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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. 



Vodárny a vodojemy

• Vodárna je soubor zařízení pro dodávku vody 
do vodovodní sítě. 

• Zahrnuje jímání vody , její úpravu a dopravu 
do vodojemů.

• 1 roč.



Vodárny a vodojemy

• Vodojemy jsou zásobní nádrže, které zajišťují 
dostatečné množství a potřebný tlak vody 
v kteroukoli denní či noční dobu. Vyrovnávají 
rozdíl mezi přítokem vody a její spotřebou.

• 1ročník



Vodárny a vodojemy

Akumulace vody ve vodojemech

• Vodojemy (stavební objekty různé konstrukce 
v nichž jsou umístěny nádrže) je možné 
rozdělit podle tří základních hledisek – účelu, 
umístění a podle konstrukce a umístění 
nádrže.



Vodárny a vodojemy

• Rozdělení podle účelu

• Zásobní (akumulační) vodojem - je určen k vyrovnávání 
odběrových rozdílů, vytvoření zásoby vody a vyrovnání 
tlaků.

• Hlavní vodojem - se používá u skupinových nebo oblastních 
vodovodů.

• Přerušovací (pásmový) vodojem – rozděluje vodovod na 
tlaková pásma tak, aby výškový rozdíl nebyl nikdy větší než 
70 m (0,7 MPa). 

• Vyrovnávací vodojem - se umisťuje za spotřebiště. Při 
malém odběru uživateli se vodojem plní vodou ze 
zásobního, ve špičkách dodává vodu do rozvodu.

• Požární vodojem - je určen k vytvoření zásoby vody pro 
požární účely.



Vodárny a vodojemy



Vodárny a vodojemy

• Rozdělení podle umístění

• Vodojemy se umisťují tak, aby byl zajištěn potřebný tlak a 
zároveň byly co nejblíže zdroji vod nebo spotřebišti.

• Podle umístění vzhledem ke spotřebišti rozlišujeme:

• Čelní vodojem (před spotřebištěm) – je nejčastěji 
používaný jako zásobní vodojem.

• Vodojem ve spotřebišti – se používá v rovinatém terénu za 
použití věžového vodojemu. 

• Koncový vodojem (za spotřebištěm) – výtlačný vodovodní 
řad prochází spotřebištěm do vodojemu.



Vodárny a vodojemy



Vodárny a vodojemy

Rozdělení podle konstrukce a umístění nádrže

• Rozlišujeme zemní a věžové.

• Zemní vodojemy mají dno pod úrovní terénu 
nebo v jeho úrovni. Tyto vodojemy jsou 
složeny z vodní nádrže a manipulační 
komory. Objem je až 1000 m3 .

• Věžové vodojemy se používají hlavně pro 
menší spotřebiště v rovinatém území. Nádrž 
vodojemu je umístěna na sloupové nosné 
konstrukci.



Vodárny a vodojemy
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