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ZQ.sobou6ní:

u minulosti

7ulóštl1l polohCl MelníkCl, rozklódCl~ho se z hlClunícósli nClkopci, u
nektert.'{ch místech o znClcne stt111l{ch
strónkh, mrtilClJÍŽ-dcí1J\1Oobl(uCltelStDO
stamti se o uodu.

potrubí o pn.i.mera 200 mm ze
Suettce do uodóll1q, u ziizení stro
jounq, uodního kolCl Cljintích ZClrízení.
Projekt i prouódení ZCldónoblIlo fim1e
Kress u Pmze.

70jímClué jest dodcíucíní l10dq do~mku, o kterém se mluuí u
reskliptu z 18. prosince 1 G 1O,
znejícim na MCltl{Me Louosického z
1"ouosic. 'lehdl{ Clsi bqlq položenq

J 90B, tokto:

j .}lmóní pmmenó deje se studnoutak Z1JClnOU"Sueticí". Jest to
studnCl 2 m ue suetL Cl 3m hlubokó,

zdenó nClcihlq, kteréž. zdiuo ue spod
ní cóstt jest propustné. Ve utiši J ,2 m
ode dnCl položem\ jsou due roun.[
prumeru 100 mm o prumeru 90 mm
suetL, jimÍŽ-UOdCl se suódí do cer
pClckh uodojemu u Podolí. NCld

-PO 1:0p~mIHSrcProje uodouoau pro
TIe strdooeku mesto bqloV zcísoboocíno asi tClkto: Fran
couzskó studnCl 70 metJt! hlubokcí
uprostred nómestl [obr. 11 dóualCl

uodu pit110U. Krome této studm!
dodóuónCl UOdCl užitkooó s poccítku
pmudepodobné do kClšen a pozdeji
do ncídrže oe uodárenské lleži (obr.
2), Cl konecné do oeže pražské (obr.
3), kteró se až. dosud použ!oó. t\o
ul(tlClk uodq užitkoué, ptmodne ode
bímné z potokCl šopeckého (ll horení
cQstt zooného umtického) užiualo se
od pradcíuno [podle dot
jsoucich po ruce již lle 14.
stoleti) uodní sllq potoko
pšoueckého pii mlt.'{ne
(dnešní cp. 29 Melník,
Podol). K J 886 odebíralCl
se uodo místo z potoko
pšoueckého z pramenu
suetickl{ch. U Suettce jest
uelmi starcí studánko o

stólém oqdotném prameni.
\7 r. J 886 ziizC'l1o tom
ródnó studna, kteró není

sice již dnes použíoóna, ale
je ješté u celkem dobrém
StClOU, uqjmo pozemní
oehmnnou stoubu. Voda

lledlCl se ze studónkq gra- I Obr. 1 - rrancollzskL"Í.studno 1.) 1v\C~1íkll
uitClcido llodámq na Podolí
do bosénu, odkud se cell10lCldo homí
ccísti mesta.

TIodol10d Z r. 1886 rekonstruouónV blil o r. J 905, kdq ziizenCl ue
Suettci nOlló studna nCl míste pra
menu, které uqtrl.{sldl.{oe znClcné sile
pii Ot.'{kOpll pro noué potrubí.
'Rekonstrukce SpocíuClla ue ul.{bu
douóní piíuodního násoskouého

dreuené roun(, které ZClmenem{bqll( u
r. J 843 Zcl železné. 30. srpnCl r.
J 843 bl(lCl uZClureno smlouoCl se
zómkem (Lobkouiczeml, podle které
obec se zCluClZGjedodóuClti uodu do
zómka Zcl J 7. fL zL 30 kr. nCluecné
cClSq.

StClUoodooodu podle dobrozdóníéeskomorauské touómq ut"raze
bqlu r. 1894 Clsitento: NCluodáme u
l'"'odolí bl{lq due zdené ncídrže; ze

Suettce piitékalo 4,6 Vut. Stroj mel
1O obrátek u minute cl dodáuCll 22

Vut. do ot.'{škt( 66 m. Nádrže
umístenq bl(lq ue staré uodní lleži,
doe nCld sebou. Horejší nódrž melCl
obsah 26 m0, dolejší 16 m0.

Z!,isobeno bqlo jedine horejší mesto.

StClu z r. 1905 popisuje K!,essstmcnc ue zpráue z ceroence r.

studnou pok nCllézó se cemcí stiiškCl;
cdó studnCl opCltrenCljest budouou z
hrózdeného zdiuCl. Pri obchuzce dne

6. ceronCl t. r. blIlo konstCltoucíno, že
uqdCltnost studmlue utiši 1,2 mode
dnCl je 2,4 litru Zcluteiinu, cili 2074
hl denne.

2·Potrubí ze studnq "Suetice" domestské uodcíll1q pozustcíocí ze
doou rcídu o 80 cl J 00 mm suet
losti. ni merení o niuellzClcí shledáno

UŠClk, že toto potrubí rozhodne
neuqhouuje suénm
úcelu. NCllézCljí se
totiž- u rot1louodech

plrtle .

~. Mestskó'-'u o d á r n cl ,
Ul11i:stenáu podolí u
silnice poblíž. piuo
UCl11:\ puuodnc
pozustáuCllo pouze
z uodního kolo cl

ležCltého cerpCldlCl.
Pii rostoucí spotre
be uodq poiídil se
pClk ješte PCl111ístroj
s kž.attjm cer
pCldkm, pro nejž.
bqlo uqhkdnuto
místo nod silnící.

,ilbq se hromCldilo neco uodq behem
nocní dobq, ziídilq se uodojemq cl sice
z pocátku dUCl,ze ktertích bmlo uodu
cerpCldlo pohánené uodním kolem,

kdežto pozdeji blil ziizen uodojem
ješte tretí, ze kterého ssálo uodu

pClmím strojem pohánené cerpCldlo.
Celé usporádóní toto není sice zcelo
prakttcké, jest z neho uideti, že se
postupne piidcláuCllo, ClUŠClkstisnené



Obr. \5 - PrQŽsh\ l'':Ž 1) /V\l'lniku

Obr. 2 - lJodárt'nská un u ,M~lníku

místo nedoDoloDalo piidržeti se
mctonó.lnejšího pudorqsu techto Dodo
jemtl, ale btllo je nutno postaui.ti u
jedné radc za sebou. Jinak jest staD
jejich dobrtj a uodojemtl zdají se bl{ti
Dodotesml.

'r'""-'ké pamí stroj a ('e1l-1adlojsou ueLstauu uelmi dobrém, pracují lehce
a klidne, takže nijaké zlepšení neb
zmcnt{ neuqŽadují. Oproti tomu ušak
uodní kolo a k tomu piipojené ('er
padlo nesjou tle stauu dobrém a
ut{žadují rekonstrukce.

~Qsobenídnešní.

lf"\ nes zó.sobouó.nq jsou jen uniti11íUmesto, predmestí, có.stecnc
R.tlbó.re a osada Chlonmek. Nejsou
zó.sobenq Podolí, ;V\altjl3orek,l3Iato,
Có.st predmestí, Z9duš, Okrouhlík a
piipojené obce Rousnice, l)šouko,
;MlC\Zice.Celkem asi J /0 mesto mó.
Dodu z uodouodo, 2/0 se zó.sobuje
smdni('ní Dodou. Dnešní zaiizení jest
Z ~ 1905 a prtnctpk~e ~p~t

odpouídó. zaiizení Z 1'. 1888.
Nó.soskot1é potrubí pr(m1eru 200 mm
piiuó.dí Dodo do DodojemÚ na l)odolí,
2 pístOl1ó. plongerot1l'l cerpadla o

ullKonnosti B,2 l/ut.
tlací Dodo do uodo

jemÚ u Pražské
bró.ne, které jsou 2
nad sebou 11ehko sti
40 m0 a u nadm.

utjšce 259. Cer
padlo jest
pohó.neno vodním
kolem o spó.du O m.
R.ezemní pohon rooii
garnitura paml.
Plnení se regolnje
šoupó.tkem.

Na celémuodouodo jest
patma znó.mka
neuhodného šetrení

a nest{stematicnos
ti. Postauila se

uždt{ Có.stbez. ohle
du na další možnost

rOZDoje. Proto
potmbí na pr.
prumer 60 mm jest
zM.eno na p1trmtr
24 mm, paK opet
rozšíreno no prtm1er

100 mm. ;Místt{ netesní a unikó.
uoda. \7elmi bokstnl{111 dojmem
pusobí uodní kolo, úplne prohnilé, a
reselDoirq úplne
proreziuelé.

Hqdmntt{ a stojam!
jsou stó.k

poškozené a jejich
opmua ut{žadnje
ro('ne udkého nó.k
ladu. \7 letní dobt

domq utjše položené
jsou témer bez uodt[.
V ntkterÍ(ch có.stech
se odebíró. uoda jen
ze stoj C\11t1. Stó.le
hrozí nebezpecí
porucht{ a tím
katastrofa SOChllch
dnu, zejména pro
uniti11í mes to na

pahrbku rozložené.

~l a ChloumkuL\j ziizeml jsou duc
studm{. V zó.padní
C'ó.stijest smdna 6B
m hlubokó., ze

které se ceq1ó.uoda
pístoutjm cerpadlcm
s ekktlickÍ(m
pohonem do Dodoje-

mu a obsahu 00 m0 na kom 269.

Vodojem je jednokomoroulf, zdenÍ(. L
reserDoiru je rOZl1edena uoda do sto
jami, kam obt{Datelé z odlehlé Có.sti

obce dOjíždtjí s uoznicemi a pod.

ry-oto zaiizení sto.utla fa ,Artesia u 1'.L 1910. Krome této smdml jest na
Chloumkn u Có.sti utjchodní jinó.
smdna s rettzoDon pumpou, hnanou
elektromotorem. ROZJ.10dní sít tam
není. Smdna jest 54 m hlobokó.. I
sem piijíždtjí roh1íct s uoznicemi a
musí uodu rozuó.Žeti až 500 m
daleko.

noda studnicní u ostatníchV có.stech mesta jcst nejltrzntjší
jakosti, a že zdraul neprospíuó. a ani
ekonomickq se necerpó., jest samozre
jmé.l3tllo totiž. nejutjše na case, abtl
spró.t1a mtsta se postarala o nutnÍ(
podklad pro jeho další rOZDoj.

bló.štní otisk z casopisu
cesk.osloDcnskqch inženÍ(lt!
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