
VODA
v lidském obydlí



Kde se bere pitná voda?

Kolik vody spotřebujeme? 

Jak můžeme vodu zachytit? 



Historie vodních staveb

4000 př. n. l. - Egypt - čerpání vody z Nilu korečkovými koly (obr.č.1)

6.stol. př. n. l. - Visuté zahrady Semiramidiny - umělé zavlažování (obr.č.2)

Kde se bere pitná voda? 



305 př. n. l. Řím - první vodovod Aqua Appia (16,6 km) (obr.č.3)
300 n.l. Řím- 500 l/osobu - srovnatelné s dnešními velkoměsty

6. století n. l. - Istanbul - podzemní vodojem Yerebatan - dodnes napojen na veřejnou vodovodní síť (obr.č.4)



Zařízení k akumulaci vody 
Zemní vodojemy

Kolín (obr.č.5) Hanušovice (obr.č.6)

Bechyně (obr.č.7) Praha - Ing. arch. Antonín Wiehl (obr.č.8)



Věžové vodojemy

České Budějovice  (obr.č.12)Vysoké Mýto (obr.č.9) Lázně Bohdaneč (obr.č.11)

Praha Letná (obr.č.13)

Chrudim (obr.č.10)

Praha - Libeň (obr.č.14) Ciechanow Polsko (obr.č.15) Kostelecká Lhotka (obr.č.16)



Samospádový vodovod

PRAMENNÍ JÍMKA

PŘIVÁDĚCÍ POTRUBÍ

ZEMNÍ VODOJEM

ZÁSOBOVACÍ POTRUBÍ

SPOTŘEBIŠTĚ VODY

Zdroj vody je vysoko
Voda se dopravuje pomocí gravitace (samospádem) 
Není potřeba čerpací stanice

(obr.č.17)



Výtlačný vodovod

ČERPACÍ STANICE SPOTŘEBIŠTĚ VODY

ZEMNÍ VODOJEM

ZDROJ VODY

Zdroj vody je nízko
Voda se musí čerpat do vodojemu 
Spotřeba energie na dopravu vody

(obr.č.18)



Model výtlačného vodovodu

Pokus demonstruje princip spojených nádob (vodojem a panelák). 
Naplníme-li vodojem, voda současně naplní potrubí. 
Po naplnění kapalinou vystoupí důsledkem hydrostatického tlaku hladina vody do stejné výšky.  
Tlaky z obou nádob budou v místě spojení vyrovnané.
Pokud “otevřeme” kohoutek, voda začne stříkat z otvorů. 
Tento princip však funguje pouze v patrech, které jsou pod (na) úrovni hladiny vody ve vodojemu. 

(obr.č.19)



Co se stane, když nebude ve vodojemu dostatek vody? 

V jakém patře je největší tlak vody?  

Proč se vodojem staví na kopci? 



Kolik vody spotřebujeme? 

Jak se dá ušetřit voda v domácnosti? 



Jak můžeme vodu zachytit? 

Co si myslíte, že se stane, když naprší?







zalévání květin
zelená střecha

nádrž na vodu

(obr.č.20)

(obr.č.21)

(obr.č.22)
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