obyvatel je součtem počtu obyvatel a populačního ekvivalentu   EO = P + PE 

EO Aglo. Počet všech potenciálních EO v aglomeraci (připojených i nepřipojených na sběrný systém městských odpadních vod) 

EO Přip. Počet EO v aglomeraci napojených na sběrný systém městských odpadních vod 

EO Nově Počet EO, které se připojí na stávající sběrný systém městských odpadních vod po realizaci navrhovaného technického opatření 

Poznámka např. úroveň přesnosti uvedených údajů, zejména nákladů 

 
Vysvětlení : 
Tabulky se vytvoří pro tyto okruhy -  1) Výstavba nových, dosud scházejících sběrných systémů nebo dostavba stávajících – včetně aglomerací 
      s populačním ekvivalentem > 10 000 
      2) Zajištění sekundárního nebo jemu ekvivalentního čištění odpadních vod 
#  Aglomerace zařazená v Usnesení vlády ČR č.1236/2002 v tabulce C.2 
* počet obyvatel agl. v roce 2015 (EO Aglo.) a počet obyvatel napojených na kanalizaci v r. 2015 (EO Přip.) 
 
R rekonstrukce 
D doplnění technologie,dostavba,rozšíření 
V nová výstavba 
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3.5 TABULKA XIX – AGLOMERACE S POPULAČNÍM EKVIVALENTEM VĚTŠÍM NEŢ 10000 – ZAJISTIT, ŢE 
VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY BUDOU SPLŇOVAT PŘÍSLUŠNÉ POŢADAVKY, VČETNĚ POŢADAVKŮ NA 
ODSTRANĚNÍ ZNEČIŠTĚNÍ V UKAZATELÍCH CELKOVÝ FOSFOR A CELKOVÝ DUSÍK 

 
 

ID Název akce 
Místo 
stavby 

ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč.) 

Stav 
příp. 

Druh 
opatření 

EO Poznámka 

CZ062 JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

Územní celek Blansko 

 Blansko - ČOV Blansko 581283 124,00  R 24320 2005 

 Boskovice - ČOV Boskovice 581372 72,90  R 13170 2004 

Územní celek Brno - město 

V územním celku Brno – město není zařazena ţádná investice 

Územní celek Brno - venkov 

 Tišnov – rekonstrukce ČOV Tišnov 584002 71,80  R 12658 
Aglomerace Tišnov 

Předklášteří 

 Ivančice – intenzifikace ČOV Ivančice 583120 147,50  D 13727 Aglomerace Ivančice 

 Tetčice – intenzifikace ČOV Tetčice 583987 92,00  D 9225 
Aglomerace Rosice 

Tetčice 

Územní celek Břeclav 

 rekonstrukce ČOV Mikulov Mikulov 584649 44,00 N R, D 10378 Mikulov 

 rekonstrukce ČOV Břeclav Břeclav 584291 113,5 N R 27137 
Břeclav, Charvatská 
Nová Ves, Poštorná 

Územní celek Hodonín 

 Bzenec – rekonstrukce ČOV Bzenec 586081 100,00 S R 27425 
Aglomerace Bzenec, 

Mor.Písek 

 rekonstrukce ČOV Hodonín Hodonín 586021 55,00 S R 82028 
Aglomerace Hodonín, 

Luţice 
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ID Název akce 
Místo 
stavby 

ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč.) 

Stav 
příp. 

Druh 
opatření 

EO Poznámka 

 Veselí nad Mor. – rekonstrukce ČOV Veselí nad Mor. 586722 11,50 S R 20848 
Aglomerace Veselí 
n.Mor. a Vnorovy 

 Kyjov – dostavba ČOV Kyjov 586307 5,00 S D 21806 Aglomerace Kyjov 

Územní celek Vyškov 

 Vyškov – rekonstrukce ČOV Vyškov 592889 3,00 N R 21635 Vyškov 

Územní celek Znojmo 

V územním celku Znojmo není zařazena ţádná investice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEGENDA 

Viz legenda k tabulce XVIII. 

Q Qd v m
3
/den (rok uvedení do provozu/ rok při plném zatíţení) 

EO Ekvivalentní počet obyvatel řešených konkrétní akcí 

Druh opatření R – rekonstrukce, D – doplnění technologie, dostavba, rozšíření, V – nová výstavba 
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3.6 TABULKA XX – AGLOMERACE S POPULAČNÍM EKVIVALENTEM VĚTŠÍM NEŢ 300 A MENŠÍM NEŢ 2000 – 
ZAJISTIT, ŢE MĚSTSKÉ ODPADNÍ VODY VSTUPUJÍCÍ DO SBĚRNÝCH SYSTÉMŮ BUDOU PŘED 
VYPOUŠTĚNÍM PŘIMĚŘENĚ ČIŠTĚNY 

 
 

 

Název akce Místo stavby ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč.) 

Stav 
Příp. 

EO 

Poznámka ID Aglomerace 
(EO) 

Odkanalizovaných 

 (EO) (%) 

CZ062 JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

Územní celek Blansko 

není 

Územní celek Brno - město 

není 

Územní celek Brno - venkov 

není 

Územní celek Břeclav 

 
Moravský Ţiţkov – výtlak do ČOV 

Prušánky 
Moravský Ţiţkov 584673 9,278 N 1643 1643 100  

 Starovičky – nová ČOV Starovičky 584908 7,624 N 833 0 0  

Územní celek Hodonín 

 Hrubá Vrbka ČOV Hrubá Vrbka 586196 3,415 S 840 758 90  

Územní celek Vyškov 

 Holubice – přivaděč na Křenovice Holubice 550825 24,820 S 986  95,3  

Územní celek Znojmo 

není 
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LEGENDA 

EO Ekvivalentní počet obyvatel (EO) bude dále rozdělen na EO aglomerace a EO odkanalizovaných 

EO Aglomerace EO v aglomeraci (připojených i nepřipojených na kanalizaci bez odpovídajícího čištění). „Aglomerací“ se zde rozumí obec nebo její části nebo 
 skupina obcí, kde se předpokládá společné čištění odpadních vod a kde je to technicky a  ekonomicky reálné 

Odkanalizovaných EO v aglomeraci připojených na kanalizaci bez odpovídajícího čištění 

Poznámka V rámci této skupiny akcí není řešeno rozšíření kanalizace, ale pouze zajištění přiměřeného čištění odpadních vod, které jsou odváděny existující 
 kanalizací. 
 Netýká se to kanalizace dešťové.  
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3.7 TABULKA XXI – ZLEPŠENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ K ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY PODLE 
UKAZATELŮ VYHLÁŠKY Č.252/2004 SB. 

 
 

ID Název akce 
Místo 
stavby 

ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč.) 

Stav 
přípravy 

Počet 
zásobov 
obyvatel 

Ukazatel 

Hodnota Zabezpečenost 

Druh 
opatřen

í 
Poznámka 

Souč. 
Po 

opatření 
Souč. 

(%) 

Po 
opatře

ní 
(%) 

CZ062 JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

Územní celek Blansko 

0621.001.013.01 
Jedovnice-

úpravna 
vody 

Jedovnice 581682 12,2 N 4281 
Fe 
Mn 

0,45 
0,19 

0,2 
0,05 

0 
55 

100 
100 

R  

0621.001.033.01 
Spešov-

studna,UV 
Spešov 556963 10,0 N 577 

Mn 
EC 

0,36 
10 

0,05 
0 

75 
75 

100 
100 

D  

0621.001.038.02 
Vavřinec-

studna 
Vavřinec 582603 0,8 N 413 dusičnany 67,2 50 30 100 D  

0621.002.113.01 
Vranová- 

pramen.jím
ky 

Vranová 582689 0,8 N 326 
Fe 

dusičnany 
0,38 
55 

0,02 
50 

75 
75 

100 
100 

D  

0621.002.044.01 
Bedřichov-

studna 
Bedřichov 581313 1,0 N 249 

Fe 
Mn 

0,24 
0,06 

0,2 
0,05 

75 
75 

100 
100 

D  

0621.002.045.01 Benešov Benešov 581330 2,0 N 581 Radon    100 D  

0621.001.018.01 
Kuničky-

zdroj 
Kuničky 581861 0,3 N 266 

Mn 
Fe 

0,07 
1,67 

0,05 
0,2 

84 
50 

100 
100 

R  

0621.002.096.01 
Sulíkov-
studna 

Sulíkov 582417 0,9 N 262 dusičnany 90,1 50 0 100 D  

0621.001.012.01 Holštejn -vrt Holštejn 581615 0,3 N 151 
Mn 
Fe 

0,08 
0,6 

0,05 
0,2 

75 
75 

100 
100 

R  
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ID Název akce 
Místo 
stavby 

ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč.) 

Stav 
přípravy 

Počet 
zásobov 
obyvatel 

Ukazatel 

Hodnota Zabezpečenost 

Druh 
opatřen

í 
Poznámka 

Souč. 
Po 

opatření 
Souč. 

(%) 

Po 
opatře

ní 
(%) 

0621.002.116.01 Ţerůtky Ţerůtky 582778 0,8 N 60 dusičnany 56 50 75 100 R  

0621.002.069.14 Slatinka Slatinka 581917 0,5 N 61 dusičnany 68 50 75 100 R  

Územní celek Brno – město 

není 

Územní celek Brno – venkov 

0621.017.418.01 
Bukovice-

zdroj 
Bukovice 581437 1,0 N 51 dusičnany 74,9 50 0  R  

0623.008.209.01 
Moravské 

Bránice- JÚ 
Moravské 
Bránice 

583421 1,5 N 13000 dusičnany 52 50 90 100 R  

0623.016.389.01 
Omice - 

regenerace 
zdroje 

Omice 583545 0,5 N 676 chloridy 140 100 50 100 R  

0623.016.404.01 
Střelice -  

zdroj 
Střelice 583910 1,0 N 4346 Fe 0,5 0,2 50 100 R  

Územní celek Břeclav 

 
Vranovice 
I - zdroj 

Vranovice 585033 1,0 N 11000 
dusičnany 

sírany 
87 
394 

50 
250 

 
100 
100 

D 
rekonstrukce 

2005 

 
Vranovice II 

- zdroj 
Vranovice 585033 1,0 N 11000 sírany 274 250  100 D 

rekonstrukce 
2005 

 
ÚV 

Vranovice 
45 l/s 

Vranovice 585033 89,0 N 22000     100 V 
Výstavba 

2005 
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ID Název akce 
Místo 
stavby 

ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč.) 

Stav 
přípravy 

Počet 
zásobov 
obyvatel 

Ukazatel 

Hodnota Zabezpečenost 

Druh 
opatřen

í 
Poznámka 

Souč. 
Po 

opatření 
Souč. 

(%) 

Po 
opatře

ní 
(%) 

 ÚV Lednice Lednice 584631 124,0 S 28000     100 R, D 

rekonstrukce + 
rozšíření 2005 

– 2007 - 
Zrušení JÚ 

Novos., 
N.Přer., 

Brod/Dyjí 

 ÚV Břeclav Břeclav 584291 38,5 N 
29800 
10200 

     R 

rekonstrukce 
2009-2012 

Připojení SV 
Podluţí 

 ÚV Zaječí Zaječí 585050 57,0 N 17976      R, D 

Rozšíření 
a rekonstrukce 
v roce 2009-

2010 – dotace 
SV Hustopeče 

+ rekreanti 
Nové Mlýny 

Územní celek Hodonín 

0625.018.449.01 
Blatnice 
pod Sv. 

Antonínem 

Blatnice 
pod Sv. 

Antonínem 
586048 1,5 N 1793 dusičnany 70 50  100 V  

Územní celek Vyškov 

0626.000.000.00 ÚV Lhota Lhota 592889 62,3 Stav 65000 Mn 0,136 0,05 40 100 R, D  

0626.000.000.00 
ÚV 

Manerov 
Manerov 592901 7,5 N 12000 Fe 0,36 0,2  100 R  

Územní celek Znojmo 
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ID Název akce 
Místo 
stavby 

ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč.) 

Stav 
přípravy 

Počet 
zásobov 
obyvatel 

Ukazatel 

Hodnota Zabezpečenost 

Druh 
opatřen

í 
Poznámka 

Souč. 
Po 

opatření 
Souč. 

(%) 

Po 
opatře

ní 
(%) 

0627.020.620.09 
Rek.ÚV 

Znojmo- II + 
III. etapa 

Znojmo 593711 112,5 PS 46 627 
Mn 

PAU 
0,18 
0,2 

0,05 
0,1 

62 
50 

100 
100 

R 
r.2003-

04,2004-06 

0627.020.598,01 
Rek.ÚV 

Štítary IV. 
etapa 

Štítary 594890 80,0 IZ 46 873 
pH,agresivit

a 
6 6,5 67 100 R r.2004-2008 

0627.020.557.01 
Lechovice-

zdroj 
Lechovice 594334 0,6  412 dusičnany 63 50  100 R r. 2005-2006 

0627.012.287.01 
Čermákovic

e-zdroj 
Čermákovic

e 
593885 0,5  58 dusičnany 66 50  100 R r. 2005 

 
 
 

 
LEGENDA 

počet zásob. Počet obyvatel zásobovaných z vodárenského systému u kterého je navrţena rekonstrukce nebo dostavba stávajícího zařízení úpravy vody.U 
 systémů s několika hlavními zdroji specifikovat počet obyvatel zásobených ze zdroje, kde je navrhováno technické opatření 

Ukazatel Rozsah sledovaných ukazatelů bude uveden v závislosti na nevyhovujících parametrech vzhledem k vyhlášce č. 252/2004 Sb. 

Hodnota současná Současná hodnota ukazatele, ve kterém není plněna  vyhláška č. 252/2004 Sb. a proto jsou navrhována technická opatření pro zlepšení 
 technologických procesů úpravy vody 

Hodn. po opatření Předpokládaná hodnota v daném ukazateli po realizaci technických opatření 

Zabezpečenost Informace o změně zabezpečenosti dodávky vody v čase vzhledem k realizaci technických opatření zlepšení technologických procesů 

Současná Současná zabezpečenost dodávky vody v čase v poměru k roku (uvádět v %) 

Po opatření Zabezpečenost dodávky vody v čase v poměru k roku po realizaci technických opatření (uvádět v %) 

Druh opatření R – rekonstrukce, D – doplnění technologie, dostavba, rozšíření, V – nová výstavba 

Poznámka  
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3.8 TABULKA XXII – ZAJIŠTĚNÍ POUŢÍVÁNÍ TAKOVÝCH POSTUPŮ A MATERIÁLŮ, ABY PŘI ÚPRAVĚ VODY NA 
PITNOU A PŘI JEJÍ DISTRIBUCI NEDOCHÁZELO KE ZHORŠENÍ JAKOSTI PITNÉ VODY 

 
 

ID Název akce 
Místo 
stavby 

ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč) 

Délka 
potrubí 

(km) 

Stav 
přípravy 

Počet 
zás. 

obyvatel 
Ukazatel 

Hodnota 
současná 

Zabezpečenost 
Druh 

opatřen
í 

Poznámka Souč 
(%) 

Po 
opatření 

(%) 

CZ062 JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

Územní celek Blansko 

0621.001.002.01 

Rek.vod.přiva
děče 

Boskovice-
Blansko. 

Boskovice-
Blansko 

581283 87,4 20,1 S 30789 
Fe, 

zm.pofilu 
0,44 89 100 R 2006-2010 

0621.001.002.04 

Hořice-
Olešná-

rekonstrukce 
vodovodu 

Olešná 581283 3,3 0,5 N 188 Fe 0,34 84 100 R 2008-2009 

0621.001.025.01 
Olomučany-
rekonstrukce 

vodovodu 
Olomučany 582166 9,1 5,6 N 883 

Fe, 
zm.pofilu 

0,29 75 100 R 2006-2007 

0621.001.026.01 

Ostrov 
u Macochy-

rekonstrukce 
vodovodu 

Ostrov 
u Macochy 

582182 12,8 3,0 N 1 082 Fe 0,67 74 100 R 
2006-

2007-08 

0621.001.032.01 
Sloup-

rekonstrukce 
vodovodu 

Sloup 582352 6,6 3,2 N 888 Fe 0,64 84 100 R 2004-2006 
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ID Název akce 
Místo 
stavby 

ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč) 

Délka 
potrubí 

(km) 

Stav 
přípravy 

Počet 
zás. 

obyvatel 
Ukazatel 

Hodnota 
současná 

Zabezpečenost 
Druh 

opatřen
í 

Poznámka Souč 
(%) 

Po 
opatření 

(%) 

0621.002.047.02 

Rek.vod.přiv. 
Velké 

Opatovice-
Boskovice 

V. 
Opatovice-
Boskovice 

581372 104,2 21,1 N 14170 
Fe, 

zm.pofilu 
0,24 80 100 R 2008-2009 

0621.002.047.04 
Mladkov-

rekonstrukce 
vodovodu 

Mladkov 581372 2,0 1,0 N 231 Fe 0,60 84 100 R 2008-2009 

0621.002.049.01 
Crhov-

rekonstrukce 
vodovodu 

Crhov 554162 0,5 0,3 N 184 Fe 0,60 34 100 R 2008-2009 

0621.002.067.05 
Touboř- 

rekonstrukce 
vodovodu 

Touboř 581879 2,6 1,2 N 45 Fe 0,68 84 100 R 2004-2005 

0621.002.075.01 
Lysice-

rekonstrukce 
vodovodu 

Lysice 582018 18,3 7,5 S 1 844 Fe 0,55 89 100 R 2004-2005 

0621.002.077.00 

Malá 
Roudka-

rekonstrukce 
vodovodu 

Malá 
Roudka 

582042 7,8 2,2 N 199 Fe 0,88 84 100 R 2005-2006 

0621.002.079.01 

Němčice-
rekonstrukce 
rozvodného 

řadu 

Němčice 582085 12,1 6,4 N 444 
Fe, 

zm.pofilu 
0,60 75 100 R 2006-2007 

Územní celek Brno - město 

není 

Územní celek Brno - venkov 
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ID Název akce 
Místo 
stavby 

ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč) 

Délka 
potrubí 

(km) 

Stav 
přípravy 

Počet 
zás. 

obyvatel 
Ukazatel 

Hodnota 
současná 

Zabezpečenost 
Druh 

opatřen
í 

Poznámka Souč 
(%) 

Po 
opatření 

(%) 

0621.017.418.01 
rkonstrukce 
vodovodu 
Bukovice 

Bukovice 581437 1,5 1,0 N 57 Fe 0,35 75 100 R 
2004,2008-

2015 

0623.008.205.00 
rekonstrukce 

vodovodu 
Ivančice 

Ivančice 583120 100,2 42,573 N 9371 Fe 0,28 70 100 R 
2005,2004-

2008 

0623.009.224.01 
rkonstrukce 
vodovodu 

Mor.Knínice 
Mor.Knínice 583430 4,4 1,7 N 762 Fe 0,38 70 100 R 2004-2006 

0623.014.335.01 
rekonstrukce 

vodovodu 
Kratochvilka 

Kratochvilka 583235 3,8 2,4 N 430 Fe 0,30 65 100 R 2004-2006 

0623.016.380.01 
rekonstrukce 

vodovodu 
Jiříkovice 

Jiříkovice 583189 5,1 9,332 N 841 Fe 0,40 70 100 R 
2004-

2006-08 

Územní celek Břeclav 

 Přípojky Břeclav 584291  0,5  200     R 
V rámci 

rekonstruk
ce řadů 

 
Výtlak ÚV 

Lednice-VDJ 
Sedlec 

Lednice 584631 32,8 9,35 S 
18 024 + 
10 457 

ocel.   100 R 

Připojení 
SV 

Novosedly 
+ Dol. 

Dunajovice 

 
Přívod  VDJ 
Sedlec – ČS 

Mušlov 
Mikulov 584649 9,0 2,2 S 

18 024 + 
10 457 

ocel.   100 R 

Připojení 
SV 

Novosedly 
+ Dol. 

Dunajovice 
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ID Název akce 
Místo 
stavby 

ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč) 

Délka 
potrubí 

(km) 

Stav 
přípravy 

Počet 
zás. 

obyvatel 
Ukazatel 

Hodnota 
současná 

Zabezpečenost 
Druh 

opatřen
í 

Poznámka Souč 
(%) 

Po 
opatření 

(%) 

Územní celek Hodonín 

není 

Územní celek Vyškov 

není 

Územní celek Znojmo 

0627.020.620.09 
rekonstrukce 

vodovodu 
Znojmo 

Znojmo 593711 56,6 10,2 N 46 627 Fe 0,94 70 100 R r.2005-15 

0627.012.305.01 

rekonstrukce 
vodovodu 
Moravský 
Krumlov 

Moravský 
Krumlov 

594482 18,2 7,0 N 5 500 Fe 0,76 40 100 R r.2005-08 

 
 
 
 
 

LEGENDA 

Počet zásob. Počet obyvatel zásobovaných z vodárenského distribučního systému u kterého je navrţena rekonstrukce z důvodu zlepšení kvality 
 dopravované vody. Specifikovat počet obyvatel zásobených prostřednictvím distribučního systému navrţeného k rekonstrukci. 

Ukazatele a hodnoty dtto jako v tabulce  XXI, pouze platí pro hodnoty současné 

Zabezpečenost dtto jako v tabulce  XXI 

Délka potrubí délka potrubí navrţeného k rekonstrukci 

Druh opatření R – rekonstrukce, izolace,  V – nová výstavba 

Poznámka 
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3.9 TABULKA XXIII – ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ VEŘEJNÝCH VODOVODŮ NEBO VÝSTAVBA NOVÝCH VODOVODŮ, 
ZEJMÉNA V MÍSTECH, KDE NELZE VYUŢÍVAT MÍSTNÍCH ZDROJŮ V DOSTATEČNÉ KVALITĚ 

 
 

ID Název akce Místo ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč.) 

Stav 
přípravy 

Mnoţství obyvatel 

Poznámka 
celkem zásobených 

nově 
zásobených 

CZ062 JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

Územní celek Blansko 

0621.001.017.01 Vodovod Kulířov Kulířov 581836 6,6 ZS 284 0 230 r.2005-2006 

0621.001.028.03 Vodovod Karolín Karolín 582239 2,8 ZS 143 0 100 r.2004-2005 

0621.002.051.02 Vodovod Rumberk Rumberk 581518 1,1 N 76 0 62 r.2009-2010 

0621.002.065.01 
Kunčina Ves-napojení na sk. 

vod. Blansko 
Kunčina-Ves 581844 3,4 N 87 48 0 r.2005-2007 

0621.002.067.01 Vodovod Hluboké u Kunštátu 
Hluboké 

u Kunštátu 
581879 4,6 N 93 0 93 r.2004-2005 

0621.002.069.02 Vodovod Dolní Smrţov Dolní Smrţov 581917 5,8 N 163 0 122 r.2006 

0621.002.069.03 Vodovod Chlum Chlum 581917 3,8 N 112 0 108 r.2008-2009 

0621.002.069.13 Vodovod Podolí Podolí 581917 2,6 DÚR 103 0 103 r.2005-2006 

0621.002.086.01 Vodovod Prostřední Poříčí Prostřední Poříčí 582221 9,6 N 274 0 272 r.2005-2006 

0621.002.087.01 Vodovod Roubanina Roubanina 581518 1,7 N 153 0 124 r.2005-2006 

0621.002.097.01 
Světlá-napojení na sk. vod. 

Boskovice 
Světlá 586064 3,5 S 245 200 0 r.2006-2007 

0621.002.100.01 Vodovod Lačnov Lačnov 582492 2,2 N 113 0 69 r.2009-2010 

0621.002.106.01 
Valchov-napojení na sk. vod. 

Drahanská vrchovina 
Valchov 582581 1,0 N 473 453 0 r.2005-2006 

0621.002.110.01 Vodovod Bezděčí Bezděčí 582646 2,3 N 67 0 58 r.2006 

0621.002.110.04 Vodovod Svárov Svárov 582646 2,1 N 85 0 59 r.2005-2006 
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ID Název akce Místo ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč.) 

Stav 
přípravy 

Mnoţství obyvatel 

Poznámka 
celkem zásobených 

nově 
zásobených 

0621.002.075.01 
Lysice-napojení na sk. vod. 

Blansko 
Lysice 582018 22,9 N 1 976 1 844 0 

r.2007-
ČS,VDJ,ŘAD 

Územní celek Brno - město 

0622.003.117.00 
Brněnská přehrada – pravý 

břeh - vodovod 

Rekreační oblast 
Brněnské 

přehrady – pravý 
břeh 

582786 44,1 S    
Realizovat 

s odkanalizová
ním 

0622.003.117.00 Kamenná kolonie - vodovod 
tzv. Kamenná 

čtvrť na Starém 
Brně 

582786 2,6 DÚR     

0622.003.117.00 
Jehnice, Útěchov, Ořešín II. 

etapa 

Napojení 
stávající sítě na 
vodovodní síť 
města Brna 

582786 10,3 PS    
Stávající sítě 
na vodovodní 
síť města Brna 

Územní celek Brno - venkov 

0621.017.425.02 
Vodovod Lomnice - napoj. na 

VOV 
Lomnice 581976 1,7 DÚR 1697 1136 0  

0621.017.425.03 
Vodovod Lomnice-Brusná - 

Řepka 
Řepka 581976 4,4 DÚR 1697 1136 40  

0621.017.437.02 Vodovod Ţleby Ţleby 582379 3,4  60 0 40  

0621.017.439.01 Vodovod Synalov Synalov 582450 3,0 N 134 0 102  

0623.008.201.01 Vodovod Biskoupky Biskoupky 582832 8,5 N 188 0 188  

0623.008.204.01 Vodovod Hlína Hlína 583022 10,3 N 263 0 263  

0623.008.205.00 Ivančice-nový zdroj Ivančice 583120 1,5 N 10 356 9371 0  

0623.008.206.01 Vodovod Ketkovice Ketkovice 583201 10,4 N 725 0 622  

0623.008.207.01 Vodovod Kupařovice Kupařovice 583243 5,9 DÚR 282 0 255  

0623.008.210.01 Vodovod Němčičky Němčičky 583472 3,1 DÚR 276 0 245  

0623.008.213.01 Vodovod Nové Bránice Nové Bránice 583511 11,2 N 788 0 657  

0623.008.215.01 Vodovod Pravlov Pravlov 583693 12,7 DSP 571 0 520  
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ID Název akce Místo ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč.) 

Stav 
přípravy 

Mnoţství obyvatel 

Poznámka 
celkem zásobených 

nově 
zásobených 

0623.008.216.01 Vodovod Trboušany Trboušany 584011 8,4 DSP 356 0 353  

0623.009.219.01 
Vodovod Hvozdec-napoj. na 

VOV 
Hvozdec 583090 2,8 S 252 45 159  

0623.009.220.01 
Vodovod Chudčice-napoj. Na 

VOV 
Chudčice 583111 1,6 S 778 495 131  

0623.009.223.01 
Dostavba vodovodu 

Lelekovice 
Lelekovice 583286 3,1 DÚR 1 870 1393 0  

0623.009.226.01 
Vodovod Vev.Bítýška - napoj. 

na VOV 
Vev.Bítýška 584100 2,9 N 3 301 2571 730  

0623.014.332.01 
Dostavba vodovodu Babice 

u Rosic 
Babice u Rosic 582808 3,1 N 589 340 127  

0623.014.333.01 
Vodovod Domašov-napoj na 

VOV 
Domašov 582964 6,5 N 605 499 0  

0623.014.334.01 
Vodovod Javůrek-napoj na 

sk.vod. Domašov 
Javůrek 583154 1,6 N 328 221 15  

0623.014.341.02 Vodovod Radoškov Radoškov 583723 4,8 N 136 0 70  

0623.014.342.01 Dostavba vodovodu Rosice Rosice 583782 7,2 DÚR 5 450 5 310 0  

0623.014.344.01 
Vod.Říčany-Ostrovačice-

napoj.na VOV 
Říčany 583839 2,7 S 2 374 2 146 43  

0623.014.349.01 
Vodovod Veverské Knínice-

napoj. na VOV 
Veverské Knínice 584118 0,8 DÚR 891 611 0  

0623.014.348.01 
Vodovod Újezd u Rosic-napoj. 

na VOV 
Újezd u Rosic 584053 7,4 DSP 325 212 0  

0623.014.352.01 Vodovod Zálesná Zhoř Zálesná Zhoř 584193 5,0  107 0 37  

0623.014.355.01 
Vodovod Zbýšov - napoj. na 

VOV 
Zbýšov 584223 0,3 N 4 069 4069 0  

0623.016.379.01 Vodovod Hostěnice-nový zdroj Hostěnice 583057 1,0 N 500 435 5  

0623.016.388.01 Vodovod Ochoz u Brna Ochoz u Brna 583537 17,6 S 2 289 0 1 087  
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ID Název akce Místo ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč.) 

Stav 
přípravy 

Mnoţství obyvatel 

Poznámka 
celkem zásobených 

nově 
zásobených 

0623.016.391.01 
Vodovod Ostopovice + napoj. 

na VOV 
Ostopovice 583596 0,1 DSP 1 728 1298 28  

0623.016.394.01 
Propoj.vodovodu 

Popůvky,dostavba vod. 
Popůvky 583669 9,4 N 602 532 0  

0623.016.397.01 Dostavba vodovodu Prštice Prštice 583707 3,4 N 934 580 261  

0623.016.399.01 Rebešovice-napojení na VOV Rebešovice 583774 3,3 S 582 487 30  

0623.016.400.01 
Dostavba vodovodu 

Řícmanice 
Řícmanice 583821 8,5 N 829 426 94  

0623.016.401.01 Vodovod Silůvky Silůvky 583855 12,6 DÚR 763 0 692  

0623.017.419.01 Dostavba vodovodu Deblín Deblín 582948 2,4  1 093 1052 0  

0623.017.441.01 Vodovod Štěpánovice Štěpánovice 583961 7,9  463 0 412  

0623.017.445.01 
Dostavba vodovodu 

Vohančice 
Vohančice 584134 0,7 S 136 130 0  

0623.017.442.00 
Napojení sk.vod. Tišnov 

(Ţelezné) 
Tišnov 584002 6,5 1 13 327 13327 0 

448.01-
Ţelezné, 

nekvalitní zdroj 
bude po 

napojení na 
VOV mimo 

provoz 

0623.021.641.01 Dostavba vodovodu Syrovice Syrovice 583936 10,9 DSP 975 0 969  

0623.021.647.01 
Vodovod Ţidlochovice-

napojení na VOV 
Ţidlochovice 584282 20,2 S 12 904 10966 1600  

0623.017.424.01 Vodovod Holasice Holasice 583260 1,3  81 0 50  

0623.000.000.00 
VOV přívaděč Bosonohy do 

vdj. Rajhrad 
Bosonohy-

Rajhrad 
 65,6 S 40 363 30121 6691 

včetně 
vdj.Nebovidy 

0623.000.000.00 
VOV přívaděč vdj.Čebín-

vdj.Sička 
Čebín-Rosice  74,0 S 42 988 39119 630 

včetně ČS 
Mor.Knínice 

Územní celek Břeclav 
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ID Název akce Místo ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč.) 

Stav 
přípravy 

Mnoţství obyvatel 

Poznámka 
celkem zásobených 

nově 
zásobených 

 Vodovod Borkovany Borkovany 584339 14,8 DÚR 734 0 734 
RIP-skup.-
1.priorita 

 
Vodovod Pohořelice - Velký 

Dvůr 
Velký Dvůr 584801 6,0 DSP 100 0 100 

RIP-skup.-
1.priorita 

 

Skup.vod. Novosedly 

Novosedly 584846 36,4 DÚR 1150 0 1150 

RIP-skup.-
1.priorita 

Připojení na SV 
Mikulov 

 Březí 584371   1545 0 1545  

 Dobré Pole 584410   406 0 406  

 Nový Přerov 584754   321 0 321  

 Jevišovka 584525   563 0 563  

 Drnholec 584444   1774 0 1774  

 

Skup. vod. Dolní Dunajovice 

Dolní Dunajovice 584428 62,5 S 1709 0 1709 

RIP-skup.-
2.priorita 

Připojení na SV 
Mikulov 

 Brod nad Dyjí 584355   489 0 489  

 Bavory 584304   395 0 395  

 Perná 584789   758 0 758  

 Klentnice 584541   555 0 555  

 Horní Věstonice 584479   448 0 448  

 Dolní Věstonice 584436   344 0 344  

 

Skup. vod. Podluţí 

Týnec 584959 31,6 DUR 1021 0 1021 

Zásobování 
z ÚC Hodonín - 
Připojení na SV 

Břeclav 

 Hrušky 584487   1430 0 1430  

 Kostice 584576   1850 0 1850  
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ID Název akce Místo ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč.) 

Stav 
přípravy 

Mnoţství obyvatel 

Poznámka 
celkem zásobených 

nově 
zásobených 

 Lanţhot 584622   3830 0 3830  

 Tvrdonice 594941   2078 0 2078  

Územní celek Hodonín 

0625.018.450.01 Dostavba vodovodu Blatnička Blatnička 586056 1,2 N 452 452 0 r.2014 

0625.010.233.01 Vodovod Draţůvky Draţůvky 586153 7,1 N 260 0 180 r.2004-2005 

0625.018.453.01 Vodovod Javorník Javorník 586218 17,6 N 721 0 358 r.2010 

0625.018.456.01 
Kuţelov-napojení na SV 

Kuţelov-H.Vrbka-M.Vrbka 
Kuţelov 586293 2,6 N 438 219 41 r.2008 

0625.010.243.01 Dostavba vodovodu Moravany Moravany 586391 13,8 N 749 408 68 r.2005-08,2015 

0625.010.247.01 
Nenkovice-napojení na SV 
Koryčany-Kyjov-Klbouky 

Nenkovice 586447 3,6 N 451 381 38 r.2010 

0625.018.461.01 Vodovod Nová Lhota Nová Lhota 586455 22,5 N 757 0 600 r.2010,2012 

0625.018.461.02 
Vodovod Nová Lhota-místní 

část Vápenky 
Nová Lhota-m.č. 

Vápenky 
586455 8,8 N 33 0 35 r.2012 

0625.018.464.01 
Vodovod Suchov (Suchovské 

mlýny) 
Suchov 586617 24,2 N 587 0 293 r.2011,2012 

0625.018.467.01 Vodovod Velká nad Veličkou 
Velká nad 
Veličkou 

586714 35,2 N 3242 600 2293 
r.2008,2009,20

10 

0625.010.267.01 Dostavba vodovodu Ţeletice Ţeletice 586811 7,9 PS 510 84 346 r.2003-04,2006 

0625.018.470.01 Vodovod Ţeraviny Ţeraviny 586838 5,2 N 184 0 92 r.2012 

0625.018.467.01 
Vodárenský systém SV 

Horňácko 
liniové 

stavby+ČS 
 67,4 N 5340 600 3579 r.2007,08,09 

Územní celek Vyškov 

0626.005.141.00 Vodovod Kojátky Kojátky 593150 4,7 PS 401 0 208  

0626.005.142.01 Vodovod Koţušice Koţušice 593184 6,8 N 143 0 98  

0626.019.475.01 Vodovod Drysice Drysice 593010 8,9 DÚR 603 0 352  

0626.019.486.01 Vodovod Kučerov Kučerov 593249 9,2 S 534 0 306  

0626.019.492.01 
Vodovod Nové Sady-místní č. 

Březina 
Březina 593443 0,1 N 79 0 77  
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ID Název akce Místo ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč.) 

Stav 
přípravy 

Mnoţství obyvatel 

Poznámka 
celkem zásobených 

nově 
zásobených 

0626.019.492.02 
Vodovod Nové Sady-místní č. 

N. Sady 
Nové Sady 593443 1,4 N 79 0 56  

0626.019.494.01 Vodovod Orlovice Orlovice 593460 9,0 DSP 444 0 158  

0626.019.495.01 Vodovod Podbřeţice Podbřeţice 550795 6,5 S 235 0 138  

0626.019.496.01 Vodovod Podivice Podivice 593486 6,0 ÚP 245 0 135  

0626.019.498.01 
Vodovod Prusy-Boškůvky-

míst. č. Boškůvky 
Boškůvky 593494 3,0 N 104 0 71  

0626.019.506.01 
Vodovod Studnice-místní část 

Odrůvky 
Odrůvky 593605 6,1 PS 111 0 87  

0626.019.506.02 
Vodovod Studnice-místní část 

Studnice 
Studnice 593605 7,0 PS 482 132 136  

0626.019.511.00 SV Vyškov-větev švábenická liniová stavba  27,0 N 4138 2642 520  

0626.015.369.01 SV Vyškov-větev střed liniová stavba  23,9 N 3630 2588 484  

0626.005.137.01 SV Vyškov-větev nemotická liniová stavba  6,6 DÚR 744 93 297  

0626.019.511.00 SV Vyškov-propoj Drnovice liniová stavba  0,5 N     

0626.019.511.00 SV Vyškov-propoj Drysice liniová stavba  3,6 N 603 0 352  

0626.015.369.01 SV Vyškov-propoj Hodějice liniová stavba  1,1 DÚR     

0626.019.511.00 SV Vyškov-propoj Hvězdlice liniová stavba  0,8 N 966 645 19  

0626.005.137.01 SV Vyškov-propoj Nevojice liniová stavba  2,0 N 403  265  

0626.019.511.00 SV Vyškov-propoj Rybníček liniová stavba  2,5 N 4227    

0626.005.137.01 
SV Vyškov-napojení SV 

Brankovice 
liniová stavba  5,4 DÚR 1317 533 180  

0626.019.511.00 
SV Vyškov-napojení SV 

Pustiměř 
liniová stavba  10,2 N 5047 4311 252  

0626.019.511.00 
SV Vyškov-napojení zdroje 

Nosálovice 
liniová stavba  3,7 N     

Územní celek Znojmo 



Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky 

Strana 188 

ID Název akce Místo ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč.) 

Stav 
přípravy 

Mnoţství obyvatel 

Poznámka 
celkem zásobených 

nově 
zásobených 

0627.020.514.00 
SV Běhařovice – Ratišovice - 
Stupěšice – Křepice - Újezd 

Běhařovice, 
Ratišovice, 
Stupěšice, 

Křepice, Újezd 

593737 26,0 DÚR 698 0 698 r. 2005 

0627.012.313.02 
Tavíkovice-napojení na SV 

Běhařovice 
Tavíkovice 594938 7,5  456 456 0 r. 2005-2006 

0627.012.313.01 Dobronice-vodovod Dobronice 594938 0,8  84 0 83 r.2006-2007 

0627.020.513.01 Bantice-zdroj Bantice 593729 0,9  190 190 0 r.2005 

0627.020.564.01 
Medlice-napojení na sam. vod 

Višńové 
Medlice 594423 12,3  160 0 160 r.2004-2005 

0627.020.516.01 
SV Bítov-Chvalatice, 

Oslnovice, Zblovice, Vysočany 
 593753 18,5  2 213 2 038 175 r.2009-2010 

0627.020.572.01 Onšov-napojení na SV Štítary Onšov 594580 2,6  72 0 72 r.2005-2007 

0627.012.286.01 
Bohutice- napojení na SV 

Damnice 
Bohutice 593788 4,4  624 621 0 r.2004-2005 

0627.012.318.01 Vémyslice-rozšíření vodovodu Vémyslice 595055 3,1  705 213 699 r.2004-2008 

0627.020.570.01 
Olbramkostel -napojení na SV 

Znojmo 
Olbramkostel 594555 0,0 DSP 518 0 514 

vodovod ve 
výstavbě 

0627.020.583.01 Prosiměřice- sam. vodovod Prosiměřice 594709 0,0 DSP 740 0 734 
vodovod ve 

výstavbě 

0627.020.565.01 Mikulovice-vodovod Mikulovice 594431 14,5  602 0 597 
r.2003-2004 

AT,2004-2005 

0627.012.292.01 
Dolní Dubňany-dostavba 

vodovodu 
Dolní Dubňany 593966 5,0 DSP 471 108 467 r.2004-2005 

0627.020.527.01 Černín-vodovod Černín 593893 3,1 DSP 147 0 146 r.2004-2005 

0627.020.586.01 
Rudlice-napojení na SV 

Jevišovice 
Rudlice 594741 2,7 DSP 114 0 113 r.2004-2005 

0627.020.543.01 
Hrušovany nad Jevišovkou-

nový zdroj+ síť 
Hrušovany nad 

Jevišovkou 
549156 11,2  3 282 3 258 0 r.2005-2006 
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ID Název akce Místo ZUJ 
Náklady 
(mil.Kč.) 

Stav 
přípravy 

Mnoţství obyvatel 

Poznámka 
celkem zásobených 

nově 
zásobených 

0627.020.587.01 Slatina-vodovod Slatina 594776 6,1 DÚR 260 0 258 r.2005 

0627.020.585.01 
Rozkoš-vodovod, napojení 

z obce Pulkov 
Rozkoš 594733 5,0 DÚR 178 0 176 r.2005-2006 

0627.020.538.01 
Číţov -vodovod, napojení na 

SV Štítry 
Číţov 594075 5,2  62 0 61 r.2009-2010 

0627.020.549.01 Korolupy-vodovod Korolupy 549253 9,7  206 0 204 r.2008-2009 

0627.020.577.01 

SV Vranov – Podhradí nad 
Dyjí – Stálky – Šafov – 

Podmyče – Starý Petřín – 
nový Petřín - Jazovice 

Podhradí nad 
Dyjí, Stálky, 

Šafov, Podmyče, 
Starý Petřín, 
Nový Petřín, 

Jazovice 

594636 84,9  740 0 740 r. 2009-2010 

0627.020.560.01 Lubnice-vodovod Lubnice 594385 8,3  90 0 89 r.2009-2010 

0627.020.568.01 Němčičky-vodovod Němčičky 594521 4,2  98 0 97 r.2009-2010 

0627.020.553.01 
Křidlůvky-vodovod , napojení 

z obce Valtrovice 
Křidlůvky 550086 9,51  214 0 212 r.2009-2010 

0627.020.616.01 
Výrovice-vodovod, napojení 

z obce Tvořihráz 
Výrovice 595136 6,103  166 0 165 r.2009-2010 

0627.020.610.01 
Vítonice-vodovod, napojení SV 

H. Dunajovice 
Vítonice 595080 6,48  209 0 207 r.2004-2005 

0627.020.615.01 Vrbovec-Hnízdo-vodovod Hnízdo 595128 9,295  189 0 189 r.2004-2005 

 
 

LEGENDA 

Viz legenda k předcházejícím tabulkám a dále : 

Mnoţství obyvatel  celkem - počet obyvatel v dané lokalitě,  
 zásobených – počet v současné době jiţ připojených obyvatel,  
 nově zásobených – počet obyvatel nově připojených realizovanou akcí 

 


