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Rozsah prací:

• standardní aktualizace PRVKU hl.m.Prahy o plánovanou výstavbu ve Střednědobém investičním plánu vodohospodářské

infrastruktury (SIP) - upřesnění textových popisů, tabulek a grafické části,

• zpracování revize PRVKU hl.m.Prahy v souladu s „Plněním úkolu G3 Usnesení vlády č. 620 ze dne 29. července 2015“

tj. provést revizi funkčnosti stávajících propojení a zjistit potenciální možnosti nových propojení vodárenských soustav za

účelem optimalizace distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody s ohledem na výhledovou potřebu vody,

včetně revize stávajících kapacit pro náhradní zásobování pitnou vodou.



Ze zpracovaných podkladů vyplynulo, že hl.m.Praha

nemá na svém území problémy z hlediska „sucha“.

Zásobování pitnou vodou je však významným

způsobem ovlivňováno problémy souvisejícími se

„suchem“ na území Středočeského kraje. Pitná voda je

dopravována přes pražský distribuční systém ze zdrojů

(ÚV Želivka a ÚV Káraný), které jsou umístěny na

východ od Prahy, významným odběratelům pitné vody

na západ od Prahy, včetně potenciálního připojení

Křivoklátska. Pražský distribuční systém je pak

transportem vody ve směru východ - západ významně

zatěžován.

Revize PRVKU hl.m.Prahy v souladu s „Plněním úkolu C3 Usnesení vlády č. 620 ze dne 29. července 2015“ byla

provedena pro celou Vodárenskou soustavu Prahy a Středočeského kraje a práce byly koordinovány se zpracovatelem

PRVKU Středočeského kraje.



Demografický vývoj

Základním podkladem pro posouzení

budoucího vývoje potřeby vody v celém

regionu je předpokládaný vývoj počtu obyvatel

v Praze a ve Středočeském kraji a počtu

obyvatel zásobených pitnou vodou. Pro oba

regiony se vycházelo z podkladů z Českého

statistického úřadu (statistické ročenky),

z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Byly zpracovány 3 varianty demografického

vývoje obyvatel do roku 2050.

Pro výpočet potřeby vody byly zvoleny dva

scénáře vývoje počtu obyvatel – střední a

vysoká varianta.
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Demografický vývoj

Pro Středočeský kraj byl proveden odhad

na základě trendu vývoje počtu obyvatel v

letech 2010 - 2015 v oblastech

zásobovaných vodou z ÚV Želivka ze

štolového přivaděče, z ÚV Káraný,

z káranských řadů a z distribuční sítě hl.

m. Prahy.
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Zdroje pitné vody

ÚV Želivka

Doplnění technologické linky úpravny vody o filtraci granulovaným aktivním uhlím je navrhováno s výkonem 3.500 l/s, pro zásobení je

třeba počítat s hodnotou sníženou na 3.325 l/s o vlastní spotřebu úpravny vody, tj. 175 l/s.

ÚV Želivka umožňuje zvýšení výkonu nad tuto hodnotu, ale bude se jednat o směs vody filtrované přes GAU a vedené mimo filtraci

přes GAU. Tento postup je možný pouze v období, kdy bude surová voda obsahovat nízké hodnoty pesticidů a dalších mikropolutantů.

Dle současných výsledků monitoringu pesticidních látek v surové vodě pro ÚV Želivka lze konstatovat, že se vyskytují ve významných

koncentracích v průběhu celého kalendářního roku.

ÚV Káraný

Úpravna vody Káraný standardně zajišťuje výkon 1.100 l/s, je jí možné dlouhodobě zatížit na 1.400 l/s a krátkodobě přetížit, po

předchozí technické přípravě, na 1.750 l/s.

ÚV Podolí

Úpravna vody je v současné době v režimu „studené rezervy“. Úpravnu vody je využívána pouze krátkodobě v době plánovaných oprav

v distribučním systému a revizí na štole ze Želivky s výkonem cca 800 – 1.000 l/s a podmínkou je míchání vody s ÚV Podolí

s ostatními zdroji z důvodu udržení přijatelné koncentrace pesticidů a dalších mikropolutantů v dodávané pitné vodě. V případě, že

bude úpravna v budoucnosti využívána trvale (tzn. déle než 30 dní), bude nutné doplnění technologie úpravny vody, tak aby pitná voda

splňovala hygienické limity podle platné legislativy.



Bilance potřeby vody

V následujících tabulkách uvádíme základní provozní scénáře pro zásobení hl.m.Prahy a Středočeský kraj pro střední a

vysoký vývoj počtu zásobených obyvatel.

Zohledněn je provozní stav odstávky štolového přivaděče z úpravny vody Želivka a jeho dopady na zásobení Prahy a

Středočeského kraje.

V souvislosti se zajištěním dopravy vody do Středočeského kraje je třeba zmínit požadavky VKM, které v současné době

odebírá minimální hodnoty a do budoucnosti předpokládá navýšení trvalého odběru až na 200 l/s (Qd) s možností

havarijního odběru až 450 l/s po dobu maximálně 10 dnů. Vše souvisí s podmínkami dalšího využití zdroje Mělnická

Vrutice. Navýšení na 200 l/s je již v bilanci do roku 2050 zahrnuto.











Pro výpočet potřeby vody byla zvolena specifická potřeba 200 l/os×den, která vychází ze současných potřeb, tato

hodnota je poměrně konzervativní.

Z provedené bilance potřeby vody, která je uvedena v předchozích tabulkách, pak vyplývají tyto závěry:

• při standardním provozu, tj. bez odstávek štolového přivaděče a ÚV Želivky bude možné do roku 2025

uspokojit potřebu pitné vody (při Qd) pro zásobovanou aglomeraci bez trvalého provozu ÚV Podolí,

• při odstávce štolového přivaděče a ÚV Želivky na dobu maximálně 96 hodin je pro zásobování vodou pro Prahu

a připojené obce Středočeského kraje (stávající odběry bez navýšení) nutný provoz ÚV Podolí již dnes – odstávky

je možné zvládnout s výkonem ÚV Podolí cca 800 – 1.000 l/s, ale za cenu zaklesnutí hladin ve vodojemech –

rizikový je především VDJ Kopanina. Bez zprovoznění ÚV Podolí dojde k výpadku již po 36 hodinách

• odstávku štolového přivaděče z ÚV Želivky na déle než 96 hod. bez přerušení dodávky vody odběratelům v

západní části Prahy a západní části Středočeského kraje nelze bez provozu ÚV Podolí s maximálně možným

výkonem a bez zásadních úprav distribučního systému hl.m. Prahy v současnosti realizovat,

• s ohledem na zajištění bezpečného zásobení vodou je třeba počítat s tím, že v regionech, které budou postupně

připojovány na Vodárenskou soustavu Prahy a Středočeského kraje bude nutné zachovat stávající zdroje pitné

vody, udržovat je v provozuschopném stavu a případně doplnit jejich technologii. Současně je třeba vyhledávat

potenciální zdroje pitné vody na území Středočeského kraje.



Jak dále postupovat?



Na tyto provozní stavy není ÚV Podolí a ani distribuční systém v Praze

připraven. Než bude možné připravit pro ÚV Podolí definitivní řešení, bude

vhodné realizovat přechodné řešení spočívající v doplnění GAU na druhou

galerii ve staré filtraci. Toto řešení umožní pro přechodné období výkon

úpravny vody cca 500 - 600 l/s a výrobu kvalitní pitné vody. Vyšší výkon do cca

1.000 l/s bude možný pouze za cenu míchání s vodou, která nebude upravena

filtrací přes GAU.

Vzhledem k tomu, že využití provozu ÚV Podolí se při standardním

zásobení předpokládá již od roku 2025, a s ohledem na reálné termíny

předprojektové a projektové přípravy, zajištění územního a stavebního

povolení a následné realizace, bude třeba zahájit práce na posouzení ÚV

Podolí bezodkladně.

ÚPRAVNA VODY PODOLÍ
Zpracovat studii proveditelnosti modernizace technologické linky úpravny vody Podolí s cílem:

 navrhnout doplnění technologie tak, aby bylo možné zajistit úpravu surové vody na vodu pitnou v souladu s platnou

legislativou,

 při návrhu řešení bude třeba respektovat skutečnost, že novou technologii bude možné umístit pouze do stávajících objektů

úpravny vody,

 bude třeba stanovit reálný výkon ÚV Podolí po doplnění nové technologie, který bude vycházet z výše uvedených podmínek.

Při realizaci stavby modernizace ÚV Želivka budou odstávky, případně snížení výkonu ÚV Želivky nastávat již v době realizace

stavby, tj. dříve než v roce 2025.



DOPRAVA VODY Z ÚV PODOLÍ – POSOUZENÍ DISTRIBUČNÍHO SYSTÉMU

Bude třeba provést posouzení distribučního systému pro dopravu vody z ÚV Podolí do západní části města (VDJ.

Kopanina), která je z hlediska zabezpečení potřeb vody nejvíce riziková při odstávce štolového přivaděče ze Želivky. Cílem

je definovat nezbytná technická (a investiční) opatření do distribučního systému, která tento systém dopravy vody

z ÚV Podolí umožní.

Práce doporučujeme zpracovat ve dvou etapách:

 souběžně s přípravou ÚV Podolí zpracovat studii proveditelnosti rekonstrukce dopravních tras se zaměřením na ověření

průchodnosti území a realizovatelnosti oprav z hlediska zájmů dotčených účastníků výstavby,

 po dokončení studie pro ÚV Podolí a určení reálného výkonu modernizované technologické linky, provést posouzení

vybraných realizovatelných dopravních tras a určit potřebné kapacity a profily potrubí.



ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY VODY PRO HLAVNÍ MĚSO PRAHU A PRAŽSKOU METROPOLITNÍ OBLAST

(zahrnuje hl. m. Prahu a okresy v okolí Prahy zásobené z Vodárenské soustavy Prahy a Středočeského kraje)

Zpracovat studii zásobení pitnou vodou v Pražské metropolitní oblasti, která bude řešit:

 posouzení možnosti využití všech zdrojů v zájmovém území, včetně možnosti rozšíření, především s cílem zajistit 

bezpečné zásobení vody při všech provozních stavech,

 podrobné rozpracování jednotlivých opatření včetně upřesnění potřebných investičních nákladů na realizaci 

opatření, která souvisejí s problematikou „sucha“,

 vyhledání vhodných dopravních tras do nově zásobených oblastí,

 návrhy na doplnění pražského distribučního systému,

 definování požadavků na potřebné objemy vodojemů na území Prahy a Středočeského kraje,

 analýza rizik souvisejících se zásobením celého regionu.



REKONSTRUKCE ŠTOLOVÉHO PŘIVADĚČE 

(ÚV Želivka, a.s., Želivská provozní a.s.)

Zpracovat studii rekonstrukce štolového přivaděče, která bude

definovat:

 rozsah nezbytných opatření včetně koncepce technického

řešení,

 rozsah výluk a odstávek a časový rámec navržených prací,

 definování dopadů na zásobení v Praze a ve Středočeském kraji

Je třeba upozornit, že navržená opatření, především delší

odstávky by měla být provedena před tím, než nárůst potřeby

vody dosáhne úrovně, že již nebude možné zásobení vodou

zajišťovat pouze z ÚV Káraný a ÚV Podolí, tj. nejpozději v letech

2025 – 2030.

Podmiňující investicí pro provedení rekonstrukce štolového

přivaděče, pokud bude zásobován Středočeský kraj, je

dokončení modernizace ÚV Podolí na maximálně možný

výkon.




