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Vodní hospodářství a vodohospodářské stavby jsou krásným, ale i náročným odvětvím 
lidské činnosti. Krásným proto, že výsledky práce vodohospodářů se velice často objevují 
na povrchu terénu, ať už se jedná o přehrady, víceúčelové malé vodní nádrže, objekty 
protierozní ochrany pozemků, objekty ekologických systémů apod. Náročným proto, 
že kromě oborů zabývajících se přímo vodou (např. hydrologie, hydraulika, vodní eroze 
apod.) zahrnuje i celou řadu dalších oborů (např. mechaniku zemin, pedologii, geologii, 
systémy ekologické stability území, pozemkové úpravy, geodézii apod.).

Protože voda bude v budoucnu surovinou s nejvyšší prioritou (řada odborníků předvídá, že 
bude docházet k rozsáhlé migraci obyvatel planety za pitnou vodou), je nutné vychovávat 
erudované odborníky, kteří budou schopni úspěšně řešit tyto budoucí problémy. Zároveň 
je však nutné, aby se stále prohlubovala odborná znalost vodohospodářské problematiky, 
a to nejen u laické veřejnosti, ale především u pracovníků různých organizací, kteří 
zastávají funkce související s vodou, a přesto nemají odpovídající odborné vzdělání.

Na základě řady žádostí o zvýšení odbornosti v oblasti této problematiky jsou na naší 
škole již řadu let organizovány „vodohospodářské kurzy“ zakončené jednotlivou maturitní 
zkouškou. Účastníci kurzů jsou z celé řady organizací a společností, ale převládají 
pracovníci povodí, úřadů všech stupňů, pracovníků VAKů apod.

Vodohospodářský kurz je dvouletý - tzn., že sestává ze zcela samostatných čtyř 
semestrů. Aby byla teoretická výuka propojena s praxí, vyučujícími řady oborů jsou přímo 
odborníci s dlouholetou praxí v oboru.

O významu a odborné úrovni kurzů svědčí i řada zpětných, velice kladných 
reakcí. Zároveň nás těší fakt, že jej absolventi tohoto kurzu dále doporučují svým 
spolupracovníkům. 

Na závěr je nutné zdůraznit, že předmětem kurzů není podrobné seznámení s jednotlivými 
předměty, biflování vzorečků apod., ale především možnost ukázat na propojenost 
obsahů jednotlivých předmětů a zdůraznit, že i u vody platí pravidlo:
„vše souvisí se vším“.

Celé studium prolíná ústřední myšlenka výuky, že „Voda je život“.

Ing. Pavel Trávníček

SLOVO ÚVODEM



naše zkušenosti 
Stavební škola ve Vysokém Mýtě poskytuje vodohospodářské vzdělání již více než 120 let. Jako speciální dvouletá rolnicko-lukařská 
škola byla založena již v roce 1897, čímž se stala první svého zaměření v celém Rakousko-Uhersku.

Dlouhodobé vzdělávací kurzy pořádáme od roku 2005. Od té doby díky nim vykonalo jednooborovou maturitní zkoušku 
z vodohospodářských staveb již více než 200 účastníků. Kromě toho máme zkušenosti s pořádáním krátkodobých vzdělávacích akcí, 
které dokážeme přizpůsobit potřebám konkrétních zaměstnavatelů. Organizujeme také přípravné kurzy pro autorizační zkoušky ČKAIT. 
Dále jsme autorizovanou institucí pro udělení řady profesních kvalifikací v oblasti vodního hospodářství (Hrázný a jezný; Poříčný; Vodař 
- údržba vodních toků; Provozní montér kanalizací; Provozní montér vodovodů). Více podrobností naleznete na webových stránkách 
školy.

Vyučující jednotlivých předmětů jsou jednak kmenoví zaměstnanci školy s odborným vzděláním a zkušenostmi, ale také uznávaní 
externisté s dlouhodobou praxí v oboru.

výhody získané absolvováním kurzu
Účastníci tohoto kurzu si rozšíří své znalosti ve vodohospodářském oboru a budou připraveni vykonat jednotlivou zkoušku v rámci 
profilové části maturitní zkoušky v souladu s § 113 školského zákona č. 561/2004 Sb. Jednotliví zájemci mohou požádat také 
o vykonání praktické maturitní zkoušky.

Absolventi maturitní zkoušky obdrží Osvědčení o jednotlivé zkoušce v oboru Vodohospodářské stavby, které je opravňuje např. 
k výkonu oprávněné osoby pro provoz vodovodů a kanalizací. Splní také podmínku vzdělání v oboru, což dále umožňuje hlásit
se ke složení zkoušky pro autorizované techniky a stavitele. 

Při výuce je kladen důraz na komplexní pohled na problematiku vodního hospodářství. Účastníci získají velmi dobrý přehled v oboru 
„velké“ i „malé vody“, a to včetně zákonitostí hydrauliky, která je u obdobných kurzů mnohdy zanedbávána. 

průběh výuky
Výuka probíhá v rámci dvoudenních soustředění (čt + pá), která se konají jednou za měsíc. Konstrukční cvičení je volitelné, výuka 
probíhá třetí den soustředění (so). Zahájení tohoto dvouletého kurzu je obvykle v listopadu, zakončen je maturitní zkouškou v květnu. 
Během června, července a srpna výuka neprobíhá. Využity jsou učebny a laboratoře v budově školy na ulici Komenského ve Vysokém 
Mýtě.

požadavky na uchazeče
Kurz je určen především pro pracovníky stavebních, provozních, dodavatelských a projekčních firem, ale také pro zaměstnance státní 
správy (úřady, podniky povodí, správa lesů apod.). Účastnit se ho může ale kdokoliv, kdo má zájem rozšířit své vzdělání o novou 
specializaci.



UČEBNÍ PLÁN

Hodinové dotace 1. ročník: 

• výuka:  105 hodin - 7 soustředění po 15 hod. (čt + pá) 
• konstrukční cvičení: 35 hodin - 7 soustředění po 5 hod. (so)

Hodinové dotace předmětů 2. ročník: 

• výuka:  105 hodin - 7 soustředění po 15 hod. (čt + pá) 
• konstrukční cvičení: 35 hodin - 7 soustředění po 5 hod. (so)

Na konci kurzu proběhne navíc opakování k jednotlivé maturitní zkoušce:

• k ústní zkoušce: 8 hodin
• k praktické zkoušce: 4 hodiny

název předmětu 1. ročník / 
počet hodin

2. ročník / 
počet hodin

Vodovody 15 
Kanalizace 15 
Akumulace vody 5 5
Vodní stavby 35 45
Hydrologie a hydraulika 35 5
Konstrukční cvičení 35 45
Čerpání vody 7
Vodní zdroje 10
Úprava vody 8
Čištění odpadních vod 15

Celkem
140  140
280 



vodovody / čerpání vody
akumulace vody / kanalizace

Ing. Pavel Chejnovský
Ing. Romana Novotná, 47 hod.

vodovody / čerpání vody / akumulace vody / kanalizace

Velice široké téma Zdravotní vodohospodářské stavby (tzv. „malá voda“) je probíráno v řadě vyučovaných předmětů. V těchto blocích je 
probíráno učivo z vodárenství (vodovody, akumulace vody a čerpání vody) i čistírenství (kanalizace).

Doprava vody
účel vodovodů a historie, rozdělení vodovodů, rozvodné vodovodní sítě, výpočet potřeby vody, základy hydrauliky rozvodných vodovodních 
sítí, trubní materiály vodovodů, armatury, objekty na vodovodních řadech a rozvodných sítích, výstavba vodovodních potrubí

Čerpání vody 
význam a použití čerpadel, rozdělení čerpadel, veličiny charakterizující čerpadlo, hydrodynamická čerpadla, hydrostatická čerpadla, 
proudová čerpadla, doprava vody přes tlakovou nádrž – automatické tlakové stanice, zásady pro navrhování čerpacích stanic

Akumulace vody – vodojemy
hl. funkce a rozdělení vodojemů, výpočet objemu akumulační nádrže vodojemů, konstrukce, tvarové provedení a vybavení vodojemů, 
zkoušky vodotěsnosti vodojemů, vnější úpravy a zabezpečení vodojemů, požadavky na provoz vodojemů

Odvádění odpadních vod – kanalizace
účel odkanalizování území a historie, odpadní vody, soustavy a systémy stokových sítí, gravitační kanalizace, speciální druhy kanalizace 
(tlaková, podtlaková, pneumatická), výpočet množství odpadních vod, výpočtové metody navrhování stokových sítí, zásady směrového 
a výškového řešení stok, základy hydrauliky stok, konstrukce a materiály stok, stavba a zakládání stok, objekty na stokové síti



Vodní stavby
Ing. Pavel Trávníček, 80 hod.

Vodní stavby 
Samostatnou částí výuky je i ucelená část vodohospodářských staveb a zařízení, která je obecně nazývána “velká voda”. Tyto stavby 
mají přímý vliv na celkový ráz krajiny, její ekologickou rovnováhu a vodohospodářský stav. Obsah této části je rozdělen do několika 
kapitol:

Úvod do vodního hospodářství
seznámení s historií využití vody obyvatelstvem planety, využití vody v současné době a vývoj využití vody v nejbližší budoucnosti

Pedologie, eroze, ekologické stavby, odvodnění a závlahy
vznik a vývoj půd, půdní druhy a jejich vlastnosti, podzemní voda, stabilita zemin, využití zemin ve vodním hospodářství; podmínky 
a vznik větrné a vodní eroze, výpočet ztráty ornice; skládkové hospodářství, pozemkové úpravy a územní systémy ekologické stability; 
historie, zaměření na nezbytná odvodnění povrchová (odvodňovací příkopy) nebo podzemní (trubková drenáž); historie gravitačních 
závlah, jejich výhody a nevýhody; výpočet a návrh tlakové závlahy potrubím (postřik) se zaměřením na moderní druhy závlah 
s minimálními ztrátami závlahové vody (kapková, bodová, klimatizační)

Úpravy toků, hrazení bystřin a strží
přehled významu úprav toků, jejich provádění v minulosti a dnešní řešení šetrné k přírodě (revitalizace); návrh a výstavba příčných 
objektů: prahy, stupně a především přehrážky

Jezy, vodní cesty a plavba
přehled vývoje jezových staveb, jejich navrhování a vliv na krajinu, zaměření na rekonstrukce stávajících jezů s využitím nových 
konstrukcí – hydrostatické a vakové jezy, rybí přechody; vodní cesty přirozené a umělé (řeky, moře, průplavy)

Přehrady, využití vodní energie
historie, vývoj a význam přehrad, podmínky pro vybudování nové přehrady (dlouhá časová náročnost, vysoké finanční náklady, výrazný 
vliv na okolní krajinu), vybudování přehrad v kaskádách, výhody a nevýhody; výroba ekologicky čisté elektrické energie

Malé vodní nádrže
historie a vývoj především rybničních soustav, napájení rybníků pomocí umělých kanálů (Zlatá stoka, Nová řeka), vývoj a výstavba 
dnešních staveb jako víceúčelových nádrží (dotační tituly), jejich výhody (především rychlá výstavba a malá plošná náročnost
na pozemky)



Hydrologie a hydraulika
Ing. Jiří Skalický, 40 hod.

Hydrologie a hydraulika
Znalost hydrologických a hydraulických jevů prostupuje všemi ostatními vyučovanými předměty jako červená niť. Teprve její pochopení 
osvětluje řadu opatření a objektů, které se vyskytují na všech typech vodohospodářských staveb. Ač nejde přímo o maturitní 
předmět, je mu věnována oprávněná pozornost. Posluchači se s touto problematikou seznamují poutavou formou prezentací, pokusů 
i laboratorních měření v jedinečné hydrotechnické laboratoři.

Úvod do hydrologie
význam hydrologie, rozdělení, základní pojmy, koloběh vody, bilanční rovnice

Hydrologie atmosféry
měření srážek, rozdělení dešťů, plošné a časové rozdělení, vliv člověka na klimatické změny a vznik hydrologických extrémů

Hydrologie podpovrchových vod
základní pojmy, vznik, druhy, pozorování a měření podzemních vod

Hydrologie povrchových vod
odtok vody z povodí, vodní stav a jeho měření, měrná křivka, průtok – měření, značení a výpočet, Chézyho rovnice

Hydrostatika
vlastnosti kapalin, hydrostatický a atmosférický tlak, spojité nádoby, Pascalův zákon, měření tlaku, hydrostatický paradox, 
hydrostatická síla na plochu, Archimédův zákon, plování těles

Hydrodynamika
pohyb kapalin, ustálený a neustálený pohyb, Bernoulliho rovnice, ztráty a proudění v potrubí, dimenzování tlakového proudění 
a proudění o volné hladině, výtok kapaliny otvorem, plnění a prázdnění nádrží, batygrafické křivky, proudění říční, kritické a bystřinné, 
nerovnoměrné proudění v korytě, přepad vody, měrné přelivy



Úprava vody
a čištění odpadních vod

Ing. Lubomír Fiedler, 23 hod.

Úprava vody a čištění odpadních vod 
Předměty Úprava vody a Čištění odpadních vod vhodně doplňují učební plán s cílem předat studentům základní povědomí o problematice, 
kterou provádějí provozovatelé vodovodů a kanalizací v rámci svých hlavních činností. Studenti musí nejprve získat obecné znalosti 
o hydrochemii, čemuž je vyhrazena úvodní část předmětu Úprava vody.  Jsou seznámeni se základním chemickým názvoslovím a složením 
podzemních a povrchových vod. Následně jsou studentům předneseny základní způsoby a parametry technologií vedoucích k odstraňování 
nežádoucích látek z vody podzemní a povrchové, se kterými se mohou ve své praxi nejčastěji setkat, a metod hygienizace vody pitné.

Obsahem předmětu Čištění odpadních vod je studenty seznámit se současnými obecně používanými technologiemi – zejména aerobním 
způsobem čištění odpadních vod, kalovým a plynovým hospodářstvím. Okrajově se předmět věnuje i způsobu anaerobního čištění. Studenti 
tak získají základní technologické znalosti, se kterými by měli být schopni samostatně posuzovat procesy čištění a technologicky
do nich zasahovat tak, aby výsledné účinnosti čištění jednotlivých parametrů odpovídaly platné legislativě i s použitím nejmodernějších 
dostupných technologií, tzv. BAT.

Úprava vody
Úvod do hydrochemie
F-CH vlastnosti vod a jejich složení, anorganické a organické látky 
ve vodách a názvosloví

Úprava podzemních a povrchových vod
odkyselení, odželeznění, odmanganování, odradonování, ztvrzování 
– změkčování, odstranění NO3, speciální úprava (kovy, pesticidy); 
jednostupňová a dvoustupňová úprava, čiření, filtrace

Hygienizace
ÚV, chlorace, ozonizace, chlordioxid

Jakost pitné vody
Vyhláška č. 252/2004 Sb.

Čištění odpadních vod
Legislativa
Zákon o vodách a NV. č. 401/2015 Sb., poplatky za vypouštěné 
znečištění a objem, charakteristika odpadních vod (ukazatele 
znečištění, vyjadřování znečištění EO)

Aerobní čištění OV
výhody a nevýhody aerobního způsobu čištění OV; technologie 
aerobního čištění a stavby linky komunální ČOV podle požadavků 
na odstranění P a N; základní pojmy a parametry popisující aerobní 
proces; odstraňování P a N

Anaerobní čištění OV
velmi zkrácený popis technologií anaerobního procesu, USBA 
reaktory

Stabilizace kalů
Aerobní stabilizace; anaerobní stabilizace (proces metanizace 
a výroby bioplynu); likvidace stabilizovaného kalu, hygienizace



Vodní zdroje
RNDr. Svatopluk Šeda, 10 hod.

Vodní zdroje
Tento předmět poskytne studentům informace o výskytu vody v přírodě, o rozdělení vod na vody povrchové a podzemní, o způsobu 
využití těchto vod pro lidskou potřebu, o ochraně vod a právní minimum o vodách. Vše je uváděno v úrovni běžného uživatele či 
poskytovatele služeb ve vodním hospodářství a s názornými ukázkami z vodohospodářské praxe typu map, grafů, schémat, fotografii 
a videozáznamů. Obsahová náplň jednotlivých přednášek je následující:

Všeobecně
co je vodní zdroj, koloběh vody v přírodě, geologické prostředí výskytu podzemní vody (druh horniny, druh propustnosti, časový 
a prostorový režim podzemních vod), proudění podzemní vody, bilance vodních zásob, jakost vod

Nakládání s vodami
objekty podzemní a povrchové vody (jímací, zasakovací, monitorovací), pozorování, měření, vyhodnocování (hydrodynamické zkoušky)

Druhy jímacích objektů podzemní vody
studny kopané, vrtané, jímací zářezy, pramenní jímky, štoly, galérie

Druhy jímacích objektů povrchové vody
nádrže a způsob odběru vody z nich, jímací objekty na tekoucích vodách, objekty břehové infiltrace apod.

Testování vydatnosti vodních zdrojů a jakosti vody
čerpací zkoušky, odběry a analýzy vzorků vod na chemické a mikrobiologické rozbory, režimní sledování změny hladiny vody, průtoků 
a jakosti

Ochrana vod
obecná ochrana dle vodního zákona a speciální ochrana (CHOPAV, ochranná pásma podzemních a povrchových vod)

Právní minimum
umisťování a povolování vodních děl, povolení k nakládání s vodou, dešťové vody a jejich vypouštění, odpadní vody a jejich vypouštění



Konstrukční cvičení
Ing. Pavel Trávníček, 80 hod.

Konstrukční cvičení
Součástí vodohospodářských kurzů jsou i praktická cvičení (nejsou povinná, ale doporučená). Předmětem konstrukčních cvičení je 
vypracování zjednodušené projektové dokumentace staveb, které se nejvíce realizují: jedná se o úpravu toku (revitalizaci), projekt malé 
vodní nádrže, jednotné gravitační kanalizace a gravitačního vodovodu.

Tato projektová dokumentace nemá za úkol vypracovat prováděcí dokumentaci do všech detailů, ale především ukázat postup řešení, 
základní výpočty a výkresy. 

Protože konstrukční cvičení je samostatný předmět dotovaný dostatkem vyučovacích hodin, je v rámci výuky možnost řešit 
a konzultovat detaily, na které není v teoretické části předmětů čas. A zde se také v plné míře může uplatnit propojení teorie s praxí, 
protože vyučující je přímo vystaven zkušenostem účastníků kurzů ze svého pracovního zařazení. Tyto zkušenosti může vyučující využít 
při přednáškách v následujících kurzech. 

O tom, že je zařazení předmětu „Konstrukční cvičení“ do výuky velice vhodné, svědčí i reakce všech absolventů, protože všichni shodně 
potvrzují, že teprve při řešení jednotlivých problémů si uvědomili, jak jsou předměty vzájemně provázané. Pro některé absolventy
se kurz dokonce stal impulsem pro další studium vodohospodářského zaměření na vysoké škole.



ODEZVY POSLUCHAČŮ KURZU

Martin Císař, Povodí Vltavy, Plzeň

Radek Baženov, Povodí Ohře, vedoucí hrázný



ZÁVĚREČNÉ INFORMACE
přihláška
Přihlášku k přípravnému kurzu si lze stáhnout z webových stránek www.stavebniskola.cz/kurzVOS, kde naleznete také všechny ostatní 
potřebné informace. Termín pro odeslání či odevzdání přihlášky je vždy 30. září daného roku. 
Kurz bude otevřen při účasti min. 10 uchazečů.

cena kurzu a platební podmínky
Účastnický poplatek za jeden školní rok (tj. 140 vyučovacích hodin) činí: 14.500,- Kč + 21% DPH, za celý dvouletý kurz tedy 
29.000,- Kč + 21% DPH. 

Platba je prováděna na základě faktury vystavené školou dle fakturačních údajů poskytnutých účastníky kurzu se splatností k 31. 12. 
příslušného roku.

Cenu lze případně rozdělit na dvě dílčí faktury se splatností:

  • 1. platba (14.500 Kč + 21 % DPH) do 31.12. příslušného roku

  • 2. platba (14.500 Kč + 21 % DPH) do 31.12. následujícího roku

V ceně vzdělávací akce jsou zahrnuty také náklady na veškeré studijní materiály.

možnosti ubytování
Pro přespání je možné kromě standartních možností využít i výhodné nabídky blízkého domova mládeže, který kromě kvalitního 
ubytování ve dvoulůžkových pokojích nabízí také možnost celodenního stravování. Více informací o tomto zařízení naleznete na adrese 
www.dmvm.cz.

kontakty
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
Komenského 1/II, 566 19  Vysoké Mýto
Tel.: 465 420 314
Mob.: 702 292 294
skola@stavebniskola.cz
www.stavebniskola.cz
www.facebook.com/stavebniskola 
Kontaktní osoba: Miroslava Vítková



Vyšší odborná škola stavební
a Střední škola stavební
Vysoké Mýto
Komenského 1/II
566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 420 314
e-mail: skola@stavebniskola.cz

www.stavebniskola.cz
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