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Vodojemy
zásobují a udržují 

tlakové poměry
ve vodovodní síti

Hrubé a jemné
česle zachycují 

plovoucí nečistoty

Dávkování chemikálií
zajišťuje srážení nečistot,

úpravu pH vody
a sorpci organických

látek

Síran hlinitý

VápnoVápno

Práškové
aktivní uhlí

Usazovací 
nádrže zajišťují

sedimentaci znečištění
(1. stupeň separace)

Filtry
s náplní Filtralite
zachycují shluky 

znečištění
(2. stupeň separace)

Ozonizace
 zajišťuje desinfekci 
a zlepšuje senzorické 

vlastnosti vody
(chuť, průzračnost, aroma)
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Čerpací stanice
na filtry 

s granulovaným
aktivním uhlím (GAU)

Čerpací
stanice surové vody

 tlakuje vodu
do úpravny vody

Filtry s GAU
zachycují specifické

organické látky 
(léčiva, pesticidy,...)

Ultrafialové zářiče
desinfikují vodu
(fyzikální cestou)

UV

Vápenná voda

Chlor

CO2

Akumulační nádrže
hromadí zásoby pitné

vody

Čerpací
stanice pitné vody 

tlakují vodu
do vodojemů

Dávkuje se:

Dávkuje se:

 Úpravna vody Plzeň

K tomu je potřeba: 

2000
t

Koagulantu Vápenného
hydrátu

550
t

250
t

Oxidu
uhličitého

Kapalného
kyslíku

200
t

Chloru

20
t

Úpravna vody zásobuje
cca 200 tis. 
odběratelů

Skupinový vodovod
Plzeň obsluhuje

více jak 30 měst 
a obcí v jejím okolí.

Za rok se vyrobí
13 mil. m3 vody,

to by naplnilo skoro
6 tis. bazénů v Plzni 

na Slovanech.

Historie úpravny vody: 

Základní informace:

 Úpravna vody Plzeň

Komplex úpraven vody pro skupinový vodovod Plzeň se nachází ve druhém městském obvodu Slovany pod vrchem Homolka na pravém břehu řeky Úhlavy. 

První vodárna byla postavena na tomto místě již v roce 1889. Původní sestavu tvořily čtyři usazovací nádrže, čtyři anglické (takzvané pomalé, biologické) 

filtry a čerpací stanice se dvěma pístovými čerpadly poháněnými parními stroji. Kapacita úpravny byla asi 200 l/s. Rozšíření proběhlo v tomto areálu 

v roce 1904, kdy byla zdvojnásobena kapacita původní úpravny vybudováním dalších čtyř anglických pomalých filtrů a nové čerpací stanice s pístovými 

čerpadly. Významná kvalitativní změna se uskutečnila v letech 1924 až 1926. Tehdy byla postavena moderní úpravna francouzského systému 

Puech-Chabal: čtyřstupňová písková filtrace s kapacitou 400 l/s. Tato úpravna byla provozována až do konce roku 1997. Další zásadní vývojový krok 

následoval v letech 1964–1969, kdy byla postavena a dána do provozu nová chemická úpravna označená jako ÚV II, s chemickým srážením 

a dvoustupňovou separací, s kapacitou upravené vody 500 l/s. Dnes tvoří zálohu pro mimořádné provozní stavy.

Nová úpravna vody ÚV III byla vybudována v letech 1986 až 1996 s projektovaným výkonem 1000 l/s upravené vody. Technologické postupy z ÚV II byly 

rozšířeny o ozonizaci a ztvrzování. Jako jediný zdroj pro výrobu pitné vody slouží od počátků povrchová voda z řeky Úhlavy. Značná proměnlivost její 

kvality a výskyt nových typů znečištění vyvolaly nutnost dalšího doplnění technologie úpravy. V letech 2013 až 2016 proto proběhla modernizace 

a rekonstrukce ÚV III s využitím finanční podpory Státního fondu životního prostředí.
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 Úpravna vody Plzeň
Kapacita: 1000 l/s

Surová voda je odebírána z řeky přes hrubé a jemné pásové česle, na nichž 

dochází k odloučení nejhrubších plovoucích a vznášejících se nečistot. 

Voda je dále čerpána do objektu chemického hospodářství, kde se pomocí 

vápenného mléka nastavuje potřebná hodnota reakce vody a dávkuje se koagu-

lant síran hlinitý. Tato látka vytváří z částic znečištění větší, separovatelné 

agregáty. 

Po zhomogenizování je voda odváděna do šesti podzemních dvoupatrových 

usazovacích nádrží, jejichž vstupní části slouží jako koagulační nádrže, 

ve kterých za pomalého míchání probíhá vytváření velkých vloček hydroxidu 

hlinitého. Ve vlastních usazovacích nádržích probíhá usazování těchto vloček 

společně s nabalenými nečistotami. 

Odsazená voda odtéká do objektu filtrace, kde dochází k separaci znečištění 

v šesti rychlofiltrech naplněných filtračním materiálem Filtralite. 

Filtrovaná voda (po případném smíšení s filtrovanou vodou z úpravny vody 

ÚV II) je dále odváděna na technologický stupeň ozonizace. Ozon je vyráběn 

z čistého kyslíku až ve třech reaktorech. Při nátoku do čtyř ozonizačních nádrží 

je ve směšovacím zařízení nejprve voda nasycena ozonem a následně dochází 

ke kontaktu s upravovanou vodou v reakčních nádržích. 

Přilehlé dvě nádrže slouží jako sací jímky pro čerpací stanici, která přečerpává 

vodu opět do objektu filtrace – tentokrát na čtyři sorpční filtry s náplní 

granulovaného aktivního uhlí, tedy na třetí stupeň separace. 

Po této filtraci voda odtéká přes UV zářiče do objektu akumulace. Zde probíhá 

nejprve dávkování oxidu uhličitého a vápenné vody, které zabezpečuje ztvrzování 

upravené vody, a chloru, který zajistí hygienickou nezávadnost vody po celou 

dobu její dopravy ke spotřebiteli. Vlastní akumulaci upravené vody tvoří pět 

nádrží s celkovým objemem přes 17 000 m . 

Pitná voda je pomocí čerpacích stanic čerpána do vodojemů a odtud rozvádě-

na ke spotřebiteli. Provoz úpravny vody je plně automatizovaný s řadou 

kontinuálních analyzátorů a dálkovým povelováním. Řízení je možné z dispečinku 

pomocí vizualizačního programu. Laboratorní kontrola jakosti vody je prováděna 

každý den v roce tak, aby byla optimalizována kvalita upravené vody i náklady 

na její úpravu.

Technologický proces úpravy vody:
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