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Anotace: Prezentace je určena pro žáky 1-3. ročníku oboru instalatér. Žáci 

se seznámí se zdravotnětechnickými instalacemi trubních rozvodů vody a 

odtokových potrubních rozvodů kanalizace. 



JÍMÁNÍ VODY

Vodu je nutné zadržovat, aby byla vytvořena její 

zásoba pro čerpání.



JÍMÁNÍ VODY

Jímání podzemní vody



JÍMÁNÍ VODY

Jímání podzemní vody

• Šachtové (kopané) studny se používají pro menší 

hloubky do 20 m. Mají nejčastěji kruhový půdorys a jejich 

stěny jsou zhotoveny z betonových skruží.
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• Šachtové (kopané) studny se používají pro menší 
hloubky do 20 m. Mají nejčastěji kruhový půdorys a jejich 
stěny jsou zhotoveny z betonových skruží.

• Vrtané (trubkové) studny mají menší průměr – od 150 
mm (domovní) do 1 m (vodárenské). Mohou se používat 
pro velké hloubky od 15 do 200 m. Zhotovují se pomocí 
vrtné soupravy.
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hloubky do 20 m. Mají nejčastěji kruhový půdorys a jejich 
stěny jsou zhotoveny z betonových skruží.
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mm (domovní) do 1 m (vodárenské). Mohou se používat 
pro velké hloubky od 15 do 200 m. Zhotovují se pomocí 
vrtné soupravy.

• Jímací zářezy jsou horizontálně situované jímací objekty 
používané pro jímání v malých hloubkách, nejčastěji 
v okolí vodních toků (poříční voda). Jsou zaústěny do 
pramenní jímky odkud se voda odebírá. 
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Jímání povrchové vody



JÍMÁNÍ VODY
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• Nejčastěji se používají vodárenské přehradní 

nádrže. Voda se odebírá z místa se stálou 

teplotou a malým znečištěním. 
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Jímání povrchové vody

• Nejčastěji se používají vodárenské přehradní 

nádrže. Voda se odebírá z místa se stálou 

teplotou a malým znečištěním. 

• Pokud se voda odebírá přímo z řeky, vybudují se 

na břehu jímací štoly, nebo se použije 

břehová infiltrace. 
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