PRIEMERNÁ PECIFICKÁ POTREBA VODY PRE JEDNOTLIVÉ STAVBY, OBJEKTY
A ÈINNOSTI OBÈIANSKEJ VYBAVENOSTI A TECHNICKEJ VYBAVENOSTI
Skupina a druh potreby

pecifická potreba

I. Administratíva, obchody a sklady
Nevzahuje sa na obchodné domy, pri ktorých sa potreba vody urèí pod¾a vybavenia, prípadne súètom potrieb jednotlivých oddelení; napríklad èistý predaj, predaj
mäsa, retaurácie
II. Dopravné prostriedky
1. Umývanie (predpokladá sa umývanie 1-krát týdenne)
1.1 Auto osobné
1.2 Auto nákladné
1.3 Autobus
1.4 Dodávkové auto, mikrobus
1.5 Motocykel
1.6 Traktor
2. Umývanie v automatických umývaèkách (pri cirkulácii vody sa uvauje iba
prídavná voda v mnostve asi 10 % z uvedených hodnôt).
2.1 Auto osobné
2.2 Auto nákladné
2.2.1 vleèný voz
2.3 Autobus
2.3.1 vleèný voz
III. Hygiena sídlisk
Kropenie komunikácií a verejných priestranstiev (150 dní v roku)
Splachovanie komunikácií a verejných priestranstiev (120 dní v roku)
Umývanie komunikácií a verejnýchestranstiev
pri
(120 dní v roku)
Umýva sa spravidla len èas vozoviek v centre mesta.
Kropenie verejnej zelene,
najviac
Kropenie ihrísk
Kropenie praných portových valcovaných plôch
(napríklad kvárové a antukové ihriská)
Polievanie na úèely intenzívneho obhospodarovania záhrad a ornej pôdy
Kropenie hrobov
Kropenie cintorínskych plôch
IV. Kultúra, osveta, veda
Divadlá a kiná pri jednom predstavení denne
Zábavné strediská a kluby
Vedecké a výskumné ústavy  potreba vody pre hygienické zariadenia
pod¾a charakteru práce
V. Pohostinstvo, stravovanie a cestovný ruch
Interhotel vèítane pridruených prevádzok (retaurácia, garáe, práèovne)
Hotel s vaòovým kúpe¾om pri 50 a 100 % izieb vrátane pridruených prevádzok
Hotel s vaòovým kúpe¾om pri menej ako 50 % izieb alebo so sprchami vèítane
pridruených prevádzok
Hotely ostatné

60 litrov.osoba -1.deò-1

200
700
1 000
400
50
300

litrov.umytie-1
litrov.umytie-1
litrov.umytie-1
litrov.umytie-1
litrov.umytie-1
litrov.umytie-1

1 000 litrov.umytie-1
2 800 litrov.umytie-1
-1
1 800 litrov.umytie
3 000 litrov.umytie-1
-1
2 000 litrov.umytie
1 liter. m-2.deò-1
3 litre. m-2.deò-1
-2
5 litrov. m
.deò-1

1 200 m3.ha-1.rok-1
10 m3.ha-1.deò-1
1,2 litra.m-2.kropenie-1
10 litrov.m-2.deò-1
3 000 m3.ha.rok-1
180 litrov.hrob-1.rok-1
210 m3.ha-1.rok-1
5 litrov.miesto-1.deò-1
5 litrov.návtevník-1.deò-1
60  150 litrov.osoba-1.deò-1
1 200 litrov.lôko-1.deò-1
1 000 litrov.lôko-1.deò-1
500 litrov.lôko-1.deò-1
150 litrov.lôko-1.deò-1

Výèapné pulty s trvalým prietokom (pripoèítava sa
k potrebe vody pre prevádzkarne, pri ktorých sa vyskytuje)
Výèap a podávanie studených jedál
Retaurácia a jedáleò
Bufet
Kaviareò a vináreò
Závodná jedáleò
Zotavovòa
Motel bez umývania áut
Motel vèítane umývania áut

300
450
400
300

Autokemping bez umývania áut
alebo

2 000 litrov.zmena-1
litrov.zamestnanec-1.deò-1
litrov.zamestnanec-1.deò-1
litrov.zamestnanec-1.deò-1
litrov.zamestnanec-1.deò-1
25 litrov.jedlo-1.deò-1
200 litrov.lôko-1.deò-1
220 litrov.lôko-1.deò-1
400 litrov.lôko-1.deò-1

400 litrov. stan-1.deò-1
100 litrov. návtevník-1.deò-1

VI. Sluby obyvate¾stvu
1. Prevádzkarne miestneho významu, kde sa voda nepouíva na výrobu
80 litrov.zamestnanec-1.deò-1
2. Prevádzkarne miestneho významu, kde sa voda nepouíva na výrobu,
ale pre pinavé a prané prevádzkarne (napríklad kominári, smetiari)
180 litrov.zamestnanec-1.deò-1
3. Holièstvo a kaderníctvo
200 litrov.zamestnanec-1.deò-1
4. Fotografické prevádzkarne a laboratóriá do piatich výrobných zamestnancov
-1
4.1 Výrobní zamestnanci
800 litrov.zamestnanec
.deò-1
-1
4.2 Nevýrobní zamestnanci
600 litrov.zamestnanec .deò-1
(väèie laboratóriá pod¾a pecifikovanej potreby v závislosti od vybavenia)
5. Predajne s èistými predajmi, zberne
60 litrov.zamestnanec-1.deò-1
6. Predajne mäsa, hydiny, zveriny, rýb
80 litrov.zamestnanec-1.deò-1
6.1 Predaj ivých rýb
6 m3.100kg-1
7. Miestne potravinárske výrobne, mäsiarstvo, výroba údenín, alátov,
peèiva, cukroviniek a pod.
150 litrov.zamestnanec-1.deò-1
(potrebu vody na výrobu treba pecifikova osobitne)
8. Práèovne, èistiarne, farbiarne
60 litrov.kg-1 suchého prádla
VII. kolstvo
1. Materské koly
2. Ostatné koly okrem vysokých kôl
3. Vysoké koly
4. Materské koly s celotýdennou prevá
dzkou, detské domovy, internáty,
uèòovské domovy, tudentské domovy
5. Druiny mládee a klubovne
V prvom a piatom bode je uvedená základná potreba vody, najmä na pitie,
malé umývanie, splachovanie WC a upratovanie vèítane potreby vody pre
zamestnancov.
Ostatnú potrebu vody, najmä v kolských kuchyniach, na kropenie ihrísk
a zelene a telocviène, treba pripoèíta.
VIII. Telovýchova a port
1. Telocviène a portové atne iba pre cvièencov
2. Plavárne zimné a letné (výmena vetkej vody
pod¾a prevádzkového poriadku)
3. Sauny
4. portové tadióny
4.1 portovci
4.2 Návtevníci portových podujatí
5. Letné detské tábory

60 litrov.diea-1.deò-1
25 litrov.iak-1.deò-1
40 litrov.poslucháè-1.deò-1
200 litrov.lôko-1.deò-1
25 litrov.iak-1.deò-1

60 litrov.osoba-1.deò-1
10 % z obsahu nádre
200  250 litrov.návtevník-1
60 litrov.osoba-1.deò-1
3 litre.návtevník-1
40 litrov.iak-1.deò-1

IX. Zdravotníctvo a sociálna starostlivos
1. Zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych sluieb a zariadenia
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1.1 Nemocnice, lieèebné a oetrovacie ústavy
700 litrov.lôko-1.deò-1
1.2 Lieèebne TBC, psychiatrické, detské odborné lieèebne
600 litrov.lôko-1.deò-1
1.3 Ambulancie
40 litrov.oetrenie-1
1.4 Jasle
120 litrov.diea-1.deò-1
1.5 pecializovaná samostatná skupina pre deti od narodenia
do troch rokov veku v detskom domove
300 litrov.diea-1.deò-1
1.6 Ozdravovne
250 litrov.lôko-1.deò-1
1.7 Záchranné stanice
80 litrov.zamestnanec-1.deò-1
1.8 Zariadenia sociálnych sluieb a zariadenia na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
500 litrov.lôko-1.deò-1
1.9 Lekárne
100 litrov.zamestnanec-1.deò-1
2. Kúpe¾né zariadenia
2.1 S prírodnými lieèivými zdrojmi vody
800 litrov.lôko-1.deò-1
2.2 Bez prírodných lieèivých zdrojov vody
(vèítane vetkých pridruených prevádzok)
1100 litrov.lôko-1.deò-1
z toho èiastkové pecifické potreby:
2.3 Kúpe¾né ubytovacie objekty s vaòovým kúpe¾om pri 50 a 100 % izieb
(vèítane stravovacieho komplexu)
500 litrov.lôko-1.deò-1
2.4 Kúpe¾né ubytovacie objekty s vaòovým kúpe¾om pri menej ako
50 % izieb, prípadne so sprchami (vèítane stravovacej prevádzky
a vyetrovacieho komplexu)
300 litrov.lôko-1.deò-1
2.5 Vaòový kúpe¾  lieèebný, oèistný (vlastná potreba)
300 litrov.procedúra-1
2.6 Vaòový kúpe¾ detský
200 litrov.procedúra-1
2.7 Peloidný kúpe¾ (raelinový slatinný  bez oèistného kúpe¾a
alebo sprchy)
200 litrov.procedúra-1
2.8 Podvodná masá
700  1 000 litrov.procedúra-1
2.9 Vírivý kúpe¾ celkový (Hubbardov kúpe¾)
1 200  1 700 litrov.procedúra-1
2.10 Podvodný èrevný kúpe¾ (vèítane pridruenej hygienickej potreby
vody  bez potreby lieèivej vody)
350 litrov.procedúra-1
2.11 Potreba prevádzkovej vody pre vaòové balneaèné súbory 
body 2.5. a 2.10 vrátane potreby vody pre hygienické zariadenia,
potreby vody pre kúpe¾ný personál, potreby vody na upratovanie
100  120 litrov.procedúra-1
2.12 Vírivý kúpe¾ horných konèatín
120 litrov.procedúra-1
2.13 Vírivý kúpe¾ dolných konèatín
300 litrov.procedúra-1
2.14 Striedavý noný kúpe¾
200 litrov.procedúra-1
2.16 Hauffeho kúpe¾
70 litrov.procedúra-1
2.17 tvorkomorový hydrogalvanický kúpe¾
90 litrov.procedúra-1
2.18 Vodolieèebná katedra
350 litrov.procedúra-1
2.19 Vodolieèebná sprcha
150 litrov.procedúra-1
2.20 Kaplnková sprcha
300 litrov.procedúra-1
2.21 Èrevný výplach vrátane pridruenej hygienickej potreby vody 
bez potreby lieèivej vody
1 000 litrov.zaraïovacia
jednotka-1.zmena-1
2.22 Ústna irigácia a inhalácia bez potreb
y lieèivej vody
1 200 litrov.zaraïovacia
jednotka-1.zmena-1
2.23 Lieèebné bazény
individuálna kalkulácia potreby vody
3. Plniarne minerálnych vôd
Potreba pitnej vody
X. Po¾nohospodárstvo
Po¾nohospodárske stroje

5  7 litrov. liter-1
naplnenej minerál. vody
50 litrov.stroj-1.deò-1

XI. eleznice
eleznièné objekty na cestujúceho
eleznièné objekty na zamestnanca
Umývanie miestností
Vonkajie umývanie skríò osobných vozòov
Vonkajie umývanie okien osobných vozòov
Èistenie cisternových (nádrkových) vozòov

2 litre.osoba-1
60 litrov.zamestnanec-1.deò-1
3 litre. m-2.deò-1
70 litrov.vozeò-1.deò-1
1 400 litrov.umytie skrine-1 1-krát za 3 týdne
25 litrov.vozeò-1.deò-1
500 litrov.umytie-1okien vozòa 1-krát za 3 týdne
12 litrov.vozeò-1.deò-1

Vzh¾adom na rôznos potrieb vody pre jednotlivé zariadenia vybavenosti treba uvedené druhy potrieb a pecifickej potreby vody povaova za vzorové.
Ak sa vyskytujú druhy potreby vody a pracoviská, ktoré nie sú uvedené v tejto prílohe, vyèísli sa potreba vody
pod¾a pracoviska obdobného charakteru.
Nie sú uvedené zariadenia, pri ktorých sa potreba vody urèuje individuálne, napríklad pre zábavné parky, hygienické stanice, ve¾ké fotografické laboratóriá.
V údajoch nie je uvedená potreba vody pre klimatizované
objekty. Potreba vody pre klimatizované objekty sa ur
èuje individuálne pod¾a pouitého systému klimatizácie.

