CELKOVÁ POTREBA VODY PRE STAVBY, OBJEKTY A ÈINNOSTI BYTOVÉHO FONDU,
OBÈIANSKEJ VYBAVENOSTI, TECHNICKEJ VYBAVENOTI, IVOÈÍNEJ VÝROBY
V PO¼NOHOSPODÁRSTVE A PRIEMYSLE
A. Bytový fond
1. pecifická potreba vody
liter.osoba-1.deò-1
1.1 Byt ústredne vykurovaný s ústrednou prípravou teplej vody a vaòovým kúpe¾om
145
1.2 Byt s lokálnym ohrevom teplej vody a vaòovým kúpe¾om
l35
1.3 Ostatné byty pripojené na verejný vodovod vrátane bytov so sprchovacím kútom
100
2. Ak sa byt nachádza v rodinnom dome alebo odber vody je meraný samostatne pre kadý byt, alebo èas bytov
s týmto vybavením nie je pripojená na verejnú kanalizáciu a v uvaovanom èase prevádzky verejného vodovodu
nebude pripojená na verejnú kanalizáciu, mono pecifickú potrebu vody zníi o 25 %.
Ak sa byt nachádza v rodinnom dome s nadtandardným vybavením, napríklad s bazénom, pecifická potreba
vody sa zvyuje o 15 %.
3. Na urèenie potreby vody pre bytový fond sa do poètu obyvate¾ov zapoèítavajú obyvatelia s trvalým pobytom
v obci uívajúci vodu z verejného vodovodu a obyvatelia s prechodným pobytom v obci alebo v rekreaèných chatách pripojených na verejný vodovod okrem osôb bývajúcich v hoteloch, penziónoch, vojenských objektoch
a osôb umiestnených v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon odòatia slobody a ústavoch na výkon odòatia slobody pre mladistvých.
B. Obèianska vybavenos a technická vybavenos
1. pecifická potreba vody pre základnú vybavenos
liter.osoba -1.deò-1
1.1 Obec do 1 000 obyvate¾ov
15
1.2 Obec od 1 001 do 5 000 obyvate¾ov
25
2. pecifická potreba vody pre základnú vybavenos a vyiu vybavenos
liter.osoba-1.deò-1
2.1 Obec od 5 001 do 20 000 obyvate¾ov
40
2.2 Obec od 20 001 do 100 000 obyvate¾ov
65
2.3 Obec nad 100 000 obyvate¾ov
80
Základná vybavenos je vybavenos slúiaca len obyvate¾om daného územia, ktoré sa zásobuje vodou. Vyia
vybavenos je vybavenos slúiaca obyvate¾om daného územia, ktoré sa zásobuje vodou, a obyvate¾om daného
spádového územia. pecifická vybavenos je vybavenos vyskytujúca sa v danom území výnimoène, napríklad
zábavný park.
3. V hodnotách uvedených v prvom a druhom bode nie je zahrnutá pecifická vybavenos, ktorá sa urèuje analógiou na základe skutoène dosiahnutej potreby vody v prísluných objektoch pecifickej vybavenosti.
4. Ak v obciach s poètom obyvate¾ov do 20 000 prevláda rekreaèno-turistický charakter a kúpe¾ný charakter nadregionálneho významu, mono potrebu vody zvýi o 20 %.
5. Priemerná pecifická potreba vody pre objekty a èinnosti vybavenosti sa stanovuje na základe skutoène dosiahnutej potreby vody èasovo najaktuálnejej; ak nie sú k dispozícii tieto údaje, platia hodnoty uvedené v prílohe è. 3.
6. Do poètu obyvate¾ov na výpoèet potreby vody pre vybavenos sa zahàòajú vetci obyvatelia bývajúci v zásobovanej oblasti obdobne ako pod¾a bodu A.3.
7. Ak v obciach so sezónnym zvýením poètu obyvate¾ov, napríklad v kúpe¾ných a rekreaèných miestach, presahuje poèet obyvate¾ov zapoèítaných na urèenie potreby vody pre bytový fond 10 %, potreba vody pre vybavenos
sa poèíta z prechodne zvýeného poètu obyvate¾ov.
8. Potreba vody pre vojenské objekty, objekty ozbrojených zborov, ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon odòatia slobody a ústavy na výkon odòatia slobody pre mladistvých sa vyèís¾uje pod¾a údajov prísluných orgánov.
C. ivoèína výroba v po¾nohospodárstve
1. pecifická potreba vody v ivoèínej výrobe v po¾nohospodárstve s výnimkou ve¾kochovov
ivoèína výroba
1.1 Dobytok
dojnice vrátane oetrovania mlieka a splachovania,
z toho potreba pre
mlieènicu

liter.kus-1.deò-1
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býkov
te¾ce
dobytok s viazaným ustajnením
dobytok s vo¾ným ustajnením
Oípané
prasnice s prasiatkami
prasnice s kancami
prasiatka od odstavu do 30 kg váhy
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Pri ve¾kochove sa potreba vody posudzuje pod¾a pouitej technológie chovu (napájanie, èistenie).
2. Potreba vody pre dobytok, oípané, kone a ovce s bezpodstielkovým ustajnením so splachovaním tekutého hnoja je vyia o 50 a 100 %.
3. Pri navrhovaní vodovodných zariadení, vodných zdrojov sa pouívajú maximálne hodnoty, ktoré sa u nenásobia súèinite¾om dennej nerovnomernosti.
D. Zamestnanci v priemysle
1. Pri urèení potreby vody pre zamestnancov v priemysle sa zapoèítavajú vetci zamestnanci pracujúci priamo
v podniku. Nezapoèítavajú sa zamestnanci pracujúci väèinou mimo podniku, napríklad na montáach, stavbách, v podnikovej doprave.
2. V podnikoch s nepretritou prevádzkou sa týdenný priebeh dennej potreby vody zisuje samostatne pod¾a zamestnancov pracujúcich v dòoch nepretritého odpoèinku (v sobotu a nede¾u). Denná potreba vody v podnikoch s pravidelnou prevádzkou je rovnomerná pre vetky pracovné dni. Ak nie sú k dispozícii podrobnejie údaje, poèíta sa maximálna hodinová potreba vody vo výke 50 % z hodnoty vypoèítanej pre pracovnú zmenu pod¾a
bodu 4.2 poèas jednej hodiny na konci pracovnej zmeny; zvyok potreby vody sa rovnomerne rozde¾uje na celú
pracovnú zmenu.
3. Prívod vody na umývanie a sprchovanie zamestnancov sa obvykle dimenzuje tak, e 60 % mnostva vody vypoèítaného pod¾a bodu 4 na celú pracovnú zmenu má pritiec za pol hodiny na konci pracovnej zmeny. Podnik,
ktorý pitnú vodu dodáva na technologické úèely priemyslu, napríklad ako prevádzkovú vodu, oznámi nerovnomernos potreby vody pod¾a výrobných cyklov a prevádzkových poiadaviek.
4. pecifická potreba vody pre zamestnancov podniku
liter.osoba-1.zmena-1
4.1 pecifická potreba vody na priamu potrebu
4.1.1 na pitie
5
4.1.2 pre závodnú kuchyòu
25
4.2 pecifická potreba vody na nepriamu potrebu
liter.osoba-1.zmena-1
(umývanie, sprchovanie)
4.2.1 podnik s horúcimi prevádzkami a súèasne pinavými
prevádzkami
220
4.2.2 podnik so pinavými prevádzkami a pranými prevádzkami
alebo horúcimi a èistými prevádzkami
120
4.2.3 podnik s výluène èistými prevádzkami
50
pecifická potreba vody sa nevzahuje na zamestnancov atómových elektrární.
Medzi horúce prevádzky a pinavé a prané prevádzky patria najmä bane, huty, cementárne, tepelné elektrárne, spa¾ovne odpadkov. Medzi podniky so pinavými prevádzkami a pranými prevádzkami alebo horúcimi prevádzkami a èistými prevádzkami patria napríklad výrobne stavebných prefabrikátov, autoopravovne, opravovne po¾nohospodárskych strojov, práce na skládkach, sklárne a cukrovary.

