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Cílem předložen  diplomov  práce je realizace a vyhodnocení technicko-technologick ho 

auditu vodohospodářských syst mů úpraven vod - konkr tně Úpravny vody Plzeň. Součástí 

auditu je popis výroby pitn  vody včetně vyhodnocení úpravny v aplikaci TEA Water, 

zhodnocení zajištění jakosti surov  a vyráběn  pitn  vody, rozbor nákladů a cenových 

kalkulací, personální vyhodnocení, p če o úpravnu a návrh opatření pro lepší fungování 

cel ho syst mu. Práce se rovněž zaměřuje na charakteristiku, historii, nedávno provedenou 

rekonstrukci a podrobnější popis jednotlivých stupňů čištění vybran  Úpravny vody Plzeň. 

Samotn mu auditu předcházelo studium aktuální legislativy, konkr tně se jedná o Zákon 

č. 274/2001 Sb. a Vyhlášku č. 428/2001 Sb. V rámci diplomov  práce je rovněž popsáno 

provádění laboratorních rozborů v akreditovan  laboratoři Úpravny vody Plzeň. 
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The aim of the submitted diploma thesis is the implementation and evaluation 

of the technical and technological audit of water management systems of water treatment 

plants – concretely Plzeň Water Treatment Plants. Part of its audit is a description of potable 

water production, including the evaluation of the TEA Water treatment plant, evaluation 

of quality assurance of raw and produced drinking water, analysis of costs and pricing 

costing, personnel evaluation, care of the plant and draft measures for better working 

of the whole system. The work also focuses on the characteristics, history and the past 

reconstruction and more detailed description of the individual cleaning stages of the selected 

water treatment plant in Pilsen. 

The audit itself was preceded by the study of current legislation, namely the Law 

No. 274/2001 Coll. and Decree No. 428/2001 Coll. The diploma thesis also describes 

performing laboratory analyzes in an accredited laboratory of Plzeň Water Treatment Plants. 

Technical audit, legislative requirements, TEA Water methodology, water treatment plant, 

Waterworks Pilsen a.s., reconstruction, degree of cleaning, water quality, total costs, 

personnel evaluation, laboratory analyzes. 
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1 ÚVOD 

Dodávka pitn  vody do domácnosti je v dnešní době brána jako samozřejmost. 

S přibývajícím znečištěním přírody to bývá ale čím dál větší probl m vyrobit 

a ke spotřebitelům dodat kvalitní pitnou vodu. V přírodě se čím dál více objevují škodliv  

látky z různých činností člověka a odstranění těchto látek vyžaduje složit  technologie, kter  

jsou náročn  na provoz úpraven pitných vod. 

Úpravna pitných vod všeobecně slouží k výrobě pitn  vody z vody surov . Surovou 

vodou může být voda povrchová nebo tak  voda podzemní, která obsahuje menší množství 

znečištění. Se zhoršující se kvalitou surov  vody jsou použit  technologie na úpravnách 

pitných vod složitější a finančně i časově nákladnější. Úpravnu vody rozlišujeme dle 

náročnosti na jednostupňovou, dvoustupňovou, třístupňovou nebo dokonce čtyřstupňovou. 

Úpravna vody je definována Vyhláškou č. 428/2001 Sb. jako soubor objektů a zařízení 

s technologií pro úpravu vody.  

V současn  době nemáme v Č  k dispozici žádnou metodiku určenou pro hodnocení 

stavu vodohospodářských objektů. Pro provedení technických auditů je důležit , aby 

provozovatel  vedli databáze provozních údajů, kter  jsou zavádějící pro hodnocení 

technick ho a technologick ho stavu vodovodů. Technický a technologický stav vodovodů je 

důležitý pro zdroj informací, kter  jsou nezbytn  k vypracování plánu financování obnovy 

vodovodů. Plán financování obnovy vodovodů stanovuje Zákon č. 274/2001 Sb. 

 lavním cílem diplomov  práce byla realizace a vyhodnocení technicko-

technologick ho auditu vybran  úpravny vod – Úpravna vody Plzeň.  udit byl proveden 

v souladu s Vyhláškou č. 428/2001 Sb., kde jsou obecně definovány části technick ho auditu. 

Součástí realizovan ho auditu Úpravny vody Plzeň byl popis výroby pitn  vody, vyhodnocení 

úpravny v aplikaci T   Water, zhodnocení zajištění jakosti surov  a vyráběn  pitn  vody, 

rozbor nákladů a cenových kalkulací, personální vyhodnocení, p če o úpravnu a navržená 

opatření pro lepší funkčnost syst mu. 

Samotn mu auditu předcházelo prostudování aktuální platn  legislativy Č , která je 

klíčová pro provádění hodnocení technick ho a technologick ho stavu vodárensk  

infrastruktury. Konkr tně se jednalo o již zmíněný Zákon č. 274/2001 Sb. a Vyhlášku 

č. 428/2001 Sb.  uditu předcházelo tak  seznámení s konkr tním provozem Úpravnu vody 

Plzeň, kter  bylo výchozím podkladem pro provedení tohoto auditu. Plzeňská úpravna vody 

byla několikrát navštívena a vešker  poznatky a údaje o provozování byly konzultovány 

s pověřenými pracovníky t to společnosti. 
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2 TECHNICKÝ AUDIT 

V t to kapitole jsou uvedeny legislativní požadavky, kter  se využívají při provádění 

hodnocení technick ho a technologick ho stavu vodovodů. V našem případě se 

jedná o technick  a technologick  hodnocení úpraven vod. 

V současn  době v Č  neexistuje žádná standardizovaná metodika, určená k hodnocení 

technick ho a technologick ho stavu úpraven vod. V běžn  praxi se proto nejvíce využívají 

praktick  zkušenosti pracovníků vodárensk  infrastruktury. 

 by bylo vyhodnocení technick ho a technologick ho stavu efektivní, je důležit , aby 

byly vedeny spolehliv  databáze provozních údajů a aby sledován a vyhodnocován technický 

stav provozovaných syst mů. 

2.1    LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY V ČR 

V současn  době nemáme k dispozici žádný jednotný legislativní materiál, jehož 

součástí by byla metodika, využívaná pro hodnocení technick ho a technologick ho stavu 

vodovodů. Technický a technologický stav vodovodů je důležitý pro zdroj informací, kter  

jsou nezbytn  k vypracování plánu financování obnovy vodovodů. Plán financování obnovy 

vodovodů stanovuje Zákon č. 274/2001 Sb. Z pohledu legislativy je tak  klíčový prováděcí 

právní předpis: Vyhláška č. 428/2001 Sb. 

2.1.1 Zákon č. 274/2001 Sb. 

 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) upravuje vztahy, kter  vznikají 

při rozvoji, provozu a výstavbě vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Upravuje tak  

vztahy, týkající se přípojek a tak  orgánů územních celků a správních úřadů. 

Zákon je vztažen na vodovody a kanalizace, kter  využívá trvale alespoň 50 fyzických 

osob, nebo pokud průměrná denní produkce z ročního průměru pitn  či odpadní vody za den 

je 10 m
3
 a více. Současně je vztažen na vodovody nebo kanalizace, kter  provozně souvisí 

s těmito vodovody a kanalizacemi. 

Zákon se nevztahuje na vodovody, sloužící k rozvodu jin  vody než je pitná, tak  

na oddíln  kanalizace, sloužící k odvádění vod vzniklých odtokem vod srážkových. Dále se 

nevztahuje na vodovody a kanalizace nebo jejich části, kde není připojen alespoň jeden 

odběratel. Vodoprávní úřad může stanovit jinak na návrh jin  osoby nebo z vlastního podnětu. 

V § 38 Zákona č. 274/2001 Sb. je definován technický audit. Technický audit je 

specializovaná odborná činnost, jež slouží ke kontrole stavu vodovodů a kanalizací, 

oprávněnosti vynaložených provozních a pořizovacích nákladů a tak  nákladů navrhovan ho 

rozvoje. 

Provedení technick ho auditu vyhlašuje Ministerstvo zemědělství buď na základě 

vlastního podnětu nebo z podnětu obce, vlastníka, provozovatele, vodoprávního úřadu, 

krajsk ho úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářsk  soutěže nebo  inisterstva financí. 
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Provozovatel nebo vlastník vodohospodářsk ho díla je povinen poskytnout k provedení auditu 

potřebn  informace. 

Výsledkem auditu je zpráva, která obsahuje zjištění a doporučení ke zlepšení 

hospodárnosti provozu nebo rozvoje vodovodů či kanalizací. 

Technický audit je zpracován na náklady toho, kdo audit navrhl. Zpráva je pak 

předána tomu, kdo dal k auditu podnět, a tak  Ministerstvu zemědělství. 

K provedení technick ho auditu je vybrán auditor ze seznamu technických auditorů 

veden ho  inisterstvem zemědělství. V seznamu jsou zapsány na sedm let osoby, kter  jsou 

odborně způsobil , mají vysokoškolsk  vzdělání se zaměřením na obor vodovodů 

a kanalizací, praxi v tomto oboru minimálně deset let a tyto osoby musí být vybrány 

Ministerstvem zemědělství. Obsah a využití technických auditů a podrobnější podmínky 

pro zápis odborně způsobilých osob je stanoven prováděcím právním předpisem. Pro osoby 

zapsan  v seznamu platí ustanovení § 37 ods. 3 obdobně. [1] [3] 

2.1.2 Vyhláška č. 428/2001 Sb. 

Tato vyhláška slouží k provádění Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Vyhláška byla vydána  inisterstvem zemědělství, 

pod kter  spadá obor vodovodů a kanalizací. Vyhláška upravuje obsah a využití technických 

auditů a další bližší podmínky pro zápis odborně způsobil  fyzick  osoby do seznamu 

technických auditorů. 

V § 36, který je k § 38 ods. 6 Zákona č. 274/2001 Sb. jsou stanoveny celkem čtyři 

odstavce, specifikující technický audit. 

V prvním odstavci jsou uvedeny následující části, kter  by měl obsahovat technický 

audit: 

a) úvod (V úvodu je stanoveno zadání auditu.) 

b) výchozí podklady (Podklady mohou být např. provozní evidence, cenov  

kalkulace nebo třeba smlouvy týkající se provozu.) 

c) specifikace majetku, podle majetkové evidence 

d) provozní údaje (Součástí provozních údajů je popis výroby a její vyhodnocení, 

zhodnocení zajištěn  jakosti vyráběn  pitn  vody a vypouštěn  odpadní vody, 

rozbor nákladů a cenových kalkulací, personální vyhodnocení, popis 

a vyhodnocení smluvních vztahů.) 

e) analýza současného stavu (Jedná se o srovnávací a úvahovou analýzu.) 

f) závěry (Závěry se týkají oblastí: p če o infrastrukturní majetek a jeho 

provozuschopnost, provozování, ekonomii a ceny, smluvní vztahy.) 

g) návrh opatření (Navrhuje se opatření pro vlastníka vodovodu nebo kanalizace, 

obce, provozovatele, vodoprávní úřad a ministerstvo) 

Z výše uveden ho výčtu technick ho auditu se stanovují příslušn  části, kter  jsou 

uvedeny v zadání technick ho auditu. 
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Druhý odstavec § 36 pojednává o žádosti, kterou zasílají žadatel  o zápis do seznamu 

technických auditorů  inisterstvu zemědělství. Žádost podle vyhlášky obsahuje následující 

parametry: 

 

a) jméno, případně jména, příjmení, datum a místo narození, adresu žadatele 

a místo trvalého pobytu nebo místo hlášeného pobytu na území České 

republiky, případně adresu bydliště v zahraničí 

b) kopie dokladů o dosaženém vzdělání 

c) doklady o vykonané praxi 

d) soupis vlastních prací v oboru, vydaných odborných statí a vydané publikace 

e) popis odborné činnosti 
 

Třetí odstavec definuje žadatele zapsan  do seznamu technických 

auditorů. Do seznamu je zapsán žadatel, který splňuje požadavky stanoven  zákonem 

a současně je vybrán komisí, která se koná každoročně 30. června. 

Ve čtvrt m odstavci jsou uvedeny okolnosti, kter  ovlivňují výběr komise. Komise 

přihlíží k soupisu publikačních prací v oboru, odborným statím a publikacím a tak  k stavu 

dosavadní odborn  činnosti. [2] [3] 

2.2    METODIKA TEA WATER 

TEA Water je metodika technick ho auditu vodárensk  infrastruktury měst a obcí, 

která byla vyvinuta na Ústavu vodního hospodářství obcí, který spadá pod Fakultu stavební  

na Vysok m učení technick m v Brně. 

Jedná se o projekt, jehož účelem je vývoj komplexní metodiky technick ho auditu 

a tak  softwarov ho nástroje pro posuzování technick ho stavu stávající vodárensk  

infrastruktury. Software umožňuje uživatelům provedení standardizovan ho procesu 

technick ho posouzení vodohospodářsk  infrastruktury. Je to tak  nástroj pro objektivní 

srovnávání technick ho stavu různých vodohospodářských syst mů. 

Metodika vychází z obecn  metody Failure  ode and  ffects  nalysis (F   ). 

F    je metoda analýzy spolehlivosti, která umožňuje hodnocení poruch s významnými 

důsledky, ovlivňujícími funkci syst mu a jeho prvků. Pro hodnocení metodou F    je nutn  

stanovit konkr tní technick  ukazatele pro jednotliv  části a objekty zásobování pitnou vodou. 

Každý technický ukazatel má definovány způsoby stanovení, vstupní data, fyzikální rozměr, 

způsob hodnocení a prezentace. [4] 

 etodika je tvořena samostatnými moduly, kter  představují jednotliv  části 

vodohospodářsk ho syst mu. Jedná se o následující moduly: 

 

 TEAR – Vodní zdroje 

 TEAT – Úpravny vod 

 TEAM – Přiváděcí řady 

 TEAA – Vodojemy 
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 TEAP – Čerpací stanice 

 TEAN –  ozvodná síť 

 TEAS – Vodovodní řady 

 

TEA Water obsahuje oproti standardní metodě F    ještě jednu další úroveň tzv. 

faktory (F). Technick  ukazatele nejsou hodnoceny přímo, ale pro jejich vyhodnocení se 

využívají navržen  faktory pro každý technický ukazatel. Pro každý faktor je navržen 

jednotný čtyřbodový syst m hodnocení. Každý faktor má stanoven svoji váhu. [4] 

 

Bodov  hodnocení faktorů je následující: 

 0 (Faktor není hodnocen, neboť nemáme k dispozici dostatek informací 

pro hodnocení faktoru.) 

 1, 2, 3 ( odnota 1 znamená nejvíc příznivý stav, naopak hodnota 3 určuje stav, 

který je nejm ně příznivý.) 

Na následujícím obrázku můžeme vidět rozšíření metody o další úroveň F. 

 

Celkov  hodnocení objektu je rozděleno na dvě základní části:  

 Stavebně-technické ukazatele – jedná se o souhrn stavebních a technických 

ukazatelů 

 Technologicko-provozní ukazatele – jedná se o souhrn technologických 

a provozních ukazatelů 

Jednotliv  části ukazatelů se skládají z: 

 Hodnocení stavebně-technických ukazatelů (ST1, ST2, …, STn) – tvoří 

takov  ukazatele, kter  při ohodnocení postihují skutečný stavební a technický 

stav dan  části. 

Obr. 2.1 Schéma metodiky rozšířené o úroveň faktorů (F) [4] 
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 Hodnocení technologicko-provozních ukazatelů (TP1, TP2, …, TPn) – tvoří 

takov  ukazatele, kter  při ohodnocení postihují unikátní provozní parametry 

posuzovan ho objektu. 

 odnocení Stavebně technických a technologicko-provozních ukazatelů není přím , 

ale je určeno prostřednictvím faktorů (F). 

Metodika TEA Water je dostupná na webov  aplikaci, která umožňuje průběžný 

přístup k informacím o technick m stavu posuzovan  infrastruktury a tak  jednoduch  

vkládání dat do aplikace. Údaje jsou díky t to aplikaci jednoduše a dobře dostupn  

pro všechny uživatele. 

Aplikace je projektově orientována, nastavit lze práva přístupu k projektům různým 

uživatelům.  plikace dále umožňuje vkládat a připojovat k hodnocení dokumenty různých 

formátů např. doc, pdf, jpg, … a zároveň generovat výsledky celkov ho hodnocení. [4] 
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3 CHARAKTERISTIKA A HISTORIE ÚV PLZEŇ 

Pro technicko-technologický audit, který je hlavní náplní t to diplomov  práce, byla 

vybrána Úpravna vody Plzeň, dále jen ÚV Plzeň. ÚV Plzeň patří spolu s dodávkou pitn  vody 

a odkanalizováním a čištěním odpadních vod k hlavním činnostem společnosti Vodárna 

Plzeň a.s. 

 

3.1    VLASTNÍK VODÁRNY PLZEŇ 

Vodárna Plzeň a.s. byla založena k datu 31. 12. 1996. Tato akciová společnost je 

právním nástupcem státního podniku Vodovody a kanalizace města Plzeň, a to v rozsahu, 

který je dán privatizačním projektem. 

Jediným vlastníkem společnosti je v současn  době (od 1. 1. 2016) Statutární město 

Plzeň. Předchozím vlastníkem společnosti byla do roku 2016 francouzská skupina Veolia. 

Společnost byla odkoupena Statutárním městem Plzeň z důvodu čerpání dotací z  vropsk  

Unie.  vropská Unie požadovala samofinancování vodohospodářsk ho syst mu a tím 

i zkrácení trvání provozní smlouvy mezi Plzní jako vlastníkem infrastruktury a jejím 

provozovatelem (Veolií), která byla původně uzavřena až do roku 2017. Cena Vodárny 

Plzeň a.s. byla stanovena znaleckým posudkem, který odhadl celkovou cenu společnosti 

na 709 milionů korun. [6] [7] 
 

3.2    POPIS VODÁRNY PLZEŇ 

Společnost Vodárna Plzeň a.s. zajišťuje pro město Plzeň a jeho okolí provozování 

vodovodů a kanalizací, odbornou údržbu a opravy vodovodů a kanalizací, zákaznick  služby, 

poradenskou činnost v oblasti vodovodů a kanalizací, opravy a montáže měřidel. Dále se 

zabývá monitoringem a čištěním kanalizací a kanalizačních přípojek, prováděním rozborů 

surových, pitných, odpadních vod a kalů akreditovanou laboratoří, vyhledáváním skrytých 

poruch a vytyčováním potrubí, likvidací odpadních vod, dovážených speciálními 

kanalizačními vozy na ČOV a ochrannou dezinfekcí, dezinfekcí a deratizací. [6] 
 

3.2.1 Charakteristika provozovaných vodovodů 

Pitnou vodou je zásobováno zhruba 231 600 obyvatel Plzně a okolí. Celková d lka 

vodovodní sítě je 1 366 km. Je osazeno zhruba 40 000 vodoměrů a celkem 40 400 

vodovodních přípojek. Pod společnost spadá celkem 59 čerpacích stanic a dohromady 25 

úpraven vod.  

Samotná úpravna vody v Plzni zajišťuje pitnou vodu pro přibližně 196 000 obyvatel. 

Zbytek obyvatel z celkov ho počtu 231 600 je zásobováno z menších úpraven vod, kter  tak  

spravuje společnost Vodárna Plzeň a.s. [6] 
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3.2.2 Charakteristika provozovaných kanalizací 

Na provozovanou kanalizační síť je napojeno celkem 218 400 obyvatel. Celková d lka 

kanalizační sítě je 915 km. Na síti je osazeno celkem 30 400 kanalizačních přípojek. 

Pod společnost patří zároveň 24 čistíren odpadních vod a 84 čerpacích stanic odpadní vody. 

[6] 

3.2.3 Charakteristika ÚV Plzeň 

Samotný komplex úpravny vody v Plzni se nachází v druh m městsk m obvodu 

Slovany pod vrchem  omolka. ÚV Plzeň leží na prav m břehu řeky Úhlavy, ze kter  čerpá 

surovou vodu pro úpravu. Řeka Úhlava je jediným zdrojem vody pro plzeňskou úpravnu vod, 

která zásobuje vodou skoro 200 tisíc obyvatel. V posledních letech se hledají další zdroje 

vody, jedním by mohla být např. řeka  adbuza. Vše je stále v řešení, během kter ho 

se objevují probl my jak politick , tak finanční. 

Odběr vody z řeky Úhlavy způsobuje značn  potíže. Řeka Úhlava je v místě odběru 

značně zatížena antropogenními vlivy, což se projevuje i na samotn m charakteru znečištění 

zejm na výskytem organických látek. Problematick  jsou rovněž průtokov  poměry. 

Nedostatečný retenční objem surov  vody v oblasti odběru je pak důvodem výrazných 

a rychlých změn v kvalitě surov  vody. [5] [6] 

 

  

 

  

Obr. 3.1 Zájmová lokalita ÚV Plzeň [8] 
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3.3    HISTORIE ÚV PLZEŇ 

První odběr vody z řeky Úhlavy na území současn  úpravny byl realizován již v roce 

1889. Byla zde umístěna pístová čerpadla, poháněná parním strojem, která čerpala vodu 

do čtyř usazovacích nádrží a čtyř anglických (pomalých) filtrů. Kapacita úpravny se v t  době 

pohybovala kolem 200 l/s. 

 ozšíření úpravny proběhlo v roce 1904, kdy byla zdvojnásobena kapacita úpravny 

vybudováním dalších čtyř anglických (pomalých) filtrů a výstavbou nov  čerpací stanice. 

Dalším významným krokem v historii úpravny bylo období 1924 – 1926, kdy byla 

uvedena do provozu čtyřstupňová filtrace francouzsk ho syst mu Puech-Chabal. [6]  

Francouzský syst m Puech-Chabal byl na plzeňsk  vodárně budován během let 1923 – 

1926. Výkopov  práce pro novou budovu filtrace se syst mem Puech-Chabal byly zahájeny 

již v roce 1922. Objednatel obdržel definitivní stavební dokumentaci od francouzsk  

společnosti, ale až o dva roky později, v roce 1924. Toho sam ho roku započala plzeňská 

firma Müller & Kapsa realizaci nadzemní části stavby, která byla dokončena začátkem roku 

1926. Vnitřní technologick  zařízení v roce 1925 vybavila Chabalova firma. Syst m byl 

uveden v roce 1926. [8] 

Puech-Chabal syst m je založena na principu pískovcov  filtrace, což v t  době 

využívala pouze dvě města v Č , a to Plzeň a Praha. Unikátní technologie pařížsk  firmy 

měla kapacitu 460 l/s. [9] 

Celý komplex budovy filtrů sloužil sv mu účelu až do roku 1997. Od ledna roku 2013 

je budova využívána občanským sdružením Chabal k chovu ryb.  Občansk  sdružení Chabal 

za pronájem těchto prostor zaplatí ročně 260 000 Kč. Celý objekt má plochu přes 7600 m
2
. 

Na následujícím Obr. 3.2 můžeme vidět vnitřní prostory budovy se syst mem Puech-Chabal. 

[10] 

 

 

 

Obr. 3.2 Vnitřní prostory objektu se systémem Puech-Chabal [10] 
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Stále se zvyšující nároky a požadavky na množství a jakost vyroben  vody si vyžádalo 

výstavbu tzv. chemick  úpravny, nazvan  ÚV II, která proběhla v letech 1964 – 1969, 

obsahovala chemick  srážení a dvoustupňovou separaci. Kapacita upraven  vody byla 500 l/s. 

Dnes tvoří zálohu pro mimořádn  stavy. 

Nová úpravna vody, nazvaná jako ÚV III, byla budována v letech 1986 - 1996. 

Projektovaný výkon t to úpravny byl 1000 l/s. Dosavadní technologick  postupy byly dále 

doplněny ozonizací a ztvrzováním. 

Studie posouzení technologických možností ÚV Plzeň pro dodržení směrnice  U 

98/83/EC /Vodohospodářský podnik a.s., 2000/ konstatovala, že zdroj vody je zatížen 

znečištěním, na jehož eliminaci není úpravna vody připravena. Jednalo se především 

o znečištění pesticidními látkami. Jejich výskyt v Úhlavě byl podchycen, ale s rozvojem 

techniky se jednalo o častější znečištění a větší spektrum různých přípravků, obsahujících tyto 

látky. Dalším ohrožením jakosti pitn  vody byl zvýšený obsah amonných iontů, který se 

vyskytoval nepravidelně. Posledním nezpracovatelným znečištěním byl mangan, který bylo 

třeba odstraňovat důkladněji, a to hlavně díky zpřísnění jeho hygienick ho limitu. [8] 

3.4    REKONSTRUKCE ÚV PLZEŇ 

3.4.1 Přípravy před rekonstrukcí 

Technická studie, která navrhovala řešení doplnění technologií ÚV Plzeň, byla 

zpracována již v roce 2007. Zahrnovala poloprovozní a laboratorní zkoušky a stanovovala 

koncepci vhodn ho řešení. Pro tvorbu dokumentace pro územní řízení proběhly modelov  

zkoušky filtračních náplní, zkoušky flotace, ultrafiltrace i zkoušky syst mu  ctiflo. Žádná 

z těchto technologií, ale nebyla nakonec uplatněna, stejně tak, jako použití filtračního 

materiálu, kterým měl být oxid manganičitý. 

Investorem cel  rekonstrukce bylo město Plzeň, kter  bylo zastoupeno Útvarem 

koordinace evropských projektů. K financování byla využita dotace z Operačního programu 

životního prostředí. [8] 

3.4.2 Průběh a cíle rekonstrukce 

Samostatná rekonstrukce ÚV Plzeň byla zahájena v srpnu roku 2013. Začátek prací 

byl velmi pomalý, protože ho ovlivňoval postupný výběr dodavatelů a zhotovitelů 

jednotlivých technologických zařízení a celků generálním dodavatelem. 

Po vyřešení probl mu na začátku rekonstrukce se další práce rozběhly v maximálním 

možn m tempu. Velkým plusem a urychlením cel  rekonstrukce bylo, že objekty, kde byla 

naplánovaná kompletní rekonstrukce (filtrace a ozonizace), byly dodavateli poskytnuty bez 

omezení a nemuseli se odstavovat jednotliv  části technologick  linky. [8] 
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3.4.3 Zaměření rekonstrukce z pohledu technologií 

Celá rekonstrukce a modernizace ÚV Plzeň přinesla řadu zlepšení. Z technologick ho 

hlediska je nejzajímavější a tak  nejvíce přínosná separace manganu a sorpce pesticidních 

látek. [8] 

Odstranění manganu 

Z různých variant řešení byl nakonec vybrán postup, který spočívá v odstranění 

manganu v separačním stupni filtrace. 

Přestavba filtrace spočívala ve vybourání starých meziden, zatěsnění van a nov m 

vystrojení, na kter  byl využit drenážní syst m Leopold. Filtrace byla rozdělena na druhý 

separační stupeň, tvořený šesti rychlofiltry. Plocha každ ho rychlofiltru má 97,2 m
2
, celková 

plocha je tedy 583,2 m
2
. Jako náplň byl použit materiál Filtralite  ono- ulti, tvořený 

materiálem Filtralite NC 1,5 – 2,5 a Filtralite HC 0,8 – 1,6 a to v poměru 1:1. Třetí separační 

stupeň (sorpce) je tvořený čtyřmi rychlofiltry o stejných plochách a jako náplň bylo použito 

GAU (granulovan  aktivní uhlí). Výšky filtračních náplní jsou u obou typů filtrů shodn , 

a to zhruba 1,60 m. Díky velmi blízkým specifikacím hmotností obou filtračních náplní byla 

usnadněna rekonstrukce čerpací stanice prací vody. Příkladem usnadnění rekonstrukce je 

např. to, že oba typy filtrů jsou dopírány stejnou (maximální) intenzitou prací vody. [8] 

Filtrát z druh ho separačního stupně bylo nutno odv st do ozonizace, ozonizovanou 

vodu pak znova vyčerpat na třetí separační stupeň (sorpci) a tuto vodu v st přes UV reaktory 

zpět do původní trasy na ztvrzování, zdravotní zabezpečení a do akumulací. Se změnou toků 

vody souvisela výstavba kompletně nových rozvodů, výstavba nov  čerpací stanice na   U 

filtraci a výstavba nov ho stupně desinfekce vody (UV reaktorů) po GAU filtraci. 

Proces dopravy vody zůstal z technologick ho pohledu identický, ale bylo vyměněno 

potrubí, armatury, dávkovací zařízení, směšovací elementy. Novinkou bylo zavedení nov ho 

měření včetně kontinuálních analyzátorů a automatizovan ho syst mu řízení. 

Pro názornou ukázku nutnosti řešení odstranění manganu na ÚV Plzeň je zde uveden 

přehled kvality surov  Obr. 3.3 a upraven  Obr. 3.4 vody od roku 2015, tedy po rekonstrukci. 

[8] 
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Obr. 3.3 Obsah manganu v surové vodě na ÚV Plzeň po rekonstrukci [8] 

Obr. 3.4 Obsah manganu v upravené vodě na ÚV Plzeň po rekonstrukci [8] 
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Obr. 3.4 nám znázorňuje průběh koncentrace manganu v upraven  vodě od 1. 1 2015 

do 25. 2. 2016. K výrazn mu snížení výskytu manganu došlo okolo 20. 6. 2015, kdy byla 

zahájena hygienizace filtrů spuštěním předchlorace. Je nutn  uv st, že v t to době ještě nebyla 

provozována filtrace na   U a ani ozonizace. Jednalo se tedy o separaci manganu pouze 

v jedin m separačním stupni. Další výraznou změnu pak přineslo zprovoznění   U filtrů 

(od 4. 8. 2015). K poslednímu výrazn mu posunu došlo při zahájení provozu ozonizace 

(15. 9. 2015). Tímto krokem se zbytková koncentrace manganu v upraven  vodě dostala 

na stopovou koncentraci 0,001 – 0,002 mg/l, to je zhruba 5% povolen ho hygienick ho 

limitu. 

Ozonizace a separace specifických organických látek (pesticidních látek) 

Separace pesticidních látek byla hlavní hybnou silou cel  rekonstrukce. Ozonizace se 

provozuje trvale s automatickým režimem výroby ozonu, směšováním a reakcí. Směs kyslíku 

a ozonu je vstřikována do vstupního proudu vodu před ozonizační linku. Dávka ozonu je 

řízena od druhých směšovacích komor na zadanou hodnotu 0,350 mg O3/l. Průměrná dávka 

ozonu během zkušebního provozu byla 0,50 mg/l. Projektovan  maximum je stanoveno 

na hodnotu 4,5 mg O3/l. [8] 

 

Níže jsou uvedeny základní údaje použité ozonizace: 

 Výroba ozonu z kyslíku generátory ozonu W D CO, 3 x 6,5 kg/hod 

 Směšování s vodou – syst m ST TIFLO –  DS, pro každou linku samostatný syst m 

 Čtyři linky tříkomorových ozonizačních nádrží: směšovací sekce (sestupná, vzestupná, 

vymírací sekce), každá linka má vlastní odsávání a destruktor 

 V každ  sekci kontinuální monitoring zbytkov ho ozonu 

 

Třetím separačním stupněm je filtrace na   U (sorpce). 

Základní údaje použité GAU - filtrace: 

 4 rychlofiltry o celkov  ploše 388,8 m
2
 (každý o ploše 97,2 m

2
) 

 náplň: granulovan  aktivní uhlí Filtrasorb TL-830 (Chemviron Carbon) 

 průměrná výška filtrační náplně: 1,63 m [7] 

 

Následující Tab. 3.1 ukazuje výsledky vybraných pesticidních látek v jednotlivých 

procesech úpravy (separace 2. stupně, separace 3. stupně). 
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Tab. 3.1 Výsledky vybraných pesticidních látek v jednotlivých procesech úpravy [8] 

Hodnocené období: září 

2015 – únor 2016 
Surová voda 2. stupeň separace 3. stupeň separace 

Druh zkoušky Překroč. Maximální Překroč. Maximální Překroč. Maximální 

 

limitu 

(%) 

hodnota 

(µg/l) 
limitu % 

hodnota 

(µg/l) 
limitu % 

hodnota 

(µg/l) 

1-H-Benzotriazol 84,6 0,410 73,1 0,391 0,0 <0,005 

5-methyl-1-H 

Benzotriazol 
50,0 0,320 42,3 0,193 0,0 <0,005 

Alachlor ESA 0,0 0,153 0,0 0,144 0,0 <0,020 

AMPA 69,2 0,595 4,2 0,112 0,0 <0,0200 

Glyphosate 15,4 0,309 0,0 <0,030 0,0 <0,030 

Chloridazone-desphenyl 0,0 0,096 0,0 0,118 0,0 <0,010 

MCPA 0,0 0,015 0,0 <0,010 0,0 <0,010 

Metazachlor 3,8 0,164 0,0 0,048 0,0 <0,010 

Metazachlor ESA 0,0 0,488 0,0 0,380 0,0 0,028 

Metazachlor OA 0,0 0,292 0,0 0,195 0,0 0,021 

Pesticidní látky celkem  30,8 1,21 4,2 0,51 0,0 <0,030 

 

Účinnost separace 2. stupně se liší podle typu látek (od nulov  separace až 90 % 

separace). Separace 3. stupně dosahuje t měř ideálního stavu (94 % až 100 % odstranění). 

Filtrace na   U je provozována bez mikrobiologických probl mů ve filtračním cyklu 

30 dnů. Koeficient Lf se pohybuje průměrně okolo 2094 m
3
/m

2
, maximem bylo 3217 m

3
/m

2
. 

[8] 

3.4.4 Výsledky rekonstrukce 

 ekonstrukce byla dokončena v září roku 2015. Na dokončení rekonstrukce plynule 

navázal zkušební provoz. Zkušební provoz trval pouze šest měsíců vzhledem k termínu 

čerpání dotace a nutným administrativním úkonům v souvislosti s kolaudací. 

Problémy rekonstrukce 

Během rekonstrukce se vyskytly celkem dva větší probl my stavebního rázu, oba 

na objektu filtrace. 

Prvním probl mem byl výskyt plísně na nově vybudovan m podzemním objektu UV 

záření a tak  v podzemním podlaží filtrace. Důvodem výskytu plísně byla vzdušná 
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kontaminace v průběhu výstavby, ale tak  nedostatečně navržená ventilace, utěsnění budovy 

zazděním skoro všech oken, sanační nátěry betonových konstrukcí.  

Probl m byl vyřešen vhodným opatřením proti plísni, a to především protiplísňovými 

nátěry, posílením vzduchotechniky, nebo osazením germicidních lamp a odvlhčovačů. 

Druhým probl mem byl pak nedostatečně odolný druh nerezov ho materiálu, který 

byl použit na konstrukce zakrytí filtrů a obslužn  konstrukce uvnitř filtrů. Již během 

zkušebního provozu došlo ke vzniku koroze tohoto materiálu. Důvodem vzniku koroze byl 

nejspíš vliv chloridů. Ke vzniku přispěla tak  dezinfekce filtrační náplně chlorem, dávkování 

chloru do bodu zlomu a praní filtrů vodou, která obsahovala chlór. Probl m není v současn  

době dořešen, žádná ze zúčastěných stran se nepřihlásila ke sv  odpovědnosti. [8] 

Celkové zhodnocení rekonstrukce 

Celkově rekonstrukce vyústila v dobře provedenou a úspěšnou modernizace 

významn ho zdroje pitn  vody ve městě Plzni. Každý podobný velký projekt vždy přináší 

dobr  výsledky, ale tak  probl my. Dochází k nov mu poznání, objevují se varovn  signály.  

Celkově by se výsledek rekonstrukce dal shrnout do několika bodů. S odstupem času 

by hodnocení rekonstrukce nebylo nejspíš tak kritick , ale nyní obsahuje čerstv , nezkreslen  

zkušenosti, kter  mohou být přínosn  pro další rekonstrukce úpraven vod. 

 Proběhlo celkov  výrazn  zlepšení stavebního a technologick ho stavu 

úpravny vody, a to i přesto, že rekonstrukce neproběhla na všech objektech 

úpravny. 

 Technologick  zaměření rekonstrukce na odstranění manganu a pesticidních 

látek bylo úspěšn , i když toto hodnocení je zatím založeno na nepříliš 

dlouhých provozních zkušenostech. 

 Objevily se komplikace, související s formou projektu (dotace Státního fondu 

životního prostředí), a to především: 

o náročn  prosazování změn oproti zadávací dokumentaci 

o prioritní finanční motivace zhotovitele, bez ohledu na řešení reálných 

komplikací během rekonstrukce 

o řetězení všech dodavatelů, a tím probl m s přenosem zodpovědnosti 

o delší časová prodleva mezi dokončením zadávací dokumentace 

a samotnou realizací 

o složitost vedení projektu 

 Vyžadovaná přesnost a úplnost zadávací dokumentace se v praxi těžko 

realizuje. 

 Montážní a dodavatelsk  společnosti reagovaly příznivě pouze s dostatečnou 

motivací, zejm na finanční, v případě výskytu probl mů pak prokázaly velkou 

sílu zejm na ve vyjednávání. 

 Odpovědnost projektanta v praxi znamenala problematickou záležitost. 

 Vyskytly se probl my spojen  s přijímáním požadavků a zkušeností 

provozovatele zadavatelem a zhotovitelem. [8] 
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4 POPIS JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ ÚV PLZEŇ 

Na ÚV v Plzni se nachází standardní ÚV III, která pracuje při běžn m provozu 

a ÚV II, která slouží jako záložní úpravna při poruše nebo výpadku. Veškerá voda, která je 

na úpravně upravována pochází z jednoho povrchov ho zdroje, a to z řeky Úhlavy. 

ÚV II 

Úpravna vody II má výkon 500 l/s a skládá se z odběrn ho objektu, kde jsou jedny 

hrub  česle. Další částí je čerpací stanice surov  vody, kde jsou dvoje jemn  česle a čtyři 

čerpadla surov  vody. Z čerpací stanice surov  vody voda míří na chemickou úpravnu, kde 

probíhá dávkování síranu hlinit ho, vápenn ho hydrátu a práškov ho aktivního uhlí. 

Po nadávkování potřebných chemikálií probíhá rychlomísení a voda dále postupuje na šest 

usazovacích nádrží. Z usazovacích nádrží voda přechází na šest pískových rychlofiltrů. Další 

část technologick  linky je již společná s ÚV III. 

ÚV III je rozdělena celkem do 9 jednotlivých stupňů (objektů) úpravy surov  vody. 

Jedná se o stupně (objekty), kter  jsou na úpravně ÚV II umístěny v následujícím pořadí: 

 Jímací objekt 

 Čerpací stanice surov  vody 

 Objekt dávkování chemikálií 

 Usazovací nádrže 

 Filtrace 

 Ozonizace 

 Třetí stupeň separace   U filtry 

 UV záření 

  kumulační nádrže 

Všechny tyto stupně (objekty) úpravny vody jsou podrobněji popsány v další části t to 

diplomov  práce. Vešker  další informace uveden  v t to práci se týkají nov  

(zrekonstruovan ) ÚV III, která je využívána jako hlavní zdroj úpravy vody pro Plzeň. 

Na následujícím Obr. 4.1 je vidět sch ma cel  ÚV Plzeň. Je zde znázorněna nejenom 

současná zrekonstruovaná ÚV III, ale tak  záložní ÚV II. Kapacita ÚV Plzeň (ÚV III) je 

1000 l/s, standardně úpravna produkuje cca 500 l/s upraven  pitn  vody. [5]
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Obr. 4.1 Schéma ÚV Plzeň [6] 
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4.1     JÍMACÍ OBJEKT 

Celý proces úpravy vody začíná v jímacím objektu. Surová voda je jímána 

z povrchov ho zdroje – řeky Úhlavy, těsně před soutokem s  adbuzou.  

V jímacím objektu se nachází dvoje hrub  česle pro odstranění největších 

mechanických nečistot, dále jsou zde dva nátokov  kanály, dvě podávací čerpadla vzorků 

a devět analyzátorů surov  vody. [5] 

 

4.2     ČERPACÍ STANICE SUROVÉ VODY 

Voda v čerpací stanici surov  vody prochází přes jemn  pásov  česle (celkem jsou 

v objektu čtyři). Na česlích dochází k odloučení hrubých plovoucích a vznášejících se 

nečistot. 

Voda je čerpána čerpadly od firmy Sigma. Nachází se zde celkem 6 čerpadel, 3 větší 

o výkonu 500 l/s a 3 menší o výkonu 300 l/s. 

Dále se zde nachází kontejner na zachycen  nečistoty z česlí a pět analyzátorů surov  

vody.  nalyzátory slouží k vyhodnocení současn ho stavu surov  vody, podle kter ho se řídí 

úprava vody. 

Celý objekt je v současn  době před rekonstrukcí, naplánována je rekonstrukce 

stavebních i technologických částí. 

Na Obr. 4.2 můžeme vidět prostory čerpací stanice a umístění čerpadel v čerpací 

stanici. Na Obr. 4.3 pak můžeme vidět umístění jemných česlí. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Obr. 4.2 Prostory čerpací stanice - umístění čerpadel Obr. 4.3 Jemné česle v prostorách čerpací stanice 
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4.3    OBJEKT DÁVKOVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ 

Další součástí ÚV Plzeň je objekt, kde se dávkují do surov  vody chemikálie.  Celkem 

se zde dávkují 4 druhy chemikálií: vápenný hydrát, aktivní práškov  uhlí, síran hlinitý 

a manganistan draselný. [5] 

4.3.1 Dávkování vápenného hydrátu 

Vápenný hydrát se dávkuje pomocí čerpadel ve formě vápenn ho ml ka. Vápenn  

ml ko má za úkol nastavit potřebnou hodnotu reakce vody pro další úpravy. Vápenný hydrát 

je skladován ve čtyřech silech, dále jsou zde dva zásobníky a dva dávkovače. [5] 

4.3.2 Dávkování práškového aktivního uhlí 

Dávkování aktivního uhlí probíhá v dávkovací stanici.  ktivní uhlí je dávkováno 

do surov  vody a má za úkol odstranit látky organick ho původu. Zlepšuje především 

organoleptick  vlastnosti vody. Dávkování je prováděno pomocí dávkovače a dvou 

dávkovacích čerpadel. [5] 

4.3.3 Dávkování síranu hlinitého 

 Koagulant síran hlinitý se dávkuje ve formě 50 % roztoku.  oztok se kupuje již 

hotový. Tato chemikálie vytváří z částic znečištění částice větších rozměrů, kter  se pak 

snadněji separují. Hodnota p  při koagulaci by se měla pohybovat v rozmezí 6,3 – 6,8. 

V prostorách jsou celkem čtyři skladovací nádrže a sedm dávkovacích čerpadel. [5] 

4.3.4 Dávkování manganistanu draselného 

Dávkování manganistanu draseln ho je na technologick  lince zařazeno pro odstranění 

manganu a železa z vody.  anganistan draselný působí jako siln  oxidační činidlo, kter  je 

schopno zoxidovat mangan i železo. Při procesu vzniká oxid manganičitý  nO2 či oxid 

manganitý  n2O3, tyto oxidy jsou nerozpustn  a jsou odstraněny filtrací. V objektu 

se nachází dvě nádrže na skladování t to chemikálie o objemu 6 m
3
 a dvě dávkovací čerpadla. 

[5] 

 

Na následujícím Obr. 4.4 můžeme vidět prostory objektu, kde dochází k dávkování 

chemikálií, konkr tně prostory dávkování vápenn ho ml ka. Na Obr. 4.5 jsou čerpadla 

pro dávkování vápenn ho ml ka od firmy  xFlow. Obr. 4.6 zobrazuje zařízení pro dávkování 

manganistanu draseln ho. Obr. 4.7 pak zobrazuje kontrolní měření hodnoty p  vody 

po nadávkování všech potřebných chemikálií, je zde vidět dodržení potřebn  hodnoty p  - 

6,5. Voda po nadávkování potřebných množství všech chemikálií míří do objektu usazovacích 

nádrží. 
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Obr. 4.5 Čerpadla pro dávkování vápenného mléka 

Obr. 4.4 Prostory dávkování vápenného mléka 
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Obr. 4.7 Kontrola hodnoty pH pro správnou účinnost koagulace 

Obr. 4.6 Zařízení pro dávkování manganistanu draselného 
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4.4    USAZOVACÍ NÁDRŽE 

Po homogenizování v objektu dávkování chemikálií voda odchází do celkem šesti 

podzemních dvoupatrových usazovacích nádrží. V usazovacích nádržích dochází k I. stupni 

separace. Vstupní část nádrží slouží jako koagulační nádrže, ve kterých se při pomal m 

míchání vytváří větší vločky hydroxidu hlinit ho. Pomal  míchání je zajištěno pádlovými 

míchadly. Ve vlastních usazovacích nádržích pak probíhá usazování těchto vloček společně 

s nabalenými nečistotami. [5] 

Následující Obr. 4.8 představuje pohled do místnosti s usazovacími nádržemi, 

pod vyfotografovanými nádržemi se nachází ještě jedna vrstva stejně hlubokých nádrží. 

Obr. 4.9 pak znázorňuje pohled do prázdn  usazovací nádrže, kde probíhala údržba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.9 Pohled do prázdné usazovací nádrže Obr. 4.8 Pohled do místnosti s usazovacími nádržemi 
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Sch ma, kter  je vidět na Obr. 4.10 znázorňuje usazovací nádrže UN1 a UN2. Je zde 

vidět přívod surov  sudy na usazovací nádrže. Upravovaná voda nejdříve prochází vstupní 

částí, kde probíhá pomal  míchání pomocí pádlových míchadel. Dále pak následují samotn  

usazovací nádrže, kter  jsou ve dvou patrech. Na konci usazovacích nádrží voda odt ká 

do filtrace. Na sch matu můžeme vidět, že obě nádrže jsou v provozu a jsou ovládány 

automatem. [5] 

  

Obr. 4.10 Schéma usazovacích nádrží - UN1 a UN2 
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4.5    FILTRACE 

Voda, která byla odsazena v usazovacích nádržích, odt ká do objektu filtrace, kde 

v šesti rychlofiltrech, naplněných materiálem Filtralite  ono, dochází k separaci znečištění. 

V rychlofiltrech je použit drenážní syst m Leopold. Filtrace představuje II. stupeň separace. 

Dávkuje se zde tak  vápenná voda, která upravuje p  na hodnotu kolem 7,4. V tomto objektu 

proběhla kompletní rekonstrukce (stavebních i technologických částí) během let 2013 – 2015. 

V rychlofiltrech je z vody odbouráván mangan. 

Nádrže s rychlofiltry jsou uzavřeny skleněnými stříšky, což nemá žádný technologický 

význam, jsou zde z estetick ho hlediska, protože se v t to místnosti nachází tak  čtyři filtry 

s   U, kde se zasklení vyžaduje z důvodu odsávání zbytkov ho plynu po ozonizaci. 

Následující Obr. 4.11 prezentuje pohled do prostor s rychlofiltry. Na Obr. 4.12 

můžeme vidět dříve používaný drenážní syst m Leopold. Obr. 4.13 pak znázorňuje sch ma 

rychlofiltru č. 4, kde je vidět přívod usazen  vody, pracího vzduchu a odvod prací, odpadní 

a filtrovan  vody. Sch ma je vyfocen  na dotykov  obrazovce, která je u každ ho rychlofiltru 

a rychlofiltr je možn  pomocí t to obrazovky řídit. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.11 Pohled do prostoru s rychlofiltry 

Obr. 4.12 Drenážní systém Leopold 
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4.6    OZONIZACE 

Filtrovaná voda (po případn m smíšení s filtrovanou vodou z úpravny vody II) 

je vedena na další technologický stupeň, kterým je ozonizace. Ozon je v objektu ozonizace 

vyráběn přímo na místě z čist ho kyslíku až ve třech ozonových reaktorech. Při nátoku 

do čtyř ozonizačních nádrží je voda nejprve ve směšovacím zařízení sycena ozonem 

a následně pak dochází ke kontaktu s upravovanou vodou v reakčních nádržích. V objektu 

se nachází tak  čtyři destruktory ozonu. 

Cílem ozonizace je desinfekce a zlepšení senzorických vlastností vody, kterými jsou 

chuť, pach nebo třeba průzračnost. [5] 

Na následujícím Obr. 4.14 můžeme vidět použitý ozonový reaktor od firmy Disa. 

 

 

 

Obr. 4.13 Schéma rychlofiltru č. 4 



Technicko-technologický audit úpravny vody  Bc. Tereza Jedličková 
Diplomová práce  Ústav vodního hospodářství obcí 

2018/2019 F ST, VUT v Brně  

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7    TŘETÍ STUPEŇ SEPARACE GAU FILTRY 

Po procesu ozonizace je voda opět čerpána do objektu filtrace, kde nyní prochází přes 

sorpční filtry s náplní granulovan ho aktivního uhlí výšky 1,6 m, ve filtrech se opět nachází 

drenážní syst m Leopold. Tato úprava je nazývána jako třetí stupeň separace. Celkem jsou 

zde čtyři filtry, jsou zastřešeny sklem. Důvodem zastřešení je odsávání zbytkov ho plynu 

po ozonizaci. Nachází se zde tak  dva destruktory ozonu. [5] 

4.7.1 Granulované aktivní uhlí 

V plzeňsk  úpravně je použito granulovan  aktivní uhlí Filtrasorb TL830, výrobcem je 

společnost Chemviron Carbon z Belgie. Toto granulovan  aktivní uhlí se používá pro úpravu 

pitných vod, konverzi pískových filtrů, pro zlepšení organoleptických vlastností, odstraňuje 

organick  látky včetně mikrocystinů, tak  odstraňuje chlór, chlordioxid a ozon. 

Při práci s tímto materiálem, je potřeba dbát na bezpečnost práce. Vlhk  uhlí totiž 

přednostně odstraňuje kyslík ze vzduchu. V uzavřených nebo částečně uzavřených prostorech 

může dojít ke snížení kyslíku až na nebezpečn  hodnoty. Při vstupu do prostor s aktivním 

uhlím je třeba zajistit odpovídající bezpečnostní opatření. [13] 

Obr. 4.14 Ozonový reaktor od firmy Disa 
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4.8    UV ZÁŘENÍ 

Po filtraci na filtrech s náplní   U je potřeba vodu zbavit posledních zbytků 

znečištění, kter  může voda ještě obsahovat.  

Voda je ošetřována pomocí dvou UV jednotek, každá má maximální výkon 650 l/s. 

Výkon obou jednotek je regulován podle průtoku vody. Jedná se o nízkotlak  jednotky 

s regulací výkonu podle průtoku a s chemickým čištěním. 

UV jednotky jsou osazeny v armaturní šachtě, která se nachází vedle objektu filtrace. 

Na nátoku DN 900 do každ  jednotky je osazena uzavírací klapka s elektropohonem a tak  

měření průtoku. Za UV jednotkou je pak osazena ručně uzavírací klapka, touto klapkou je 

možn  regulovat zatopení kanálu filtrovan  vody 

Součástí je tak  zařízení pro chemick  ošetření UV reaktorů. Přenosná jednotka 

pro chemick  čištění je umístěna v armaturní komoře akumulace upraven  vody, která je 

na UV jednotky napojováno pomocí dvou hadic (hadice pro přítok čistícího roztoku do UV 

reaktoru a hadice pro odtok roztoku zpět do nádrže u čistící jednotky). 

Podle výkonu úpravny se volí počet jednotek v provozu. Při průtoku 270 – 650 l/s 

se volí jedna UV jednotka, při průtoku 651 – 1000 l/s se volí dvě UV jednotky. 

U UV jednotek je důležitá pravidelná kontrola, kterou provádějí kvalifikovaní 

zaměstnanci. Jedná se o následující kontroly: 

 1 x týdně – kontrola běžn  funkčnosti zařízení 

 1 x týdně – kontrola těsnosti potrubních rozvodů 

 1 x měsíčně – kontrola elektrick ho vedení, neporušenosti a kompletnosti 

elektrick  instalace 

 1 x za rok – provedení seřízení koncových poloh u armatur ovládaných pohony 

 2 x za rok – provedení chemick ho čištění UV jednotek 

 4 x za rok – provedení protočení ručně ovládaných armatur 

Po ošetření UV zářením je voda odvedena do akumulačních nádrží, kde probíhají 

poslední úpravy vody. [5] 

 Na následujícím Obr. 4.15 je vidět sch ma provozu UV jednotek. Je zde vidět 

jednotka UV1, která je v provozu a jednotka UV2, která je uzavřena, současně je uzavřena 

i klapka  680. Při Provozu jednotky UV1 musí být otevřena klapka  681 a při provozu 

jednotky UV2 musí být otevřena klapka  680. 
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Obr. 4.15 Schéma provozu UV jednotek 

 

4.9    AKUMULAČNÍ NÁDRŽE 

V akumulačních nádržích probíhá nejprve dávkování oxidu uhličit ho a vápenn  vody. 

Obě tyto látky zajišťují ztvrzení upraven  vody.  Voda je zde tak  ošetřena potřebným 

množství chlóru, který zajišťuje hygienickou nezávadnost upraven  vody po celou dobu 

dopravy ke spotřebitelům. [5] 

Chlorovna 

 V chlorovně jsou uskladněny jak pln , tak i prázdn  sudy chlóru. Dávkování chlóru je 

prováděno ze čtyř odběrných míst chlóru, jsou zde tak  čtyři injektory chlóru. [5] 

Na ÚV Plzeň se nachází celkem pět akumulačních nádrží, kter  jsou schopn  pojmout 

až 17 000 m
3
 upraven  vody. 

Upravená voda je pomocí čerpacích stanic upraven  vody čerpána do vodojemů 

a odtud pod odpovídajícím tlakem vedena ke spotřebitelům. Celkem jsou vodou zásobovány 

tři hlavní vodojemy, a to vodojem v městsk  části  Homolka, Lobzy a Bory. [5] 
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4.10 LABORATOŘ ÚV PLZEŇ 

Původním plánem t to podkapitoly práce bylo odebrat vzorky upraven  pitn  vody 

na ÚV Plzeň a prov st s rii laboratorních zkoušek za účelem ověření parametrů 

technologick ho procesu. Po jednání s odpovědnými pracovníky plzeňsk  úpravny nebyla tato 

možnost schválená. Všechny laboratorní zkoušky si plzeňská úpravna provádí sama ve sv  

akreditovan  laboratoři.  

Proto byla navržena alternativa, která spočívala v návštěvě laboratoře ÚV Plzeň 

(možnost nahl dnout do vybavení laboratoře a přítomnost u některých rozborů, kter  zde 

provádí odborní pracovníci). Podkapitola je věnována prezentaci laboratoře na ÚV Plzeň, 

vybavení laboratoře a popisu laboratorního rozboru, kterým bylo stanovení kyselinov  

neutralizační kapacity KNK4,5. 

4.10.1  Popis laboratoře ÚV Plzeň 

Laboratoř ÚV Plzeň je akreditovaným pracovištěm, kter  provádí laboratorní práce, 

zahrnující vzorkování a fyzikálně-chemick  a mikrobiologick  zkoušky surových 

povrchových vod, surových podzemních vod, pitných vod a užitkových vod. Vodárna 

Plzeň a.s. má ještě jednu laboratoř, která se nachází u ČOV Plzeň, ta se zabývá zkouškami 

odpadních vod, vodných výluhů, kalů, sedimentů, shrabků, písků a zemin. Laboratoře působí 

odděleně, i když někter  zkoušky jsou podobn  nebo dokonce shodn . Důvodem vytvořením 

dvou laboratoří je odlišn  nastavení citlivosti přístrojů a zamezení kontaktu vod odpadních 

s vodami pitnými nebo surovými. 

Laboratoř byla akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1202. 

Laboratorní zkoušky jsou prováděny dle platných norem. Správnost dosahovaných výsledků 

je ověřována monitorováním analýz v rámci řízení kvality prováděných zkoušek. 

Odborn  pracoviště provádí laboratorní zkoušky tak  pro veřejnost. Odběry vzorků 

jsou zajištěny zaměstnanci laboratoře, kteří mají speciální vybavení. Odběr může být 

proveden tak  přímo veřejností, ovšem ideálně podle instrukcí pracovníků laboratoře 

a to do odběrných nádob k tomu určených. [5] 

 

Popis vybavení laboratoře 

 kreditovaná laboratoř plzeňsk  úpravny vod je vybavena novými moderními 

přístroji, kter  jsou schopn  spolehlivě vyhodnocovat ukazatele surov  a upraven  pitn  vody. 

Provádějí se zde tak  rozbory různých stupňů úprav, tyto rozbory jsou důležit  pro správn  

nastavení používaných technologií. Podle průběžných výsledků upravovan  vody je např. 

obsluha schopna řídit dávky použitých chemikálií. [5] 

V následující části práce jsou uvedeny a popsány vybran  přístroje z laboratoře 

na úpravně vody v Plzni. 
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 Analyzátor celkového organického uhlíku ve vodě 

Prvním vybraným přístrojem v laboratoři je analyzátor celkov ho organick ho uhlíku 

ve vodě. V plzeňsk  laboratoři mají instalovaný analyzátor celkov ho organick ho uhlíku 

od společnosti Dionex, konkr tně se jedná o typ ICS-3000 s dvojitou čerpací iontovou 

chromatografií. [5] 

Výhodou druh ho čerpání je, že se dá použít na přípravu vzorků, čištění nebo jako 

náhrada základního čerpání. Do přístroje se vkládají vzorky vody a přístroj sám vyhodnocuje 

jednotliv  ukazatele na počítači.  odnocen  ukazatele jsou vyhodnocovány v programu, který 

exportuje grafy výskytu daných sloučenin. [5] 

 Na následujícím Obr. 4.16 můžeme vidět umístění analyzátoru celkov ho organick ho 

uhlíku ve vodě v plzeňsk  laboratoři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.16 Analyzátor celkového organického uhlíku ve vodě 
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 Plynový chromatograf 

Druhým vybraným přístrojem v laboratoři je plynový chromatograf. Jedná se 

o plynový chromatograf od společnosti  ligent Technologies, konkr tně jde o typ 6890N. 

Výhodou plynov ho chromatografu je, že stačí kalibrovat zhruba jedenkrát ročně, oproti 

kapalinov mu (iontov mu) chromatografu, který je třeba kalibrovat před každým měřením. 

Plynový chromatograf je v plzeňsk  laboratoři využíván pro analyzování pesticidů a těkavých 

organických látek ve vodě. Tento přístroj je zde umístěn v samostatn  místnosti, kde je teplota 

vzduchu kolem 15 °C. V přístroji jsou použity moderní elektronick  moduly pneumatick ho 

řízení a vysoce výkonn  regulace teploty. [5] 

Přiložený Obr. 4.17 představuje plynový chromatogram, který je využíván v laboratoři 

ÚV Plzeň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.17 Plynový chromatograf 
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 Iontový chromatograf 

Dalším používaným přístrojem v laboratoři je iontový (kapalinový) chromatograf. 

V laboratoři plzeňsk  úpravny se používá iontový chromatogram od společnosti Xevo, jedná 

se o typ TQ-S. Iontový (kapalinový) chromatogram má oproti plynov mu chromatografu 

nevýhodu, že se musí kalibrovat před každým měřením. V laboratoři plzeňsk  vodárny je 

tento přístroj používán k analyzování pesticidů a polyaromatických uhlovodíků (P U). Jedná 

se o přístroj, využívaný pro náročn  aplikace, který má vysokou citlivost analýzy. Iontový 

chromatogram je spolu s plynovým chromatogramem umístěn v samostatn  místnosti 

laboratoře, kde je teplota vzduchu kolem 15 °C. [5] 

Následující Obr. 4.18 představuje umístění iontov ho chromatografu v laboratoři ÚV 

Plzeň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.18 Iontový (kapalinový) chromatograf 
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 Kolorimetr 

Dalším, tentokrát už přístrojem přenosným, který má menší rozměry než předchozí 

přístroje, je kapesní kolorimetr. Jedná se o kapesní kolorimetr od společnosti  ach. Konkr tně 

jde o kolorimetr pro stanovení voln ho a celkov ho chlóru ve vodě. [5] 

Kolorimetr má dva rozsahy měření: 0,02 – 2,00 mg/l (přesnost 0,01 mg/l) a 0,1 – 

8,0 mg/l (přesnost 0,1 mg/l). Přístroj se ovládá pomocí dvou tlačítek (tlačítko pro nulování 

a tlačítko pro odečítání koncentrace). [5] 

Na následujícím Obr. 4.19 je znázorněn nejenom zmiňovaný kolorimetr od společnosti 

 ach, ale tak  analyzovan  vzorky pro stanovení voln ho a celkov ho chlóru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení kyselinové neutralizační kapacity KNK4,5 

V rámci návštěvy laboratoře úpravny vody v Plzni byla tak  provedena asistence 

u jednoho proveden ho rozboru vody. Jednalo se o stanovení kyselinov  neutralizační 

kapacity KNK4,5. Celkový rozbor byl proveden podle dan ho zkušebního postupu, který je 

v laboratoři zpracován pro každý rozbor. [5] 

Kyselinová neutralizační kapacita KNK4,5 byla stanovována celkem na deseti různých 

vzorcích vody. Vzorky vody byly do laboratoře přineseny v lahvích s označením V1 – V9. 

Čím je vyšší index u označení V, tím je analyzovaná voda odebrána dále na procesu úpravy. 

Např. surová voda z řeky má označení V1, voda odebraná z kohoutku u spotřebitele má 

označení V9. [5] 

Obr. 4.19 Kolorimetr na stanovení volného a celkového chlóru 
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 Na následujícím Obr. 4.20 můžeme vidět analyzovan  vzorky vody v označených 

lahvích. Lahve mohou být ze skla, plastu, čir  nebo s ochranou před světlem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z označených lahví bylo odměřeno 100 ml do baněk, baňky byly popsány podle 

jednotlivých označení. Součástí každ ho rozboru je vyhodnocení tzv. kontrolního vzorku, ten 

bývá označován písmenem Q. Kontrolní vzorek je vždy připraven odborným pracovníkem 

a ověřuje správnost výsledků rozborů. [5] 

Do baněk bylo přidáno pár kapek indikátoru methyloranže. Titrace byla provedena 

za stál ho promíchávání kyselinou chlorovodíkovou  Cl o koncentraci (c = 0,1 mol∙dm
-3

) 

do změny zbarvení na „cibulovou“ barvu. Na Obr. 4.21 můžeme vidět zabarvení vzorku vody 

po přidání pár kapek indikátoru methyloranže. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.20 Analyzované vzorky vody v označených lahvích 

Obr. 4.21 Analyzované vzorky po přidání indikátoru methyloranže 
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Na přiložen m Obr. 4.22 můžeme vidět změnu zbarvení titrovan ho vzorku vody. 

V lev  baňce je vzorek vody po titraci kyselinou chlorovodíkovou, v prav  baňce je vzorek 

před titrací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po změně zbarvení vzorku vody se vždy zapsalo množství použit  kyseliny 

chlorovodíkov  v ml. Po provedení titrace u všech vzorků bylo množství použit  kyseliny 

v ml zapsáno do připraven ho souboru v programu  S  xcelu, který provedl výpočet 

kyselinov  neutralizační kapacity KNK4,5 v mmol.l
-1

 pro všechny vzorky vody. Výsledky byly 

uloženy pod vlastním číslem do syst mu. Každý rozbor, provedený v akreditovan  laboratoři 

úpravny vody v Plzni, má přiřazeno vlastní číslo, podle kter ho se dá zpětně kdykoliv 

dohledat v syst mu. Výsledky rozboru jsou zaslány všem pracovníkům, kteří o rozbor 

zažádají, jsou zároveň vytištěny a archivovány. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.22 Změna zabarvení vzorku vody po titraci kyselinou chlorovodíkovou 
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5 TECHNICKO - TECHNOLOGICKÝ AUDIT ÚV PLZEŇ 

Cílem diplomov  práce byla realizace a vyhodnocení technicko-technologick ho auditu 

ÚV v Plzni. Pro provedení jak hokoliv auditu je důležit  nejdříve celý objekt dobře poznat, 

proto byly hlavní objekty a zařízení ÚV Plzeň několikrát navštíveny. Byly pořízeny fotografie 

jednotlivých objektů. Pracovníci plzeňsk  vodárny v rámci získávání informací o plzeňsk  

úpravně ochotně popsali celý provoz a zodpověděli vešker  dotazy. Pro provedení technicko-

technologick ho auditu byly tak  zapůjčeny a využity někter  provozní záznamy, 

dokumentace, informace o vybavení atd. 

 Z toho důvodu byly do osnovy t to diplomov  práce zařazeny předešl  kapitoly 

(3. C    KT  ISTIK     ISTO I  ÚV PLZ Ň   4. POPIS J DNOTLIVÝCH 

STUPŇŮ ÚV PLZ Ň), kter  podrobně popisují provoz na ÚV Plzeň. 

V další části t to práce budou prezentovány vešker  informace získan  při provádění 

auditu na plzeňsk  vodárně. Audit byl proveden podle struktury Vyhlášky č. 428/2001 Sb. 

V t to vyhlášce je specifikován obecný technický audit, proto byla uvedená struktura 

upravena vzhledem ke konkr tnímu případu – hodnocení úpravny vod. Vešker  informace 

o ÚV Plzeň byly uveřejněny pouze pro účel t to diplomov  práce (provedení technicko-

technologick ho auditu). Odpovědní pracovníci souhlasili s uveřejněním poskytnutých 

zjištění a dat. 

5.1    POPIS VÝROBY 

Podrobný popis výroby pitn  vody na vybran  plzeňsk  úpravně vod je uveden 

ve 4. kapitole t to diplomov  práce (POPIS J DNOTLIVÝC  STUPŇŮ ÚV PLZ Ň). Jsou 

zde popsány vešker  stupně čištění vody, jenž se na úpravně nachází. Tak  je v t to kapitole 

zmíněna a podrobněji popsána Laboratoř ÚV Plzeň. 

5.1.1 Zpracování přehledu hodnocení ukazatelů 

Prvotním krokem při provádění technicko-technologick ho auditu bylo zpracování 

přehledu pro hodnocení jednotlivých ukazatelů. Byly hodnoceny vešker  ukazatele, týkající 

se úpraven vod, kter  obsahuje aplikace T   Water. Seznam hodnocených ukazatelů 

z aplikace TEA Water je uveden v Příloze č. 1.  odnotící ukazatele jsou rozděleny do dvou 

celků: 

Hodnocení ST - Stavebně-technologické části (TEAT) 

Váha t to hodnotící části je 0,3.  odnocení je dále rozděleno na tři celky, a to: ST1 – 

Stav stavební konstrukce,  ST2 – Stav technologických prvků, ST3 – Ochrana objektu proti 

vnějším vlivům. 

Hodnocení TP - Technologicko-provozní části (TEAP) 

Váha t to hodnotící části je 0,7, má tedy větší vliv na celkov  hodnocení úpraven vod. 

 odnocení je dále rozděleno na šest celků, kterými jsou: TP1 –  ozsah technologie úpravy 
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vody, TP2 – Čerpací technika (ČS upraven  vody), TP3 –  ěření, monitoring a manipulace, 

TP4 -Separační technologie, TP5 – Další procesy, TP6 –  fektivita provozu a bezpečnost.  

Jelikož aplikace T   Water  má hodnotící ukazatele uvedeny kompletně pro celou 

úpravnu vod, byla zpracována hodnotící tabulka, která umožňuje hodnocení úpravny vod 

po jednotlivých objektech/stupních procesu čištění. Byl tedy hodnocen každý objekt/stupeň 

úpravy zvlášť a před vložením dat do aplikace T   Water, se ze všech zaznamenaných 

hodnot vybrala hodnota maximální.  aximální hodnota byla zvolena, aby byly odhaleny 

vešker  probl my na cel  úpravně.  odnotící tabulka byla vytvořena v programu MS Excel. 

[14] 

Na následujícím Obr. 5.1 můžeme vidět strukturu hodnotící tabulky, která byla 

dodržena. Poslední sloupec obsahuje maximální hodnotu hodnotících ukazatelů ze všech 

objektů.  aximální hodnota byla vložena do aplikace T   Water a pomocí t to hodnoty bylo 

provedeno vyhodnocení ÚV Plzeň 
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Obr. 5.1 Struktura hodnotící tabulky 
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5.1.2 Vyhodnocení ukazatelů 

Pomocí uveden  hodnotící tabulky, bylo provedeno hodnocení ÚV Plzeň. Hodnoceny 

byly celkem 4 objekty úpravny, a to:  

 Objekt dávkování chemikálií 

 Usazovací nádrže 

 Filtrace (filtry s Filtralite + filtry s GAU) 

 Objekt akumulace a čerpání upraven  vody  

o Vysok  pásmo 

o Nízk  pásmo  

 Homolka 

 Lobzy 

 Bory 

o Prací voda 

Tabulka byla vyplněna pomocí následujících hodnot: 

 0 (Faktor není hodnocen, nemáme k dispozici dostatek informací 

pro hodnocení faktoru.) 

 1, 2, 3 ( odnota 1 znamená nejvíc příznivý stav, naopak hodnota 3 stav, který 

je nejm ně příznivý.) [13] 

 

Na dalším Obr. 5.2 můžeme vidět, již vyplněnou tabulku pro všechny hodnotící 

objekty na ÚV Plzeň. Poslední sloupec představuje maximální hodnotu hodnotících ukazatelů 

pro jednotliv  objekty. Tato maximální hodnota byla vložena do hodnotící aplikace T   

Water. 
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Obr. 5.2 Vyplněná hodnotící tabulka 
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5.1.3 Slovní hodnocení hodnotících ukazatelů 

V t to kapitole budou slovně ohodnoceny hodnoty hodnotících ukazatelů F, jejichž 

hodnota obsahovala jin  hodnocení než 0 a 1 (0 - faktor nebyl hodnocen, 1 - nejvíc příznivý 

stav) nebo ty ukazatele, kter  nebyly úplně jasně hodnoceny a potřebovaly vlastní slovní 

komentář. 

Objekt dávkování chemikálií 

 TP6, F3 – Využitelnost výkonu úpravny vzhledem k jejím návrhovým hodnotám 

ÚV Plzeň je navržena na 1000 l/s, standardní výkon úpravny je kolem 500 l/s –

 600 l/s. Objekt dávkování chemikálií pracuje tak  dlouhodobě průměrně ve výkonu 500 l/s 

– 600 l/s. 

 

Usazovací nádrže 

 ST1, F5 – Schodiště, zábradlí, žebříky, madla, stupačky 

Jelikož stavební část objektu usazovacích nádrží neprošla rekonstrukcí, vyskytuje se 

na schodištích, zábradlí, žebříkách, madlech a stupačkách částečná koroze. Někter  tyto 

prvky jsou nedostatečně upevněny. 

 

 ST1, F7 – Stav prostupů potrubí konstrukcemi 

V okolí prostupů se objevuje prolínající vlhkost, důvodem je opět stavební část 

objektu, která neprošla rekonstrukcí. 

 

 ST2, F1 – Betonové nádrže 

Na betonových nádržích se vyskytují tenk  praskliny a lokálně drolící se povrch, 

nejedná se však o plíseň. I navzdory tomu, že u betonových nádrží není plíseň, bylo 

zvoleno ohodnocení ukazatele 2. Důvodem t to volby bylo vytvoření rezervy 

v hodnocení. 

 

 ST2, F3 – Potrubní rozvody 

Potrubní rozvody v objektu dávkování chemikálií fungují bez probl mů, ojediněle se 

ovšem vyskytují závady, způsoben  důsledkem stáří materiálu, protože potrubní rozvody 

neprošly rekonstrukcí. Celkový stav potrubních rozvodů odpovídá stáří objektu. 

 

 ST2, F4 – Armatury 

Armatury v objektu dávkování chemikálií fungují bez probl mů. Důsledkem stáří 

materiálu a koroze se mohou objevit občasn  závady. 
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 ST3, F3 – Větrání 

Někter  z průduchů, sloužící k odvětrání, nejsou plně funkční, ojediněle chybí 

vzduchov  filtry, větrání není dostatečně zabezpečeno proti vniknutí živočichů. Všechny 

průduchy nejsou chráněny proti dešti. 

 

 TP5, F2 – Kalové hospodářství 

V objektu usazovacích nádrží se produkuje nejvíce kalu z cel  úpravny. Kalov  

hospodářství na ÚV Plzeň chybí. Likvidace kalu je řešena vypouštěním do kanalizace 

města Plzně. Vypouštění probíhá v souladu s kanalizačním řádem města Plzně. 

 

 TP6, F3 – Využitelnost výkonu úpravny vzhledem k jejím návrhovým hodnotám 

ÚV Plzeň je navržena na 1000 l/s, standardní výkon úpravny je kolem 500 l/s –

 600 l/s. Objekt usazovacích nádrží pracuje tak  dlouhodobě průměrně ve výkonu 500 l/s – 

600 l/s. 

 

Filtrace (filtry s Filtralite + filtry s GAU) 

 ST3, F3 – Větrání 

Větrání probíhá přes filtry v objektu filtrace. 

 

 TP5, F2 – Kalové hospodářství 

Kaly z procesu filtrace se shromažďují (sedimentují) a dále se znovu vrací 

před dávkování chemikálií 

 

Objekt akumulace a čerpání upravené vody – Vysoké pásmo 

 ST3, F4 – Nachází se úpravna vody v záplavové oblasti Q100 ? 

ÚV Plzeň se nachází v záplavov  oblasti Q100. Jelikož hrozí nebezpečí záplav, ÚV má 

zajištěnou ochranu před záplavami. 

 

 TP2, F1 – Stáří čerpacích jednotek 

V objektu čerpání upraven  vody (Vysok  pásmo) se nachází čerpadla, která jsou 

starší než 16 let. Objekty čerpání upraven  vody neprošly rekonstrukcí v letech 2013 – 

2015. 
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Objekt akumulace a čerpání upravené vody – Nízké pásmo – Homolka 

 ST1, F1 – Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce v objektu akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – 

 omolka) neprošly rekonstrukcí. Vyskytují se zde ojediněl  praskliny, místní výskyty 

plísní a nárostů. Objevuje se zde ojedinělá vlhkost. Celkový stav stropních konstrukcí 

odpovídá stáří objektu 

 

 ST1, F2 – Stěny 

Stěny v objektu akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – Homolka) 

neprošly rekonstrukcí. Stěny mají prašnou úpravu, občasně se vyskytují praskliny.  ístně 

se vyskytují plísně a nárosty. Ojediněle je v objektu vlhkost. Celkový stav stěn odpovídá 

stáří objektu. 

 

 ST1, F3 – Podlahy 

Podlahy v objektu akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – Homolka) 

neprošly rekonstrukcí. Na podlahách se objevují místní praskliny. Podlahy mají 

nekompaktní povrch a jsou nedokonale odvodněny. Odvádění vody ze sběrn  jímky není 

příliš funkční. Stav odpovídá stáří objektu. 

 

 ST1, F4 – Fyzický stav otvorů (dveří, poklopů, montážních otvorů a oken) 

Fyzický stav otvorů v objektu akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – 

 omolka) je uspokojivý. Jedná se především o dveře a okna. Stav odpovídá stáří objektu. 

 

 ST1, F5 – Schodiště, zábradlí, žebříky 

Na schodech, zábradlích a žebříkách v objektu akumulace a čerpání upraven  vody 

(Nízk  pásmo –  omolka) se částečně vyskytuje koroze, někter  z prvků úplně chybí. 

Někter  prvky mají nedostatečn  uchycení. Celkový stav schodišť, zábradlí a žebříků 

odpovídá stáří objektu. 

 

 ST1, F7 – Stav prostupů potrubí konstrukcemi 

V okolí prostupů v objektu akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – 

 omolka) se objevuje prolínající vlhkost, důvodem je opět stavební část objektu, která 

neprošla rekonstrukcí. Celkový stav potrubních rozvodů odpovídá stáří objektu. 
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 ST2, F3 – Potrubní rozvody 

Potrubní rozvody v objektu akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – 

 omolka) fungují bez probl mů, ojediněle se ovšem vyskytují závady, způsoben  

důsledkem stáří materiálu, protože potrubní rozvody neprošly rekonstrukcí. Celkový stav 

potrubních rozvodů odpovídá stáří objektu. 

 ST2, F4 – Armatury 

Armatury v objektu akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – Homolka) 

fungují bez probl mů. Důsledkem stáří materiálu a koroze se mohou objevit občasn  

závady. Celkový stav armatur odpovídá stáří objektu. 

 

 ST3, F3 – Větrání 

Někter  z průduchů sloužící k odvětrání nejsou plně funkční, ojediněle chybí 

vzduchov  filtry, větrání není dostatečně zabezpečeno proti vniknutí živočichů. Všechny 

průduchy nejsou chráněny proti dešti. 

 

 ST3, F4 – Nachází se úpravna vody v záplavové oblasti Q100? 

ÚV Plzeň se nachází v záplavov  oblasti Q100. Jelikož hrozí nebezpečí záplav, ÚV má 

zajištěnou ochranu před záplavami. 

 

 TP6, F3 – Využitelnost výkonu úpravny vzhledem k jejím návrhovým hodnotám 

ÚV Plzeň je navržena na 1000 l/s, standardní výkon úpravny je kolem 500 l/s –

 600 l/s. Objekt akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – Homolka) pracuje 

tak  dlouhodobě průměrně ve výkonu 500 l/s – 600 l/s. 

 

Objekt akumulace a čerpání upravené vody – Nízké pásmo – Lobzy 

 ST1, F1 – Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce v objektu akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – 

Lobzy) neprošly rekonstrukcí. Vyskytují se zde ojediněl  praskliny, místní výskyty plísní 

a nárostů. Vyskytuje se zde ojedinělá vlhkost. Celkový stav stropních konstrukcí odpovídá 

stáří objektu. 

 

 ST1, F2 – Stěny 

Stěny v objektu akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – Lobzy) neprošly 

rekonstrukcí. Stěny mají prašnou úpravu, občasně se vyskytují praskliny.  ístně se 

vyskytují plísně a nárosty. Ojediněle je v objektu vlhkost. Celkový stav stěn odpovídá 

stáří objektu. 
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 ST1, F3 – Podlahy 

Podlahy v objektu akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – Lobzy) 

neprošly rekonstrukcí. Na podlahách se objevují místní praskliny. Podlahy mají 

nekompaktní povrch a jsou nedokonale odvodněny. Odvádění vody ze sběrn  jímky není 

příliš funkční. Celkový stav podlah odpovídá stáří objektu. 

 ST1, F4 – Fyzický stav otvorů (dveří, poklopů, montážních otvorů a oken) 

Fyzický stav otvorů v objektu akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – 

Lobzy) je uspokojivý. Jedná se především o dveře a okna. Celkový fyzický stav otvorů 

odpovídá stáří objektu. 

 

 ST1, F5 – Schodiště, zábradlí, žebříky 

Na schodech, zábradlích a žebříkách v objektu akumulace a čerpání upraven  vody 

(Nízk  pásmo – Lobzy) se částečně vyskytuje koroze, někter  z prvků chybí. Někter  

prvky mají nedostatečn  uchycení. Stav odpovídá stáří objektu. 

 

 ST1, F7 – Stav prostupů potrubí konstrukcemi 

V okolí prostupů v objektu akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – 

Lobzy) se objevuje prolínající vlhkost, důvodem je opět stavební část objektu, která 

neprošla rekonstrukcí. Celkový stav prostupů potrubí konstrukcemi odpovídá stáří 

objektu. 

 

 ST2, F3 – Potrubní rozvody 

Potrubní rozvody v objektu akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – 

Lobzy) fungují bez probl mů, ojediněle se ovšem vyskytují závady, způsoben  důsledkem 

stáří materiálu, protože potrubní rozvody neprošly rekonstrukcí. Celkový stav potrubních 

rozvodů odpovídá stáří objektu. 

 

 ST2, F4 – Armatury 

Armatury v objektu akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – Lobzy) 

fungují bez probl mů. Důsledkem stáří materiálu a koroze se mohou objevit občasn  

závady. Celkový stav armatur odpovídá stáří objektu. 

 

 ST3, F3 – Větrání 

Někter  z průduchů sloužící k odvětrání nejsou plně funkční, ojediněle chybí 

vzduchov  filtry, větrání není dostatečně zabezpečeno proti vniknutí živočichů. Všechny 

průduchy nejsou chráněny proti dešti. 
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 ST3, F4 – Nachází se úpravna vody v záplavové oblasti Q100? 

ÚV Plzeň se nachází v záplavov  oblasti Q100. Jelikož hrozí nebezpečí záplav, ÚV má 

zajištěnou ochranu před záplavami. 

 

 TP6, F3 – Využitelnost výkonu úpravny vzhledem k jejím návrhovým hodnotám 

ÚV Plzeň je navržena na 1000 l/s, standardní výkon úpravny je kolem 500 l/s –

 600 l/s. Objekt akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – Lobzy) pracuje tak  

dlouhodobě průměrně ve výkonu 500 l/s – 600 l/s. 

 

Objekt akumulace a čerpání upravené vody – Nízké pásmo – Bory 

 ST1, F1 – Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce v objektu akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – 

Bory) neprošly rekonstrukcí. Vyskytují se zde ojediněl  praskliny, místní výskyty plísní 

a nárostů. Vyskytuje se zde ojedinělá vlhkost. Celkový stav stropních konstrukcí odpovídá 

stáří objektu. 

 

 ST1, F2 – Stěny 

Stěny v objektu akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – Bory) neprošly 

rekonstrukcí. Stěny mají prašnou úpravu, občasně se vyskytují praskliny.  ístně se 

vyskytují plísně a nárosty. Ojediněle je v objektu vlhkost. Celkový stav stěn odpovídá 

stáří objektu. 

 

 ST1, F3 – Podlahy 

Podlahy v objektu akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – Bory) neprošly 

rekonstrukcí. Na podlahách se objevují místní praskliny. Podlahy mají nekompaktní 

povrch a jsou nedokonale odvodněny. Odvádění vody ze sběrn  jímky není příliš funkční. 

Celkový stav podlah odpovídá stáří objektu. 

 

 ST1, F4 – Fyzický stav otvorů (dveří, poklopů, montážních otvorů a oken) 

Fyzický stav otvorů v objektu akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – 

Bory) je uspokojivý. Jedná se především o dveře a okna. Celkový fyzický stav otvorů 

odpovídá stáří objektu. 

 

 ST1, F5 – Schodiště, zábradlí, žebříky 

Na schodech, zábradlích a žebříkách v objektu akumulace a čerpání upraven  vody 

(Nízk  pásmo – Bory) se částečně vyskytuje koroze, někter  z prvků chybí. Někter  prvky 

mají nedostatečn  uchycení. Stav odpovídá stáří objektu. 
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 ST1, F7 – Stav prostupů potrubí konstrukcemi 

V okolí prostupů v objektu akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – Bory) 

se objevuje prolínající vlhkost, důvodem je opět stavební část objektu, která neprošla 

rekonstrukcí. Celkový stav prostupů potrubí konstrukcemi odpovídá stáří objektu. 

 

 ST2, F3 – Potrubní rozvody 

Potrubní rozvody v objektu akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – Bory) 

fungují bez probl mů, ojediněle se ovšem vyskytují závady, způsoben  důsledkem stáří 

materiálu, protože potrubní rozvody neprošly rekonstrukcí. Celkový stav potrubních 

rozvodů odpovídá stáří objektu. 

 

 ST2, F4 – Armatury 

Armatury v objektu akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – Bory) fungují 

bez probl mů. Důsledkem stáří materiálu a koroze se mohou objevit občasn  závady. 

Celkový stav armatur odpovídá stáří objektu. 

 

 ST3, F3 – Větrání 

Někter  z průduchů sloužící k odvětrání nejsou plně funkční, ojediněle chybí 

vzduchov  filtry, větrání není dostatečně zabezpečeno proti vniknutí živočichů. Všechny 

průduchy nejsou chráněny proti dešti. 

 

 ST3, F4 – Nachází se úpravna vody v záplavové oblasti Q100? 

ÚV Plzeň se nachází v záplavov  oblasti Q100. Jelikož hrozí nebezpečí záplav, ÚV má 

zajištěnou ochranu před záplavami. 

 

 TP2, F1 – Stáří čerpacích jednotek 

V objektu akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo - Bory) se nachází 

čerpadla, která jsou starší než 16 let. Objekty čerpání upraven  vody neprošly 

rekonstrukcí v letech 2013 – 2015. 

 

 TP6, F3 – Využitelnost výkonu úpravny vzhledem k jejím návrhovým hodnotám 

ÚV Plzeň je navržena na 1000 l/s, standardní výkon úpravny je kolem 500 l/s –

 600 l/s. Objekt akumulace a čerpání upraven  vody (Nízk  pásmo – Bory) pracuje tak  

dlouhodobě průměrně ve výkonu 500 l/s – 600 l/s. 
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5.1.4 Vyhodnocení ÚV Plzeň v aplikaci TEA WATER 

Do aplikace T   Water byly vloženy maximální hodnoty jednotlivých hodnotících 

ukazatelů, kter  jsou rozepsány v Tab. 5.2 v kapitole 5.1.2 Vyhodnocení ukazatelů. Pot  

bylo provedeno vyhodnocení aplikací T   Water. Výstupem z aplikace TEA Water je 

zařazení úpravny do kategorií A – N.  

 odnocená ÚV Plzeň byla aplikací zařazena do kategorie A-. Z aplikace bylo 

vyexportováno hodnocení, kter  můžeme vidět na následujícím Obr. 5.3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotící tabulka aplikace TEA Water 

 plikace T   Water hodnotí objekty pomocí hodnotící tabulky, kterou znázorňuje 

následující Tab. 5.1.  odnocení spadá do celkem šesti částí (část  , B, C, D,   a N). Popis 

jednotlivých částí můžeme tak  vidět v následující Tab. 5.1. Při nedostatečn m počtu 

vstupních informací je hodnocení zařazeno do části N. [4] 
 

Tab. 5.1 Hodnotící tabulka aplikace TEA Water [4] 

Objekt Část Ukazatel Popis hodnocení 

A+, A, A- A 1 
Optimální stav, který nevyžaduje žádná opatření vedoucí ke změnám 

hodnocení tohoto objektu. 

B+, B, B- B 2 Velmi dobrý stav, který nevyžaduje žádná zásadní okamžitá opatření. 

C+, C, C- C 3 
Průměrný stav, který nevyžaduje okamžit  řešení, výhledově je však 

vhodn  objekt sledovat. 

D+, D, D- D 4 
Kritický stav, při kter m by měla být realizováno opatření případně 

neprodleně naplánováno opatření na řešení tohoto stavu. 

E+, E, E- E 5 
Nežádoucí stav, který vyžaduje okamžit  řešení, kter  povede ke zlepšení 

současn ho stavu objektu, jeho částí nebo ukazatelů. 

N N N 
Pro hodnocení objektu není dostatek vstupních informací, objekt nebylo 

možn  ohodnotit. 

Obr. 5.3 Výsledné hodnocení ÚV Plzeň v aplikaci TEA Water 



Technicko-technologický audit úpravny vody  Bc. Tereza Jedličková 
Diplomová práce  Ústav vodního hospodářství obcí 

2018/2019 F ST, VUT v Brně  

51 

 

Slovní hodnocení výsledku provedeného technicko-technologického auditu 

na ÚV Plzeň 

Úpravna vody v Plzni byla aplikací T   Water zařazena do kategorie  -. Kategorie 

A- představuje optimální stav úpravny, který nevyžaduje žádná opatření vedoucí ke změnám 

hodnocení tohoto objektu. 

Na základě proveden ho vyhodnocení lze konstatovat, že plzeňská úpravna vody je 

v současn  době ve výborn  kondici, Z toho vyplývá, že provedená rekonstrukce v letech 

2013 – 2015 byla úspěšná a celkově pomohla k zlepšení úpravy pitn  vody.  ekonstrukce 

pomohla odstranit největší probl my na úpravně, kterými byly: odstranění zákalu, manganu 

a pesticidních látek ze surov  vody. Výrazně se zlepšila tak  stavební část zrekonstruovaných 

objektů.  

Probl my se vyskytují pouze na částech úpravny, kde neproběhla rekonstrukce. Jedná 

se především o objekty akumulace a čerpání upraven  pitn  vody do vodojemů. V těchto 

objektech se nachází starší vybavení, kter  nepracuje v optimální úrovni. Jedná se zejm na 

o stáří čerpacích jednotek. Vyhovující není tak  stavební část těchto objektů, která bude muset 

být v nejbližší době tak  zrekonstruována. 

Plzeňská úpravna si je uvedených probl mů vědoma a počítá v budoucnu 

s rekonstrukcí objektů akumulace a čerpání upraven  vody. V současn  době se hledají 

dostatečn  finanční prostředky na další potřebnou rekonstrukci. 

 

Doporučení pro inovaci aplikace TEA Water 

 plikace T   Water je založena na hodnocení úpraven vod jako celku. Celá úpravna 

vody se nachází v jednom stavebním objektu. Takový stav se obvykle vyskytuje pouze 

u menších úpraven vod. 

V našem případě šlo o hodnocení úpravny vody v Plzni, která se skládá z několika 

stavebních objektů, v nichž jsou jednotliv  technologick  stupně úpravny. Úpravnu vody 

v Plzni nebylo možn  hodnotit jako jeden celek, ale hodnotil se každý objekt úpravny zvlášť. 

Po hodnocení všech jednotlivých objektů se vždy vybralo nejm ně přízniv  hodnocení a to se 

vložilo do hodnotící aplikace T   Water. Celkov  hodnocení bylo tedy poněkud zkreslen  

oproti aktuálnímu stavu všech objektů úpravny. Tím byla v hodnocení vytvořená určitá 

rezerva na stranu bezpečnosti. 

Po provedení hodnocení plzeňsk  úpravny vod, si myslím, že by bylo vhodn  aplikaci 

T   Water rozšířit o možnost hodnocení i větších úpraven, právě jako je úpravna vody 

v Plzni. Nejedná se určitě o lehký úkol. Každá úpravna je jiná, má různ  stavební objekty 

a různ  technologick  vybavení. Tento krok by ale mohl být velmi přínosný pro vlastníky 

a provozovatele větších úpraven, kter  by tak  měly být kontrolovány pomocí technicko-

technologických auditů. 
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5.2  ZHODNOCENÍ ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VYRÁBĚNÉ PITNÉ 

VODY 

5.2.1 Jakost surové vody 

Jak už bylo zmíněno, voda pro ÚV Plzeň je čerpána z řeky Úhlavy, 400 metrů 

před soutokem s Radbuzou v říčním kilometru 0, 400 km, číslo hydrogeologick ho pořadí je 

1-10-03-088. Jedná se o povrchový zdroj vody, tomu tak  odpovídá kvalita vody.  

Jelikož surová voda z řeky vykazuje v průběhu cel ho roku velmi variabilní kvalitu 

a současně se jedná o jediný zdroj vody pro město Plzeň, je důležit , aby úpravna byla 

schopna pracovat na vysok  úrovni a přizpůsobovat se častým výkyvům kvality surov  vody. 

Z pohledu jakosti zdroje vody nevyhovuje řeka Úhlava ve smyslu legislativních 

předpisů Vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platn m znění mezním hodnotám kategorie 

upravitelnosti  3. Pro představu kvality surov  vody jsou v následující části t to kapitoly 

uvedeny informace o kvalitě surov  vody během roku 2017. 

Kvalita surové vody v roce 2017 

Kvalita surov  vody byla kontrolována podle platn  legislativy monitorovacími 

a úplnými rozbory a dále tak  rozbory provozní kontroly vybran ho rozsahu, sloužícími 

pro řízení provozu úpravny a kontrolu provozu s denní činností. 

Povinn  počty rozborů pro surovou vodu byly: 

 6 x URS-1 (Úplný rozbor surov  vody podle Vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platn m 

znění) 

 24 x MRS-3 ( onitorovací rozbor surov  vody podle Vyhlášky č. 428/2001 Sb.) 

 24 x PL ( ozšířen  stanovení aktuálních pesticidních látek) [15] 

Tab. 5.2 Hodnocení surové vody podle Vyhlášky č. 428/2001 Sb. - kategorie A3 - povrchová - Bodové vzorky 

Hodnocení surové vody -  kategorie  A3 – povrchová 

Bodové vzorky 
Počet 

vzorků/rok 

Celkový počet vzorků 366 

Celkový počet nevyhovujících vzorků 65 

Celkový počet stanovených ukazatelů 12 352 

Celkový počet nevyhovujících ukazatelů 120 

Celkový počet stanovených mikrobiologických ukazatelů 2357 

Celkový počet nevyhovujících mikrobiologických ukazatelů 38 

Celkový počet stanovených ukazatelů PL 3 136 

Celkový počet nevyhovujících ukazatelů PL (vč. sumy PL) 7 

Celkový počet stanovených ukazatelů chemick ho rozboru 6 850 

Celkový počet nevyhovujících ukazatelů chemického rozboru 75 
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Tab. 5.2 nám ukazuje počty odebraných vzorků za rok 2017 a z nich pak počet 

nevyhovujících vzorků. Následující Tab. 5.3 pak zobrazuje počty dní s překročením kategorie 

upravitelnosti A3 od roku 2008 do roku 2017. V roce 20017 byl počet dnů překročení 

kategorie upravitelnosti stejný jako v roce 2016, nastal ovšem pokles počtu nevyhovujících 

vzorků ze 154 na 120. V porovnání roku 2017 a 2016 došlo k poklesu nevyhovujících 

parametrů jednotlivých pesticidních látek a k mírn mu poklesu nevyhovujících ukazatelů 

chemick ho rozboru, naopak v hodnocení mikrobiologických rozborů došlo k mírn mu 

nárůstu počtu nevyhovujících ukazatelů. [15] 

Tab. 5.3 Počet dnů s překročením kategorie upravitelnosti A3 od roku 2008 do roku 2017 

Rok 
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Překročení kategorie. A3 

Počet dnů/rok 
38 58 92 89 84 63 109 47 65 65 

Celkový počet 

překročených 

ukazatelů 

50 126 161 197 205 155 127 82 154 120 

 

 Z hodnocení kvality surov  vody za rok 2017 vyplynulo, že limitní hodnoty kategorie 

upravitelnosti  3 pro povrchovou vodu byly překročeny v 18 % vzorků. To znamená, že 

surová voda byla zařazena do kategorie upravitelnosti > A3. 

 Z legislativy vyplývá, že vodu kategorie upravitelnosti >  3 lze výjimečně odebírat 

pro výrobu pitn  vody s udělením výjimky příslušným krajským úřadem. Při úpravě t to vody 

na pitnou se musí používat technologicky náročn  stupně úpravy vod, kter  spočívají 

v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii  3.  usí být použita vícestupňová úprava 

s využitím čiření, oxidace ozonem a sorpce aktivním uhlím, případně membránových procesů. 

Přednostním řešením je však eliminace příčin znečištění nebo vyhledání nov ho vhodnějšího 

zdroje vody. [15] 

5.2.2 Jakost upravené pitné vody 

Kontrola jakosti upraven  vody a provozní kontroly vody byly prováděny v souladu 

s plánem kontroly jakosti, tak jak je kontrola definována ve Vyhlášce č. 428/2001 Sb. § 8. 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s provozním řádem. Četnost kontrol byla 

přizpůsobena charakteru a složitosti úpravárensk  technologie a tak  variabilitě jakosti surov  

vody. 

Kontrola jakosti byla prováděna v místě čerpání do hlavního vodojemu  omolka 

s denní četností, provozní kontrola na výtlaku vysok ho pásma do vodojemu Sylván zpravidla 

s týdenní četností a s časovým posunem oproti kontrole jakosti, aby byla možnost nezávisl  

kontroly. 

Plán kontroly jakosti je stanoven Vyhláškou č. 48/2014 Sb. v platn m znění. Je 

stanovena denní základní chemická a mikrobiologická provozní kontrola, která je třikrát týdně 

doplněna o kompletní stanovení mikroskopick ho obrazu, dále pak závazn  monitorovací 
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rozbory vyroben  vody rozšířen  o vybraná stanovení úpln ho rozboru s týdenní četností 

(46 x za rok) a tak  úpln  rozbory vyroben  vody (6 x za rok). U probl mových ukazatelů 

byly pak stanoveny někter  rozbory nad rámec kontroly. 

Obsah voln ho chlóru je limitován hygienickou Vyhláškou č. 252/2004 Sb. mezní 

hodnotou v místě odběru pitn  vody pro účely užití. V místě odběru vzorků byla tolerována 

hodnota vyšší, z důvodu zabezpečení mikrobiologick  kvality a současně dodržení mezní 

hodnoty u prvního odběratele na vodovodní síti. 

V souladu s výkladem novelizovan  vyhlášky nebyla posuzována minimální mezní 

hodnota obsahu hořčíku, jež se stává závaznou pouze v případě, kdy dochází při úpravě 

k záměrn mu snižování obsahu celkov  tvrdosti. Obsah hořčíku není na technologii úpravy 

aktivně ovlivňován, vyrobená voda si zachovává jeho přirozený obsah. [15] 

Následující Tab. 5.4 ukazuje statistick  hodnocení kvality vyroben  pitn  vody podle 

Vyhlášky č. 252/2004 Sb. v roce 2017. 

Tab. 5.4 Statistické hodnocení kvality vyrobené pitné vody v roce 2017 

Statistické hodnocení kvality vyrobené pitné vody 
Počet 

vzorků/rok 

Celkový počet vzorků:  414 

Nevyhovujících vzorků:  0 

Celkový počet stanovených ukazatelů 18339 

Celkový počet nevyhovujících ukazatelů 0 

Celkový počet stanovených mikrobiologických ukazatelů   2786 

Celkový počet nevyhovujících mikrobiologických ukazatelů 0 

Celkový počet stanovených ukazatelů PL 6075 

Celkový počet nevyhovujících ukazatelů PL 0 

Celkový počet stanovených ukazatelů chemick ho rozboru 9538 

Celkový počet nevyhovujících ukazatelů chemického rozboru 0 

 

Během roku 2017 nedošlo k překročení nejvyšší mezní ani mezní hodnoty, kter  jsou 

předepsan  Vyhláškou č. 252/2004 Sb., u žádn ho ukazatele. K dobr  kvalitě vyroben  pitn  

vody přispěla výborná funkčnost technologick  linky úpravny po nedávn  rekonstrukci. Svůj 

podíl na dobr  kvalitě vody měla tak  správná obsluha. [15] 

Následující Tab. 5.5 porovnává kvalitu surov  a upraven  vody v roce 2017. 

 fektivnost odstranění nežádoucích látek byl evidentní u všech ukazatelů, zejm na u těžkých 

a toxických kovů, organických látek a zvláště pak u pesticidních látek. 
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Technologické zhodnocení funkce úpravny vody Plzeň v roce 2017

SUROVÁ UPRAVENÁ EFEKT úpravy [%]

 +   navýšení 

 -   odstranění 

absorbance (254)  0,129 0,014 -89

pH  7,7 7,9 3

zákal FNU 26,0 <0,3 -99

kyselinová neutr.kapacita 4.5 mmol/l 1,22 1,74 43

zásadová neutr. kapacita 8.3 mmol/l 0,08 <0,05 -38

chemická spotřeba kyslíku  n mg/l 4,6 <0,6 -99

celkový organický uhlík mg/l 4,4 <0,5 -86

amonn  ionty mg/l 0,12 <0,05 -58

dusitany mg/l 0,59 <0,01 -98

dusičnany mg/l 12,9 13,5 5

sírany mg/l 29,3 55,7 90

chloridy mg/l 21,8 22,6 4

fluoridy mg/l 0,1 <0,1 0

kyanidy celkov mg/l <0,005 <0,005 0

arsen µg/l 3,5 <1 -71

beryllium µg/l 0,4 <0,2 -50

bor µg/l 19,9 10,0 -50

draslík mg/l 3,5 3,4 -3

hliník mg/l 0,998 0,034 -97

hořčík mg/l 8,18 7,12 -13

chrom µg/l 7,5 <5 -33

kadmium µg/l <0,2 <0,2 0

mangan mg/l 0,088 0,001 -99

měď µg/l 7,9 <2 -75

nikl µg/l 11,3 <2 -82

olovo µg/l 2,0 <1 -50

selen µg/l 3,5 <1 -71

sodík mg/l 14,9 14,9 0

tvrdost (dopočet) mmol/l 1,03 1,49 45

vápník mg/l 27,8 48,0 73

železo mg/l 1,44 <0,01 -99

rtuť µg/l <0,100 <0,100 0

suma PAU µg/l 0,153 <0,001 -99

1-H-Benzotriazol µg/l 0,131 <0,005 -96

5-methyl-1-H Benzotriazol µg/l 0,088 <0,005 -94

Alachlor ESA µg/l 0,077 <0,02 -74

AMPA µg/l 0,189 0,0282 -85

Glyphosate µg/l 0,0968 0,0003 -100

Chlorotoluron µg/l 0,025 <0,005 -80

Metazachlor ESA µg/l 0,099 <0,02 -80

Metazachlor OA µg/l 0,033 <0,02 -39

Metolachor ESA µg/l 0,027 <0,02 -26

pesticidní látky celkem (dopočet) µg/l 0,432 <0,03 -93

abioseston % 5,4 1,1 -80

kultivovateln  mikroorganismy 22 ° KTJ/1 ml 12800 0,3 -100

kultivovateln  mikroorganismy 36 ° KTJ/1 ml 1160 0,3 -100

Escherichia coli KTJ/100 ml 1810 0 -100

koliformní bakterie KTJ/100 ml 38900 0 -100

enterokoky intestinální KTJ/100 ml 351 0 -100

Clostridium perfringens KTJ/100 ml 574 0 -100

ÚV PLZEŇ 2017

druh zkoušky
měrná 

jednotka

průměrná 

hodnota

průměrná 

hodnota

 Tab. 5.5 Porovnání kvality surové a upravené vody v roce 2017 [15] 

ÚČINNOST[%] 
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5.2.3 Jakost pitné vody u spotřebitele 

Byla prováděna tak  kontrola jakosti dodávan  pitn  vody přímo u spotřebitele. 

Kontrola byla prováděna podle Zákona o ochraně veřejn ho zdraví č. 258/2000 Sb., prováděcí 

Vyhlášky č. 252/2004 Sb. a podle platn ho provozního řádu skupinov ho vodovodu Plzeň. 

 ygienická kontrola pro část Plzeň-město byla stanovena ve smyslu Vyhlášky 

č. 252/2004 Sb. na minimálně 70 kontrolovaných míst. Ze 70 kontrolovaných míst bylo 36 

volitelných a 34 stabilních. Volitelná místa byla vybírána z aktuální databáze všech 

odběratelů pitn  vody metodou náhodn ho výběru. Volitelná místa byla stanovena 

na  počátku kalendářního roku s ohledem na množství odebran  vody. Volitelná místa byla 

doplněna stabilními místy tak, aby kontrola pokryla celou zásobovanou oblast. 

Při nevyhovujícím nálezu někter ho z ukazatelů byl odběr kontrolního vzorku opakován 

a analyzován v potřebn m rozsahu. Podle závažnosti nálezu byla provedena potřebná 

nápravná opatření, kterým bylo např. odkalení apod. 

Vzorky hygienick  kontroly byly průběžně posílány do elektronick  databáze 

 inisterstva zdravotnictví (IS PiVo), jejímž provozovatelem je Státní zdravotní ústav. [15] 

Následující Tab. 5.6 představuje statistiku počtu provedených vzorků hygienick  

kontroly a hodnocení kvality dodávan  pitn  vody podle Vyhlášky č. 252/2004 Sb. 

 

Tab. 5.6 Statistika počtu provedených vzorků hygienické kontroly v roce 2017 

Hygienická kontrola dodávané vody v roce 2017 
Počet 

odběrů/rok 

Celkový počet míst odběru hygienick  kontroly 129 

Stabilní místa odběru hygienických vzorků 40 

Odebráno vzorků 44 

Volitelná místa odběru hygienických vzorků   89 

Odebráno vzorků 92 

Úplných rozborů 9 

Krácených rozborů 126 

Opakovaných rozborů 1 

Celkový počet provedených vzorků 136 

Celkový počet nevyhovujících vzorků 1 

Celkový počet stanovených ukazatelů 4177 

Celkový počet nevyhovujících ukazatelů 1 
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V roce 2017 došlo k překročení mezní hodnoty pro ukazatel železo v jednom 

krácen m rozboru na voliteln m místě (Plzeň, Jižní Předměstí, náměstí T.  .  asaryka 

č. 372/8). Naměřená hodnota železa byla 0,36 mg/l. Po zjištění nadlimitní hodnoty byla 

vodovodní síť v místě odkalena a byl proveden opakovaný odběr, který plně vyhovoval všem 

limitním hodnotám, včetně železa. 

Průměrná hodnota voln ho chlóru ve vzorcích vodovodní sítě činila 0,03 mg/ĺ, 

přičemž mezní hodnota vyhlášky je 0,30 mg/l. 

 Kvalita vody splňovala v ročním průměru i doporučený limit Vyhlášky č. 252/2004 

Sb. v obsahu vápníku. Průměrná hodnota vápníku v roce 2017 byla 47,7 mg/l. Průměrná roční 

hodnota celkov  tvrdosti činila v roce 2017 1,48 mmol/l, tato hodnota nadále nesplňovala 

doporučený hygienický limit, který je 2,0 – 3,5 mmol/l. 

 Kvalita upraven  pitn  vody je na ÚV Plzeň na velmi dobr  úrovni.  Objevoval se zde 

velmi malý výskyt nevyhovujících vzorků (pod 1 %), a to nezávisle na špatn  kvalitě surov  

vody z řeky Úhlavy. [15] 

Výsledky rozborů upravené pitné vody  

  Pro představu konkr tních hodnot výsledků rozborů upraven  pitn  vody, jsou v t to 

práci uvedeny výsledky rozborů upraven  pitn  vody u spotřebitelů, konkr tně výsledky 

pro část Plzeň-město za rok 2018.  odnoceny jsou organoleptick  ukazatele, fyzikální 

a chemick  ukazatele, organick  látky a mikrobiologick  a biologick  látky. Z kompletních 

rozborů byly vybrány pouze někter  ukazatele. [16] 

V následující Tab. 5.7 můžeme vidět souhrn výsledků rozborů upraven  pitn  vody 

za rok 2018. V době dokončování diplomov  práce nebyly k dispozici rozbory za prosinec 

2018, proto jsou v tabulce uvedeny rozbory vody do listopadu 2018. Žádná hodnota ukazatele 

není vyšší než hodnoty ve Vyhlášce č. 252/2004 Sb. Pouze hodnoty tvrdosti nejsou v mezi 

stanoven  vyhláškou, tato hodnota je ale pouze doporučená. Červenou barvou jsou 

zvýrazněny maximální hodnoty jednotlivých ukazatelů, žádný z nich se ani blíže nepřibližuje 

k hodnotě z vyhlášky. [16] 

V příloze č. 2 jsou uvedeny kompletní průměry hodnocených ukazatelů za jednotliv  

měsíce a je zde tak  vidět porovnání s Vyhláškou č. 252/2004 Sb., která musí být striktně 

dodržována. 
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Tab. 5.7 Výsledky rozborů kvality upravené pitné vody za rok 2018 

UKAZATEL 
měrná 

jednotka 

Průměrná měsíční hodnota – ROK 2018 
Vyhláška č. 

252/2004 Sb. 

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD 

ORGANOLEPTICKÉ UKAZATELE 

barva mg/l Pt <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 20 mg/l Pt 

teplota °C 8,4 7,5 7,5 9,6 11,2 14,7 18,2 19,6 18,8 17,7 14,5 - °C 

zákal NTU 0,2 0,28 0,3 0,33 0,32 0,35 0,24 0,18 0,24 0,34 0,34 5 NTU 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE 

pH - 7,9 8 7,9 8,1 8,1 8,2 8,1 8,1 8,1 8 8 6,5 – 9,5 

dusičnany mg/l 19 22,6 17,4 13,9 12,5 9,87 8,8 8,13 9,54 8,69 8,91 50 mg/l 

chlor volný mg/l 0,03 0,06 0,04 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,3 mg/l 

mangan  mg/l 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,003 0,002 0,002 0,05 mg/l 

železo mg/l 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,06 0,08 0,20 mg/l 

tvrdost mmol/l 1,4 1,7 1,53 1,45 1,49 1,52 1,43 1,43 1,5 1,15 1,45 2 – 3,5 mmol/l 

ORGANICKÉ LÁTKY 

suma pesticidních látek 
a metabolity 

μg/l 0,03 0,03 0,03 0,03 0,035 0,03 0,063 0,063 0,026 0,036 0,030 
0,5  μg/l 

suma Trihalomethanů μg/l 10,1 12 22,5 17,4 15,3 22,5 26,1 26,1 23,4 18,5 14,9 100,0  μg/l 

MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ UKAZATELE 

počet organismů jed./1 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 jed./1 ml 

živé organismy jed./1 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 jed./1 ml 

abioseston % 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1 1,1 1,1 10,0 % 

kultivované mikroorganismy 
22°C 

KTJ/1 ml 0 1 1 6 6 1 2 4 3 2 3 
200 KTJ/1 ml 

kultivované mikroorganismy 
36°C 

KTJ/1 ml 0 1 2 3 2 2 0 0 1 1 1 
40 KTJ/1 ml 

Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KTJ/100 ml 

koliformní bakterie KTJ/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KTJ/100 ml 

enterokoky intestiální KTJ/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KTJ/100 ml 
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5.2.4 Porovnání surové a upravené pitné vody z hlediska 

hodnotících ukazatelů 

Jak už bylo několikrát řečeno, ÚV Plzeň čerpá vodu pro úpravu z řeky Úhlavy, tomu 

odpovídá kvalita surov  vody. Na ÚV Plzeň je největší probl m s odstraněním zákalu, 

manganu a tak  pesticidních látek. Na odstranění těchto látek byla zaměřena i rekonstrukce 

v letech 2013 – 2015. V následující části práce bude uvedeno porovnání jednotlivých 

ukazatelů v surov  a v upraven  pitn  vodě, byly vybrány ukazatele, kter  představují 

pro úpravu vody na technologick  lince největší probl my. Budou zde uvedeny hodnoty 

ukazatelů jak pro časov  období před rekonstrukcí i po rekonstrukci. [5] 

Zákal 

Zákal je obecně definován jako snížení průhlednosti vody vlivem anorganických nebo 

organických nerozpuštěných látek. Zakalení vod bývá především u povrchových zdrojů, 

kterým je právě řeka Úhlava. Podzemní vody bývají převážně bez zákalu. Zákal se vyjadřuje 

ve formazínových jednotkách zákalu.  odnota zákalu pro pitnou vodu je maximálně 5 ZF 

(formazínových jednotek). Oficiální mezinárodně uznávanou jednotkou měření zákalu je 

FNU (Formazine Nephelometric Units), pro převod platí vztah 1 ZF = 1 FNU. [17] 

Následující Obr. 5.4 znázorňuje hodnoty zákalu v surov  a upraven  vodě, Je zde 

znázorněn i limit pro pitnou vodu (5 FNU). Časov  období je od 1.1. 2011 do 15.8. 2017, není 

zde uvedeno období rekonstrukce. 

 ůžeme říci, že hodnoty zákalu surov  vody jsou nejvyšší v letních měsících (květen, 

červen, červenec, srpen). Během zimního období je zákal v surov  vodě nižší.  odnoty zákalu 

v upraven  vodě jsou vždy pod mezní hodnotou 5 FNU. 

Obr. 5.4 Hodnoty zákalu v surové a upravené vodě pro období 1.1. 2011 - 15.8. 2017 [18] 



Technicko-technologický audit úpravny vody  Bc. Tereza Jedličková 
Diplomová práce Ústav vodního hospodářství obcí 

2018/2019 F ST, VUT v Brně  

60 

 

Mangan 

 angan je těžký kov stříbrn  barvy a je jedním z nejvíce rozšířených prvků v zemsk  

kůře. Ve většině případů se vyskytuje společně se železem. Přirozeně se vyskytuje ve formě 

sloučenin, nejběžněji však jako oxid manganičitý.  angan při reakci s vodou koroduje stejně 

jako železo. Do vody se mangan dostává z hornin v půdě, kterými voda prot ká. 

Při vyšším výskytu ve vodě způsobuje mastn  skvrny na povrchu a zakalenou 

až černou vodu. Při úpravě pitn  vody se úpravny vod řídí mezními hodnoty pro výskyt 

manganu, kter  jsou stanoven  ve Vyhlášce č. 252/2004 Sb.  ezní hodnota pro výskyt 

manganu v pitn  vodě je 0,05 mg/l. Překročení mezní hodnoty má vliv na organoleptick  

vlastnosti pitn  vody a může tak  způsobovat zhoršení chuti. [19] 

Následující Obr. 5.5 znázorňuje množství manganu v surov  a upraven  vodě, Je zde 

uveden i limit pro pitnou vodu (0,05 mg/l). Časov  období je od 1.1. 2011 do 15.8. 2017, není 

zde uvedeno období rekonstrukce. 

V některých případech (v období před rekonstrukcí) bylo množství manganu 

v upraven  pitn  vodě nad hranicí mezní hodnoty 0,05 mg/l. Nedostatečn  odstraňování 

manganu ze surov  vody bylo tak  jedním z důvodů realizovan  rekonstrukce. V období 

po rekonstrukci (od roku 2016) se už překročení mezní hodnoty neobjevilo. Probl my 

s odstraňováním manganu, tedy rekonstrukce vyřešila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.5 Hodnoty manganu v surové a upravené vodě v období 1.1. 2011 - 15.8. 2017 [18] 
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Pesticidní látky 

Pesticidy jsou přípravky používan  v zemědělství k hubení plevelů a škůdců, ale tak  

k tlumení různých chorob.  onitoring těchto látek v přírodě probíhá až v posledních letech 

a měření dokazuje, že hodnoty těchto látek postupně stoupají. Z hlediska kvality vody jsou 

nejvýznamnější zemědělsk  postřiky, kter  se splachováním dostávají do vod povrchových 

a dále průsakem do vod podzemních.  aximální množství sumy pesticidních látek v pitn  

vodě je 0,5 μg/l. [20] 

Následující Obr. 5.6 znázorňuje množství pesticidních látek v surov  a upraven  vodě, 

je zde znázorněn i limit pro pitnou vodu (0,5 μg/l). Časov  období je od 1.1. 2011 do 15.8. 

2017, není zde uvedeno období rekonstrukce.  

  odnoty pesticidních látek v surov  vodě jsou vyšší během letních měsíců, důvodem 

by mohla být např. zemědělská činnost, která je v těchto měsících intenzivnější. 

Před rekonstrukcí byly hodnoty pesticidních látek v upraven  pitn  vodě vyšší (ve dvou 

případech dokonce přesáhly limit pro pitnou vodu) v porovnání s hodnotami po rekonstrukci 

(od roku 2016). Po rekonstrukci se pesticidní látky v upraven  pitn  vodě t měř nevyskytují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.6 Hodnoty pesticidních látek celkem v surové a upravené vodě v období 1.1. 2011 - 15.8. 2017 [18] 
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5.3 ROZBOR NÁKLADŮ A CENOVÝCH KALKULACÍ 

V rámci auditu na ÚV Plzeň bylo nahl dnuto i do ekonomick  situace, byly zjištěny 

náklady na výrobu pitn  vody, kterými jsou náklady na surovou vodu, náklady na chemikálie, 

náklady na ostatní materiál, náklady na energie, náklady na mzdy a mnoho dalších nákladů, 

kter  budou detailněji rozebrány v další části práce. Budou zde tak  porovnány ceny vodn ho 

v rámci několika let. V neposlední řadě, zde bude uvedeno i množství vyroben  vody 

za několik posledních let. 

Celková hodnota infrastrukturního majetku Vodárny Plzeň a.s. za rok 2016 je podle 

VÚ   (Vybran  údaje majetkov  evidence) 6 566 740 000 Kč. Do t to hodnoty je zahrnuta 

nejenom úpravna vod, ale veškerý majetek Vodárny Plzeň a.s., kam patří i plzeňská ČOV 

a kanalizační síť. [15] 

5.3.1 Skladba ceny vodného 

Při stanovení ceny vodn ho musí být zohledněny vešker  náklady na výrobu pitn  

vody. Jedná se o mnoho různých nákladů, kterými jsou následující uveden  položky. 

Náklady na materiál 

 Surová voda 

V současn  době platí ÚV Plzeň za odběr surov  vody z řeky Úhlavy 3,84 Kč za 1 m
3
. 

 ěsíční odběr vody pro úpravnu se pohybuje kolem 1 100 000 m
3
.  ěsíčně ÚV Plzeň zaplatí 

za odběr surov  vody něco kolem 4 500 000 Kč.  oční náklady na surovou vodu jsou pak 

kolem 50 000 000 Kč. Pro konkr tní představu za rok 2016 ÚV Plzeň zaplatila na odběr 

surov  vody 49 288 000 Kč. Vešker  ceny jsou uveden  včetně DP  15 %.  

Náklady za odběr surov  vody jsou řešeny s Povodím Vltavy (závod Berounka), kter  

je státním podnikem. [15] 

 Chemikálie 

Dalším z významných nákladů za materiál jsou náklady za chemikálie, spotřebovan  

při úpravě pitn  vody. Výše těchto nákladů se liší podle množství použitých chemikálií. 

 nožství chemikálií se řídí konkr tními vlastnostmi surov  vody. 

 ěsíční náklady na chemikálie se pohybují zhruba kolem 900 000 – 1 500 000 Kč. 

Pro konkr tní představu za rok 2016 plzeňská úpravna zaplatila za použit  chemikálie 

18 034 000 Kč. Všechny uveden  ceny jsou včetně DP  15 %. [15] 

 Ostatní materiál 

Do ostatního materiálu patří veškerý použitý materiál, který je spojen s úpravou pitn  

vody a nejedná se o surovou vodu a o použit  chemikálie.  

Pro konkr tní představu těchto nákladů, plzeňská úpravna za rok 2016 zaplatila 

za ostatní materiál celkem 74 000 Kč včetně DP  15 %. [15] 
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Náklady na energie 

 Elektrická energie 

Největším nákladem energií je elektrická energie, kterou jsou poháněna veškerá 

čerpadla a veškerá zařízení pro úpravu pitn  vody. Patří sem tak  elektrická energie využitá 

např. v kancelářských prostorách nebo laboratořích. [15] 

V roce 2016 plzeňský úpravna zaplatila za elektrickou energii 19 405 000 Kč včetně 

DPH 15 %. [15] 

 Ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie) 

 ezi ostatní energii spotřebovanou na úpravně patří např. plyn nebo pevná a kapalná 

energie. V roce 2016 plzeňská úpravna zaplatila za ostatní energii 2 119 000 Kč. [15] 

 

Náklady na mzdy 

 Přímé mzdy 

 ezi přím  mzdy patří vešker  mzdy zaměstnanců plzeňsk  úpravny vod. Jedná se 

o vešker  zaměstnance, kterými jsou nejenom technologov  a obsluha zařízení, ale tak  

administrativní pracovníci a další potřební zaměstnanci, kteří přímo nesouvisí s výrobou pitn  

vody. Celkov  náklady na přím  mzdy v roce 2016 byly 22 841 000 Kč. [15] 

 Ostatní osobní náklady 

Mezi ostatní osobní náklady patří např. osobní ohodnocení jednotlivých pracovníků, 

mimořádn  odměny atd. V roce 2016 bylo za ostatní osobní náklady zaplaceno 8 606 000 Kč. 

[15] 

Ostatní přímé náklady 

 Do ostatních přímých nákladů patří především odpisy, opravy infrastrukturního 

majetku a tak  nájem infrastrukturního majetku. Celkem za tyto položky plzeňská vodárna 

v roce 2016 zaplatila 208 660 000 Kč včetně DP  15 %. Ostatní přím  náklady tvoří největší 

část z celkových nákladů[15] 

Provozní náklady 

Do provozních nákladů patří ostatní provozní náklady externí a ostatní provozní 

náklady ve vlastní režii. Celkem za tyto náklady plzeňská vodárna v roce 2016 zaplatila 

42 248 000 Kč včetně DP  15 %. [15] 

 

Finanční náklady, výrobní režie, správní režie 

Do těchto nákladů patří náklady, kter  souvisí s úpravou pitn  vody, ale nejde 

o náklady přím . V roce 2016 plzeňská vodárna za tyto náklady zaplatila 13 079 000 Kč 

včetně DP  15 %. [15] 
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Materiál Energie 

Mzdy Ostatní přímé náklady 

Provozní náklady Finanční náklady 

Finanční výnosy+Výrobní režie+Správní režie 

Vešker  uveden  náklady přímo souvisí s tvorbou ceny vodn ho pro následující roky. 

K celkovým nákladům je připočítáván i roční zisk, který nebude uveden, protože se jedná 

o citlivý interní údaj, který není vhodn  prezentovat. 

Do celkových nákladů jsou tak  započítávány položky pitná voda převzatá a finanční 

výnosy. Tyto položky nejsou náklady, ale jedná se vlastně o výnosy (příjmy). 

Na následujícím Obr. 5.7 můžeme vidět graf znázorňující procentuální zastoupení 

jednotlivých nákladů na ÚV Plzeň za rok 2016, kter  jsou dále důležit  pro tvorbu ceny 

vodn ho. 

 

5.3.2 Porovnání vodného 

Pro představu cen vody v jednotlivých městech, byla zpracována přehledná Tab. 5.8, 

která znázorňuje ceny vodn ho včetně DP  15 % v deseti největších městech Česk  

republiky, mezi která patří tak  město Plzeň. Byly vybrány aktuální ceny vodn ho pro rok 

2018. 

Podle výsledků můžeme vidět, že nejvyšší cena vodn ho je právě v Plzni, oproti tomu 

nejnižší cena vodn ho je v Brně. 

Obr. 5.7 Procentuální zastoupení jednotlivých nákladů na ÚV Plzeň za rok 2016  
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Tab. 5.8 Srovnání vodného včetně DPH v 10 největších městech ČR 

Město Cena vodného 

včetně DPH 15 %          

[Kč] 

Umístění vzhledem 

k ceně vodného                                                                      

(1. místo – nejnižší cena, 

10. místo – nejvyšší cena) 

Praha 48,30 7. 

Brno 37,08 1. 

Ostrava 42,64 5. 

Plzeň 52,58 10. 

Liberec 49,98 8.,9. 

Olomouc 38,40 2. 

Ústí nad Labem 49,98 8.,9. 

Hradec Králové 45,14 6. 

České Budějovice 41,19 3. 

Pardubice 42,00 4. 

 

5.3.3 Vývoj ceny vodného v Plzni 

Cena vodn ho pro město Plzeň od roku 2011 do roku 2019 zaznamenala nárůst zhruba 

o 21 %. Od roku 2011 do 2015 cena pouze rostla, v roce 2015 byla cena vodn ho za uveden  

období nejvyšší. Od roku 2015 do roku 2017 zaznamenala cena vodn ho mírný pokles. 

Po roce 2017 cena vodn ho opět roste. Na vliv ceny vodn ho má vliv tak  výše DP , která 

byla v roce 2011 10%, v roce 2012 14% a od roku 2013 do současn  doby se drží na 15%. 

[22] 

Na následující Tab. 5.9 a Obr. 5.8 můžeme vidět vývoj ceny vodn ho bez DPH 

a s DPH v Plzni od roku 2011 do roku 2019. 

Tab. 5.9 Vodné pro Plzeň od roku 2011 do roku 2019 

Rok Vodné bez DPH [Kč] DPH [%] Vodné včetně DPH [Kč] 

2011 37,18 10 40,90 

2012 45,71 14 52,11 

2013 47,82 15 54,99 

2014 47,83 15 55,00 

2015 48,68 15 55,98 

2016 (1.1. – 31.8.) 44,38 15 51,04 

2016 (1.9. – 31.12.) 42,79 15 49,21 

2017 45,06 15 51,82 

2018 45,72 15 52,58 

2019 47,52 15 54,65 



Technicko-technologický audit úpravny vody  Bc. Tereza Jedličková 
Diplomová práce Ústav vodního hospodářství obcí 

2018/2019 F ST, VUT v Brně  

66 

 

30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

[Kč] 

[rok] 

Vývoj ceny vodného od roku 2011 do roku 2019 

Vodné [Kč] bez DPH Vodné [Kč] včetně DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 Množství vyrobené vody 

Měsíční množství surové a upravené vody v letech 2008 – 2017 

Pro představu jak  množství surov  vody ÚV Plzeň odebírá z řeky Úhlavy a jak  

množství upraven  pitn  vody vyrobí je v t to kapitole uvedena následující Tab. 5.10, která 

představuje měsíční množství surov  a upraven  vody od roku 2008 do roku 2017.  nožství 

vyroben  vody se v posledních letech pohybuje kolem zhruba 13 – 16 milionů m
3
. 

Tab. 5.10 Měsíční množství surové a upravené vody v letech 2008 - 2017 

Obr. 5.8 Vývoj ceny vodného od roku 2011 do roku 2019 
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Množství technologické vody 

Technologická voda neboli voda, která je potřeba při výrobě pitn  vody na úpravně, je 

další důležitou složkou, kterou je třeba zohlednit při stanovení celkových nákladů při výrobě 

vody. 

V současn  době se hodnota technologick  vody (ztráta vody) na ÚV Plzeň pohybuje 

kolem 3 – 4 % z odebran  surov  vody. Tato ztráta je na velmi dobr  úrovni. V období 

před rekonstrukcí ÚV Plzeň se hodnota technologick  vody pohybovala standardně kolem 6 – 

10 %. Z toho vyplývá, že rekonstrukce byla užitečná i pro šetření technologick  vody 

při úpravě surov  vody na vodu pitnou. [18] 

Následující Tab. 5.11 a Obr. 5.9 představuje množství technologick  vody od roku 

2008 do roku 2017. Je zde vidět, skok po roce 2015, kdy byla dokončena rekonstrukce ÚV  

Plzeň. V grafu je období rekonstrukce znázorněno červenou hranicí (srpen 2013 – září 2015). 

[18] 

 

 

Tab. 5.11 Množství technologické vody od roku 2008 do roku 2017 

ROK 
Surová voda 

[m3] 
Upravená voda 

[m3] 
Technologická 

voda [%] 

2008 16 879 700 15 360 379 9,00 

2009 15 610 800 14 325 285 8,23 

2010 15 303 707 14 193 543 7,25 

2011 14 015 500 13 161 265 6,09 

2012 13 739 300 12 817 312 6,71 

2013 13 132 200 12 581 810 4,19 

2014 13 242 300 12 225 970 7,67 

2015 13 374 196 12 574 884 5,98 

2016 13 363 080 12 824 149 4,03 

2017 14 400 100 13 902 925 3,45 
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5.4   PERSONÁLNÍ VYHODNOCENÍ 

Na plzeňsk  úpravně vod pracuje celkem 33 zaměstnanců, kteří jsou přímo v provozu 

úpravny. Pracuje se zde v nepřetržit m provozu. Úpravna je vždy řízena jedním dispečerem, 

který řídí a dohlíží na tři strojníky. Na úpravně se vždy nachází jeden technolog. 

Od pondělí do čtvrtka jsou na plzeňsk  úpravně 8-hodinov  směny, od pátku do neděle 

potom 12-hodinov  směny. [18] 

 

5.4.1 Zaměstnanci a jejich popis práce 

V t to kapitole jsou uvedeny pracovní pozice na ÚV v Plzni a stručně uvedena náplň 

jejich práce. K uvedeným pracovním pozicím patří i někter  další, kter  zde nejsou uvedeny, 

protože nejsou součástí provozu úpravy vody (např. někteří dělníci, uklízečky atd.). [18] 

Vedoucí provozu 

 řídí celkový chod úpravny 

 personální záležitosti 

 finanční záležitosti 

 provozní záležitosti 

 

Obr. 5.9 Množství technologické vody od roku 2008 do roku 2017 

REKONSTRUKCE 
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Vrchní mistr provozu 

 zástupce vedoucího provozu 

 konkr tně řídí dan  lidi 

Provozní technik 

 zajišťování provozuschopnosti cel ho provozu úpravny 

 vedení provozní dokumentace 

Mistr (dispečer) 

 zodpovědnost za četu 3 strojníků 

 řídí strojníky 

 vždy jeden na směnu 

Strojník 

 řídí provoz úpravny podle instrukcí mistra - dispečera 

 vždy tři na směnu 

Mistr (dílna) 

 zodpovědnost za provozní zámečníky, provozní elektrikáře, provozní soustružníky 

a dělníky 

 řídí provozní zámečníky, provozní elektrikáře, provozní soustružníky a dělníky 

Provozní zámečník, provozní elektrikář, provozní soustružník, dělníci 

 Údržba úpravny podle instrukcí mistra (dílna) 

Mistr (mechaniků měřících a regulačních zařízení) 

 zodpovědnost za mechaniky měřících a regulačních zařízení 

 řídí mechaniky měřících a regulačních zařízení 

Mechanici měřících a regulačních zařízení 

 starají se o měřící a regulační zařízení podle instrukcí mistra (mechaniků měřících 

a regulačních zařízení) [18] 
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5.5 PÉČE O ÚV PLZEŇ 

Celý provoz úpravny je pod dohledem softwaru s názvem  ODUL ÚD ŽBY. Tento 

software kontroluje vešker  zařízení na úpravně, má nastaven  určit  periody, kdy má 

proběhnout jaká kontrola. Periody jsou řízeny podle času nebo podle počtu provozních hodin. 

Software hlásí veškerý servis zařízení. 

Tento software spolehlivě kontroluje ÚV Plzeň již několikátý rok. Pro představu je 

na následujícím obrázku uveden náhled do pracovního prostředí tohoto softwaru. Nachází se 

zde nejenom objekty ÚV Plzeň ale tak  plzeňsk  ČOV. Úpravna je rozdělena na jednotliv  

objekty. Nejedná se pouze o objekty úpravny, ale patří sem tak  např. laboratoře, provozní 

budovy atd. [18] 

Na Obr. 5.10 je blíže otevřen objekt Filtrace, kde je vidět seznam jednotlivých zařízení 

v tomto objektu (ventilátor, kompresor, jeřáb, klapky, …). Každ  zařízení má v tomto 

softwaru uvedeno svůj kód, dodavatele, datum montáže a typ zařízení. Při kliknutí na tlačítko 

Struktura údržby se rozevře seznam, kde je u každ ho zařízení uvedeno, kdy bude provedena 

údržba. [18] 

Obr. 5.10 Náhled do pracovního prostředí softwaru MODUL ÚDRŽBY [18] 
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5.6 NÁVRH OPATŘENÍ 

5.6.1 Návrh opatření pro vlastníka a provozovatele ÚV 

Po vyhodnocení technicko-technologick ho auditu ÚV Plzeň bylo zjištěno, že tato 

úpravna spadá do kategorie  -. Kategorie A- představuje optimální stav, který nevyžaduje 

žádná opatření, která by vedla ke změnám hodnocení tohoto objektu. 

Výsledky auditu dokázaly, že nedávno provedená rekonstrukce byla efektivní a díky ní 

se podařilo odstranit nebo alespoň redukovat dosavadní probl my, mezi kter  pařilo 

především odstraňování zákalu, manganu a pesticidních látek.  Podle proveden ho auditu je 

ÚV Plzeň v současn  době ve výborn  kondici. 

Provozovatel úpravny, kterým je společnost Vodárna Plzeň a.s., každý rok zpracovává 

výroční zprávu, ve kter  popisuje veškerou činnost a hodnotí současný stav objektů 

a technologií ÚV Plzeň. Díky výroční zprávě má vlastník ÚV Plzeň, kterým je statutární 

město Plzeň, přehled o stavu a činnosti úpravny vod. V t to zprávě bývá tak  uvedena 

ekonomická situace cel  úpravny vody. Tato zpráva se zdá být dostačujícím nástrojem 

pro kontrolu činnosti provozovatele ÚV Plzeň. 

I navzdory výborn mu výsledku proveden ho auditu, by měl vlastník a provozovatel 

ÚV Plzeň uvažovat o hledání potřebných finančních prostředků pro další část rekonstrukce, 

která se bude v dohledn  době týkat objektů akumulace a čerpání upraven  vody. Tyto 

objekty začínají nevyhovovat ze stavebního i technologick ho hlediska. Na stavebních 

částech objektů se objevují nedostatky, způsoben  stářím objektů. Technologick  části těchto 

objektů, zejm na pak čerpadla dosahují stáří více než 16 let a jejich výměna by přinesla větší 

efektivnost a úsporu energie. 

Z pohledu odběratelů pitn  vody v Plzni by bylo přínosn , kdyby se snížila nebo 

alespoň nějakou dobu zůstala na stejn  úrovni výše vodn ho.  Částka vodn ho pro město 

Plzeň je totiž v současn  době jedno z nejvyšších v Č . Výši vodn ho do jist  míry ovlivnila 

i provedená rekonstrukce, která byla velmi finančně náročná, ale tak  potřebná pro zlepšení 

kvality upraven  pitn  vody. 

Provedený audit celkově neshledal závažn  nedostatky. Při respektování pravidel, 

kter  jsou v současn  době na ÚV Plzeň dodržována, bude tato úprava i nadále splňovat 

požadovaná krit ria. 

Obecně lze říci, že provádění podobných auditu neslouží pouze pro objekty, kter  jsou 

na první pohled nefunkční a neodpovídají požadavkům.  udit lze použít 

i na zrekonstruovan m objektu, v tomto případě může audit ověřit kvalitu provedených 

rekonstrukcí a efektivní využití finančních prostředků. 
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5.6.2 Návrh inovace pro aplikaci TEA Water 

Během realizace auditu v aplikaci T   Water bylo zjištěno, že aplikace je l pe 

využitelná pro hodnocení menších úpraven pitných vod.  plikace je přizpůsobena úpravnám, 

kter  jsou situovány v jednom objektu. V rámci ÚV Plzeň se vyskytly hlavně probl my 

s hodnocením ukazatelů z aplikace TEA Water, ÚV Plzeň je totiž situována do více objektů. 

Proto bylo přistoupeno k rozdělení hodnocení jednotlivých ukazatelů na jednotliv  objekty 

úpravny a následně byla vybrána maximální hodnota hodnotících ukazatelů, která byla 

vložena do syst mu aplikace T   Water. Tento krok se vzhledem s velk  rozloze ÚV Plzeň 

ukázal jako nejvíce ideální. Vyhodnocení ÚV Plzeň nebylo zcela přesn , přihl dlo se 

především k bezpečnosti hodnocení. 

Pro rozlehlejší úpravny vod, jako je ÚV Plzeň, by bylo vhodn  aplikaci rozšířit 

o hodnocení úpravny rozdělen  na jednotliv  objekty. Tato inovace by byla zcela určitě 

náročná, protože každá úpravna vod má svá specifika. Zároveň by tato inovace byla velmi 

přínosná pro provádění auditů na úpravnách vod většího rozměru.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem diplomov  práce bylo prov st technicko-technologický audit Úpravny vody 

Plzeň. Samotn mu auditu předcházelo studium platn  legislativy Č , která se touto činností 

zabývá, a tak  popis aplikace T   Water, která se věnuje hodnocení technick ho stavu 

vodohospodářských objektů. Nem ně podstatnou částí práce byly kapitoly týkající se 

charakteristiky, historie a rekonstrukce ÚV Plzeň. Za nimi následoval popis jednotlivých 

stupňů čištění vody na plzeňsk  úpravně.  

Všechny výše uveden  kapitoly práce byly důležitým podkladem pro následn  

zpracování a vyhodnocení technicko-technologick ho auditu plzeňsk  úpravny vod, jelikož 

každ mu auditu předchází poznání provozu hodnocen ho objektu. V rámci zpracování auditu 

byla Plzeňská úpravna několikrát navštívena, přičemž byla zpracována fotodokumentace 

všech objektů úpravny. Vešker  poznatky byly konzultovány s odpovědnými pracovníky t to 

společnosti. Vlastnímu provedení auditu napomohlo svým vstřícným přístupem vedení 

společnosti Vodárna Plzeň a.s., kter  v rámci zpracování t to práce umožnilo nahl dnutí 

do záznamů a provozních evidencí UV Plzeň.  

  udit ÚV Plzeň byl rozdělen dle struktury technick ho auditu uveden ho 

ve Vyhlášce č. 428/2001 Sb. na šest hlavních podkapitol. Struktura byla dále upravena podle 

konkr tní podoby provozu ÚV Plzeň.  udit zahrnoval především popis výroby vody, součástí 

kter ho bylo tak  vyhodnocení proveden  pomocí webov  aplikace TEA Water. Objekt byl 

hodnocen dle stanovených hodnotících ukazatelů uvedených v Příloze č. 1. Data pro aplikaci 

T   Water byla zaznamenána do navržen  hodnotící tabulky, která byla zpracována 

v programu MS Office Excel. ÚV Plzeň byla výše uvedenou aplikací zařazena do kategorie 

A-. Tato kategorie představuje optimální stav, který nevyžaduje žádná opatření, která by vedla 

ke změnám hodnocení tohoto objektu.  

Další částí auditu bylo zhodnocení zajištění jakosti vyráběn  pitn  vody. V t to kapitole 

byl popsán stav surov  vody (voda z řeky Úhlavy) a následně upraven  pitn  vody. 

Hodnocena byla i jakost vody u spotřebitele, jež byla kontrolována na základě Zákona 

o ochraně veřejn ho zdraví č. 258/200 Sb., prováděcí Vyhlášky č. 252/2004 Sb. a podle 

platn ho provozního řádu skupinov ho vodovodu Plzeň. Z pohledu jakosti zdroje surov  vody 

nevyhověla řeka Úhlava ve smyslu legislativních předpisů Vyhlášky č. 428/2001 Sb. 

v platn m znění mezním hodnotám kategorie upravitelnosti  3. Z legislativy vyplývá, že 

vodu kategorie upravitelnosti > A3 lze výjimečně odebrat pro výrobu pitn  vody s udělením 

výjimky příslušným krajským úřadem. 

 Třetí podkapitolou auditu byl rozbor nákladů a cenových kalkulací, v němž byla 

zhodnocena skladba ceny vodn ho. Ta se skládá z několika hlavních nákladů (náklady 

na materiál, energie, mzdy, ostatní přím  náklady, provozní náklady, finanční náklady, 

výrobní režie a správní režie). Následně byla porovnána cena vodn ho s dalšími městy v Č . 

V rámci t že kapitoly bylo uvedeno tak  množství odebran  surov  vody, množství vyroben  

pitn  vody a množství vody technologick .   
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Čtvrtou podkapitolou bylo personální vyhodnocení, kde byly uvedeny pracovní pozice 

na ÚV Plzeň včetně popisu náplně jejich práce. 

  Předposlední podkapitola auditu byla věnována p či o ÚV Plzeň. Její hlavní součástí 

je software „ ODUL ÚD ŽBY“, který kontroluje celý chod t to úpravny.  

Na závěr auditu byl proveden návrh opatření pro vlastníka a provozovatele plzeňsk  

úpravny vod. Jako součást t to podkapitoly byl vytvořen tak  návrh inovace pro aplikaci T   

Water, který spočívá v rozšíření aplikace, jež by umožnilo hodnocení větších úpraven 

pitných vod. 

Součástí zadání diplomov  práce byl tak  odběr vzorků upraven  pitn  vody 

na ÚV Plzeň a provedení s rie laboratorních zkoušek za účelem ověření některých parametrů 

technologick ho procesu. Provedení těchto odběrů nebylo bohužel schváleno odpovědnými 

pracovníky plzeňsk  úpravny, jelikož vešker  laboratorní zkoušky vody jsou prováděny přímo 

v akreditovan  laboratoři plzeňsk  úpravny. Proto byla navržena alternativa zmíněn  části 

zadání, která spočívala v návštěvě laboratoře ÚV Plzeň (s možností nahl dnutí do vybavení 

laboratoře a přítomností u některých rozborů, kter  zde provádí odborní pracovníci). 

Na základě t to návštěvy byla zpracována kapitola obsahující popis akreditovan  laboratoře. 

 lavní pozornost byla věnována popisu zde používaných přístrojů: analyzátor celkov ho 

organick ho uhlíku ve vodě, plynový chromatogram, iontový chromatogram a kolorimetr. 

Součástí kapitoly bylo tak  vyhodnocení kyselinov  neutralizační kapacity KNK4,5. 
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TEAR  modul metodiky T   Water pro vodní zdroje 

TEAT  modul metodiky T   Water pro úpravny vod 

TEAM modul metodiky TEA Water pro přiváděcí řady 

TEAA  modul metodiky TEA Water pro vodojemy 
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ST  stavebně-technick  ukazatele 
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O3  ozon 
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MRS-3 monitorovací rozbor surov  vody podle Vyhlášky č. 428/2001 Sb. 

PL  rozšířen  stanovení aktuálních pesticidních látek 

IS PiVo informační syst m pitn  vody 

ZF  formazínová jednotka 

FNU  Formazine Nephelometric Units 

VÚME vybran  údaje majetkov  evidence 
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SUMMARY 

The main aim of this diploma thesis was the implementation and evaluation of the 

technical and technological audit of the chosen real water treatment plant. In this case it is 

Plzeň water treatment plant. 

The introductory part of the thesis describes the legislative requirements of the Czech 

Republic, which are used in the implementation of technical and technological audits of water 

management systems, concretely water treatment plants. 

Next part of the thesis describes the methodology of the technical audit of TEA Water 

infrastructure. This is a methodology developed at BUT in Brno, Faculty of Civil 

Engineering, Institute of Municipal Water Management.  

Following part of this work is also a description, a description of the history, 

a description of the recent reconstruction and a more detailed description of the individual 

stages of the cleaning at selected water treatment plants in Pilsen. This entire detailed 

description is necessary for the separate technical and technological audit of the Plzeň Water 

Treatment Plant. 

The main part of this diploma thesis is the implementation and evaluation of the 

technical and technological audit of the Plzeň Water Treatment Plant. The audit is carried out 

in accordance with Decree No. 428/2001 Coll. The audit structure has been adapted to the 

specific case of the water treatment plant. The audit describes the production of drinking 

water, including the evaluation of individual TEA Water application facilities. Another part of 

the audit is to evaluate the quality assurance of raw and potable water produced and cost-price 

calculations, personnel evaluation, care and treatment plant proposal of measures for owners 

and operators rated water treatment plant. 

The final chapter of this diploma thesis embraces laboratory analyzes, which are 

performed in an accredited laboratory.  n accredited laboratory is also part of the Plzeň 

Water Treatment Plant. 

In conclusion, this thesis sums up the results of the audit, evaluates the current state of 

water treatment plants in Pilsen and includes recommendations for further operation of the 

plant not only for operators but also for the owner. The reslt of TEA Water Evaluation is a 

design of innovation of this application. The suggested innovation could be useful for larger 

potable water treatment plants that consist of multiple objects and cleaning steps. 
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PŘÍLOHA č. 1 

 odnotící ukazatele z aplikace T   Water pro úpravny vod 
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UV Úpravny vody (TEAT)  
 

ST: Stavebně-technická část (TEAT) [0,3]  

 
ST1 - Stav stavební konstrukce [0,3]  

 

F1 - Stropní konstrukce  0,2   

 

1.  bez viditelných závad (praskliny, plíseň, vlhkost)  

2.  tenk  praskliny, místní výskyt plísní a nárostů, ojedinělá vlhkost  

3.  výrazn  praskliny, větší plochy plísní a nárostů, znatelná vlhkost, průsaky vody  

 

F2 - Stěny  0,2   

 

1.  bezprašn  provedení, bez viditelných závad (praskliny, plíseň, vlhkost)  

2.  prašná úprava, tenk  praskliny, místní výskyt plísní a nárostů, ojedinělá vlhkost  

3.  drolící se povrch, výrazn  praskliny, větší plochy plísní a nárostů, znatelná vlhkost, 

průsaky vody  

 

F3 - Podlahy [0,2]  

 

1.  bezprašn  provedení, kompaktní, nepropustná, odvodněná do sběrn  jímky s funkčním 

čerpadlem/odtokem  

2.  místní praskliny, nekompaktní povrch, nedokonale odvodněná, nefunkční odvádění 

vody ze sběrn  jímky  

3.  propustná, nekompaktní, bez odvodnění, znateln  konstrukční závady  

 

F4 - Fyzický stav otvorů (dveří, poklopů, montážních otvorů a oken)  0,1   

 

1.  dobrý  

2.  uspokojivý  

3. havarijní  

 

F5 - Schodiště, zábradlí, žebříky, madla, stupačky  0,1   

 

1. provedeno z korozivzdorn ho materiálu, pevně osazeno, nechybí žádn  díly  

2.  částečná koroze, někter  chybějící prvky, nedostatečn  uchycení  

3.  výrazná koroze, absence celých dílců, nefunkční/neúnosn  prvky  

 

F6 - Elektroinstalace [0,1]  

 

1.  elektroinstalace a elektrozařízení jsou pravidelně revidovány a plně funkční, 

bez zjištěných závad, záložní zdroj a přepěťová ochrana jsou funkční  

2.  dílčí závady elektroinstalací a zařízení  

3.  nefunkční jako celek  
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F7 - Stav prostupů potrubí konstrukcemi  0,1   

 

1.  Vodotěsn , s kvalitním napojením na povrchov  úpravy, opatření proti účinkům 

sedání konstrukce  

2.   írně prolínající vlhkost v okolí prostupu, narušení povrchov  úpravy konstrukce  

3.  Narušená vodotěsnost, objevují se drobn  kapky nebo je k-ce v místě prostupu stále 

vlhká, s tím je spojená i degradace povrchu, výskyt řas a plísní  

 

ST2 - Stav technologických prvků [0,4]  

 

F1 - Betonov  nádrže  0,2   

 

1.  bez viditelných závad (praskliny, plíseň, vlhkost)  

2.  tenk  praskliny, místní výskyt plísní a nárostů, lokálně drolící se povrch, ojedinělá 

vlhkost  

3.  výrazn  praskliny, drolící se povrch, větší plochy plísní a nárostů, znatelná vlhkost, 

průsaky vody  

 

F2 - Kovov  a jin  nádrže  0,2   

 

1. bez viditelných závad, povrch chráněn účinnou povrchovou úpravou, žádn  viditeln  

praskliny  

2.  lokální projevy koroze povrchu nádrží, povrhcov  poškození, praskliny nad hladinou 

vody, žádn  úniky vody, povrchová úprava narušena z vnější strany  

3.  výrazná koroze kovov  konstrukce z vnitřní strany i vnější strany, viditeln  praskliny 

i v části pod hladinou, průsaky vody, negativní ovlivnění vody v nádrži od stavu 

konstrukce  

 

F3 - Potrubní rozvody  0,15   

 

1. chráněno povrchovou úpravou, bez známek koroze a jiných poruch či poškození  

2.  funkčně bez probl mů, závady důsledkem stáří materiálu, koroze, mechanick  

poškození  

3. funkční probl my, potrubí je příliš zanesen  rzí, popř. popraskan , zmenšený profil 

potrubí, armatury na potrubí netěsní  

 

F4 - Armatury [0,15]  

 

1.  chráněno povrch. úpravou, bez známky koroze a jiných poruch, plně funkční  

2.  funkčně bez probl mů, závady důsledkem stáří materiálu, koroze  

3.  funkční probl my, potrubí je příliš zanesen  rzí, zmenšený profil potrubí, armatury 

na potrubí netěsní  

 

F5 - Strojní vystrojení (kromě čerpadel)  0,3  

  

1.  plně funkční bez omezení provozu  

2.  částečn  omezení funkčnosti, zvýšená poruchovost  

3. část  poruchy, není plně funkční  
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ST3 - Ochrana objektu proti vnějším vlivům [0,3]  

 

F1 - Vstup do objektu a okna [0,2]  

 

1.  dveře/poklop/okna chráněny proti vniku dešťov /povrchov  vody, vstup 

uzamykatelný, okna s mříží, elektronicky zabezpečeno  

2.  dveře/poklop/okna nejsou dostatečně chráněny proti vniku dešťov /povrchov  vody, 

uzamykatelný vstup, okna uzavíratelná a bez mříže  

3.  dveře/poklop nezabraňují vniku dešťov /povrchov  vody, vstup nelze uzamknout, 

okna bez mříží, znateln  průsaky dešťov /povrchov  vody  

 

F2 - Sluneční osvit  0,3   

 

1. otevřená vodní hladina je chráněna proti přím mu slunečnímu světlu  

2.  sluneční záření dopadá na malou část otevřen  hladiny nebo na potrubí  

3. sluneční záření dopadá na otevřenou hladinu uvnitř úpravny vody  

 

F3 - Větrání  0,3   

 

1.  objekt je odvětrán funkčními průduchy, větrání je osazeno vzduchovým filtrem, 

zabezpečeno proti vniku živočichů a dešti  

2. některý z průduchů není funkční, chybí vzduchový filtr, větrání je zabezpečeno proti 

vniku živočichů nebo průduchy nejsou chráněny proti dešti  

3.  odvětrání objektu má omezenou funkci, chybí vzduchový filtr nebo není zajištěna 

dostatečná ochrana proti vniku živočichů nebo průduchy nejsou chráněny proti dešti  

 

F4 - Nachází se úpravna vody v záplavov  oblasti Q100 ?  0,2   

 

1.  ne  

2.  ano, ale je zajištěna ochrana  

3.  ano, ochrana není zajištěna  
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UV Úpravny vody (TEAT)  

 
TP: Technologicko-provozní část (TEAP) [0,7]  

 
TP1 - Rozsah technologie úpravy vody [0,2]  

 

F1 - Index upravitelnosti [0,3]  

 

1. technologie úpravy je dostatečná vzhledem k indexu upravitelnosti a s rezervou (např. 

pokrývá výhledově očekávan  zhoršení jakosti surov  vody)  

2.  technologie úpravy má dílčí nedostatky (obtížná upravitelnost v některých ukazatelích)  

3.  technologie úpravy je nedostatečná vzhledem k indexu upravitelnosti  

 

F2 - Separační účinnost [0,35]  

 

1. na separačních stupních dochází k účinn mu a bezpečn mu odstranění 

separovateln ho znečištění (např. po sedimentaci ZF pod 2, po filtraci je dosahováno 

ZF pod 1), na odtoku z úpravny, nedochází k překračování ukazatelů jakosti vody, 

není indikován únik koagulantu  

2.  separace je m ně účinná (např. po sedimentaci je ZF vyšší než 2 a po filtraci mírně 

vyšší než 1), avšak hodnoty na odtoku jsou vyhovující, dochází k občasn mu 

překročení limitů   , ukazatele s limitem N   nejsou překračovány, ani se jejich 

hodnoty neblíží limitu  

3. účinnost separace je je nízká (na průtoku finálním separačním stupněm je ZF těsně 

pod 5), ukazatele s limitem N   dosahují hodnot těsně pod limit, případně jsou 

překračovány  

 

F3 - Legislativa [0,15]  

 

1. všechny ukazatele jakosti pitn  vody jsou standardně pod stanoveným limitem, není 

udělena žádná výjimka ohledně jakosti pitn  vody  

2.  je udělena výjimka ohledně jakosti pitn  vody nebo se očekává, že po novelizaci 

požadavků na jakost pitn  vody nebude vyráběná voda vyhovující v ukazateli s     

3.  některý z ukazatelů s limitem N   dosahuje hodnot takových, že po očekávan  

změně legislativy nebudou tyto hodnoty vyhovující.  

 

F4 - Četnost nevyhovujících rozborů vyroben  - pitn  vody  0,2   

 

1.  nedochází k překročení limitního hodnot u ukazatelů s N  , u ukazatelů s    

dochází k překročení max. do 1%  

2.  procento překročení limitních hodnot u ukazatelů s    činí 1-2%, u ukazatelů s N   

do 1%  

3. procento překročení limitních hodnot u ukazatelů s    je vyšší než 2%, u ukazatelů 

s NMH nad 1%  
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TP2 - Čerpací technika (ČS upravené vody) [0,15]  

 

F1 - Stáří čerpacích jednotek  0,3   

 

1.  0 až 7 let  

2. 8 až 15 let  

3.  16 a více let  

 

F2 - Poruchovost čerpacích jednotek  0,3   

 

1.  průměrný počet poruch za rok: maximálně 2  

2.  průměrný počet poruch za rok: 3 - 5  

3.  průměrný počet poruch za rok: 6 a více  

 

F3 - Poloha pracovního bodu  0,2   

 

1.  je k dipozici Q-  křivka čerpadla, současný pracovní bod leží na Q-  křivce výrobce.  

2. není k dispozici Q  křivka čerpadla, parametry pracovního bodu jsou stanoveny 

měřením.  

3.  parametry pracovního bodu nejsou k dispozici, není ověřena poloha pracovního bodu  

 

F4 - Účinnost čerpadel  0,2   

 

1. je k dispozici křivka účinnosti čerpadla, provedeno měření účinnosti čerpadla, 

účinnost při pracovním bodu je větší než 0,60  

2.  je k dispozici křivka účinnosti čerpadla, provedeno měření účinnosti čerpadla, 

účinnost při pracovním bodu je větší než 0,40 a menší než 0,60  

3.  účinnost nelze stanovit, účinnost čerpadla je menší než 0,40  

 

TP3 - Měření, monitoring a manipulace [0,1]  

 

F1 -  ěření hydraulických veličin  0,3   

 

1. okamžitý výkon úpravny vody je měřen průtokoměrem s přenosem na dispečink 

a se záznamem  

2. okamžitý výkon úpravny je odečítán ručně na zařízení bez možnosti přenosu 

a záznamu dat (např. rotametr)  

3.  obsluha úpravy nezná okamžitý výkon úpravny vody, výkon je stanovován na základě 

průtoku vodoměrem za určit  období  

 

F2 -  ěření kvalitativních parametrů  0,35   

 

1.  klíčov  ukazatele jakosti (pitn ) vody lze měřit jak na odtoku z úpravny vody, rovněž 

za jednotlivými stupni, údaje jsou přenášeny, ukládány  

2. klíčov  ukazatele jakosti (pitn ) vody jsou měřeny alespoň na odtoku z úpravny, 

hodnoty nejsou ukládány (nelze činit vyhodnocení)  

3. v průběhu úpravy vody ani na odtoku z úpravny nejsou měřeny klíčov  kvalitativní 

parametry  
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F3 - Provozní manipulace  0,35   

 

1.  obsluha úpravny vody je schopná manipulovat s výkonem úpravny vody v rozsahu 30- 

100% (funkční uzávěry, odpovídající počet jednotek), rovněž je možn  provádět 

změny dávkování na základě měřených jakostních ukazatelů  

2.  obsluha úpravny vody může s výkonem úpravny vody manipulovat pouze skokově 

nebo nejsou zohledňovány aktuální hodnoty jakostních ukazatelů při dávkování 

chemikálií  

3.  obsluha úpravny vody nemůže manipulovat s výkonem nebo velmi omezeně a nejsou 

zohledňovány aktuální hodnoty jakostních ukazatelů  

 

TP4 - Separační technologie [0,25]  

 

F1 - Počet separačních stupňů  0,2   

 

1. počet separačních stupňů odpovídá intenzitě a charakteru znečištění surov  vody 

(podle koncentrace či dávky koagulantu)  

2.  počet separačních stupňů je nevyhovující pouze v ojedinělých obdobích  

3.  počet separačních stupňů neodpovídá intenzitě znečištění surov  vody (podle 

koncentrace či dávky koagulantu)  

 

F2 - Parametry procesu [0,4]  

 

1.  klíčov  parametry separačních procesů jsou vyhovující (nutno ověřit hodnoty např. 

povrchov  zatížení,  eynoldsovo číslo, filtrační rychlost, doba zdržení, …)  

2.  klíčov  parametry separačních procesů jsou v nepříznivých hodnotách pouze 

za mimořádných stavů (např. při krátkodobě zvýšen m výkonu úpravny)  

3.  klíčov  parameteru separačních procesů jsou trvale nevyhovující (nutno ověřit 

hodnoty např. povrchov  zatížení,  eynoldsovo číslo, filtrační rychlost, …)  

 

F3 - Konstrukce separačních jednotek  0,4   

 

1. technick  zařízení, v němž probíhající separační procesy je zcela vyhovující po stránce 

konstrukce (např. vhodně provedený nátok a odtok, vhodn  shrabovací zařízení, prací 

čerpadla o odpovídajícím výkonu, ...)  

2. technick  zařízení, v němž probíhající separační procesy, má určit  konstrukční vady, 

avšak tyto nemají zásadní vliv na kvality vody na odtoku ze zařízení  

3. technick  zařízení, v němž probíhající separační procesy, má zásadní konstrukční nebo 

jin  vady, kter  mají znatelný vliv na kvality vody na odtoku ze zařízení  

 

TP5 - Další procesy [0,2]  

 

F1 - Předúprava  0,3   

 

1. procesy předúpravy zajišťují efektivní zlepšení upravitelnosti vody, jejich parametry 

jsou měněny v čase (např. optimalizace dávky koagulantu, změna dávky oxidačního 

činidla, intenzita míchání, úprava p )  

2.  procesy předúpravy nejsou plně efektivní, změnu parametrů předúpravy je možn  činit 

pouze omezeně  
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3. procesy předúpravy nejsou efektivní (např. nedostatečná tvorba vloček, nedostatečná 

reakční doba), podmínky procesů jsou pevně nastaveny a nejsou přizpůsobovány 

aktuálním podmínkám (jakosti surov  vody)  

 

F2 - Kalov  hospodářství  0,1   

 

1. kaly jsou bezpečně a efektivně zahušťovány, odvodňovány a likvidovány  

2. kaly jsou likvidovány, avšak za cenu zvýšených nákladů  

3.  kaly není možn  efektivně likvidovat  

 

F3 - Nežádoucí produkty dezinfekce  0,3   

 

1.  nejsou emitovány žádn  nežádoucí produkty dezinfekce  

2. používání dezinfekčního činidla má negativní vliv na organoleptick  ukazatele vody  

3.  používání dezinfekčního činidla emituje nežádoucí produkty dezinfekce - zdravotně 

významn   

 

F4 - Účinnost dezinfekce  0,3   

 

1.  způsob hygienick ho zabezpečení je odpovídající místním podmínkám (CT faktor je 

odpovídající znečištění surov  vody), nedochází k překračování limitních hodnot 

mikrobiologických ukazatelů v pitn  vody, dávka činidla je pravidelně ověřována  

2.  nejsou zajištěny všechny podmínky používan  dezinfekční metody, dochází 

k překročení    u mikrobiologických ukazatelů  

3.  způsob hygienick ho zabezpečení není dostačující, dochází k překračování N   

u mikrobiologických ukazatelů  

 

TP6 - Efektivita provozu a bezpečnost [0,1]  

 

F1 - Vlastní spotřeba vody  0,2   

 

1. Vlastní spotřeba je do 5% z vody vyroben   

2.  Vlastní spotřeba je v rozsahu 5-8% z vody vyroben   

3.  Vlastní spotřeba je nad 8% z vody vyroben   

 

F2 - Plynulost provozu úpravny  0,1  

  

1.  Nepřetržitý provoz  

2.  Přerušovaný provoz pravidelný (např. 8 hod denně)  

3.  Přerušovaný provoz nepravidelný  

 

F3 - Využitelnost výkonu úpravny vzhledem k jejím návrhovým hodnotám  0,15   

 

1.  Poměr průměrn ho výkonu úpravny (dlouhodobý) a maximálního výkonu úpravny je 

v rozmezí 90-100%  

2. Poměr průměrn ho výkonu úpravny (dlouhodobý) a maximálního výkonu úpravny je 

v rozmezí 50-90%  

3. Poměr průměrn ho výkonu úpravny (dlouhodobý) a maximálního výkonu úpravny 

nižší než 50% nebo vyšší než 100%  
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F4 - Automatizace provozu [0,15]  

 

1.  provoz úpravny vody je plně automatický  

2.  provoz úpravny je částečně automatizován, část procesů je nutn  ovládat ručně  

3.  provoz úpravny vody je zajišťován převážně ruční obsluhou  

 

F5 - Přerušení provozu  0,1   

 

1. v posledních třech letech nedošlo k neočekávan mu přerušení provozu úpravny  

2. v posledních třech letech došlo k neočekávan mu přerušení provozu úpravny 

v rozsahu, který významným způsobem negativně neovlivnil dodávku vody 

(do 12 hod.)  

3.  v posledních třech letech došlo k opakovan mu neočekávan mu přerušení provozu 

úpravny nebo k přerušení provozu, který významně ovlivnil dodávku vody (zpravidla 

více jak 12 hod.)  

 

F6 - Nedostatečný výkon  0,15   

 

1.  v posledních pěti letech nebyla potřeba vody nikdy vyšší než je kapacity úpravny  

2. v posledních pěti letech byla potřeba vody vyšší než kapacity úpravny nejvýše ve třech 

případech, a to pouze jednou ročně  

3.  v posledních pěti letech byla potřeba vody vyšší než kapacity úpravny ve více 

než třech případech  

 

F7 - Úniky chemikálií  0,15   

 

1.  v posledních třech letech nedošlo k úniku žádných chemikálií  

2.  v posledních třech letech dochází (i pravidelně) k úniku m ně nebezpečných 

chemikálií nebo došlo k úniku nebezpečných chemikálií (toxických, výbušných, aj.)  

3.  v posledních třech letech dochází pravidelně k úniku nebezpečných (toxických, 

výbušných) chemikálií nebo dochází k trval mu úniku m ně nebezpečných chemikálií  
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PŘÍLOHA č. 2 

Výsledky rozborů upraven  pitn  vody za rok 2018 

ÚV PLZ Ň 
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 LEDEN 2018 

 

 

Tabulka 1 - Výsledky rozborů upravené pitné vody za leden 2018                                                                   

[Zdroj tabulky: webové stránky Vodárny Plzeň a.s., https://www.vodarna.cz/] 

UKAZATEL 
měrná 

jednotka 

průměrná 
měsíční 
hodnota 

Vyhláška č. 252/2004 Sb. 

 
limit jednotka 

typ 
limitu 

ORGANOLEPTICKÉ UKAZATELE 

barva mg/l Pt <5 20 mg/l Pt MH 

teplota °C 8,4 - °C - 

zákal NTU 0,2 5 NTU MH 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE 

pH - 7,9 6,5 – 9,5 - MH 

dusičnany mg/l 19 50 mg/l NMH 

chlor volný mg/l 0,03 0,3 mg/l MH 

mangan  mg/l 0,002 0,05 mg/l MH 

železo mg/l 0,06 0,2 mg/l MH 

tvrdost mmol/l 1,4 2 – 3,5 mmol/l DH 

ORGANICKÉ LÁTKY 

suma pesticidních látek a 
metabolity 

μg/l 0,03 0,5 μg/l NMH 

suma Trihalomethanů μg/l 10,1 100 μg/l NMH 

MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ UKAZATELE 

počet organismů jed./1 ml 0 50 jed./1 ml MH 

živé organismy jed./1 ml 0 0 jed./1 ml MH 

abioseston % 1 10 % MH 

kultivované 
mikroorganismy 22°C 

KTJ/1 ml 0 200 KTJ/1 ml MH 

kultivované 
mikroorganismy 36°C 

KTJ/1 ml 0 40 KTJ/1 ml MH 

Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0 KTJ/100 ml NMH 

koliformní bakterie KTJ/100 ml 0 0 KTJ/100 ml MH 

enterokoky intestiální KTJ/100 ml 0 0 KTJ/100 ml NMH 
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 ÚNOR 2018 

  

 

Tabulka 2 - Výsledky rozborů upravené pitné vody za únor 2018                                                                     

[Zdroj tabulky: webové stránky Vodárny Plzeň a.s., https://www.vodarna.cz/] 

UKAZATEL 
měrná 

jednotka 

průměrná 
měsíční 
hodnota 

Vyhláška č. 252/2004 Sb. 

 
limit jednotka 

typ 
limitu 

ORGANOLEPTICKÉ UKAZATELE 

barva mg/l Pt <5 20 mg/l Pt MH 

teplota °C 7,5 - °C - 

zákal NTU 0,28 5 NTU MH 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE 

pH - 8 6,5 – 9,5 - MH 

dusičnany mg/l 22,6 50 mg/l NMH 

chlor volný mg/l 0,06 0,3 mg/l MH 

mangan  mg/l 0,002 0,05 mg/l MH 

železo mg/l 0,05 0,2 mg/l MH 

tvrdost mmol/l 1,7 2 – 3,5 mmol/l DH 

ORGANICKÉ LÁTKY 

suma pesticidních látek a 
metabolity 

μg/l 0,03 0,5 μg/l NMH 

suma Trihalomethanů μg/l 12 100 μg/l NMH 

MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ UKAZATELE 

počet organismů jed./1 ml 0 50 jed./1 ml MH 

živé organismy jed./1 ml 0 0 jed./1 ml MH 

abioseston % 1 10 % MH 

kultivované 
mikroorganismy 22°C 

KTJ/1 ml 1 200 KTJ/1 ml MH 

kultivované 
mikroorganismy 36°C 

KTJ/1 ml 1 40 KTJ/1 ml MH 

Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0 KTJ/100 ml NMH 

koliformní bakterie KTJ/100 ml 0 0 KTJ/100 ml MH 

enterokoky intestiální KTJ/100 ml 0 0 KTJ/100 ml NMH 
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 BŘEZEN 2018 

 

 

Tabulka 3 - Výsledky rozborů upravené pitné vody za březen 2018                                                                   

[Zdroj tabulky: webové stránky Vodárny Plzeň a.s., https://www.vodarna.cz/] 

UKAZATEL 
měrná 

jednotka 

průměrná 
měsíční 
hodnota 

Vyhláška č. 252/2004 Sb. 

 
limit jednotka 

typ 
limitu 

ORGANOLEPTICKÉ UKAZATELE 

barva mg/l Pt <5 20 mg/l Pt MH 

teplota °C 7,5 - °C - 

zákal NTU 0,3 5 NTU MH 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE 

pH - 7,9 6,5 – 9,5 - MH 

dusičnany mg/l 17,4 50 mg/l NMH 

chlor volný mg/l 0,04 0,3 mg/l MH 

mangan  mg/l 0,002 0,05 mg/l MH 

železo mg/l 0,06 0,2 mg/l MH 

tvrdost mmol/l 1,53 2 – 3,5 mmol/l DH 

ORGANICKÉ LÁTKY 

suma pesticidních látek a 
metabolity 

μg/l 0,03 0,5 μg/l NMH 

suma Trihalomethanů μg/l 22,5 100 μg/l NMH 

MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ UKAZATELE 

počet organismů jed./1 ml 0 50 jed./1 ml MH 

živé organismy jed./1 ml 0 0 jed./1 ml MH 

abioseston % 1 10 % MH 

kultivované 
mikroorganismy 22°C 

KTJ/1 ml 1 200 KTJ/1 ml MH 

kultivované 
mikroorganismy 36°C 

KTJ/1 ml 2 40 KTJ/1 ml MH 

Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0 KTJ/100 ml NMH 

koliformní bakterie KTJ/100 ml 0 0 KTJ/100 ml MH 

enterokoky intestiální KTJ/100 ml 0 0 KTJ/100 ml NMH 
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 DUBEN 

 

 

Tabulka 4  - Výsledky rozborů upravené pitné vody za duben 2018                                                                   

[Zdroj tabulky: webové stránky Vodárny Plzeň a.s., https://www.vodarna.cz/] 

UKAZATEL 
měrná 

jednotka 

průměrná 
měsíční 
hodnota 

Vyhláška č. 252/2004 Sb. 

 
limit jednotka 

typ 
limitu 

ORGANOLEPTICKÉ UKAZATELE 

barva mg/l Pt <5 20 mg/l Pt MH 

teplota °C 9,6 - °C - 

zákal NTU 0,33 5 NTU MH 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE 

pH - 8,1 6,5 – 9,5 - MH 

dusičnany mg/l 13,9 50 mg/l NMH 

chlor volný mg/l 0,05 0,3 mg/l MH 

mangan  mg/l 0,003 0,05 mg/l MH 

železo mg/l 0,05 0,2 mg/l MH 

tvrdost mmol/l 1,45 2 – 3,5 mmol/l DH 

ORGANICKÉ LÁTKY 

suma pesticidních látek a 
metabolity 

μg/l 0,03 0,5 μg/l NMH 

suma Trihalomethanů μg/l 17,4 100 μg/l NMH 

MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ UKAZATELE 

počet organismů jed./1 ml 0 50 jed./1 ml MH 

živé organismy jed./1 ml 0 0 jed./1 ml MH 

abioseston % 1 10 % MH 

kultivované 
mikroorganismy 22°C 

KTJ/1 ml 6 200 KTJ/1 ml MH 

kultivované 
mikroorganismy 36°C 

KTJ/1 ml 3 40 KTJ/1 ml MH 

Escherichia coli 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

NMH 

koliformní bakterie 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

MH 

enterokoky intestiální 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

NMH 
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 KVĚTEN 

 

Tabulka 5 - Výsledky rozborů upravené pitné vody za květen 2018                                                                    

[Zdroj tabulky: webové stránky Vodárny Plzeň a.s., https://www.vodarna.cz/] 

UKAZATEL 
měrná 

jednotka 

průměrná 
měsíční 
hodnota 

Vyhláška č. 252/2004 Sb. 

 
limit jednotka 

typ 
limitu 

ORGANOLEPTICKÉ UKAZATELE 

barva mg/l Pt <5 20 mg/l Pt MH 

teplota °C 11,2 - °C - 

zákal NTU 0,35 5 NTU MH 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE 

pH - 8,1 6,5 – 9,5 - MH 

dusičnany mg/l 12,5 50 mg/l NMH 

chlor volný mg/l 0,05 0,3 mg/l MH 

mangan  mg/l 0,003 0,05 mg/l MH 

železo mg/l 0,05 0,2 mg/l MH 

tvrdost mmol/l 1,49 2 – 3,5 mmol/l DH 

ORGANICKÉ LÁTKY 

suma pesticidních látek a 
metabolity 

μg/l 0,035 0,5 μg/l NMH 

suma Trihalomethanů μg/l 15,3 100 μg/l NMH 

MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ UKAZATELE 

počet organismů jed./1 ml 0 50 jed./1 ml MH 

živé organismy jed./1 ml 0 0 jed./1 ml MH 

abioseston % 1 10 % MH 

kultivované 
mikroorganismy 22°C 

KTJ/1 ml 6 200 KTJ/1 ml MH 

kultivované 
mikroorganismy 36°C 

KTJ/1 ml 2 40 KTJ/1 ml MH 

Escherichia coli 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

NMH 

koliformní bakterie 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

MH 

enterokoky intestiální 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

NMH 
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 ČERVEN 

 

Tabulka 6 - Výsledky rozborů upravené pitné vody za červenec 2018                                                                    

[Zdroj tabulky: webové stránky Vodárny Plzeň a.s., https://www.vodarna.cz/] 

UKAZATEL 
měrná 

jednotka 

průměrná 
měsíční 
hodnota 

Vyhláška č. 252/2004 Sb. 

 
limit jednotka 

typ 
limitu 

ORGANOLEPTICKÉ UKAZATELE 

barva mg/l Pt <5 20 mg/l Pt MH 

teplota °C 14,7 - °C - 

zákal NTU 0,35 5 NTU MH 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE 

pH - 8,2 6,5 – 9,5 - MH 

dusičnany mg/l 9,87 50 mg/l NMH 

chlor volný mg/l 0,03 0,3 mg/l MH 

mangan  mg/l 0,003 0,05 mg/l MH 

železo mg/l 0,05 0,2 mg/l MH 

tvrdost mmol/l 1,52 2 – 3,5 mmol/l DH 

ORGANICKÉ LÁTKY 

suma pesticidních látek a 
metabolity 

μg/l 0,03 0,5 μg/l NMH 

suma Trihalomethanů μg/l 22,5 100 μg/l NMH 

MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ UKAZATELE 

počet organismů jed./1 ml 0 50 jed./1 ml MH 

živé organismy jed./1 ml 0 0 jed./1 ml MH 

abioseston % 1,1 10 % MH 

kultivované 
mikroorganismy 22°C 

KTJ/1 ml 1 200 KTJ/1 ml MH 

kultivované 
mikroorganismy 36°C 

KTJ/1 ml 2 40 KTJ/1 ml MH 

Escherichia coli 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

NMH 

koliformní bakterie 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

MH 

enterokoky intestiální 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

NMH 
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 ČERVENEC 

 

Tabulka 7 - Výsledky rozborů upravené pitné vody za červenec 2018                                                                   

[Zdroj tabulky: webové stránky Vodárny Plzeň a.s., https://www.vodarna.cz/] 

UKAZATEL 
měrná 

jednotka 

průměrná 
měsíční 
hodnota 

Vyhláška č. 252/2004 Sb. 

 
limit jednotka 

typ 
limitu 

ORGANOLEPTICKÉ UKAZATELE 

barva mg/l Pt <5 20 mg/l Pt MH 

teplota °C 18,2 - °C - 

zákal NTU 0,24 5 NTU MH 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE 

pH - 8,1 6,5 – 9,5 - MH 

dusičnany mg/l 8,8 50 mg/l NMH 

chlor volný mg/l 0,03 0,3 mg/l MH 

mangan  mg/l 0,002 0,05 mg/l MH 

železo mg/l 0,05 0,2 mg/l MH 

tvrdost mmol/l 1,43 2 – 3,5 mmol/l DH 

ORGANICKÉ LÁTKY 

suma pesticidních látek a 
metabolity 

μg/l 0,063 0,5 μg/l NMH 

suma Trihalomethanů μg/l 26,1 100 μg/l NMH 

MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ UKAZATELE 

počet organismů jed./1 ml 0 50 jed./1 ml MH 

živé organismy jed./1 ml 0 0 jed./1 ml MH 

abioseston % 1,1 10 % MH 

kultivované 
mikroorganismy 22°C 

KTJ/1 ml 2 200 KTJ/1 ml MH 

kultivované 
mikroorganismy 36°C 

KTJ/1 ml 0 40 KTJ/1 ml MH 

Escherichia coli 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

NMH 

koliformní bakterie 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

MH 

enterokoky intestiální 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

NMH 
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 SRPEN 

 

Tabulka 8 - Výsledky rozborů upravené pitné vody za srpen 2018                                                                   

[Zdroj tabulky: webové stránky Vodárny Plzeň a.s., https://www.vodarna.cz/] 

UKAZATEL 
měrná 

jednotka 

průměrná 
měsíční 
hodnota 

Vyhláška č. 252/2004 Sb. 

 
limit jednotka 

typ 
limitu 

ORGANOLEPTICKÉ UKAZATELE 

barva mg/l Pt <5 20 mg/l Pt MH 

teplota °C 19,6 - °C - 

zákal NTU 0,18 5 NTU MH 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE 

pH - 8,1 6,5 – 9,5 - MH 

dusičnany mg/l 8,13 50 mg/l NMH 

chlor volný mg/l 0,03 0,3 mg/l MH 

mangan  mg/l 0,002 0,05 mg/l MH 

železo mg/l 0,04 0,2 mg/l MH 

tvrdost mmol/l 1,43 2 – 3,5 mmol/l DH 

ORGANICKÉ LÁTKY 

suma pesticidních látek a 
metabolity 

μg/l 0,063 0,5 μg/l NMH 

suma Trihalomethanů μg/l 26,1 100 μg/l NMH 

MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ UKAZATELE 

počet organismů jed./1 ml 0 50 jed./1 ml MH 

živé organismy jed./1 ml 0 0 jed./1 ml MH 

abioseston % 1,1 10 % MH 

kultivované 
mikroorganismy 22°C 

KTJ/1 ml 4 200 KTJ/1 ml MH 

kultivované 
mikroorganismy 36°C 

KTJ/1 ml 0 40 KTJ/1 ml MH 

Escherichia coli 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

NMH 

koliformní bakterie 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

MH 

enterokoky intestiální 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

NMH 
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 ZÁŘÍ 

 

Tabulka 9 - Výsledky rozborů upravené pitné vody za září 2018                                                                     

[Zdroj tabulky: webové stránky Vodárny Plzeň a.s., https://www.vodarna.cz/] 

UKAZATEL 
měrná 

jednotka 

průměrná 
měsíční 
hodnota 

Vyhláška č. 252/2004 Sb. 

 
limit jednotka 

typ 
limitu 

ORGANOLEPTICKÉ UKAZATELE 

barva mg/l Pt <5 20 mg/l Pt MH 

teplota °C 18,8 - °C - 

zákal NTU 0,24 5 NTU MH 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE 

pH - 8,1 6,5 – 9,5 - MH 

dusičnany mg/l 9,54 50 mg/l NMH 

chlor volný mg/l 0,03 0,3 mg/l MH 

mangan  mg/l 0,003 0,05 mg/l MH 

železo mg/l 0,05 0,2 mg/l MH 

tvrdost mmol/l 1,5 2 – 3,5 mmol/l DH 

ORGANICKÉ LÁTKY 

suma pesticidních látek a 
metabolity 

μg/l 0,026 0,5 μg/l NMH 

suma Trihalomethanů μg/l 23,4 100 μg/l NMH 

MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ UKAZATELE 

počet organismů jed./1 ml 0 50 jed./1 ml MH 

živé organismy jed./1 ml 0 0 jed./1 ml MH 

abioseston % 1 10 % MH 

kultivované 
mikroorganismy 22°C 

KTJ/1 ml 3 200 KTJ/1 ml MH 

kultivované 
mikroorganismy 36°C 

KTJ/1 ml 1 40 KTJ/1 ml MH 

Escherichia coli 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

NMH 

koliformní bakterie 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

MH 

enterokoky intestiální 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

NMH 
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 ŘÍJEN 

 

Tabulka 10  - Výsledky rozborů upravené pitné vody za říjen 2018                                                                   

[Zdroj tabulky: webové stránky Vodárny Plzeň a.s., https://www.vodarna.cz/] 

UKAZATEL 
měrná 

jednotka 

průměrná 
měsíční 
hodnota 

Vyhláška č. 252/2004 Sb. 

 
limit jednotka 

typ 
limitu 

ORGANOLEPTICKÉ UKAZATELE 

barva mg/l Pt 5 20 mg/l Pt MH 

teplota °C 17,7 - °C - 

zákal NTU 0,34 5 NTU MH 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE 

pH - 8 6,5 – 9,5 - MH 

dusičnany mg/l 8,69 50 mg/l NMH 

chlor volný mg/l 0,03 0,3 mg/l MH 

mangan  mg/l 0,002 0,05 mg/l MH 

železo mg/l 0,06 0,2 mg/l MH 

tvrdost mmol/l 1,15 2 – 3,5 mmol/l DH 

ORGANICKÉ LÁTKY 

suma pesticidních látek a 
metabolity 

μg/l 0,036 0,5 μg/l NMH 

suma Trihalomethanů μg/l 18,5 100 μg/l NMH 

MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ UKAZATELE 

počet organismů jed./1 ml 0 50 jed./1 ml MH 

živé organismy jed./1 ml 0 0 jed./1 ml MH 

abioseston % 1,1 10 % MH 

kultivované 
mikroorganismy 22°C 

KTJ/1 ml 2 200 KTJ/1 ml MH 

kultivované 
mikroorganismy 36°C 

KTJ/1 ml 1 40 KTJ/1 ml MH 

Escherichia coli 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

NMH 

koliformní bakterie 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

MH 

enterokoky intestiální 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

NMH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

 

 LISTOPAD 

 

UKAZATEL 
měrná 

jednotka 

průměrná 
měsíční 
hodnota 

Vyhláška č. 252/2004 Sb. 

 
limit jednotka 

typ 
limitu 

ORGANOLEPTICKÉ UKAZATELE 

barva mg/l Pt <5 20 mg/l Pt MH 

teplota °C 14,5 - °C - 

zákal NTU 0,34 5 NTU MH 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ UKAZATELE 

pH - 8 6,5 – 9,5 - MH 

dusičnany mg/l 8,91 50 mg/l NMH 

chlor volný mg/l 0,03 0,3 mg/l MH 

mangan  mg/l 0,002 0,05 mg/l MH 

železo mg/l 0,08 0,2 mg/l MH 

tvrdost mmol/l 1,45 2 – 3,5 mmol/l DH 

ORGANICKÉ LÁTKY 

suma pesticidních látek a 
metabolity 

μg/l 0,030 0,5 μg/l NMH 

suma Trihalomethanů μg/l 14,9 100 μg/l NMH 

MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ UKAZATELE 

počet organismů jed./1 ml 0 50 jed./1 ml MH 

živé organismy jed./1 ml 0 0 jed./1 ml MH 

abioseston % 1,1 10 % MH 

kultivované 
mikroorganismy 22°C 

KTJ/1 ml 3 200 KTJ/1 ml MH 

kultivované 
mikroorganismy 36°C 

KTJ/1 ml 1 40 KTJ/1 ml MH 

Escherichia coli 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

NMH 

koliformní bakterie 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

MH 

enterokoky intestiální 
KTJ/100 ml 0 0 

KTJ/100 
ml 

NMH 

 

 

 


