
  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Studijní program  N3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  
Navazující magisterský studijní program s prezenční 
formou studia  

Studijní obor  3607T027 Vodní hospodářství a vodní stavby  

Pracovi tě  Ústav vodního hospodářství obcí  

 

Student  Bc. Lucie Tanistrová  

Název  
Hodnocení technického stavu a posouzení rizik 
vodojemů  

Vedoucí práce  doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.  

Datum zadání  31. 3. 2019  

Datum odevzdání  10. 1. 2020  

V Brně dne 31. 3. 2019  

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. 
Vedoucí ústavu  

 
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

Děkan Fakulty stavební VUT  
 



[1] TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T. Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury 
a tvorba plánů její obnovy. Brno: FAST, ÚVHO, Brno, 2011. s. 1-33. 

[2] TUHOVČÁK, L. Vybrané statě z vodárenství: Metodika hodnocení technického stavu 
vodovodů – TEA Water. Brno, 2017. 

[3] TEA Water [online]. Brno [cit. 2018-12-30]. Dostupné z: http://www.teawater.cz/ 

[4] TUHOVČÁK, L.; SUCHÁČEK, T.; TAU , M. Metodika hodnocení technického stavu 
vodárenské infrastruktury. SOVAK. 2015, (12), 26-29. ISSN 1210-3039. 

[5] TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Využití teorie hodnocení rizik pro prioritizaci investic 
a provozních opatření v systémech veřejného zásobování pitnou vodou. In Pitná voda. 
1. Bratislava: Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., 2009. s. 29-34. ISBN: 978-80-969974-2- 8.  

[6] HOS, L. Dlouhodobé plány obnovy vodovodních sítí. Brno, 2019. 81 s., 10 s. příl. 
Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního 
hospodářství obcí. Vedoucí práce doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.  
[7] ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Condition Assessment Technologies for Water 

Transmission and Distribution Systems. Cincinnati, 2012. Dostupné 
z: http://nepis.epa.gov/Exe/ 

[8] Česká republika. Vyhlá ka 428/2001 Sb.: kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích). In: Sbírka zákonů České republiky. 2001.  

Předmětem diplomové práce bude hodnocení technického stavu vodojemů dle metodiky 
TEA Water pro hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury s využitím modulu 
TEAA (Vodojemy)a posouzení rizik s využitím aplikace WaterRisk. V první části práce provede 

diplomantka re er i o současném stavu problematiky v ČR a zahraniční, v druhé části pak 
provede posouzení technického stavu a posouzení rizik konkrétních vodojemů. Na základě 
získaných poznatků navrhne případné úpravy postupu hodnocení v modulu TEAA a software 

WaterRisk.  

V KP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, 
odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné 
práce).  
2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 
odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné 
práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část 
doplňují).  

 
doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. 

Vedoucí diplomové práce  

 

 

 



Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojem    Bc. Lucie Tanistrová 

Diplomová práce 

3 

 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá p edev ím analýzou a posouzením rizik 

vodárenských systém  zásobování pitnou vodou. V rámci práce byla provedena 

re er e dané problematiky jak ve světě, tak v České republice. V softwaru 

WaterRisk, vyvíjeném na VUT v Brně a slou ícímu ke zpracování posouzení rizik, byl 

vyhodnocen skupinový vodovod T ebom, jeho  provozovatelem je společnost 

SmVaK Ostrava a.s. 

V dal í části je práce zamě ena na posouzení technického stavu vodojem . 

Byla shrnuta problematika v zahraničí i v České republice a na konkrétním p íkladu 

zemního vodojemu, který byl pro účely práce anonymizován, je ilustrováno 

vyhodnocení technického stavu pomocí aplikace TEAwater. Hodnocen byl stav 

p ed rekonstrukcí a po provedené rekonstrukci. 

  

Klíčová slova 

analýza rizik ve ejných vodovod , posouzení rizik, ízení rizik, WaterRisk, technický 

stav vodojem , TEAwater, ve ejný vodovod, skupinový vodovod 

 

Abstract  

The diploma thesis is primarily focused on risk analysis and risk assessment 

of drinking water supply systems. In the research, the issues of risk analysis and 

risk assessment considering world and Czech Republic, were summarized. 

Software WaterRisk, which was developed by BUT Brno, was used for risk 

assessment of a particular water supply system in T ebom.  

Next, the thesis is aimed on technical audit of water tanks. There was a 

research of technical audit in the world and in the Czech Republic. Also assessment 

of technical audit of a particular water tank, which had to be anonymized, using 

software TEAwater is described in detail. Two conditions were considered: before 

and after reconstruction. 

 

Key Words 

risk analysis of water supply systems, risk assessment, risk management, 

WaterRisk, technical audit of water tanks, water supply systém, TEAwater 

 



Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojem    Bc. Lucie Tanistrová 

Diplomová práce 

4 

 

TANISTROVÁ, Lucie, Bc. Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojemů. 

Brno, 2020. 104 s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

stavební, Ústav vodního hospodá ství obcí. Vedoucí práce doc. Ing. Ladislav 

Tuhovčák, CSc. 

 

 



Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojem    Bc. Lucie Tanistrová 

Diplomová práce 

5 

 

Prohla uji, e elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem 

Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojemů je shodná s odevzdanou 

listinnou formou. 

 

 

V Brně dne …………………… 

 

.……………………………………………...  

Bc. Lucie Tanistrová   

  autor práce   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohla uji, e jsem diplomovou práci s názvem Hodnocení technického stavu 

a posouzení rizik vodojemů zpracoval(a) samostatně a e jsem uvedl(a) v echny 

pou ité informační zdroje.  

 

V Brně dne …………………… 

 

.……………………………………………...  

Bc. Lucie Tanistrová   

  autor práce   

 

10. 1. 2020 

10. 1. 2020 



Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojem    Bc. Lucie Tanistrová 

Diplomová práce 

6 

 

Tímto bych chtěla poděkovat svému vedoucímu diplomové práce panu 

doc. Ing. Ladislavu Tuhovčákovi, CSc. za cenné rady a u itečné p ipomínky během 

psaní. 

P i zpracovávání diplomové práce jsem měla také p íle itost setkat 

se s lidmi ze společnosti SmVaK Ostrava a.s. Chtěla bych i jim tak poděkovat za 

jejich věnovaný čas, poskytnuté informace a materiály, ochotu a p íjemné jednání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojem    Bc. Lucie Tanistrová 

Diplomová práce 

1 

 

1 CÍLE PRÁCE ........................................................................................................ 2 

2 ÚVOD ................................................................................................................ 3 

2.1 POSOUZENÍ TECHNICKÉHO STAVU VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY ............................ 4 

2.1.1 Vývoj a aktuální stav problematiky ve světě ......................................................4 

2.1.2 Stávající stav problematiky v České republice ...................................................6 

2.2 POSOUZENÍ RIZIK SYSTÉM  ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU....................................... 11 

2.2.1 Vývoj a aktuální stav problematiky ve světě ................................................... 13 

2.2.2 Stávající stav problematiky v České republice ................................................ 17 

3 VYHODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU VODOJEMU V MODULU TEAA APLIKACE 

TEAWATER .............................................................................................................. 31 

3.1 ZÁKLADNÍ POPIS VODOJEMU ................................................................................ 31 

3.2 FUNKCE OBJEKTU V SYSTÉMU ............................................................................... 32 

3.3 STAV OBJEKTU P ED REKONSTRUKCÍ ..................................................................... 33 

3.4 STÁVAJÍCÍ STAV - PO REKONSTRUKCI...................................................................... 37 

3.5 VYHODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU VDJ „A“ ....................................................... 40 

3.6 SROVNÁNÍ A INTERPRETACE VÝSLEDK , ZHODNOCENÍ PRÁCE V APLIKACI................... 44 

4 POSOUZENÍ RIZIK SV T EBOM - WATERRISK ................................................... 48 

4.1 POU ITÉ PODKLADY ............................................................................................ 48 

4.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ................................................................................................ 48 

4.3 POPIS VODÁRENSKÉHO SYSTÉMU ......................................................................... 50 

4.3.1 Zdroje vody......................................................................................................... 51 

4.3.2 Úpravna vody..................................................................................................... 53 

4.3.3 Distribuce vody .................................................................................................. 61 

4.4 ANALÝZA RIZIK SV T EBOM V APLIKACI WATERRISK ............................................... 65 

4.5 VÝSLEDKY ANALÝZY A POSOUZENÍ RIZIK ................................................................ 86 

4.6 NÁVRH ÚPRAV APLIKACE WATERRISK .................................................................... 89 

5 ZÁVĚR .............................................................................................................. 93 

6 POU ITÁ LITERATURA ..................................................................................... 94 

SEZNAM TABULEK, GRAF , ROVNIC ....................................................................... 97 

SEZNAM OBRÁZK  ................................................................................................. 99 

SEZNAM POU ITÝCH ZKRATEK A SYMBOL  ......................................................... 101 

SUMMARY ............................................................................................................. 104 

 



Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojem    Bc. Lucie Tanistrová 

Diplomová práce 

2 

 

 

P edlo ená diplomová práce se zabývá p edev ím analýzou a posouzením rizik 

vodárenských systém  zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Jedná se 

v současnosti ve vodárenských kruzích o hojně diskutované téma, nebo  

provozovatelé vodovodních sítí musí ze zákona tuto analýzu rizik vyhotovit a 

zapracovat do svých provozních ád  a to dle platné vyhlá ky nejpozději do 

1.11.2023. Do české legislativy byla analýza rizik ve ejných vodovod  

implementována na základě evropských směrnic. 

Cílem této diplomové práce bylo provést re er i dané problematiky jak ve světě, 

tak v České republice. Nabyté poznatky pak byly vyu ity p i zpracování analýzy a 

posouzení rizik v softwaru WaterRisk, vyvíjeném na VUT v Brně, na konkrétním 

skupinovém vodovodu v T ebomi, který spravuje společnost SmVaK Ostrava a.s. 

Práce se rovně  zabývá technickým posouzením vodojem . Je t eba zmínit, e 

v této práci byla prioritou riziková analýza vodovod  a technickým posouzením 

vodojem  se proto práce věnuje spí e okrajově. Stručně byl p edstaven software 

vyvíjený na VUT v Brně TEAwater slou ící pro technický audit ve ejných vodovod . 

Ukázka hodnocení v jednom ze sedmi modul  aplikace, modulu TEAA (vodojemy), 

byla provedena na konkrétním zemním vodojemu, který musel být pro účely práce 

anonymizován. Vybraný vodojem byl hodnocen dvakrát: zaprvé ve stavu p ed 

rekonstrukcí a následně po provedené rekonstrukci. V p ípadě zájmu o hlub í 

poznání problematiky hodnocení technického stavu nejen vodojem  se budu 

odkazovat na diplomovou práci ing. Milana Veče y zpracovanou výhradně na téma 

Technický audit ve ejných vodovod . 

V praktické části byla, jak u  je zmíněno vý e, provedena analýza rizik 

konkrétního skupinového vodovodu T ebom ve spolupráci s provozovatelskou 

společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Po zpracování 

analýzy v softwaru WaterRisk byly p edlo eny p ípadné návrhy na zlep ení 

respektive úpravy aplikace. Toté  platí pro vyhodnocení technického stavu 

vodojemu a návrh úprav v aplikaci TEAwater. 
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Úvodem ke své diplomové práci je nezbytné uvést, e po konzultaci s vedoucím 

diplomové práce panem doc. Ing. Ladislavem Tuhovčákem, CSc. a pracovníky 

společnosti SmVaK Ostrava a.s., se kterými jsem měla mo nost během 

zpracovávání práce spolupracovat, bylo rozhodnuto, e práce se částečně odkloní 

od p vodní formulace zadání a zároveň se zamě í primárně na posouzení rizik 

systém  zásobování vodou (SZV). A to z následujících d vod : v praxi se v dy 

p istupuje k systému zásobování vodou komplexně, ne e í se izolované prvky 

systému, kup íkladu vodojem je mezičlánek mezi úpravnou vody (ÚV) a rozvodnou 

vodovodní sítí (RVS). Vznik ne ádoucího stavu na ÚV v podobě kontaminace pitné 

vody se pak projeví i v následujících prvcích systému, které jsou spolu provázány. 

Proto, aby výsledky diplomové práce mohly být p ínosem nejen pro mne, ale 

byly vyu itelné rovně  pro vodárenskou společnost, bylo rozhodnuto, e v rámci 

praktické části se bude posuzovat vodárenský systém jako celek – tedy bude 

provedena analýza systému od zdroje po rozvodnou vodovodní sí , na kterou jsou 

p ímo napojeni spot ebitelé. Společností SmVaK Ostrava a.s. mi byl p idělen men í 

skupinový vodovod v T ebomi - jedná se o vodovod obecního typu. 

Změna obsahu diplomové práce byla odsouhlasena ze strany vedoucího práce 

pana doc. Ing. Ladislava Tuhovčáka, CSc. 

V úvodní kapitole byl shrnut stávající stav e ené problematiky: situace ve světě 

a v České republice, legislativní hledisko a vývoj analýzy z pohledu provozovatel . 

Dále byl p edstaven software WaterRisk, který byl vyvíjen ve spolupráci VUT v Brně, 

Státního zdravotního ústavu a Vodárenské akciové společnosti, a.s. (VAS a.s.) a 

který umo ňuje zpracování rizikové analýzy a posouzení rizik SZV. Společnost 

SmVaK Ostrava a.s. v leto ním roce zakoupila licence a bude posuzovat rizika svých 

vodovodních systém  dle tohoto software – měla jsem mo nost podílet se na 

zpracování rizikové analýzy SV T ebom, která je p edmětem praktické části. 

Co se týče praktické části hodnocení technického stavu vodojem , v modulu 

TEAA byl vyhodnocen anonymní zemní vodojem ve dvou variantách: ve stavu p ed 

a po provedené rekonstrukci a následně byly navr eny p ípadné úpravy aplikace. 

Ov em nosná část diplomové práce je riziková analýza a posouzení rizik (RA/PR). 
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Technický audit vodárenské infrastruktury se provádí za účelem zji tění 

reálného technického stavu jednotlivých prvk  vodovodní sítě. Umo ňuje 

provozovatel m odhalit citlivá či slabá místa v systému a jednodu e a p ehledně 

prezentovat skutečný stav. 

Výsledky technického auditu vodovod  poté slou í k vlastní pot ebě 

vlastníka/provozovatele, který je pravděpodobně vyu ije pro optimalizaci investic 

jako podklad p i zpracovávání krátkodobých a st ednědobých plán  financování 

obnovy (PFO) vodárenské infrastruktury, jako podklady k rizikové analýze nebo za 

jinými účely. 

Tato podkapitola stručně pojednává o metodikách hodnocení technického stavu 

ve ejných vodovod  ve světě a v ČR. Bude shrnut aktuální legislativní rámec a 

p edstaven software (respektive soubor softwarových aplikací umístěných na 

společném webovém rozhraní) vytvo ený na ÚVHO FAST VUT v Brně TEAwater, ve 

kterém se zamě ím speciálně na modul TEAA (vodojemy). 

 

V zahraničí je věnována problematice technického stavu vodovod , úzce 

související s efektivním plánováním investic do této infrastruktury, značná 

pozornost. 

Ve výročních zprávách světových agentur a organizací jako jsou nap . IWA 

(International Water Association), ASCE (American Society of Civil Engineers) nebo 

AWWA (American Water Works Association) si m eme p ečíst o celosvětovém 

problému stárnoucí vodárenské infrastruktury a pot eby její obnovy (týká se 

ov em vyspělých zemí). 

Roku 2007 americká federální vládní Agentura pro ochranu ivotního prost edí 

EPA (U.S. Environmental Protection Agency) zahájila výzkumný program určený pro 

identifikaci a popis dosud pou ívaných metodik pro posuzování technického stavu 

vodárenských distribučních systém  (Aging Water Infrastructure Research 

Program). Cílem výzkumu bylo dále rozvinout tyto metodiky a vnést do nich 

inovativní p ístupy v hodnocení tak, aby bylo dosa eno nákladově výhodněj ího 

provozování vodovodní infrastruktury, efektivních oprav a obnovy stárnoucích a 

selhávajících prvk  v systémech nejen pitné vody, ale i v systémech odkanalizování. 
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Dále se ve výzkumu zamě ili na vývoj a aplikaci pokročilých mana erských p ístup  

v dané oblasti. [2, 3] 

Ve výroční zprávě ASCE (tzv. Infrastructure report card) z roku 2017 se mj. 

dočteme, e pokud USA vá ně uva ují o dosa ení systému infrastruktury, který by 

byl vhodný pro 21. století, je t eba podniknout určité kroky, počínaje zvý enými 

dlouhodobými a d slednými investicemi. Ve zprávě upozorňují na současné 

odkládání investic do obnovy, co  vede pouze ke zvy ování náklad  do budoucna a 

stupňuje se tak riziko stárnoucího systému infrastruktury. V tomto ohledu spat uji 

jistou paralelu se situací s financováním obnovy vodárenské infrastruktury v České 

republice. V USA je pitná voda dodávána potrubím o celkové délce p es 1 milion 

mil (více ne  1,6 mil. km). Značná část potrubí byla polo ena na počátku 20. století 

s očekávanou ivotností 75 – 100 let. Se současnými nástroji a pr měrným 

tempem výměny vdv potrubí 0,5 % za rok bude Američan m celková obměna sítě 

trvat asi 200 let, tedy ivotnost potrubí bude p ekročena témě  dvojnásobně. Podle 

AWWA si modernizace stávajících vodovodních systém  v USA a uspokojování 

pot eb pitné vody rostoucí populace vy ádá alespoň 1 bilion dolar . [4] 

Odhaduje se, e úniky vody zp sobené netěsnostmi stárnoucích potrubí 

dosahují 14 – 18 % z celkového mno ství upravené vody za den. Toto ztracené 

mno ství pracně upravené pitné vody by jinak vystačilo na zásobení 15 milion  

domácností. [4] 

Asociace AWWA vytvo ila v roce 2006 Free Water Audit Software jako nástroj pro 

zpracování audit . V současné době je k dispozici poslední verze 5.0 z roku 2014. 

Program slou í ke kvantifikaci a sledování ztrát vody v rozvodném systému, 

pomáhá ke zji tění problémových oblastí a umo ňuje tak zlep it efektivitu a 

návratnost vynalo ených náklad . Nejedná se tedy o klasický technický audit. 

Pracuje se v prost edí Excel, kdy u ivatel postupně v jednotlivých listech (tzv. 

worksheets) vyplňuje pot ebné údaje týkající se mno ství vody (spot eba vody, 

ztráty vody apod.). Výsledné hodnocení program poskytuje ve formě skóre, kde 

maximum je 100. Takto získané hodnocení se pak pou ívá pro porovnávání stav  

vodovodních systém . V USA je program ve značné mí e roz í ený. [5, 6] 

Pro hodnocení technického stavu SZV (systém  zásobování vodou) se vyu ívají 

r zné metodiky. Existuje model hodnocení technického stavu vodovodních ad  

zalo ený na tzv. metodě AHP (metoda analytického hierarchického procesu). 

Tomuto modelu se podrobněji věnuje diplomant Bc. Milan Veče a ve své práci (viz 

[6]) nebo odborný článek Indirect Condition Assessment of Water Mains (viz [8]). 
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Dal í analytická metoda FMEA (Failure Mode and Effects Analysis, analýza 

mo ného výskytu a vlivu vad) byla vyvinuta v 60. letech minulého století 

společností NASA jako nástroj pro hledání záva ných rizik. V současné době 

metoda na la rovně  civilní uplatnění a to nejen v pr myslové sfé e p i r zných 

výrobních procesech, ale na této metodě je rovně  zalo ena právě jedna z metodik 

hodnocení technického stavu vodovod . [7]  

 

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu 

a o změně některých zákon  (v platném znění) ukládá vlastníkovi vodovodu (resp. 

kanalizace) zji ovat údaje o technickém stavu jeho vodovod  (resp. kanalizací) a 

na vy ádání tyto údaje ve lh tě stanovené ve výzvě ministerstva poskytnout (§ 8, 

odst. 12). Technický audit je dále specifikován v § 38. [9] 

Vyhlá ka Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o změně některých zákon  

(zákon o vodovodech a kanalizacích) v § 36, odst. 1 uvádí výčet, z jakých částí má 

technický audit sestávat. [10] 

Nicméně ačkoliv existuje legislativní po adavek (viz vý e) pro zji ování 

technického stavu prvk  vodárenské infrastruktury, p esto doposud nebyl 

vytvo en závazný jednotící postup stanovení technického stavu. 

V České republice provozovatelé mají vlastní zp soby hodnocení nejčastěji 

zalo ené na základě procenta opot ebení majetku (hodnotí ov em na základě 

Obr. 2.1 Ukázka prost edí volně dostupného software vytvo eného asociací AWWA pro 
zpracování audit  Free Water Audit Software. [5] 
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vlastního uvá ení). To ale vede k tomu, e pak není mo né objektivně porovnávat 

technický stav systém  zásobování vodou hodnocených r znými vodárenskými 

společnostmi. [11] 

Navíc značná část p edev ím men ích provozovatel  se hodnocení technického 

stavu systematicky ani nevěnuje. P itom výsledky hodnocení technického stavu 

jsou vyu ívány jako zdroj informací pot ebných pro zpracování st ednědobých 

plán  financování obnovy, které opět ukládá vypracovávat zákon č. 274/2001 Sb. 

ve znění pozděj ích p edpis . Tyto st ednědobé plány se zpracovávají na dobu 10 

let s aktualizací ka dých 5 let a uvádějí objem financí pot ebných na realizaci 

obnovy infrastruktury. Nicméně ani u PFO dosud neexistoval jednotící postup 

v jejich zpracování. Proto si dovolím malé odbočení. 

V současné době je vytvo en návrh Metodického pokynu pro zpracování a 

dokládání realizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, jeho  cílem je 

právě postup p i tvorbě PFO sjednotit. Návrh tohoto metodického pokynu 

Ministerstva zemědělství je aktuálně p ipomínkován ze strany vlastník  a 

provozovatel  vodovod  a kanalizací, zpracovatel  PFO vodovod  a kanalizací, 

vodoprávních a finančních ú ad  a dal ích odborník , kterým je určen a kte í mají 

mo nost vyjád it svá stanoviska k jeho znění, ne  bude p edlo en ke schválení. [25] 

Pro zajímavost, dle Asociace vlastník  vodárenské infrastruktury bude odhadem 

pot ebné mno ství finančních zdroj  nutných pro obnovu p ivaděč  vodárenských 

Tab. 2.1 P íloha č. 18 vyhl. č. 428/2001 Sb. ve znění pozděj ích p edpis . Tabulka plánu 
financování obnovy vodovod  nebo kanalizací (st ednědobý plán). [10] 
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soustav za období 20 let (2020 – 2039) dosahovat cca 15 a  20 miliard korun. Dal í 

skupinové vodovody si pak vy ádají investice ve vý i a  25 miliard korun. 

S postupnou obnovou by se mělo začít v roce 2020. [26] 

Pro vznik jednotícího metodického pokynu, kterým bude zaji ováno plánování 

systémové obnovy a strategického rozdělení investic, nastal nejvy í čas. 

Zpět k posuzování technického stavu vodárenské infrastruktury. Také ÚVHO 

FAST VUT Brno se ji  několik let zabývá návrhem vhodných metodik a jednotícího 

postupu p i p edbě ném vyhodnocování technického stavu vybraných prvk  SZV 

tak, aby bylo mo né nejen efektivně vytipovat problémová místa a části SZV, které 

by měly být za azeny do PFO, ale také vzájemně porovnávat posuzované systémy 

r zných vodárenských společností a jejich jednotlivé části mezi sebou. Výsledkem 

je aplikace TEAwater. [11]  

Byla vyvíjena pracovníky na ÚVHO FAST VUT v Brně a slou í k 

p edbě nému vyhodnocení technického auditu prvk  SZV. 

Metodika pou itá v aplikaci vychází z ji  vý e zmiňované metody FMEA (Failure 

Mode and Effects Analysis), je  umo ňuje semikvantitativně posuzovat systém a 

jeho prvky. K provedení technického auditu (TA) metodou FMEA bylo nutné 

stanovit technické ukazatele (TU) pro jednotlivé subsystémy (moduly) zásobování 

vodou (vodovodní sítě, vodojemy, p iváděcí ady, čerpací stanice, zdroje vody). Pro 

ka dý TU byly nadefinovány postupy jeho stanovení, vstupní data, fyzikální rozměr 

a zp sob prezentace. 

Aplikace je rozčleněna do 7 modul . Moduly p edstavují jednotlivé prvky 

vodárenské infrastruktury a sice jsou následující: 

 Modul TEAR – Vodní zdroje 

 Modul TEAT – Úpravny vody 

 Modul TEAM – P iváděcí ady 

 Modul TEAA – Vodojemy 

 Modul TEAP – Čerpací stanice 

 Modul TEAN – Vodovodní sí  

 Modul TEAS – Vodovodní ady 

Ka dý modul je navíc rozdělen na 2 části: 

 Stavebně-technickou (ST) 

 Technologicko-provozní (TP) 
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Výsledné celkové hodnocení posuzovaného objektu vzniká slo ením těchto 

dvou dílčích částí. V ka dé části ST i TP se hodnotí tzv. technické ukazatele, v rámci 

kterých jsou hodnoceny jednotlivé faktory. Faktory se hodnotí bodově buď 0, 1, 2 

nebo 3, p ičem  nula značí, e není k dispozici dostatek vstupních dat pro 

vyhodnocení daného faktoru. [11] 

Technické posouzení vodárenské infrastruktury s vyu itím aplikace TEAwater 

bylo p edmětem ji  povícero závěrečných prací, i z tohoto d vodu si dovoluji tuto 

kapitolu zestručnit a pro podrobněj í informace ohledně hodnocení a nastavení 

vah faktor m se budu opět odkazovat na práci Bc. Veče y (viz [6]) a dal ích. 

V praktické části bude názorně p edvedena ukázka hodnocení v modulu TEAA 

na skutečném zemním vodojemu, který byl hodnocen ve stavu p ed a po 

provedené rekonstrukci. 

 

Obr. 2.2 Prost edí aplikace TEAwater. Zalo ení nového projektu. [12] 
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Obr. 2.3 Výběr modulu TEAA (vodojemy) v aplikaci a volba kategorie ST 

ukazatel  pro hodnocení stavebně-technické části. [12] 
 

Obr. 2.4 Detail vybraného ukazatele s výčtem jeho faktor  a 
p ednastavených vah. Váhu ka dého faktoru lze upravit dle po adavk  

u ivatele. [12] 
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V současné době je problematice zabezpečenosti dodávky pitné vody 

z ve ejných vodovod  spot ebitel m v po adovaném mno ství a kvalitě věnována 

značná pozornost ze strany jak mezinárodních i státních orgán , tak vlastník  i 

provozovatel  vodárenské infrastruktury. 

Posouzením rizik se ve stručnosti rozumí proces vedoucí od popisu systému 

zásobování vodou (SZV), p es identifikaci zdroj  rizik (identifikace mo ných 

nebezpečí), následnému odhadu rizik (stanovení míry rizika) a jejich vyhodnocení 

(resp. stanovení p ijatelnosti rizika). Pokud je součástí procesu i následný návrh 

kontrolních opat ení k odstranění nebo zmírnění nep ijatelných rizik v celém SZV 

(nap . pravidelný monitoring), pak ji  hovo íme nikoliv o posuzování ale o ízení 

rizik. 

Podrobněji je tento proces rozepsán ve vyhlá ce č. 252/2004 Sb., ve znění 

pozděj ích p edpis  (viz podkapitola 2.2.2 ČR). 

Zabezpečenosti systém  spočívající v rizikové analýze a eliminaci rizik se ji  radu 

let věnují v nejr zněj ích pr myslových odvětvích u výrobních proces  a p i e ení 

in enýrských úloh nap . v elektrotechnickém, leteckém, raketovém, materiálovém 

či t eba nukleárním in enýrství. 

Obr. 2.5 Posouzení a management rizik (ČSN IEC 300). [13, 15] 
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S implementací tohoto p ístupu (tedy posuzování a ízení rizik) v oblasti systém  

zásobování vodou p i la Světová zdravotnická organizace (World Health 

Organization, WHO). Podle WHO se toti  jedná o nejefektivněj í zp sob, jakým lze 

konzistentně zajistit zabezpečení dodávky pitné vody v SZV. P ístup je zalo ený na 

komplexním vyhodnocení a ízení rizik, zahrnuje v echny prvky zásobování vodou 

od povodí zdroje a  ke kohoutku spot ebitele. Jedná se o tzv. Water Safety Plans 

(WSP) – Plány pro bezpečné zásobování vodou. (více viz podkapitola 2.2.1 Svět) 

Jejich zavedení a ukotvení v legislativě jednotlivých stát  by mělo umo nit 

efektivněj í kontrolu vodárenského provozu ze strany státu a mohlo by se rovně  

jednat o u itečný nástroj k iniciaci zlep ení stavu provozování zejména malých 

vodovod , které bývají často neprofesionálně provozovány a kde bývají problémy 

četněj í. 

V dne ní době se dokonce hovo í o společném posouzení rizik jak systém  pro 

zásobování pitnou vodou tak zároveň systém  pro odvádění a či tění odpadních 

vod – tzv. WSSP (Water and Sanitation Safety Plan). Integrace posouzení systému 

odvádění a či tění OV je zamý leno prozatím pro velmi malá a malá spot ebi tě 

((very) small-scale water supplies – SSWS). Jednotná a jasná definice pro velmi malé 

a malé spot ebi tě neexistuje, nicméně v Evropské unii jsou obecně za malá 

spot ebi tě pova ována ta, která vyrobí do 1000 m3 pitné vody za den nebo počet 

zásobovaných obyvatel nep esáhne 5000. U velmi malých spot ebi  se dá hovo it 

o 10 m3 vody vyrobené za den a 50 obyvatelích. 

Problém SWSS spočívá v tom, e často nejsou adekvátně provozována, není 

výjimkou decentralizované zásobení obyvatelstva vodou nap . ze studní, kde voda 

nesplňuje po adavky na kvalitu pitné vody. S odpadními vodami je často 

nakládáno rovně  decentralizovaným zp sobem (DČOV) nebo nebývají či těny 

v bec a jejich vypou tění bezprost edně do okolního prost edí zp sobuje 

kontaminaci zdroj , čím  se kruh uzavírá, nebo  to vede k dal ímu zhor ování 

kvality vody ve spot ebi ti. 

Nejen u malých sídel mají oba systémy k sobě blízko a vzájemně se mohou (v 

negativním smyslu) ovlivňovat, tak e společné celistvé posouzení má jistě odborný 

smysl. 

Dle mého soudu moderní vodárenství 21. století postupně spěje 

k sofistikovanému preventivnímu a vědecky podlo enému nástroji umo ňujícímu 

maximálně eliminovat vznik poruch jejich systematickým zji ováním a 

vyhodnocováním včetně p ijímání opat ení k jejich odstranění, co  v d sledku 
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povede k efektivnímu hospodá ství, nebo  nále itě provozovaná a zabezpečená 

vodárenská infrastruktura bude znamenat významné u et ení náklad  spojených 

s náhlými a rychlými sanačními opat eními, které tak témě  odpadnou. [13, 16, 17, 

18] 

 

S první my lenkou aplikace analýzy rizik na vodárenské systémy p i el v roce 

1994 nizozemský mikrobiolog A. H. Havelaar, který se inspiroval principy metody 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) neboli metody Analýzy rizik a 

kritických kontrolních bod . Tato komplexní metodika se ji  od 70. let (kdy byla 

plo ně zavedena v USA) vyu ívá v potraviná ském pr myslu. Jejím cílem je 

identifikovat místa (CCP – Critical Control Points) v procesu výroby potravin, kde 

hrozí vznik potenciálního rizika, a pomocí p edem vybraných ukazatel  tato místa 

monitorovat a tímto p edcházet produkci jakostně nevyhovujících výrobk .  

Výhodou této metodiky je její flexibilita a aplikovatelnost na rozdílné výrobní 

postupy, co  umo nilo její uplatnění konečně i ve vodním hospodá ství. V oblasti 

vodárenských systém  musí riziková analýza ov em zahrnout mnohem vět í 

prostor. ir í analýza rizik by měla sledovat jak rizika hrozící p ed výrobou pitné 

vody (v povodí, v ochranném pásmu zdroje), tak po ní (rizika v distribuční síti, 

domovních rozvodech), ne jako tomu je u výroby potravin, kdy stačí sledovat 

proces výroby samotné. 

Na tomto konceptu systému ir í analýzy rizik vycházející z HACCP jsou 

postaveny tzv. Water Safety Plans (WSP) nebo-li Plány pro zaji tění bezpečného 

zásobování vodou, které jsou vyústěním mezinárodních snah a novou strategii 

v dodávce nezávadné pitné vody. Vydání WSP p edcházelo několik světových 

konferencí, nap . Water Safety – Risk Management Strategies for Drinking Water 

(Berlín, 04/2003) nebo Drinking Water Risk Management Strategies (Ann Arbor – USA, 

05/2004). Tyto plány jsou součástí t etího vydání Doporučení pro kvalitu pitné vody 

(Guidelines for Drinking-Water Quality, 2004) Světové zdravotnické organizace 

(World Health Organization, WHO), kterou respektuje vět ina zemí světa. 

Krom WHO se o tvorbu WSP velkou měrou zasadila té  Mezinárodní asociace 

pro vodu (International Water Association, IWA), která publikovala tzv. Bonnskou 

vodní chartu (Bonn Charter for Safe Drinking Water, 2004). Doporučení pro kvalitu 

pitné vody a Bonnská vodní charta jsou vzájemně propojené dokumenty, které se 

doplňují. 



Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojem    Bc. Lucie Tanistrová 

Diplomová práce 

14 

 

Dal ím legislativně významným dokumentem se stala v rámci EU směrnice 

o pitné vodě (tzv. Drinking Water Directive, DWD) Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 

1998. Směrnice o jakosti vody určené pro lidskou pot ebu byla v minulosti ji  

několikrát p epracována (2003, 2009, 2015) a v současnosti Evropská komise 

p ijala dne 1. února 2018 návrh k dal í novelizaci. Ta se bude týkat p edev ím 

p ehodnocení parametr  pro sledování kvality vody, je  byly stanoveny p ed 

20 lety, a je pravděpodobné, e po p ezkoumání budou muset být upraveny. 

O návrh modernizace směrnice se zasadila evropská občanská iniciativa 

Right2Water ECI. Co se týče ízení rizik, je d le ité zmínit, e DWD neobsahuje 

sjednocující metodiku pro posouzení a ízení rizik, ale pouze doporučuje principy; 

samotné provedení posouzení rizik nechává v kompetenci jednotlivých členských 

stát . 

Implementace posuzování a ízení rizik do vodárenských systém  se od počátku 

tě í podpory ze strany vědecko-výzkumných institucí nejen v Evropě, ale po celém 

světě. Testování na nejr zněj ích p ípadových studiích a pilotních projektech na 

r zných místech světa v odli ných podmínkách byly a jsou d le itou součástí 

v procesu zlep ování a napomáhají vývoji metodiky. [13, 19] 

 WSP byly od počátku v eobecně p ijaty, nicméně vládní organizace, 

provozovatelé i odborná ve ejnost po adovali podrobněj í zpracování a konkrétní 

návod, jak tyto plány p evést do praxe. Z tohoto d vodu byla vypracována p íručka 

(Water Safety Plan Manual), která na tyto po adavky odpovídá. 

Práce na tvorbě plánu je rozdělena do 11 dílčích etap/krok  (v p íručce 11 

learning modules), kdy ka dý klíčový krok je detailně rozebrán. 

Hlavní kroky WSP jsou shrnuty v tabulce 2.1. 
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   Tab. 2.2 Postupné kroky pro zpracování WSP. [13, 20, 21] 
 

KROK č.

11
P ezkoumání plánu po 

nehodě

V p ípadě, e se v systému zásobování vyskytne 
problém, který ohro uje dodávku a distribuci pitné 
vody, je nutné jej vy e it a p ezkoumat a znovu 
p ehodnotit WSP.

9
Rozvíjení podp rných 

program

Podp rnými programy jsou my leny aktivity vedoucí 
k rozvoji vzdělávání a roz i ování znalostí (pr bě ná 
kolení a kurzy), závazky pojící se k dodr ování plán  

nebo zvy ování schopnosti systém  dodávat 
zabezpečenou vodu (preventivní údr ba, kalibrace 
p ístroj , atd.).

10 P ezkoumání plánu
Plánování a provádění pravidelného p ezkoumání 
účinnosti plánu na základě nových zku eností, 
výsledk  o kvalitě vody a havárií.

7 Verifikace plánu
Znamená ově ení jeho účinného provádění 
prost ednictvím externích i interních audit  či 
sledování spokojenosti spot ebitel .

8 P íprava postup  ízení
Znamená standardní dodr ování provozních ád  a 
p ípravu postup  zvládání krizových situací.

5

Vypracování, 
implementace a 

udr ování plánu zlep ení

Provedení či naplánování nápravných a kontrolních 
opat ení u nep ijatelných rizik. Potvrzení existujících 
nebo zavedení nových kontrolních či nápravných 
opat ení vedoucích ke sní ení nebo p edcházení 
ostatních významných rizik.

6 Provozní monitoring
Provozní monitoring zahrnuje sledování zvolených 
kontrolních opat ení včetně kontroly správné 
provozní (výrobní) praxe a jejich dokumentaci.

3
Identifikace nebezpečí a 

posouzení rizik

Identifikování v ech existujících nebo hrozících 
nebezpečí v systému. Následné posouzení rizik je 
zalo eno na dostupných podkladech (dokumentace, 
rozbory vody, apod.).

NÁZEV MODULU/KROKU POZNÁMKA

4

Stanovení nápravných 
opat ení, p ehodnocení 

a prioritizace rizik

Ustavení e itelského týmu odpovědného za 
zpracování a zavedení plánu pro zaji tění 
bezpečného zásobování pitnou vodou. Výběr 
kvalifikovaných a dostatečně obeznámených osob.

Sestavení pracovního 
týmu

1

2
Popis systému 

zásobování vodou

Inventura celého systému (zdroj, ÚV, akumulace, 
distribuce) po stránce technické, organizační i 
personální.
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 Plány pro bezpečné zásobování pitnou vodou jsou doposud úspě ně 

implementovány jak v ekonomicky vyspělých tak rozvojových zemích po celém 

světě.  Uganda byla první africkou zemí, která pou ila plány WSP s cílem splnit své 

národní standardy (normy). Od roku 2008 pou ívá WSP Vietnam pro své systémy 

zásobování pitnou vodou ve městech a uvádí výhody jako zlep ení kvality pitné 

vody, zvý enou spokojenost spot ebitel , sní ení počtu p ípad  nemocí í ených 

vodou, zaji tění kontinuální dodávky vody a účelnost rozdělování investic. 

Dle pr zkumu uve ejněném v roce 2017 organizacemi WHO a IWA p ijalo 

v současné době plány WSP v r zném stupni implementace 93 zemí, z nich : 

 30 % zemí se nachází v počátečních fázích p ejímání WSP, 

 46 zemí uvedlo, e ji  mají nastaveny politické a regulační nástroje, které 

zavádění plán  WSP podporují ne-li p ímo vy adují, 

 a dal ích 23 zemí tyto nástroje vytvá í. 

Je z ejmé, e za poslední dekádu p ejímání plán  WSP značně stouplo. A 

očekává se, e tento trend bude pokračovat i nadále, vzhledem k faktu, e v zá í 

roku 2015 na summitu OSN v rámci tzv. Agendy 2030 "P eměna na eho světa: 

Agenda pro udr itelný rozvoj 2030" (Transforming our World: The 2030 Agenda for 

Sustainable Development) byly p ijaty Cíle udr itelného rozvoje (Sustainable 

Development Goals, SDGs), z nich  Cílem 6 (z celkových 17) je do roku 2030 zajistit 

v em cenově dostupnou pitnou vodu a sanitační za ízení a udr itelné hospoda ení 

s nimi. Indikátorem, který bude mě it plnění tohoto cíle, bude procento populace 

vyu ívající tzv. „safely managed drinking-water services“ – zabezpečené slu by pro 

dodávku pitné vody. Skutečností z stává, e na světě stále nejméně 1,8 miliardy lidí 

Obr. 2.6 Implementace plán  WSP ve světě dle pr zkumu uskutečněném r. 2017. [22] 
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spoléhá na zdroje vody, které jsou fekálně kontaminovány. [21, 22] 

Analýzou náklad  a p ínos  (cost-benefit analysis), která se pou ívá pro 

hodnocení investičních projekt  a zohledňuje nejen bě né finanční hodnocení 

projektu, ale rovně  socio-ekonomický aspekt, bylo odhadnuto, e 1 euro vlo ené 

do prevence (údr by SZV) p inese úspory ve vý i 3 – 11 eur. Samoz ejmě se jedná 

pouze o hrubé vyčíslení, nebo  spočítat ekonomický p ínos preventivního opat ení 

lze jen stě í. [17] 

 

Legislativa České republiky v posledních dvou letech prodělala významné 

změny, co se týče p ístupu k provádění analýzy a posouzení rizik SZV. Ačkoliv je 

riziková analýza zakotvena v legislativě ji  relativně dlouhých 15 let a za tu dobu 

byla nesčetněkrát p edmětem diskuzí a obecně ve la v povědomí odborné 

ve ejnosti, p esto a  teprve nyní mají provozovatelé vodovod  nově ze zákona 

povinnost zpracovat tuto analýzu a posouzení rizik, které se stanou součástí jejich 

provozních ád  schvalovaných KHS. 

Od 1.11.2017 jim to ukládá novela zákona o ochraně ve ejného zdraví 

č.258/2000 Sb., ve znění pozděj ích p edpis . V § 3c odst. 5 se stručně uvádí, e 

posouzení rizik má obsahovat popis SZV, popis zji těných nebezpečí a odhad jejich 

záva nosti a stanovení nápravných nebo kontrolních opat ení k odstranění nebo 

zmírnění nep ijatelných rizik v celém systému zásobování. 

Pro podrobněj í postup vypracování a posouzení rizik a hodnocení výsledk  

tohoto postupu se zákon odkazuje k p íslu nému prováděcímu právnímu 

p edpisu, kterým je vyhlá ka Ministerstva zdravotnictví č.252/2004 Sb., v platném 

znění, kterou se stanoví hygienické po adavky na pitnou a teplou vodu a četnost a 

rozsah kontroly pitné vody. V novele č. 70 z dubna 2018 této vyhlá ky je obsa en 

nový paragraf § 3a Postup vypracování posouzení rizik a hodnocení jeho výsledků, 

který se dále odkazuje pro konkrétní postup vypracování posouzení rizik a 

hodnocení výsledk  tohoto postupu na přílohu č. 7 k této vyhlá ce. 

Struktura vypracování posouzení rizik je rozdělena do 8 návazných krok  (viz 

tabulka 2.2), které ve velké mí e korespondují (resp. vycházejí) z Plán  pro zaji tění 

bezpečného zásobování vodou (WSP) Světové zdravotnické organizace (WHO). 

Systém analýzy rizika byl zase inspirován p ístupem HACCP, který je 

dlouhodobě uplatňován u výroby potravin po celém světě a je pova ován za jeden 

z nejúčinněj ích. Navr ená metodika v p íloze č. 7 (tabulky 2 – 4) ov em není pevně 
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daná, ale umo ňuje provozovatel m aplikovat vlastní, nicméně srovnatelný, 

p ístup, který doká e vhodným zp sobem posoudit následky a pravděpodobnost 

výskytu zji těných nebezpečí, rozdělit je podle míry rizika a určit nep ijatelná rizika. 

U nep ijatelných rizik poté provozovatelé stanoví kontrolní a nápravná opat ení 

vedoucí k eliminaci či odstranění rizika. Ve vyhlá ce je riziko rozděleno do t í 

kategorií: nízké, střední, vysoké, p ičem  za nep ijatelná jsou pova ována vysoká a 

st ední rizika. Výjimku tvo í velké vodárenské systémy s velkým počtem 

identifikovaných rizik, kde jsou za nep ijatelná rizika pova ována kromě vysokých 

jen ta st ední rizika, která by měla velké následky. [14, 16, 23, 24] 

 

 

Tab. 2.3 Struktura a obsah posouzení rizik (více viz p íloha č. 7 k vyhlá ce č.252/2004 Sb., 
v pl. znění). Je patrná podobnost s plány WSP. [23] 

 

KROK č.

8 P ezkoumání účinnosti
Periodické p ezkoumání účinnosti posouzení rizik 
na základě nových zku eností, výsledk  o jakosti 
vody a havárií.

6
Provozní monitorování 

kritických bod
Zavedení systému provozního monitorování 
zvolených kontrolních opat ení u kritických bod .

7 Verifikace
Ově ení správnosti posouzení rizik a provozního 
ádu a jejich účinnosti v praxi.

4 Charakterizace rizika

Odhad pravděpodobnosti vzniku nebezpečí a 
následk  zji těných nebezpečí, určení 
nep ijatelných rizik a s nimi souvisejících kritických 
bod  v systému zásobování.

5
Nápravná a kontrolní 

opat ení

Určení odpovídajících nápravných nebo kontrolních 
opat ení u nep ijatelných rizik nebo dal ích rizik, 
která provozovatel pova uje za významná a 
pot ebná k o et ení, a naplánování jejich provedení 
či zavedení do praxe.

2
Popis systému 

zásobování vodou
Inventura systému po stránce technické, 
organizační i personální.

3 Identifikace nebezpečí

Vyhledání v ech relevantních existujících nebo 
hrozících nebezpečí v posuzovaném systému 
zásobování; popis stávajících kontrolních opat ení a 
jejich propojení s určenými nebezpečími.

NÁZEV OBSAH

1
Ustavení osoby či 
pracovního týmu

Jmenování osoby či ustavení pracovního týmu 
odpovědného za zpracování posouzení rizik a jeho 
zavedení do praxe.
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Změna legislativy se, jak u  bylo zmíněno vý e, dotýká obsahu provozních ád  

vodovod  dodávajících vodu pro ve ejnou pot ebu. P echodné období pro 

zpracování provozních ád  s novým obsahem (zahrnujícím posouzení rizik) a 

jejich p edlo ení ke schválení orgán m ochrany ve ejného zdraví (OOVZ) je 6 let od 

doby nabytí platnosti novely zákona – tj. nejpozději k 1.11.2023. Novelou zákona je 

platnost schválených provozních ád  ze strany OOVZ (tedy Krajských hygienických 

stanic – KHS) omezena na 5 let od vydání platného rozhodnutí. Poté budou muset 

být provozní ády p ezkoumány a aktualizovány. 

Velcí i malí provozovatelé tedy stojí p ed bezprost edním úkolem, jak se 

k legislativě postavit, jeliko  datum 1.11.2023 je relativně krátká doba. Mnozí, 

p edev ím z ad provozovatel  rozsáhlých systém  zásobování vodou, ji  započali 

s vypracováváním plán , nebo  p ed nimi stojí desítky skupinových vodovod , 

které bude pot eba vyhodnotit, a to je časově velmi náročný úkol, který by neměl 

být podceňován. Dá se očekávat, e velké vodárny si vypracují časový 

harmonogram plnění zpracování posouzení rizik (resp. provozních ád ) a ustanoví 

hned několik e itelských tým  podle počtu provozovaných vodovod . 

V p ípadě velké vytí enosti (nebo naopak u malých provozovatel , kterým chybí 

znalosti o dané problematice a mají velmi malé povědomí o provozování svého 

vodovodu, co  nejsou zcela výjimečné p ípady) mohou navázat spolupráci 

s externími konzultačními firmami a nechat si posouzení rizik zpracovat. To ov em 

není obecně pova ováno za nejvhodněj í e ení, nebo  externím pracovník m 

budou chybět znalosti o místních podmínkách a stejně si spolupráce vy ádá 

zástupce provozovatelské společnosti, který bude muset pracovníka s fungováním 

systému zásobování a jeho slabých místech dob e obeznámit. 

Takté  časově náročný úkol čeká Krajské hygienické stanice, kterým budou 

p edkládány k posouzení současně stovky provozních ád . Hygienici budou na 

provozovatele naléhat, aby neodkládali zpracování a  na poslední rok, kdy se 

p edpokládá největ í nápor a zahlcení KHS. 

Odborné vodárenské organizace jako jsou sdru ení SOVAK ČR, asociace CzWA a 

SZÚ vzájemně spolupracují na vytvá ení podpory pro zpracování posouzení rizik. 

Podpora pro tvorbu rizikových analýz je p edev ím smě ovaná na malé a obecní 

provozovatele vodovod , kterým často chybí správná provozní praxe na rozdíl od 

velkých vodárenských společností. Vznikají vzorové studie a tzv. check-listy, které 

slou í pro zjednodu ení procesu posouzení rizik u nejmen ích systém . SZÚ na 

svých webových stránkách (Témata zdraví a bezpečnosti -> Zdraví a ivotní 
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prost edí -> Kvalita vody -> Pitná voda) vydal volně dostupný metodický návod 

„Metodický návod ke zpracování posouzení rizik – verze 2“, který m e slou it jako 

pom cka (není závazný) pro posouzení rizik opět men ích systém  zásobování 

pitnou vodou. Na stránce, která je pr bě ně aktualizována a doplňována, je 

k dispozici více podp rných dokument . 

Bez ohledu na zku enosti a velikost provozovatelských společností CzWA a 

SOVAK ČR po ádají kolící akce, na kterých jsou prezentována d íve zpracovaná 

posouzení rizik.  

SZÚ zase v dubnu loňského roku pro kolil pracovníky hygienických stanic a v 

prosinci 2018 bylo vydáno "Metodické doporučení SZÚ - Národního referenčního 

centra pro pitnou vodu k hodnocení posouzení rizik v rámci schvalování provozních 

řádů vodovodů/studní orgány ochrany veřejného zdraví", které bylo jako interní 

materiál hygienické slu by zasláno p ímo na hygienické stanice. 

V odborných p íspěvcích na téma zpracování posouzení rizik jako součást 

provozních ád  vodovod  se názory víceméně shodují v tom, e nejzaz í termín 

pro vypracování je splnitelný, ačkoliv v adě p ípad  bude znamenat nutnost 

personálního posílení nebo vyu ití externích firem. Zpracování analýzy a posouzení 

rizik, pokud bude kvalitně provedeno, bude pro provozovatele jednoznačně 

p ínosem a dobrým nástrojem pro odhalení, by  i (u dob e provozovaných 

společností) drobných nedostatk  v systému provozování a umo ní se na tato 

slabá místa zamě it a nedostatky odstranit. [1, 17, 24]  

Software WaterRisk byl vyvíjen v rámci vědeckovýzkumného projektu s názvem 

Identifikace, kvantifikace a ízení rizik ve ejných systém  zásobování pitnou vodou 

na Ústavu vodního hospodá ství obcí Fakulty stavební VUT v Brně ve spolupráci 

s externí programátorskou firmou ji  v letech 2006 - 2010. [13] 

V České republice se jednalo o v bec první pokus o implementaci analýzy rizik 

ve ejných vodovod  zalo ený na metodice tvorby WSP s vyu itím softwarového 

podp rného prost edku. [14] 

Na projektu se dále podíleli jako spolu e itelé Státní zdravotní ústav a 

Vodárenská akciová společnost, a.s. (VAS a.s.). 

Výsledkem e ení projektu, který byl ukončen k 30.6.2010, byl tedy nástroj pro 

zpracování analýzy a posouzení rizik (WaterRisk) a obsáhlá publikace shrnující 
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dosavadní poznatky v této problematice a která zároveň měla slou it jako manuál 

pro úspě né zvládnutí a pochopení principu fungování aplikace. 

Nicméně ačkoliv si tv rci publikace v tehdej í době p áli, aby jejich aktivity 

podpo ily nejen státní orgány, ale hlavně vlastníci a provozovatelé vodárenské 

infrastruktury, a aby se výstupy projektu staly impulsem pro dal í rozvoj této 

problematiky, jejich p ání nebylo vysly eno. Hlavním d vodem byl z ejmě fakt, e 

tehdej í legislativa neukládala vlastník m a provozovatel m tuto analýzu 

zpracovat. A tak na několik let z stala aplikace témě  nevyu ita. 

Během skoro desetileté p estávky do lo k podstatným legislativním změnám 

v podobě novelizovaných p edpis  a vyhlá ek. Klíčová byla v roce 2017 novela 

zákona č.258/2000 Sb., ve znění pozděj ích p edpis , která ji  zpracování 

posouzení rizik vy aduje. 

O softwaru WaterRisk se začalo znovu mluvit. Projekt byl o iven a opět se stal 

aktuálním tématem na po ádaných konferencích. Objevili se zájemci o navázání 

spolupráce z ad st edních a velkých provozovatelských společností. Zájem 

projevily nap . společnosti VaK Vy kov a VaK P erov a na podzim 2019 jim ze strany 

VUT v Brně byla nabídnuta spolupráce na pilotních projektech, které by byly 

zpracovávány na reálných vodovodech těchto společností. V jednání jsou i dal í 

vodárny. Dosud nejintenzivněj í a nejdel í novodobá spolupráce ov em probíhá se 

společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  

SmVaK Ostrava a.s. spolu s VUT Brno pracovali během roku 2019 na pilotním 

projektu, během něho  se aplikace WaterRisk upravovala a v některých ohledech 

p izp sobovala nové platné legislativě. Do softwaru byly postupně zapracovávány 

po adavky ze strany SmVaK Ostrava a.s. po konzultaci s e iteli ze strany VUT Brno 

a externím programátorem. WaterRisk tedy během posledního roku doznal mnoha 

změn a výsledkem od podzimu 2019 je nová aktualizovaná verze WaterRisk 2.0. 

I nadále jsou do aplikace implementovány po adavky ze stran i ostatních 

zainteresovaných provozovatel , nicméně se dá konstatovat, e největ í 

nedostatky aplikace byly podchyceny a postupně odstraněny a v současné době je 

k dispozici plnohodnotně vyu itelný softwarový nástroj na analýzu a posouzení 

rizik v souladu s českou legislativou. 

 

Postup provádění analýzy rizik metodikou WaterRisk 

Metodám analýzy rizik obecně i konkrétní metodice WaterRisk se podrobně 

věnuje publikace Analýza rizik ve ejných vodovod  (viz Pou itá literatura [13]). 
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Ačkoliv je v adě aspekt  ji  neaktuální, část, která se zabývá terminologií, 

metodami analýzy rizik a principem fungování aplikace, z stala neměnná. Proto se 

zde na publikaci odkazuji a doporučuji její prostudování v p ípadě zájmu o získání 

hlub ích informací, ačkoliv je t eba brát z etel na to, e aplikace WaterRisk byla 

p izp sobena aktuální legislativě a doznala změn nap íklad ve výsledné 

interpretaci matice rizik nebo hodnocení následk . 

Nepova uji zde za nezbytně nutné uvádět detailní postup p i zpracovávání 

analýzy a opakovat tak publikaci, proto je dal í text spí e stručný a pracuje s ji  

zavedenou terminologií z publikace. 

WaterRisk vychází z metod kontrolního seznamu (tzv. check-lists) a metody 

FMEA/FMECA, které se vzájemně kombinují a doplňují. 

Analýza a posouzení rizik v programu zjednodu eně sestává z: 

 dekompozice a popisu SZV, 

 zji tění v ech mo ných nebezpečí, která by se mohla v systému 

vyskytnout na základě výběru z katalogu nebezpečí (KN) nebo 

nadefinováním vlastního nebezpečí, 

 odhadu rizika na základě analýzy četností pravděpodobnosti výskytu 

jednotlivých ne ádoucích stav  (NS) a analýzy jejich následk  

(kvantifikace rizik pou itím rizikové matice), 

 stanovení nápravných opat ení u nep ijatelných rizik (posouzení rizik). 

Obr. 2.7 Prost edí softwaru WaterRisk 2.0 – úvodní menu projektu. [27] 
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Uvedený postup se týká komplexních systém  a názorně jej ilustruje následující 

schema (obr. 2.8.): 

Pí i zde o komplexních systémech, je z ejmé, e budou existovat také systémy 

jednoduché. Volbu metodiky, zda zvolit jednoduchou nebo komplexní, určuje 

charakter SZV. Rozhodující jsou kritéria jako počet zásobovaných obyvatel, délka 

vodovodních ad , objem vody vyrobené k realizaci (VVR) v m3 za rok nebo slo itost 

pou ité technologie úpravy vody. Cílem zavedení jednoduchých systém  bylo 

zjednodu ení a p edev ím dosa ení úspory času p i provádění analýzy. Ačkoliv se 

postup analýzy rizik jednoduchých systém  li í jen mírně v několika drobnostech, 

lze jím dosáhnout poměrně výrazné úspory času a usnadnit tak provedení základní 

analýzy rizik t eba provozovatel m malých vodovod , kte í se v dané problematice 

tolik neorientují a d íve vedli jen neucelené záznamy o vodárenské infrastruktu e. 

Obr. 2.8 Schematizace postupu p i analýze rizik v software WaterRisk u 

komplexních SZV. Analýzu rizik následuje stanovení nápravných opat ení, 
kterou aplikace rovně  umo ňuje provést. [13] 
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Po p ihlá ení do aplikace WaterRisk je nutno nejprve zalo it nový projekt a 

vyplnit základní údaje jako název a ID projektu, název vodovodu, počet zásobených 

obyvatel apod. Zakladatel projektu dále p idá zainteresované osoby (určené 

spolupracovníky, členy e itelského týmu), kte í mohou do projektu nahlí et a 

editovat jej. Aplikace je strukturně členěna do několika dal ích po sobě jdoucích 

návazných krok , které jsou u ivatel m zp ístupňovány postupně, čím  je 

zaji těno, e nedojde k opomenutí některého z krok  (obr 2.7).  

 

 Dekompozice a popis SZV 

Nezbytnou a podstatnou částí analýzy je d kladný popis SZV od zdroje a  po 

rozvodnou vodovodní sí . Deskripce systému je u ivateli odblokována a  po 

vybrání metodiky analýzy rizik (jednoduchá/komplexní). V aplikaci je celý systém 

logicky rozdělen do 3 technologických soubor . Jedná se o části: 

- VODNÍ ZDROJE – podzemní, povrchové, voda p evzatá 

- ÚPRAVA VODY – úpravny vody 

- DISTRIBUCE VODY – vodojemy, čerpací stanice, p iváděcí a zásobní ady 

U ivatel postupuje od definování základní struktury, následného rozdělení na 

subsystémy a prvky SZV a  k popisu jednotlivých prvk . Prvky vybírá z Katalogu 

prvk  SZV, které mu nabízí sama metodika. 

Pro popis prvk  SZV nejsou vy adovány ádné speciální informace. Postačí 

obecné informace: o počtu obyvatel ijících v oblasti a počtu zásobovaných 

obyvatel, objemy vody vyrobené k realizaci v m3 za rok, lokalizace SZV (kraj, obec), 

počet a vyu itelná kapacita vodních zdroj  a úpraven vody, pou ívané technologie 

úpravy vody, u distribučního systému celková délka vodovodních ad , pou ité 

trubní materiály, profily, apod. Vět inu údaj  je mo né zjistit z internetových zdroj  

(nap . ČÚZK, PRVKÚK) a projektové dokumentace. 

 

 Identifikace nebezpečí  

Identifikace mo ných nebezpečí je umo něna a  po dokončení a ulo ení 

deskripce celého systému a to jen v p ípadě, e je dosa eno souladu mezi počtem 

prvk  zadaných v deskripci systému a v listu majetkové evidence1 – jedná se o tzv. 

k í ovou kontrolu úplnosti zadání. Identifikace nebezpečí se provádí stejně u 

jednoduchých i komplexních systém . 

                                                     

1 Vyplnění listu majetkové evidence je jedním z prvních krok  analýzy rizik ve WaterRisku a je 
obdobný k deskripci systému. 
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Nebezpečí jsou rozdělena do t í kategorií dle p vodu jejich vzniku na: 

- přírodní (nap . silný vítr, sucho, činnost mikroorganism ), 

- společenská (nap . zp sob provozování, údr ba, zemědělské zneči tění, 

změna legislativy) 

- technická a technologická nebezpečí (nap . porucha dodávky elektrické 

energie, porucha za ízení, nevyhovující hydraulická kapacita). 

Ka dé nebezpečí je opat eno kódovým označením, popisem, podmínkami 

vzniku a následky, které m e v systému vyvolat. 

U ivatel/ e itelský tým postupně prochází ka dý ze t í celk  SZV (Vodní zdroje, 

Úprava vody, Distribuce vody), nebo  ka dá část je hodnocena samostatně, a 

vybírá z Katalogu nebezpečí ta, která dané části systému hrozí nebo nehrozí. 

Hodnocení probíhá formou ANO/NE/NENÍ URČENO, p ičem  volba Není určeno 

zvy uje ukazatel nejistoty v systému. 

Aplikace umo ňuje u ivateli se speciálními oprávněními (administrátorovi 

projektu) p ednastavit hodnocení nebezpečí pro více projekt  a tím dosáhnout 

úspory času. Bě ný u ivatel m e p ípadně definovat vlastní nebezpečí, pokud se 

dosud v Katalogu nebezpečí nevyskytuje. 

Na ka dé nebezpečí jsou navázány související ne ádoucí stavy (NS), které se po 

úplném dokončení a ulo ení identifikace v ech nebezpečí vygenerují v zálo ce 

Analýza rizik. Tyto NS jsou automaticky vybrány z Katalogu ne ádoucích stav . Ale i 

zde je mo né u ivatelem definovat nové NS dle vlastní pot eby. 

 

 

 

Obr. 2.9 P íklad výběru nebezpečí z Katalogu nebezpečí pro část Vodní zdroje. Vpravo se 
zobrazují související NS. [27] 

 



Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojem    Bc. Lucie Tanistrová 

Diplomová práce 

26 

 

 Analýza rizik 

Od tohoto kroku se ji  li í postup pro jednoduché a komplexní systémy. 

Vzhledem k tomu, e v praktické části byl hodnocen komplexní SZV, je i zde popsán 

postup pro komplexní metodiku.  

Analýza rizik z ejmě vy aduje nejvy í nároky na čas. Také se jedná o proces 

mimo ádně náročný na mno ství vstupních informací. e itelský tým by měl být se 

systémem a v emi jeho specifiky dob e obeznámen. Pokud si vlastník vodovodu 

nechá zpracovat analýzu rizik externí firmou, je nezbytné, aby zpracovatel měl 

k dispozici v echny dostupné zdroje dat a v ideálním p ípadě spolupracoval 

s týmem specialist  a pracovník  provozovatele vodáren. 

Pro analýzu rizik SZV jsou vyu ity ve keré dostupné podklady, mezi které pat í: 

- mapové podklady (pro p ehled o topografických datech), 

- údaje o provozovateli, územní plán zásobované oblasti, 

- projektová a provozní dokumentace, 

- výsledky rozbor  vody surové, upravené i distribuované, 

- evidence poruch, údaje o technickém stavu objekt , 

- fotodokumentace p ípadně fyzická prohlídka objekt , 

- konzultace s provozními techniky, 

- platné legislativní p edpisy atd. 

Podstatou analýzy rizik je odhad rizika u vygenerovaných (p ípadně vlastních 

definovaných) NS. Odhad rizika spočívá ve stanovení pravděpodobnosti vzniku 

jednotlivých NS (resp. analýze četností) a ohodnocení jejich následk  (resp. analýze 

následků). Rozli ují se 2 typy rizik z hlediska následk : 

- kvalitativní riziko – spojené s nevyhovující kvalitou dodávané vody, 

- kvantitativní riziko – spojené s nedodáním vody v po adovaném mno ství 

nebo tlaku. 

Ka dý NS je charakterizován několika rizikovými faktory, které se bodově 

hodnotí (viz tab 2.4 Analýza četností – stupnice hodnocení rizikových faktor ).  

 

 

 

 

 

 

 

Nízká záva nost
St edně vysoká záva nost
Vysoká záva nost
Faktor nehodnocen

0

1

2

3

N

slovní popis bodové ohodnocení
ádné závady, v echno v po ádku

Hodnocení rizikového faktoru

Tab. 2.4 Analýza četností – stupnice hodnocení rizikových faktor . [13] 
 



Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojem    Bc. Lucie Tanistrová 

Diplomová práce 

27 

 

Mimo ádně významné a dominantní rizikové faktory jsou označovány termínem 

HOTSPOT. Pro jeden NS m e být definováno rizikových faktor  hned několik, ale 

nemusí být také ádný.  

Bodová hodnocení jednotlivých faktor  se poté p evádějí na referenční stupnici 

pravděpodobnosti vzniku ne ádoucího stavu, která je výstupem analýzy četností: 

Pro HOTSPOT platí, e pokud je tento rizikový faktor ohodnocen 3 body, pak je 

pravděpodobnost vzniku celého NS automaticky hodnocena na referenční stupnici 

jako P3 bez ohledu na hodnocení ostatních rizikových faktor  v daném NS. 

Bezprost edně po analýze četností následuje analýza následk , jejím  cílem je 

stanovit konkrétní následky u jednotlivých NS a tyto podle jejich rozsahu, obdobně 

jako u analýzy četností, za adit do referenční hodnotící stupnice (ka dá kategorie 

následk  se hodnotí odděleně a má definovánu svou hodnotící stupnici, nicméně 

P0

P1

P2

P3

Referenční stupnice pravděpodobnosti vzniku NS
Nulová pravděpodobnost
Nepravděpodobné (< 1x za rok)
Pravděpodobné (1x za týden a  rok)
Jisté (1x týdně a častěji)

Tab. 2.5 Analýza četností – referenční stupnice P0 – P3 

pravděpodobnosti vzniku NS. [13] 
 

Obr. 2.10 Ukázka vybraného faktoru F2 P etě ování zdroje u NS_101_Zhor ování kvality 
surové vody v části Vodní zdroje. Ka dý faktor je opat en komentá em a popisem 

bodových hodnocení, které mají e iteli pomoci v rozhodování. Dále je k faktoru mo né 
dopsat poznámku (nap . s doplňujícím vysvětlením, proč bylo p istoupeno k danému 

ohodnocení). [27] 
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v echny stupnice mají 5 definovaných úrovní hodnocení C0 – C3 od nevýznamných 

po vysoké následky a stupeň N vyjad ující nehodnoceno). 

V metodice WaterRisk jsou rozli ovány 4 rovnocenné kategorie následk : 

- zdravotní následky (cZDR), 

- ekonomické následky (cEKON), 

- sociálně-ekonomické následky (cSOC), 

- environmentální následky (cENV). 

Kombinací analýzy četností (P) a analýzy celkových2 následk  (C) ka dého NS se 

získá riziko (R):   R = P x C. (2.1) 

Celkovým výstupem analýzy je tedy kvantifikace rizika a jeho ohodnocení 

v podobě výsledné matice rizik. V matici jsou zobrazeny pouze nenulové hodnoty 

pravděpodobností (P1 – P3) a následk  (C1 – C3), nebo  pokud je alespoň jeden 

z činitel  nulový, je riziko rovně  rovno nule a tedy nemá význam se jím zabývat. 

Je t eba uvést, e matice rizik v programu WaterRisk pro la několika změnami a 

v současné verzi 2.0 ji  odpovídá počet kategorií rizika legislativní vyhlá ce, kde je 

rozli ováno riziko nízké, střední a vysoké (kategorie K1, K2, K3). 

 Posouzení rizik 

Spočívá ve stanovení míry p ijatelnosti rizika a u nep ijatelných rizik v definování 

nápravných opat ení vedoucích k jejich sní ení p ípadně úplnému odstranění. 

                                                     

2 Zároveň se provádí také dílčí hodnocení dle jednotlivých slo ek následk  pro zachování vypovídací 
hodnoty výsledk  analýzy. 

Obr. 2.11 Výsledná matice rizik v programu WaterRisk 2.0 se t emi kategoriemi rizika 
(barevně odli eny) – nízké, st ední, vysoké. Zápis v ka dé buňce matice rizik ve formátu 

X/X/X (zde na obr.0/0/0) vyjad uje počet NS p íslu ejících ka dé části SZV – Vodní 
zdroje/Úprava vody/Distribuce vody. [27] 
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Nep ijatelná rizika nacházející se v silně orámované oblasti matice rizik (viz obr. 

2.11) vy adují dle vyhlá ky č.252/2004 Sb. v platném znění definování nápravných 

opat ení vedoucí k jejich sní ení. Ačkoliv je ve vyhlá ce uvedeno, e za nep ijatelná 

rizika jsou pova ována v echna ta, která spadají do kategorie st ední a vysoká, pro 

vět í vodárenské systémy s velkým počtem identifikovaných rizik je umo něna 

výjimka a nápravná opat ení se stanovují jen u těch st edních rizik s vysokými 

následky. 

Aplikace WaterRisk umo ňuje stanovení nápravných opat ení s vazbou na 

konkrétní NS. U nápravných opat ení se zadává název, popis opat ení, 

p edpokládaná vý e investice, vý e provozních náklad  a rok realizace. 

Rozli ují se realizovaná a plánovaná opat ení. 

V listu Vyhodnocení výsledk  se zobrazují: 

- aktuální stav po realizaci vybraných nápravných opat ení, 

- výhledový stav po realizaci v ech nápravných opat ení, 

- p vodní stav bez realizace nápravných opat ení. 

Takto je mo né sledovat vývoj v ne/realizaci nápravných opat ení. 

 

Kompletní výslednou zprávu či jen vybrané části z provedené analýzy a 

posouzení rizik aplikace umo ňuje vytisknout/exportovat do protokolu. 

 

 Analýza nejistot 

Nejistota je formou neurčitosti vyjad ujícím nedostatek dokonalé znalosti. 

Nejistoty provázejí celý proces analýzy rizik a ovlivňují tak zásadním zp sobem 

věrohodnost výsledk  provedené analýzy. Lze tedy prohlásit, e nejistota je 

mě ítkem kvality výsledku. 

Mezi zdroje nejistot vstupujících do analýzy pat í nejistoty vstupních dat 

plynoucí z nedostatku vstupních informací nebo nespolehlivých dat, nejistota 

správnosti pou ité metody nebo postupu, nep esnosti mě ení, nahodilost 

p írodních jev , nep edvídatelné chování člověka atd. 

Systém hodnocení nejistot je zaveden pouze u komplexních systém , kde 

nejistoty vznikají p i identifikaci nebezpečí, analýze četností a následk  a p i 

zadávání vstupních dat k prováděné analýze.  

Stanovují se jako poměr počtu odpovědí „Není určeno“ (Identifikace nebezpečí), 

„Nehodnoceno“ (analýza četností a následk ) či počet nedostupných podklad  

k celkovému počtu odpovědí. Nejistota N je udávána v %. 
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Pro hlub í pochopení dané problematiky a získání podrobných informací o 

projektu WaterRisk a pou ívaných metodách v analýze rizik vodárenských 

distribučních systému se je tě jednou odkazuji na ji  d íve zmiňovanou publikaci 

Analýza rizik ve ejných vodovod  (viz [13]) a diplomovou práci Bc. Lenky 

Hofmannové zamě enou rovně  na analýzu rizik (viz [28]), ze kterých jsem zde 

částečně čerpala. 

 

Je na místě zmínit, e v České republice WaterRisk není jediným mo ným 

e ením zpracování analýzy rizik. Je na ka dém provozovateli, jak se s povinností 

zpracování posouzení rizik vypo ádá. Někte í provozovatelé se rozhodli vyvinout 

vlastní program zalo ený na metodice WSP a splňující po adavky dané českou 

legislativou. S alternativou p i la nap íklad VAS a.s., p vodní spolu e itel projektu 

WaterRisk, která ve druhé polovině roku 2018 vyvíjela aplikaci pro zpracování 

posouzení rizik ve spolupráci s KHS dvou kraj  (více viz [14]). 
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Tato kapitola se zabývá vyhodnocením technického stavu skutečného 

vodojemu, který byl ov em pro účely této práce po domluvě s provozovatelem 

anonymizován. Vyhodnocení bylo provedeno v aplikaci TEAwater určené 

k provádění technického auditu prvk  vdv sítě – vodojem m je určen modul TEAA. 

Vodojem je dále zkráceně nazýván jako vodojem „A“. Vyhodnocen byl dvakrát. 

Nejprve ve stavu p ed rekonstrukcí a podruhé ve stavu po provedené celkové 

rekonstrukci, která probíhala v pr běhu roku 2017. 

Informace o objektu byly získány na základě fyzických prohlídek. Objekt jsem 

měla mo nost nav tívit dvakrát a to ve stavu p ed i po rekonstrukci. P i náv těvě 

byla po ízena podrobná fotodokumentace zachycující technický stav stavební části 

i vystrojení. Dal í pot ebné údaje poskytl provozovatel objektu a zhotovitelská 

firma provádějící rekonstrukce. Čerpáno bylo také z mé bakalá ské práce, která 

byla zpracovávána v ak. roce 2017/2018 na téma P ehled technologií pro 

rekonstrukce vodojem . 

Výsledky obou hodnocení byly následně porovnány a byly p edneseny p ípadné 

návrhy pro zlep ení aplikace. 

 

Betonový zemní vodojem je součástí vět ího komplexu. Komplex tvo í 2 objekty, 

které jsou vzájemně propojeny. První (star í) zemní vodojem (který je p edmětem 

hodnocení) sestává ze dvou akumulačních nádr í kruhového půdorysu o objemu 

2x1000 m3. 

Mezi válcovými akumulačními komorami se nachází armaturní komora 

se vstupem do VDJ. Druhý (nověj í) zemní VDJ tvo í jedna akumulační nádr  

čtvercového půdorysu o objemu 4000 m3, ke které p iléhá vstupní komora. 

Manipulační komora je umístěna asi 5 m p ed vstupní komorou vedoucí do 

akumulace. 

Kóty minimální a maximální hladiny jsou u obou 

vodojem  shodné. Minimální hladina se nachází 

ve vý ce 373,00 m n. m. a maximální hladina le í 

ve vý ce 378,00 m n. m. Provozní hladiny 

u hodnoceného dvoukomorového VDJ „A“ se 

pohybují v rozmezí 375,00 m n. m. a 377,30 m n. m. 

Qp* = 5023 m3·den-1

Qm = 9041 m3·den-1

Qh,max = 110 l·s-1

Qh,min = 20 l·s-1

*…pr měr roku 2018

Pro oz í údaje

Tab. 3.1 Vybrané provozní 
údaje VDJ „A“. 
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Dvoukomorový vodojem byl vybudován v rámci projektu zvý ení dodávky vody 

pro zásobování dvou měst. Projekt tehdy zpracovávala firma Hydroprojekt. 

Vodojem byl uveden do provozu v roce 1963. V technické zprávě se uvádí, e 

se počítalo s mo ností dodatečného dostavění t etí válcové nádr e (tomu 

odpovídala i výkresová dokumentace s naznačením obrysu p ípadné t etí komory 

v p dorysu). K realizaci t etí takové nádr e ov em nedo lo. Později byl dostavěn 

samostatný jednokomorový vodojem o objemu akumulace 4000 m3.  

Pitná voda je do vodojem  p iváděna gravitačním p ítokem ze dvou úpraven 

vody, které odebírají vodu z povrchových zdroj . Voda z obou ÚV je tedy částečně 

mísená - zále í na aktuálním provozním nastavení. 

Zásobní (p ívodní) ad je proveden z ocelového potrubí DN500. 

 Odběrová potrubí (dvoukomorového vodojemu) jsou rovně  ocelová o profilech 

DN400 a DN300, která pak p echází na tvárnou litinu – vně areálu (viz obr. 3.2 

Vytyčovací schema). 

 

 

 

Obr. 3.1 Komplex vodojem  na ortofotomapě. P edmětem 
hodnocení byl dvoukomorový zemní VDJ (ozn. “A“). 

[zdroj: mapy.cz] 

 

VDJ „A“ 



Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojem    Bc. Lucie Tanistrová 

Diplomová práce 

33 

 

 

Vodojem A slou il více ne  pět desítek let. Vysoké stá í bylo hlavní p íčinou 

končící ivotnosti, která se projevovala nap . značným opot ebováním stavebních 

materiál , korozí trubního vystrojení, patnou funkčností hydroizolačních vrstev, 

apod. Bylo pochopitelné, e se provozovatel rozhodl p ikročit k celkové 

rekonstrukci. 

Pasportem objektu a stavebně-technickými pr zkumy byl zji těn technický stav 

VDJ a sepsány poruchy a p íčiny závad, které bylo mo né charakterizovat následně: 

a) akumulační nádr  

 naru ení povrchu podlahy ze spádového cementového potěru vymytím 

cementového tmele do hloubky 5 mm (ze 45 % plochy) 

 na 40 % plochy svislých obvodových stěn viditelné po kození cementové 

omítky 

 povrchové naru ení rozná ecích náběh  sloup  (hlavic) smr ovacími 

trhlinami 

 na několika místech nulové krytí betoná ské výztu e stropní monolitické 

konstrukce; degradace cementové omítky stropu (prokreslení výztu e 

spodního líce stropní konstrukce na 80 % plochy, viditelné odprsky krycí 

Obr. 3.2 Vytyčovací schema [zdroj: provozovatel VDJ]. 
 

OCEL OCEL 

LITINA 

LITINA 

ZÁSOBNÍ 

AD 

VDJ „A“ 
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vrstvy výztu e na 30 % plochy – naru ení této výztu e laminární korozí 

s úbytkem a  20 % jejího pr měru) 

  cca 20 % plochy potrubí v akumulační komo e naru eno d lkovou korozí 

(hloubka naru ení do 4,2 mm p i p vodní tlou ce potrubí 6,0 – 6,5 mm) 

 propadnutí zeminy na několika místech zemních obsyp  AN 

 diagnostickou prohlídkou se zjistily také fyzikálně-mechanické vlastnosti, 

zejména hloubky degradace betonu (největ í karbonatace povrchu betonu 

nebo cementové malty byla zji těna na sloupech konstrukce a to do hloubky 

14 mm). 

b) armaturní komora 

 naru ení betonové konstrukce stropní desky 

 trhlina v obvodové stěně armaturní komory v místě styku zdiva a ztu ujícího 

věnce 

 lokální naru ení vnit ní omítky v horní části MK 

 lokální naru ení venkovní omítky 

 po kozená de ová kanalizace (v místě gajgru) v d sledku poklesu vrstvy 

náspu 

Ocelové trubní vystrojení v prostoru akumulační nádr e bylo značně 

zainkrustované. Inkrusty na vnit ní straně potrubí zap ičiňovaly sní ení 

pr točného profilu, z vněj í strany byla patrná d lková koroze. 

Potrubí v MK z stalo ponecháno p vodní. Vyměněny za nové od doby 

vybudování v roce 1963 byly pouze armatury (tvárná litina). 

Celkový stavebně-technický stav a stav vnit ního vystrojení budou nejlépe 

ilustrovat po ízené fotografie z náv těvy: 

Obr. 3.3 Pohled na manipulační (a zároveň vstupní) komoru a pravou akumulační nádr . 
[zdroj: osobní archiv zhotovitele rekonstrukce] 
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Obr. 3.5 Vystrojení MK nebylo p edmětem rekonstrukce. Tzn. na obrázku je p vodní i 
stávající stav potrubí i armatur. Od počátku provozování byla vyměněna pouze oupata 

a osazeny nové pr tokoměry. Trubní rozvody z staly p vodní z roku 1963. Vpravo 

naho e potrubí bezpečnostního p elivu. Vpravo dole zaústění do kalové jímky. 
 

Obr. 3.4 Vlevo vstup do MK. Vpravo pohled na boční stěnu MK a po kozený de ový 
svod – tmavý pás v dolní části je odhalené zdivo po odstranění zásypu a odkrytí AN 

během rekonstrukčních prací. [zdroj: osobní archiv zhotovitele rekonstrukce] 
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Obr. 3.7 Vnit ní prostory pravé AN. Levá horní a spodní část obrázku ukazují detaily 
obna ené stropní hlavní výztu e. Pravá část pak stěnovou konstrukci, kde je místy také 

výztu  prokreslená. [zdroj: osobní archiv zhotovitele rekonstrukce] 
 

Obr. 3.6 P vodní potrubí v AN – na obrázku ji  od ezáno a ulo eno na staveni ti. Jedná 
se o potrubí bezpečnostního p epadu, p ítokové a odtokové potrubí. V pravé části detail 

na zainkrustovanou vnit ní stěnu. Na vněj í straně potrubí byly známky p sobící 
d lkové koroze. [foto: prohlídka VDJ 11. 10. 2019] 
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V roce 2017 proběhla celková rekonstrukce objektu, která zahrnovala jak vněj í 

a vnit ní sanaci obou akumulačních nádr í VDJ včetně nového trubního vystrojení 

uvnit  nádr í, tak vnit ní i vněj í sanaci manipulační komory. 

Nejd íve probíhala rekonstrukce pravé AN a komora byla úspě ně zprovozněna. 

Poté se soust edily sanační práce na levou nádr 3 a opravy manipulační komory. 

Dokončení prací a p edání obou komor do u ívání proběhlo v prosinci 2017. 

Vodojem A, v souladu s investičním záměrem investora, pro el rekonstrukcí v 

rozsahu: 

 sanace vnit ních částí betonové konstrukce obou AN, 

 sanace stropní betonové konstrukce a vyspravení lokálně naru ených 

míst stropní konstrukce MK, oprava MK – vnit ní a vněj í omítky, úpravy 

okenních a dve ních otvor  

 nový st e ní plá  u obou AN i MK včetně klempí ských výrobk , 

 odvodnění povrchu akumulačních komor novou drená í kolem objektu, 

 odvětrání akumulačních komor, 

 obnova nátěr  potrubních rozvod  v MK, 

 výměna trubních rozvod  uvnit  AN, 

 oprava zemního obsypu akumulačních nádr í i armaturní komory. 

Stav vodojemu po rekonstrukci budou opět nejlépe ilustrovat po ízené 

fotografie:

                                                     

3 V této fázi jsem vodojem poprvé nav tívila - na začátku podzimu. 

Obr. 3.8 Pohled ze zadní strany na VDJ A po rekonstrukci. Lze 

vidět provedení nové fasády i atiky MK. Obnovený zásyp 
obou AN. [foto: prohlídka VDJ 11. 10. 2019] 
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Obr. 3.10 Sklobetonové tvárnice (luxfery) nahradila nová sklobetonová okna, včetně 
větracích otvor  opat ených m í kami proti hmyzu a protide ových aluzií. Dále pat ila 

k úpravám montá  nového vzduchotechnického za ízení (na obrázku v levé části 
vyústění větracího potrubí z boku vstupní komory do levé AN). Byla provedena nová 

skladba st e ního plá tě nad MK a vstupní komorou do AN a s tím spojené klempí ské 
práce (navý ení a roz í ení atiky). [foto: prohlídka VDJ 11. 10. 2019] 

Obr. 3.9 Na MK byla provedena nová fasáda včetně zateplení, vyměněna sklobetonová 
okna, osazeny ocelové pozinkované jednok ídlové dve e opat ené bezpečnostním 

kováním, opraveny venkovní betonové sch dky a opat eny z jedné strany ocelovým 
zábradlím. [foto: prohlídka VDJ 11. 10. 2019] 
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Obr. 3.11 P ízemí MK s novou vnit ní fasádou a betonovou podlahou opat enou 
nátěrem. Na vstupu do obou AN byly osazeny nové dvouk ídlé ocelové dve e včetně 
bezpečnostního kování. V pravé části detail vzduchotechnického za ízení opat eného 

filtrační textilií (ve vstupní komo e). [foto: prohlídka VDJ 11. 10. 2019] 
 

Obr. 3.12 Sanované vnit ní prostory obou AN (podlaha 
– nové vyspádování směrem ke kalové jímce; sloupy, 

stěny, strop – ochrana bet. výztu e, reprofilace povrchu 

a ochranný nátěr). Nová ocelová potrubí uvnit  AN 
(prostupy ve stěnách ponechány stávající). Nové 

nerezové potrubí DN400, včetně sacích ko  DN400 
(vpravo naho e). P ítokové a p epadové potrubí DN300, 
rovně  z nerezové oceli.  Vpravo detail bezp. p epadu. 
Potrubí jsou opat ena nátěrem splňujícím hygienický 

atest pro styk materiálu s pitnou vodou. Kotvení 
potrubí betonovými bločky. V nádr ích jsou instalovány 

nové nerezové eb íky s ochrannými ko i. 
[foto: archiv zhotovitele] 
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V aplikaci TEAwater byla hodnocena stavebně-technická (ST) a technologicko-

provozní (TP) část (její  součástí byl také biologický audit) VDJ „A“ s vět ím d razem 

kladeným na vyhodnocení ST části. A to z d vod : 

 pro vyhodnocení ST části byly k dispozici podrobné podklady, 

 VDJ pro el v roce 2017 celkovou rekonstrukcí, tedy prodělal významné 

stavební úpravy, 

 bylo mo né porovnat výsledky hodnocení s technickým auditem z dubna 

2018 provedeným provozovatelem, ve kterém se soust edí p edev ím na 

stavebně-technickou část. 

Poměr vah hodnocení byl tedy určen 3 : 2 (ST část ku TP části). Ostatní váhy pro 

ohodnocení jednotlivých technických ukazatel  (TU) a jejich faktor  byly 

ponechány p ednastavené aplikací. 

Ukázka postupu hodnocení je ilustrována následujícím obrázkem 3.14 a dále 

následují tabulky s celkovými výsledky hodnocení. 

Obr. 3.13 Obě akumulační nádr e VDJ A po dokončení 
rekonstrukce vyhověly zkou kám vodotěsnosti, takté  byly v 
po ádku kvalitativní výsledky ze zkou ek vody. Po dokončení 

byly vyhotoveny protokoly a VDJ byl plně zprovozněn v prosinci 

2017. Pohled do pravé AN během plnění p i provádění zkou ky 
vodotěsnosti. [foto: archiv zhotovitele] 
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Pro vyhodnocení biologického auditu byly poskytnuty provozovatelem rozbory 

kvality pitné vody od roku 2016, z nich  byly p edmětem zájmu zejména hodnoty 

mikrobiologických ukazatel  jako koliformní bakterie, ivé mikroorganismy, plísně, 

kvasinky, apod. 

Rozbory potvrdily vodu dobré kvality, splňující hygienické po adavky dané 

legislativní vyhlá kou č. 252/2004 Sb. v platném znění. Kvalita vody p ed a po 

rekonstrukci VDJ „A“ se nezměnila. 

Obr. 3.14 Ukázka postupu hodnocení v modulu TEAA aplikace 

TEAwater na faktoru F1 Stav vnitřních stěn stavebně-technického 
ukazatele ST1 Stav stavebních konstrukcí akumulační komory. [12] 
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Z celkových výsledk  vyplynulo, e u VDJ „A“ do lo ke zlep ení technického stavu 

ve v ech čty ech stavebně-technických ukazatelích, které vedly ke značnému 

sní ení procentuálního opot ebení majetku z kategorie B- odpovídající 36 – 40 % 

opot ebení do kategorie A, která p edstavuje 6 – 15 % opot ebení. 

V hodnocení technologicko-provozní části nebyly zaznamenány změny. Také 

nebyl hodnocen ukazatel TP3 pro nedostatek vstupních informací pot ebných 

k vyhodnocení dílčích faktor . 

Následuje tabulka 3.4 s podrobných rozpisem v ech hodnocení: 

Tab. 3.3 Celkové výsledky hodnocení VDJ „A“ po rekonstrukci v roce 2017 

s vět í váhou ST části. [12] 
 

Tab. 3.2 Celkové výsledky hodnocení VDJ „A“ p ed rekonstrukcí s vět í váhou 
ST části. [12] 
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PŘED PO

B- A

[36-40%] [6-15%]

0,6 C A

ST1 Sta  sta e í h ko struk í aku ulač í ko or 0,3 3 1

F1 Stav v itř í h stě 0,2 2 1

F2 Stav dna 0,2 2 1

F3 Stav strop í h ko struk í 0,15 3 1

F4 Stav střeš í ko struk e 0,15 2 1

F5 Stav svislý h os ý h ko struk í 0,1 2 1

F6 Stav kalové jí k 0,1 1 1

F7 Stav vstupu do prostoru aku ulač í ko or 0,1 0 1

ST2 Sta  sta e í h ko struk í a ipulač í ko or 0,2 2 1

F1 Stav střeš í ko struk e 0,2 2 1

F2 Stav strop í h ko struk í 0,2 1 1

F3 Stav podlahy 0,2 2 1

F4 Stav opěr ý h loků 0,15 1 1

F5 Stav v itř í h stě 0,15 2 1

F6 Stav v ější h stě 0,1 3 1

ST3 Sta  te h i kého a e í aku ulač í ko or 0,2 4 1

F1 Stav potru í 0,3 2 1

F2 Stav odvětrá í 0,3 3 1

F3 Stav ezpeč ost ího přelivu 0,2 2 1

F4 Stav že říku 0,2 2 1

ST4 Sta  te h i kého a e í a ipulač í ko or 0,3 2 1

F1 Stav potru í a ar atur 0,2 1 1

F2 Stav prostupů potru í ko struk e i 0,2 2 2

F3 Za ezpeče í proti v ik utí 0,2 1 1

F4 Osaze í a stav průtoko ěrů a ostat í h ěři í h zaříze í 0,15 1 1

F5 Stav odvětrá í a oke 0,15 2 1

F6 Stav zá eč i ký h výro ků 0,1 2 1

0,4 B B

TP1 Velikost akumulace 0,25 2 2

F1 Po ěr provoz í aku ula e A h  a Q m 0,4 2 2

F2 Mi i ál í do a záso e í při poruše 0,4 1 1

F3 Mi i ál í do a záso e í při od ěru požár í vod 0,2 0 0

TP2 Vliv akumulace na kvalitu vody 0,25 2 2

F1 Vzáje é u ístě í přítoku a od ěru 0,4 2 2

F2 Pohyb hladiny ve vodojemu 0,3 1 1

F3 Prů ěr á do a zdrže í ve vodoje u 0,3 0 1

TP3 Tlako é po ěr   síti 0,2 N N

F1 Ma i ál í h drostati ký tlak v ej ižší  odu sítě 0,4 0 0

F2 Mi i ál í h drod a i ký tlak v ejv šší  odu sítě při Q h,max 0,3 0 0

F3 Mi i ál í h drod a i ký tlak v ejvzdále ější  odu sítě při Q h,max 0,3 0 0

TP4 Biologi ký audit 0,3 1 1

F1 Biologi ký audit 1 1 1

VDJ "A" - hod o e í  aplika i TEA ater odul TEAA  před a po pro ede é reko struk i  ro e 

VÁHAPODROBNÝ ROZPIS VYHODNOCENÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ A JEJICH FAKTORŮ

TP: Te h ologi ko-provoz í část TEAA

ST: Stave ě-te h i ká část TEAA

Tab. 3.4 Podrobný výpis hodnocení VDJ „A“ p ed a po rekonstrukci s jednotlivými 
faktory. Výsledná kategorie hodnocení s p epočtem na procentuální opot ebení majetku 

se nachází v pravém horním rohu tabulky. [12] 
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Po celkové rekonstrukci do lo k výraznému zlep ení ve výsledném hodnocení 

VDJ „A“ ádově o dvě desítky %. P esto jsem očekávala rozdíl markantněj í 

vzhledem ke stavu některých částí stavebních konstrukcí a byla jsem p esvědčena, 

e celkový technický stav p ed rekonstrukcí nespadne vý e ne  do kategorie C-. Lze 

tak usuzovat, e na výsledku se značně podílí rozdělení vah jednotlivým 

ukazatel m a jejich dílčím faktor m. P esto jsem se rozhodla ponechat váhové 

rozdělení tak, jak bylo p vodně nastaveno v aplikaci. Změnu bych si dovolila udělat 

teprve p i nabytých profesních zku enostech jako to hodnotícího pracovníka. 

Aplikace TEAwater je u ivateli dob e uzp sobená, práce probíhá v jednoduchém 

a p ehledném prost edí, které ov em p sobí svým vzhledem poněkud zastarale. 

Po zku enostech s aplikací WaterRisk by bylo p ínosem p idat některé nástroje 

jako nap íklad uzamčení projektu, kopírování projektu – respektive zalo ení 

nového projektu na ji  existujícím, sledovat vývoj v čase a proběhlé změny na 

objektech (podobně jako zálo ka nápravná opat ení v aplikaci WaterRisk).  

P esně stanovený hodnotící postup je do jisté míry zárukou objektivního 

hodnocení a lze vidět snahu maximálně sní it riziko dosa ení rozdílných výsledk  

v hodnocení objekt  r znými pracovníky. 

Provozovatel vodojemu má vytvo enu interní propracovanou metodiku 

hodnocení infrastrukturního vlastněného a provozovaného majetku. Parametry 

hodnocení a vybrané ukazatele se velmi podobají a někdy shodují s metodikou 

TEAwater, nicméně provozovatelská firma má své hodnotící stupnice. Výsledné 

kategorie hodnocení nejsou dále p eváděny na % opot ebeného majetku, tedy 

nebylo mo né p ímé srovnání metodik bez této vazby. 

Dále je uvedeno hodnocení VDJ „A“ metodikou provozovatele z dubna 2018 – 

tedy po provedené rekonstrukci. 

Posouzení technického stavu v dy provádí k tomu účelu určená 5členná komise 

sestávající ze zaměstnanc  s p íslu nou odbornou kvalifikací (vedoucí pracovi tě, 

strojní in enýr apod.).  

Hodnocení objekt  probíhá na 3 úrovních (viz tab. 3.5). Je postupováno od 3. 

úrovně, kdy se ka dé funkční jednotce p i adí bodové hodnocení technického 

stavu v rozmezí 1 – 4 (viz tab. 3.6). K funkčním jednotkám, které jsou hodnoceny 3 

a 4, se dále v poznámce uvede podrobněj í popis nevyhovujícího stavu. 



Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojem    Bc. Lucie Tanistrová 

Diplomová práce 

45 

 

hod o e í
1

2

3

4

popis 

el i do rý sta  ez ut osti jakéhokoli zásahu
do rý sta  žadují í ěž ou údrž u střediske

euspokoji ý sta  žadují í opra u  horizo tu  -  let
ha arij í sta  žadují í eodklad ou opra u

hod o e í aku ulač í h ádrží

Tab. 3.7 Hodnocení akumulací VDJ. [metodologie hodnocení 
technického stavu provozovatelské společnosti VDJ „A“] 

 

Vyhodnocení 2. a 1. úrovně je vypočteno automaticky v programu Excel, kdy se 

počítá aritmetický pr měr z hodnot v dy o 1 ni í úrovně. 

Hodnocení technického stavu akumulačních komor je specifické a probíhá p i 

ka dém či tění VDJ. Existuje pro něj samostatná tabulka. U AN se hodnotí na 

úrovni „výrobních proces “, bodová hodnocení jsou opět v rozmezí 1 – 4 (viz tab. 

3.7), ale výsledný technický stav AN vyjad uje hodnota vá eného pr měru 

bodových hodnocení jednotlivých výrobních proces , tj.: 

 Stavební konstrukce komory váha 50 % 

 Větrání komory   váha 10 % 

 Vnit ní vystrojení komory váha 30 % 

 P ístupové za ízení  váha 10 % 

Tab. 3.5 T íúrovňová struktura hodnocení. [metodologie hodnocení technického 
stavu provozovatelské společnosti VDJ „A“] 

 

ÚROVEŇ objekt

ÚROVEŇ výro í pro es

ÚROVEŇ fu čk í jed otka

i frastruktur í ajetek je rozčle ě  podle ísta 
ýsk tu

rozděle í o jektů a jed otli é te h ologi ké a 
sta e í elk
" ýro í pro es" je dále děle  do fu kč í h jed otek 
tj. dostateč ě alé a přito  u ele é části ajetku

hod o e í
1

2

3

4

odové hod o e í ukazatelů - fu kč í h jed otek úroveň 

el i do rý sta  žadují í ěž ou údrž u střediske
do rý sta  žadují í odstra ě í dro ý h zá ad 

euspokoji ý sta  žadují í doda atelskou opra u 
(rekonstrukci) v horizontu 2 - 5 let

ha arij í sta  žadují í eodklad ou opra u či 
rekonstrukci

popis 

Tab. 3.6 Bodové hodnocení na úrovni 3. [metodologie hodnocení technického 
stavu provozovatelské společnosti VDJ „A“] 
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Za nevyhovující je pokládán stav 3 a 4. Objekty, výrobní procesy i funkční 

jednotky, které dosáhly tohoto bodového ohodnocení, jsou postupně za azovány 

do plánu oprav nebo investic. 

Celkové hodnocení (na úrovni 1) roz azuje objekty do t ech kategorií s danými 

intervaly. 

interval

aktualiza e hod o e í  za  rok

<1,0 - 1,6)

<1,6 - 2,0>

> 2,0
o jekt  e špat é  te h i ké  sta u
aktualiza e hod o e í  za  rok

kategorie elkového výsled ého odového hod o e í o jektu
popis 

o jekt   do ré  sta u
aktualiza e hod o e í  za  rok
o jekt  e ho ují í  sta u

Tab. 3.8 Kategorizace výsledného hodnocení objekt . [metodologie hodnocení 
technického stavu provozovatelské společnosti VDJ „A“] 
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VDJ „A“ po rekonstrukci byl za azen do 1. kategorie objekt  v dobrém 

technickém stavu, kdy není pot eba v krátkodobém horizontu opravy či investice. 

Neexistuje jasně daná norma, jak má tech. audit vypadat. Dle mého názoru oba 

hodnotící postupy, jak metodika TEAwater tak hodnocení provozovatele, splňují 

sv j účel. Metodiky jsou zpracovány systematicky s d razem kladeným na co 

mo ná nejvy í míru objektivity hodnocení. Na základě jejich výsledk  lze vhodně 

určit ty objekty/části objekt , které budou za azeny do plánu oprav a investic. 

Tab. 3.9 Hodnocení objektu VDJ „A“ dle metodologie provozovatelské 
společnosti. [zdroj: provozovatel VDJ „A“] 

 

ÚROVEŇ ÚROVEŇ 
ýro í pro es fu kč í jed otka

Armatury 1

Potru í rozvod 2

Telemetrie 1

EZS - čidlo 2

Dávkova í jed otka -

Rozvody -

Měře í -

Sklad chloru -

Chlorovna -

Vzduchotechnika 1

Elektroinstalace 2

Hro osvod - uze ě í -

Ve kov í o ítk 1

V itř í o ítk 1

Stře ha 1

Kle pířské prvk 1

Oke í výpl ě lu fer 1

Zá eč i ké výro k 1

O elové ko struk e -

Zpev ě é plo h -

Ploty 2

Stave í ko struk e ko or 1

Větrá í ko or 1

V itř í v stroje í ko or 1,2

Přístupové zaříze í 1

Stave í ko struk e ko or 1

Větrá í ko or 1

V itř í v stroje í ko or 1,2

Přístupové zaříze í 1

1,35

HODNOCENÍ PROVOZOVATELE VDJ "A" PO REKONSTRUKCI du e  8

1,5

1,5

Technologie

Telemetrie

hod o e í a 
úro i Φ

elko é odo é hod o e í o jektu ez tele etrie  - ÚROVEŇ 

-

2

1,14

1,06

Zdra ot í 
za ezpeče í

Elektroinstalace

Sta e í část

Ko ora č. 

Ko ora č. 1,06
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Vyhodnocení analýzy a posouzení rizik metodikou WaterRisk na konkrétním 

p íkladu proběhlo na skupinovém vodovodu v T ebomi. Jednalo se o jeden 

z pilotních projekt , na kterém byla společností Severomoravské vodovody a 

kanalizace a.s. testována aplikace WaterRisk. Během vyplňování údaj  do aplikace 

byly operativně e eny a konzultovány p ipomínky ze strany zainteresovaných 

pracovník  SmVaK Ostrava a.s. s koordinátorem projektu VUT Brno. 

Vyhodnocení SV T ebom bylo dokončeno ji  v nové verzi WaterRisk 2.0. 

Měla jsem mo nost být součástí e itelského týmu a podílet se na vyhodnocení 

ne ádoucích stav  po p edchozím detailním nastudování informací o zájmovém 

vodovodu. 

 

Pro podrobné seznámení se se systémem zásobování pitnou vodou a získání 

pot ebných informací k provedení analýzy rizik zájmové lokality byly vyu ity 

následující zdroje podklad : 

 PRVKÚK – PRVKUC okresu Opava, 

 Provozní ád vodovodu pro ve ejnou pot ebu VZ T ebom, 

 Technický audit prvk  vodovodní sítě, 

 projektová dokumentace VDJ a ÚV T ebom, 

 sw LABSYS (laboratorní evidence) - rozbory kvality vody surové (VZ T ebom) 

a vody upravené (ÚV T ebom), 

 GIS údaje (MoNET), 

 dal í interní aplikace společnosti SmVaK Ostrava a.s.: 

o Poruchová slu ba 

o Plánování práce 

o Retos-Web – provozní informační systém 

 fyzická prohlídka objekt  SV T ebom, 

 osobní sdělení pracovník  SmVaK Ostrava a.s. 

 

Obec T ebom se nachází v Moravskoslezském kraji v Sudicko-t ebomském 

výbě ku v nejseverněj í části okresu Opava, severovýchodně od města Opavy. Je 

tvo ena jediným katastrálním územím, které je z vět í části obklopeno státní 

hranicí s Polskou republikou, pouze na jiho-východě sousedí s českou obcí Sudice. 
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Pr měrná nadmo ská vý ka se pohybuje okolo 226 m n. m. 

St edem obce z jihu na sever protéká íčka P tina (do jejího  povodí ČHP 2-04-

01-0030-0-00 nále í jímací území zdroje podzemní vody), která na polském území 

ústí do eky Odry. 

Klimatické podmínky v regionu jsou mírné. 

T ebom pat í mezi sídla venkovského typu s jednoduchým urbanistickým 

uspo ádáním. P evá nou zástavbu obce tvo í rodinné domy, pr mysl se v obci 

nenachází. 

V současné době má T ebom 224 trvale bydlících obyvatel. Zaznamenala oproti 

d ívěj ím opačným odhad m mírný nár st populace, nicméně do budoucna se 

dal í výrazněj í zvy ování počtu obyvatel nep edpokládá.  

 

Obr. 4.1 Situování obce T ebom vzhledem k okresnímu městu Opava [zdroj: 

mapy.cz]. Vlevo naho e lokalita obce T ebom na mapě ČR. [29] 
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Obec má vybudován ve ejný vodovod, jeho  provozovatelem je od r. 2007 (a od 

r. 2011 i vlastníkem) spol. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

Na vodovod je napojeno 169 z 224 trvale bydlících obyvatel (75 %). Ostatní 

obyvatelé vyu ívají zásobení vodou ze soukromých studní. Na území obce se 

nenachází ádný významný velkoodběratel. 

Celkový objem vody vyrobené k realizaci (VVR) činí 3986 m3 za rok. 

Z podzemního zdroje surové vody (vrtaná studna) je voda pomocí ponorného 

čerpadla dopravena výtlačným adem na ÚV, kde je upravena na pitnou a následně 

vyčerpána dal ím výtlakem do vě ového VDJ. Z vodojemu pak putuje rozvodným 

vodovodním systémem k jednotlivým spot ebitel m. 

Objekty VZ, ÚV, ČS i vě ového VDJ jsou sdru eny u sebe. Nacházejí se 

v ochranném pásmu I. stupně o výmě e 1788 m2, které je vymezeno oplocením. 

Obr. 4.2 Ortofotomapa se zákresem vodovodní sítě. [zdroj: MoNET] 
 

 ZDROJ SUROVÉ VODY 

 ÚPRAVNA VODY 

 ČERPACÍ STANICE 

 VĚ OVÝ VODOJEM 

 ROZVODNÁ VODOVODNÍ SÍ  

 OCHRANNÉ PÁSMO I. stupně 
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Skupinový vodovod má v p ípadě nouze (nap . odstávka VDJ z d vod  poruchy 

nebo či tění, či tění jímky s upravenou vodou) k dispozici zálo ní ATS, která je na 

jednoduchém schematu (obr. 4.3) zobrazena červenou barvou, nebo  za bě ných 

podmínek je odstavena mimo provoz. 

 

Skupinový vodovod T ebom je zásobován z jednoho podzemního zdroje vody. 

V současné době je voda odebírána ponorným čerpadlem výrobce Grundfos 

typu SP 2A-18 (p íkon: 0,75 kWh; výkon: Qopt. = 0,58 l/s) z podzemního vrtu HV 2, 

který byl uveden do provozu v roce 2001. P vodní vrt HV 1 z roku 1999 nebylo 

mo né po poru e znovu zrekonstruovat, proto byl o 2 roky později vedle HV 1 

zrealizován nový vrt HV 2. 

V roce 2008 byla provedena regenerace vrtu a současně vyměněno čerpadlo. 

Dal í regenerace proběhly dle Plánu regenerací v letech 2013 a 2017. 

Stávající vrt je plastový z materiálu PE o pr měru 225 mm a hloubce 46,1 m. 

Voda je jímána, dle hydrogeologického posudku, z vrstev glacifluviálních 

těrkopísk  v hloubce 38 a  50 m. Nadlo ní vrstvy nad zvodnělým kolektorem, 

které jsou tvo eny jílovitými zeminami, zaji ují p irozenou ochranu p ed rizikem 

pr niku kontaminovaných vod povrchových. I z tohoto d vodu bylo p íslu ným 

vodoprávním ú adem stanoveno pouze pásmo ochrany I. stupně zahrnující jen 

blízké okolí VZ. 

U SV T ebom neexistuje mo nost náhrady zdroje. Zdroj je situován mimo reálný 

dosah dodávky vody z Ostravského oblastního vodovodu (OOV). Tedy v p ípadě 

VZ T ebom

ÚV T ebom ČS T ebom

VDJ T ebom

RVS

Spot ebi tě 

ATS T ebom

Obr. 4.3 Jednoduché schema systému zásobování vodou v T ebomi. 
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dlouhodoběj ího výpadku by bylo nutné zásobovat spot ebi tě vodou dová enou 

cisternami. 

Pr měrné povolené čerpané mno ství u HV 2 je 0,5 l/s a maximální povolený 

odběr činí 3,5 l/s. Obvyklé skutečné hodnoty čerpaného mno ství se pohybují do 

cca 0,3 l/s. 

[m3]

2016 2017 2018 45

leden 462 810 449 1400

únor 425 681 298 15000

b ezen 449 356 325

duben 444 419 366

květen 578 437 438

červen 546 494 405

červenec 662 462 420

srpen 637 614 422

zá í 559 444 329

íjen 628 424 333

listopad 663 410 346

prosinec 746 458 354

CELKEM 6799 6009 4485

ROK

DENNÍ

MĚSÍČNÍ
ROČNÍ

měsíc
limit  čerpání:

od ěr  z rtu HV 2

Tab. 4.1 Měsíční odběry z vrtu HV 2 v letech 2016 – 2018 a limity čerpání (denní – 

měsíční – roční). 
 

Graf 4.1 Měsíční odběry z vrtu HV 2 v letech 2016 – 2018. 
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Denní limit čerpání 45 m3/den nebývá p ekračován, nebo  pr měrné mno ství 

surové vody čerpané z vrtu na ÚV je do 23 m3/den. Tedy nedochází k p etě ování 

vodního zdroje. 

 Zdroj HV 2 le í na sou adnicích: 

N50°3°8,68968079655986° ; E18°1°37,5868824301° 

 

ÚV byla vybudována v roce 1997 a slou í k úpravě vody dopravované 

z podzemního vodního zdroje HV 2 plastovým PE potrubím o délce 45,0 m. 

Vyu itelná kapacita ÚV činí 1,5 l/s. Bě ný p ítok na úpravnu je cca 0,3 l/s. 

P esto e se jedná o podzemní vodu poměrně dobré kvality, byla v d sledku 

vy ích mě ených koncentrací eleza a manganu za azena dvoustupňová úprava, 

která spočívá ve sní ení obsahu Fe a Mn jejich oxidací a následnému odstranění ve 

dvou separačních stupních (sedimentaci a filtraci). 

Obr. 4.4 Obrázek zachycuje bezprost ední okolí vrtu HV 2. Vpravo je p i bli ím pohledu 
vidět zabezpečený p ístup k vrtu – vstup opat en uzamykatelným poklopem. 

 

Obr. 4.5 Zp ístupněný vstup ke zhlaví. Napravo detail zhlaví – u dna jsou patrné nánosy 
Fe. Samotné zhlaví není utěsněno. 
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Kompletní proces úpravy se skládá z: 

 mechanického provzdu nění vzdu ným kyslíkem, p i kterém dojde 

k oxidaci eleznatých (resp. manganatých) sloučenin na vy í mocenství, 

 sedimentace, která tvo í první separační stupeň a umo ňuje procesem 

usazování odstranit nově vytvo ené suspendované vločky obsahující 

vyloučené Fe a Mn, 

 filtrace, která probíhá na otev eném pískovém rychlofiltru a je druhým 

separačním stupněm, umo ňuje zachytit suspendované vločky 

neodstraněné v prvním separačním stupni - sedimentaci, 

 hygienického zabezpečení, které je zaji těno dávkováním chlornanu 

sodného (NaClO) automatickým dávkovačem. 

Takto upravená voda je odváděna PVC potrubím DN100 do akumulační jímky o 

objemu 10 m3, je  je součástí objektu ÚV. Z čerpací jímky s upravenou vodou je 

poté veden výtlak v délce 48,6 m potrubím PVC DN80 do vě ového vodojemu.  

Vnit ní potrubí na ÚV je p evá ně z materiálu PVC, občas se vyskytují tvarovky ze 

sva ované oceli. Materiál uzavíracích armatur je z tvárné litiny. 

Neexistuje náhrada technologických za ízení, na ÚV se nenachází obtokové 

potrubí. V p ípadě poruchy je ale zaji těna dostatečná akumulace vody ve VDJ. 

Během odstávky VDJ, a  u  z jakýchkoliv d vod , je zaji těna dodávka vody do 

spot ebi tě p ímo z čerpací jímky na upravenou vodu p es automatickou tlakovou 

stanici ATS Delfín Grundfos (typ: 1-CRNE-101-2-50-R, rok výroby: 2017) s expanzní 

nádobou typu MAXIVAREM LS o objemu 60 l a vertikálním čerpadlem o výkonu 

1,5 kW vybaveným frekvenčním měničem. ATS za bě ných podmínek tedy není v 

provozu. 

Jednotlivá potrubí jsou p ehledně označena títky. Na p ítokovém potrubí je 

osazen indukční pr tokoměr Flomag 3000 (DN50). Na odtokové potrubí do jímky 

s upravenou vodou je napojeno čidlo s analyzátorem volného chlóru typu Swan 

Ami Codes II, který je napojen na automatické dávkovací čerpadlo chlornanu 

sodného Iwaki EW-F10VC. Na výtlaku do VDJ je osazen pr tokoměr MeiStream 

(DN50). Ve kerá data o pr tocích a dávkování chlóru jsou p ená ena na centrální 

dispečink. Na p ítoku i odtoku se nachází místa pro odběry vzork . 

Objekt ÚV je zabezpečen proti vniknutí neoprávněných osob oplocením, 

uzamykatelnými ocelovými dve mi a elektronickým zabezpečením (nutnost zadat 

kód; p i nelegálním vstupu p enos alarmového hlá ení na dispečink). 
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Odvětrání objektu je zaji ováno skrz větrací m í ky v okenních otvorech 

(sklobetonové luxfery). P ívod vzduchu k aerační vě i je skrz vzduchové potrubí, 

které je z venkovní strany opat eno plastovou větrací m í kou se sí ovinou, ov em 

bez filtrační textilie. Vzduchotechnika bude p edmětem nápravných opat ení. 

Objekt ÚV nemá realizován hromosvod, jeliko  se v blízkosti nachází vy í 

vě ový VDJ, který p irozeně chrání p ed blesky. 

Obr. 4.7 Technologická linka úpravy vody zahrnující provzdu nění, sedimentaci a filtraci. 

Obr. 4.8 Technologická linka p i pohledu shora. P i náv těvě objektu se ÚV nacházela 
mimo provoz z d vodu výměny pr tokoměru. V levé části pohled na hladinu usazovací 

nádr e. Vpravo pohled shora na otev ený pískový rychlofiltr. 

Obr. 4.6 Pohled zvenčí na úpravnu vody le ící na sou adnicích 
N50°3°9,36350235441921°; E18°1°37,1895731437357°. Součástí ÚV je rovně  čerpací 

stanice (ATS), která je za bě ných podmínek odstavena mimo provoz. 
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Obr. 4.10 Místa pro odběry vzork : 
 surové vody p ed nátokem na technologickou linku ÚV (vlevo), 
 upravené vody na odtoku do akumulace (vpravo). 

 

Obr. 4.9 Chemické hospodá ství na ÚV T ebom. 
Hygienické zabezpečení je zaji těno dávkováním chlornanu sodného (NaClO). Vlevo na 
obrázku barel s tekutým roztokem NaClO a automatickým dávkovacím za ízením Iwaki 

EW-F10VC. Vpravo na obrázku se nachází analyzátor volného chlóru Swan Ami Codes II, jen  
reguluje dávkování NaClO. Data z p ístroje jsou telemetricky p ená ena na dispečink. 
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Jak u  bylo zmíněno vý e, surová voda na p ítoku na ÚV je st edně tvrdá a  

tvrdá, eleznato-manganatá. 

Na základě vyhlá ky Státního ú adu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o 

radiační ochraně, probíhalo v období 2007-2017 radiochemické sledování, jeho  

výsledky byly p edány Státnímu ú adu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Vzhledem 

k tomu, e výsledky v 5 po sobě jdoucích letech nep ekročily referenční úrovně 

stanovené v § 98 odst. 2 vyhlá ky č.422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení 

radionuklidového zdroje, bylo sledování ukončeno. 

V následující tabulce jsou zobrazeny hodnoty vybraných ukazatel  kvality surové 

vody z rozbor  prováděných za poslední 2 roky - od ledna roku 2017 do měsíce 

května 2019, kdy se začalo pracovat na analýze rizik SV T ebom. 

Obr. 4.11 Automatická tlaková stanice ATS Delfín Grundfos s 60 litrovou expanzní 
nádobou z roku 2017 slou í k zaji tění dostatečných tlakových poměr  v distribuční síti 
během odstávky VDJ. Za bě ných provozních podmínek není zprovozněna, jak je patrné 

z obrázku. Voda je čerpána p ímo z jímky s upravenou vodou (vpravo na obrázcích je 
viditelný modrý poklop jímky s upravenou pitnou vodou). 
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SmVaK Ostrava a.s. má sice k dispozici rozbory od roku 2007, kdy byla uzav ena 

Smlouva o provozování, nicméně jsem pova ovala za dostačující uvést hodnoty za 

toto krat í období. 

Z rozbor  vody byly vybrány jen ty ukazatele (fyzikální, chemické, 

organoleptické, mikrobiologické, biologické), které byly pot ebné pro provedení 

analýzy rizik. 

Data odběru vzork  se ídí Harmonogramem odběru vzork  vypracovávaném 

v dy pro p íslu ný kalendá ní rok a Programem odběr  vzork  mezioperačních 

kontrol úpraven vod. 

Ne v echny kolonky u jednotlivých ukazatel  jsou vyplněny – vyhodnocení 

p íslu ného ukazatele se odvíjí od typu rozboru vody: provozní/provozní roz í ený, 

monitorovací, kontrolní. 

V tabulce jsou ukazatele pocházející z r zných typ  rozbor  vody. 
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číslo vzorku datum odběru teplota pH KNK4,5 ZNK8,3 CHSKMn tvrdost Ca Mg CO2, celk. CO2, volný c(HCO3
-) c(NO3

-) c(NO2
-) Fe Mn koliformní bakterie

[-] [-] [°C] [-] [mmol·l-1] [mmol·l-1] [mg·l-1] [mmol·l-1] [mg·l-1] [mg·l-1] [mg·l-1] [mg·l-1] [mg·l-1] [mg·l-1] [mg·l-1] [mg·l-1] [mg·l-1] [KTJ/100ml]

2089\2017 24.01.2017 10,0 7,35 5,6 0,94 0,6 - - - 287,8 41,4 341,6 - - 4,94 0,173 0

7000\2017 21.03.2017 8,0 7,31 5,7 0,92 0,5 - - - 291,3 40,5 347,7 - - 1,81 0,164 14

11875\2017 16.05.2017 10,0 7,26 5,6 0,90 0,6 3,24 102,20 16,77 286,0 39,6 341,6 2,0 0,0 2,24 0,169 10

16718\2017 11.07.2017 11,0 7,32 5,4 0,27 0,5 - - - 249,5 11,9 329,4 - - 3,76 0,162 1

22896\2017 19.09.2017 10,0 7,35 5,3 0,68 0,6 3,10 97,80 16,04 263,1 29,9 323,3 <1,0 <0,01 4,93 0,219 0

27990\2017 14.11.2017 10,0 7,53 5,6 0,53 0,5 - - - 269,7 23,3 341,6 - - 4,16 0,215 17

1455\2018 16.01.2018 10,1 7,30 5,9 0,55 0,4 - - - 283,8 24,2 359,9 - - 4,09 0,174 0

6403\2018 13.03.2018 9,0 7,25 5,6 0,58 0,6 - - - 271,9 25,5 341,6 - - 2,31 0,176 0

12829\2018 22.05.2018 11,1 7,39 5,6 0,57 0,6 3,15 100,60 15,56 271,5 25,1 341,6 <1,0 <0,01 2,68 0,147 8

17704\2018 17.07.2018 11,0 7,25 5,8 0,56 0,7 - - - 279,8 24,6 353,8 - - 2,02 0,141 2

23199\2018 18.09.2018 16,4 7,91 5,5 0,58 0,4 3,11 98,60 15,80 267,5 25,5 335,5 <1,0 <0,01 2,43 <0,015 >100

28352\2018 12.11.2018 12,3 7,21 5,5 1,28 0,6 - - - 298,3 56,3 335,5 - - 2,21 0,182 15

1035\2019 14.01.2019 11,6 7,22 6,2 0,71 0,4 - - - 304,0 31,2 378,2 - - 1,68 0,204 1

5425\2019 05.03.2019 11,7 7,31 5,5 0,50 0,4 3,45 110,94 16,46 264,0 22,0 335,5 <1,0 <0,01 1,43 0,204 0

11434\2019 14.05.2019 12,6 7,25 5,7 0,66 0,3 - - - 279,8 29,0 347,7 - - 7,07 0,193 40

Místo odběru:

SUROVÁ VODA

VZ Třebom

Tab. 4.2 Hodnoty vybraných ukazatel  kvality surové vody v období leden 2017 – květen 2019. 
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Upravená voda ji  splňuje ve vybraných ukazatelích limity dané vyhlá kou č.252/2004 Sb. ve znění pozděj ích p edpis . 

MH

NMH

DH

…mezní hodnota
…nejvy í mezní hodnota
…doporučená hodnota

vysvětlivky:

Tab. 4.3 Hodnoty vybraných ukazatel  kvality upravené pitné vody za období leden 2017 – duben 2019. V dolní části tabulky srovnání s limitními 
hodnotami danými ve vyhlá ce č.252/2004 Sb. v platném znění. 

 

číslo vzorku datum odběru teplota pH barva zákal KNK4,5 ZNK8,3 CHSKMn Cl2,volný Clcelkový CO2, volný c(HCO3
-) c(NO3

-) c(NO2
-) Fe Mn koliformní bakterie

[-] [-] [°C] [-] [mg·l-1 Pt] [ZF (n)] [mmol·l-1] [mmol·l-1] [mg·l-1] [mg·l-1] [mg·l-1] [mg·l-1] [mg·l-1] [mg·l-1] [mg·l-1] [mg·l-1] [mg·l-1] [KTJ/100ml]

2090\2017 24.01.2017 11,0 7,73 2,1 <0,5 5,6 0,75 <0,3 0,11 0,17 33,0 341,6 <1,0 <0,01 <0,05 <0,025 0

7001\2017 21.03.2017 10,0 7,77 - - 5,9 0,74 <0,3 0,27 0,31 32,6 359,9 - - 0,15 <0,025 0

11876\2017 16.05.2017 12,0 7,66 - - 5,6 0,79 0,4 0,07 0,12 34,8 341,6 - - <0,05 <0,025 0

16719\2017 11.07.2017 11,0 7,72 2,0 <0,5 5,3 0,06 0,3 0,20 0,25 2,6 323,3 <1,0 <0,01 <0,05 <0,025 0

19871\2017 15.08.2017 12,0 - - - - - 0,4 0,17 0,23 - - - - <0,05 <0,025 0

22898\2017 19.09.2017 12,0 7,83 - - 5,3 0,40 0,5 0,17 0,21 17,6 323,3 - - <0,05 <0,025 0

27989\2017 14.11.2017 11,0 7,89 - - 5,5 0,39 0,4 0,09 0,13 17,2 335,5 - - 0,12 <0,025 0

1456\2018 16.01.2018 10,9 7,67 <1,5 <0,5 6,0 0,37 <0,3 0,09 0,14 16,3 366,0 <1,0 <0,01 <0,05 <0,025 0

6404\2018 13.03.2018 10,0 7,72 - - 5,5 0,20 <0,3 0,21 0,25 8,8 335,5 - - 0,08 <0,025 0

12832\2018 22.05.2018 12,1 7,78 3,0 <0,5 - - 0,3 0,21 0,25 - - <1,0 - 0,08 <0,015 0

16088\2018 26.06.2018 12,0 7,72 <2,0 <0,5 - - 0,3 0,06 0,11 - - <1,0 - <0,05 <0,015 0

17705\2018 17.07.2018 12,0 7,82 2,0 <0,5 - - <0,3 0,27 0,33 - - 1,8 - <0,05 <0,015 0

20695\2018 21.08.2018 12,0 7,76 8,0 <0,5 - - <0,3 0,18 0,23 - - <1,0 - <0,05 <0,015 0

23200\2018 18.09.2018 15,3 7,74 7,0 <0,5 - - <0,3 0,22 0,34 - - <1,0 - <0,05 <0,015 0

25918\2018 16.10.2018 12,5 7,86 3,0 <0,5 - - <0,3 - - - - - <0,01 <0,05 - 0

28351\2018 12.11.2018 13,1 7,84 7,0 <0,5 - - 0,6 0,18 0,25 - - <1,0 - <0,05 <0,015 0

30749\2018 04.12.2018 12,1 7,82 <2,0 <0,5 - - <0,3 0,12 0,16 - - <1,0 - <0,05 <0,015 0

1036\2019 14.01.2019 11,0 7,88 <2,0 <0,5 - - 0,4 0,38 0,45 - - 1,2 - <0,01 <0,010 0

2930\2019 05.02.2019 11,6 7,86 <2,0 <0,5 - - <0,3 - - - - - <0,01 0,02 - 0

5427\2019 05.03.2019 11,7 7,87 2,0 <0,5 - - <0,3 0,15 0,19 - - 1,0 - 0,02 <0,010 0

8484\2019 08.04.2019 11,0 7,92 <2,0 <0,5 - - <0,3 0,23 0,34 - - <1,0 - <0,01 <0,010 0

DH MH MH MH MH MH NMH NMH MH MH MH

8 - 12 6,5 - 9,5 20 5 3 0,30 50 0,50 0,20 0,050 0

Místo odběru:

UPRAVENÁ VODA

ÚV Třebom 

Vyhlá ka č. 252/2004 Sb. v pl. znění, kterou se stanoví hygienické po adavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

typ limitu

limitní hodnota
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V aplikaci WaterRisk Distribuce vody zahrnuje dílčí části: 

 p iváděcí ad surové vody z vrtu (VZ T ebom4), 

 čerpací stanici (ČS T ebom), 

 vě ový vodojem (VDJ T ebom), 

 rozvodnou vodovodní sí  (RVS T ebom). 

P iváděcí potrubí na ÚV T ebom z vrtu HV 2 bylo zprovozněno r. 2001. Jedná se 

o potrubí materiálu PE(63) o délce 45,0 m. Od r. 2011 v majetku SmVaK Ostrava a.s. 

ČS T ebom je součástí objektu ÚV, tedy byla vybudována rovně  v roce 1997. 

Čerpací stanice slou í k dopravě vody z betonové jímky s upravenou vodou 

o objemu 10 m3 do akumulační nádr e vodojemu ponorným čerpadlem výrobce 

Calpeda typu 4 SD 15/09. 

Spínání čerpadla je v automatickém re imu na základě kolísání hladin vody 

v jímce a vodojemu (min/max provozní hladina). Čerpadla jsou pravidelně měněna 

a posílána na repase.  

Zásobní ocelový vě ový vodojem typu aquaglobus5 byl vystavěn v roce 2000. 

Jedná se o 24 m vysoký jednokomorový vodojem o objemu akumulace 100 m3. 

Kóta minimální provozní hladiny je ve vý ce 263,00 m n. m. a maximální provozní 

hladiny ve vý ce 269,50 m n. m. 

Ve VDJ je udr ován akumulační objem okolo 70 m3. Pr měrná denní spot eba 

zásobované oblasti Qm = 10,5 m3. Zbylý objem tvo í po ární akumulaci a také se 

vyu ívá na praní filtru na objektu ÚV. 

Vodojem pro el v roce 2017 celkovou rekonstrukcí včetně nového trubního 

vystrojení (stávající potrubí je z nerezové oceli). 

                                                     

4 označení v aplikaci WaterRisk 
5 aquaglobus = typ vě ového vodojemu, kdy je d ík vetknutý v zemi a p ená í ve keré zatí ení (dal ím 
typem konstrukce je hydroglobus, který disponuje vněj ím opěrným systémem kotevních lan, co  
zpravidla umo ňuje navrhnout vět í objemy akumulace) 
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P ívodní a odběrné potrubí ve VDJ je toto né (nerez ocel DN100). Tedy voda je 

dopravována do i z vodojemu jedním potrubím. Dal í trubní vystrojení tvo í 

výpustné potrubí profilu DN50 a p elivné potrubí DN100, která se spojují v jedno 

potrubí DN100 vedoucí do vodního recipientu P tina. 

D ík vodojemu není v zimním období vytápěn, nicméně p ívodní/odběrné 

potrubí je zaizolováno. Spodní část d íku vodojemu slou í jako armaturní komora a 

nachází se zde manipulace s uzávěry (ruční kulové uzávěry, oupě na 

p ívodním/odběrném potrubí). Zároveň v d íku probíhá mě ení teploty a nachází 

se zde místo pro odběr vzork . Dodatečné dávkování dezinfekce na výstupu z VDJ 

není realizováno. 

Na odběru do obce je umístěn sdru ený vodoměr MeiTwin (DN80 + DN20), který 

je instalován ve vodoměrné achtě (ta se nachází je tě v oploceném areálu OP). 

Vnit ní prostory d íku vodojemu jsou osvětleny a výstup k akumulaci je p es 

nerezový eb ík s ochranným ko em. V akumulaci se nachází automatický snímač 

hladin, který, dojde-li v akumulaci ke sní ení a  na minimální provozní hladinu, 

sepne ponorné čerpadlo v čerpací jímce s upravenou vodou. 

 

 

Obr. 4.12 Vě ový ocelový vodojem T ebom po celkové rekonstrukci v roce 2017. Vlevo 

od VDJ se nachází objekt ÚV a ČS. Na pravé straně od paty d íku vodojemu je situován 
vrt HV 2. [zdroj: SmVaK Ostrava a.s., 30] 
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Obr. 4.13 Uvnit  d íku vodojemu. Vlevo pohled směrem k akumulaci. Vpravo pohled 

dol  na potrubí p ítokové/odběrné (zaizolováno) a potrubí bezpečnostního p epadu 
vedoucí do země. [31] 

 

Obr. 4.14 Ve spodní části d íku vodojemu 
se nachází manipulační komora. 

P ívodní/odběrné potrubí do/z akumulace 
je zaizolováno. D ík je osvětlen a výstup 

k akumulaci je po nerezovém eb íku 
s ochranným ko em. [31] 

 

Obr. 4.15 Pohled na vstup do VDJ. Objekt je 

zabezpečen proti vniknutí neoprávněných 
osob. Rovně  se nachází v ochranném 

pásmu I. stupně vodního zdroje HV 2, které 
je oploceno. V levé části je vidět uzemnění 
objektu jako součást ochrany p ed blesky. 

[31] 
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Rozvodná vodovodní sí  zahrnuje potrubí vedoucí z vodojemu do obce v členění: 

 p iváděcí ad, 

 rozváděcí ad. 

Základní údaje o RVS jsou zobrazeny v následující tabulce (Tab. 4.4): 

Rozvodná vodovodní sí  byla 

vybudována na konci 20. století a p ejata 

do provozování dne 19. zá í 2001. Stá í 

potrubí je tedy okolo 20 let ivotnosti. 

Ve keré potrubí je z materiálu PVC. 

Celková délka sítě činí 2,627 km 

(rozdělení potrubí dle profil  viz tab 4.5). 

V pr běhu zpracovávání práce bylo dohledáno je tě dal ích 60,43 m 

nezkolaudovaného vodovodního potrubí DN100, které nebylo zahrnuto do RA. 

O vybudovaném neevidovaném potrubí v současnosti probíhá jednání s obcí 

T ebom (údaj se vztahuje k 11/2019). 

Na síti se vyskytuje celkem 106 

uzavíracích armatur. Jedná se 

o hydrantové, sekční a p ípojkové typy 

uzávěr . 

Dále se v současné době eviduje 60 ks 

p ípojek (resp. osazených vodoměr ). 

Na vodovodní síti se nachází celkem 20 výlučně podzemních hydrant  DN80 

(funkčních armatur je 90 %), na nich  byly za celou dobu provozování 

zaznamenány pouze 2 poruchy a 1 hasební zásah.  

Díky charakteru zástavby, velikosti a umístění obce v terénu není nutné dělit 

vodovodní sí  do více tlakových pásem. V echny vodovodní ady tak spadají do 

shodného tlakového pásma s označením VDJ T ebom (OOV). 

Ačkoliv nebyl p i vyhodnocování analýzy rizik k dispozici hydraulický model6 

vodovodní sítě, dá se konstatovat, e na síti jsou vhodné tlakové poměry. 

                                                     

6 Jedná se o malé, jednoduché spot ebi tě, kde by bylo z hlediska velikosti provozovatele s desítkami 
provozovaných vodovod  velmi náročné (zejména časově) sestavovat hydraulický model pro ka dý 
jednotlivý vodovod. Prioritu mají v tomto p ípadě významné vodovody s velkým počtem 
zásobovaných obyvatel a slo itěj í strukturou. 

RVS T ebom

provozovatel:

vlastník:
SmVaK Ostrava a.s.

materiál:

zprovoznění:

PVC

09/2001

VDJ T ebom (OOV)tlakové pásmo:

Tab. 4.4 Základní údaje o RVS T ebom. 
 

 

Dimenze Délka [km]

DN150 0,374

DN100 1,803

DN80 0,450

∑ 2,627

Rozváděcí ad

Klasifikace adu

RVS celkem

P iváděcí ad

Rozváděcí ad

Tab. 4.5 Rozdělení potrubí dle dimenzí. 
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Nedodr ení po adovaných tlak  se týká jen ojedinělých nemovitostí7. Tlaky ani 

pr toky na síti se pravidelně nemě í. 

 

Na začátek je pot eba zmínit, e SmVaK Ostrava a.s. se rozhodl p istupovat ke 

v em svým e eným vodovod m jako ke komplexním systém m zásobování 

vodou bez ohledu na kritéria pro volbu metodiky (jednoduchá x komplexní). 

SV T ebom by ov em spadal i po zohlednění kritérií do komplexního systému, 

nebo  v majetkové evidenci tohoto vodovodu je evidována úpravna vody8. 

Dal í specifika v hodnocení a postupu provádění analýzy rizik společností 

SmVaK Ostrava a.s. jsou shrnuty ve vypracované interní Metodologii pro zpracování 

analýzy rizik. Pově ené e itelské týmy (byly ustaveny 4 pracovní skupiny) se těmito 

zásadami a pokyny jsou povinny ídit. Zároveň pracovník m tento návod, 

uzp sobený pot ebám společnosti, usnadňuje orientaci v prost edí nové aplikace a 

slou í jako „pr vodce“ od zalo ení projektu po tisk výstupního protokolu. 

V ka dém e itelském týmu je určena 1 osoba, která se podílela na vypracování 

pilotního projektu a která je zodpovědná za zpracování kompletní analýzy rizik 

dal ích vodovod . Tato osoba je zároveň zakladatelem projektu, má ve kerá 

oprávnění a p idává v zálo ce Spolupracovníci v aplikaci WaterRisk zbývající členy 

týmu. Zakladatel také určuje, které osoby mají právo projekt editovat a které jej 

smí pouze nahlí et. 

Jeliko  se jedná o velkého provozovatele s velkým počtem vodovod , je 

záhodno, aby SmVaK Ostrava a.s. postupoval systematicky a p ehledně. Tedy 

v Metodologii je popsáno, jakým zp sobem se číslují projekty (jak se tvo í ID 

projektu) i jednotlivé dílčí prvky systému v závislosti na tom, o jaký typ vodovodu se 

jedná (centrální zdroje Kru berk, ance, Morávka a související ÚV, p ivaděče a VDJ; 

na centrální zdroje OOV navazující skupinové p ípadně samostatné vodovody; 

místní zdroje). 

                                                     

7 U star ích projekt , kdy je tě nebyla v platnosti stávající legislativa, platí výjimka, kdy nemusí být 
tyto maximální a minimální tlaky dodr eny. 
8 Systém s úpravou vody se v dy pova uje za komplexní. [13] 
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Místnímu VZ T ebom bylo takto p iděleno ID projektu 1.5. Dekompozicí systému 

vznikly jednotlivé objekty, které byly označeny číslem ID p evzatým z GIS aplikace 

MoNET. Tyto objekty byly popsány jak v zálo ce Evidence majetku, tak v Deskripci 

systému. Po vyplnění obou zálo ek aplikace hlásí, zda ne/byl dosa en soulad mezi 

Evidencí a Deskripcí. Pokud ano, aplikace zp ístupní zálo ku Identifikace nebezpečí. 

Identifikace nebezpečí proběhla za účasti vět iny člen  e itelského týmu na 

svolané sch zce. Postupně se procházely v echny 3 části SZV (vodní zdroje, úprava 

vody, distribuce vody) a vybírala se ze seznamu ta nebezpečí (kategorie: p írodní, 

společenská, technická a technologická), která byla, dle vět iny týmu, pro SV 

T ebom relevantní. 

SmVaK Ostrava a.s. má v softwaru u některých nebezpečí nastavenu obecnou 

platnost společnou pro v echny vytvá ené projekty. Tato nebezpečí jsou p edem 

definovaná pro ka dý projekt (je u  nastaveno ano/ne). e itelský tým tedy 

procházel a hodnotil pouze ta zbývající nebezpečí, která měla nastaveno, jako to 

defaultní hodnotu, „Není určeno“. P ičem  bylo snahou maximálně omezit 

odpovědi „není určeno“ z d vodu, e zvy ují ukazatel nejistoty v projektu. 

Stejným zp sobem byla vybírána data pou itá k provedení analýzy - byla k 

dispozici? – ano/ne. Některé podkladové materiály jsou určeny p edem pro 

v echny projekty, ale proto e aplikace neumo ňuje v tomto p ípadě nastavit 

p edvolbu p edem, byla vytvo ena p íloha se seznamem obecně nastavených dat a 

poté se do aplikace zadávala ručně. 
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U SV T ebom byla identifikována následující hrozící nebezpečí:  

Po vyplnění a ulo ení mo ných nebezpečí u v ech t í částí systému se aktivovala 

následující zálo ka Analýza rizik. Stisknutím tlačítka generování ne ádoucích stav  

1.XX

2.XX

3.XX

1.04

1.06

1.09

1.19

2.01

2.14

2.16

2.18

2.27

3.03

3.06

1.01

1.04

1.05

1.09

1.17

1.19

2.01

2.14

2.27

1.07

1.20

2.01

2.12

2.14

2.25

2.27

3.06

3.09

3.10

DEFINOVANÁ NEBEZPEČÍ - SV T ebom

Propojení systém
Zpětné proudění z p ípojky do systému

technické a technologické
společenské 
p írodní

Neodborný fyzický zásah odběratele do SZV
Terorismus, válka, hacking
Stavební práce v blízkosti objektu
Změna legislativy
Nevhodné vlastnosti dopravované vody

Změna legislativy
Distribuce vody

Po ár
Činnost mikroorganism
Obsluha

Globální změny klimatu
Vzdu ná kontaminace
Činnost ivočich
Obsluha

Terorismus, válka, hacking

Nevhodné vlastnosti dopravované vody
Úprava vody

P ívalový dé
Zásah bleskem, elektrický výboj
Silný vítr

Terorismus, válka, hacking
Nevhodné krajinné hospodá ství
Zemědělské zneči tění
Změna legislativy
Porucha za ízení

Zásah bleskem, elektrický výboj
Sucho

Globální změny klimatu
Činnost ivočich
Obsluha

Vodní zdroje

Typ nebezpečí

Tab. 4.6 Definovaná nebezpečí pro SV T ebom. 
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na stránce s analýzou rizik se vygenerovaly v echny ne ádoucí stavy navázané na 

vybraná nebezpečí. 

Následoval pravděpodobně časově nejnáročněj í úkol, který spočíval 

v ohodnocení jednotlivých NS (tj. v provedení analýzy četností a následk ). 

Hodnocení probíhalo na základě fyzické náv těvy objektu a seznámení se se 

SZV. Analýzu jsem zpracovávala nejprve ve spolupráci s jednotlivými členy 

e itelského týmu, kte í měli p ístup k podkladovým dokument m a se kterými 

jsem byla domluvena na individuálních sch zkách a konzultovala s nimi p íslu né 

NS. Dále byl ustaven termín pro sch zku kompletního týmu, na kterém se znovu 

procházely v echny NS, projednaly a diskutovaly se nejasnosti a odli né úhly 

pohledu na některá hodnocení. Tímto p ístupem, dle mého názoru, byla zaji těna 

nejvy í mo ná míra objektivního hodnocení, vzhledem k tomu, e konečný 

výsledek závisel na názoru vět iny. 

Celý proces se odehrál v ádu měsíc , nebo  členové týmu měli i dal í pracovní 

povinnosti a pr bě ně se pokračovalo na úpravách aplikace a zapracovávání 

p ipomínek. 

Následuje obsáhlá tabulka (ve finální podobě) analýzy četností obsahující: 

 kód (doplňkového) ne ádoucího stavu – (D)NS a jeho popis, 

 číslo a název faktoru, 

 ohodnocení faktoru FX (F1, F2, atd.), 

 poznámka k hodnocení – od vodnění volby hodnocení. 

Co se týká analýzy následků, po vzájemné diskuzi mezi společností SmVaK 

Ostrava a.s. a VUT Brno se dospělo k závěru, e budou vyhodnocovány pouze 

zdravotní (cZDR) a sociálně-ekonomické (cSOC) následky. Environmentální (cENV) a 

ekonomické (cEKON) následky nemají pro OOVZ, kterým budou výsledky analýzy 

p edkládány jako součást nových provozních ád  vodovod , valný smysl a mohly 

by být spí e zavádějící, z tohoto d vodu se do výpočtu nezahrnují. 

V p ípadě SV T ebom se jedná o vodovodní sí  malého rozsahu, která by, ze 

zku eností provozovatele a dle dostupných záznam , vykazovala nejčastěji jen 

ádné či nevýznamné následky pop ípadě nízké následky (hodnocení 0 a 1). 

V aplikaci jsou hodnoceny p ímé dopady na spot ebitele, ti ale ve vět ině p ípad  

poruchu ani nezaregistrují, nap . pokud se vyskytnou problémy na ÚV, v akumulaci 

VDJ je zaji těna dostatečná zásoba vody nebo pokud je naopak problém na VDJ, 

uvede se do provozu ATS, která zajistí pot ebné tlaky v síti a bude dodávat vodu 

p ímo z jímky upravené vody, apod. 
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VODNÍ ZDROJE 
     

HV2 
     

KÓD D NS POPIS NS FAKTORY NÁZEV FAKTORU HODNOCENÍ FX POZNÁMKA/ODŮVODNĚNÍ VOLBY HODNOCENÍ 

NS_101 
Zhoršo á í k alit  

suro é od  

F1 

Zdra ot í ezpeč ost 
ýro ků pro st k s 

pitnou vodou 

0 

Atest  ateriálů si e h í, o še  rt HV  je z ateriálu PE 
u ede  do pro ozu  r. ; s PE pro lé  e í. K dispozi i 

e istuje kolaudač í rozhod utí, ral  se zork  suro é od . 

F2 Přetěžo á í zdroje 0 

Ko ti uál í ěře í hladi  e rtu epro íhá jed ou za  d í 
dojíždí pro oz í te h ik ěřit ruč ě - k dispozi i ta ulka . VZ e í 
přetěžo á  zhlede  k to u, že ěhe   hodi  edo hází 
o kle  prů ěhu roku a i k překračo á í prů ěr ého 
po ole ého ožst í ,  l/s a i ál í po ole ý od ěr je ,  
l/s . O klé hod ot  de ího čerpa ého ožst í z rtu se 
poh ují do a ,  l/s. Prů ěr á de í spotře a suro é od  je 
do 23 m3/de , ětši u roku je šak de í spotře a polovič í a 
sice okolo 10,5 m3/de . De í li it čerpá í  3/de  je při 
sro á í s prů ěr ou de í spotře ou Tře o i Qp = 10,5 m3/den 

pl ě dostačují í. 

F3 

I te zita uží á í 
úze í o hra ého 
pás a 

0 

V rá i o hra ého pás a I. stup ě pás o eze o 

oplo e í  o jektu  epro hází žád á ko u ika e, želez i e a i 
se ta  e a hází jakákoli prů slo á či ze ědělská ýro a. 
Poz .: O hra é pás o II. stup ě e í sta o e o.  

F4 Údrž a 0 Pro íhá dle Plá u údrž  k alifiko a ou oso ou. 

F5 Přírod í děje 1 
Su ho á je  ír ý li  a podze í zdroj VZ Tře o . Dle 
ta ulk  pro hod o e í su ha. 

F6 
V hod o e í tre dů 
kvality vody 

0 

SV Tře o  á s ou ÚV, ěžo ý VDJ a  případě ouze i s ou 
zálož í ATS. Vše h  t to pr k  se podílejí a z ýše í 
za ezpeče osti dodá a é od   požado a é  ožst í a 
k alitě. Doposud se eřešil žád ý pro lé . Z tohoto dů odu je 
faktor hodnocen nulou. 
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KÓD D NS POPIS NS FAKTORY NÁZEV FAKTORU HODNOCENÍ FX POZNÁMKA/ODŮVODNĚNÍ VOLBY HODNOCENÍ 

NS_103 

Kontaminace 

suro é od  
he i ký  

z ečiště í  

F1 

Pro iká í po r ho é 
vody do zdroje 

podze í od  

0 

Sa ot ý rt je plasto ý - ted  ekoroduje. Zhla í si e e í 
opatře o vodotěs ý  kr te , i é ě rt se e a hází  
zápla o é  úze í. Pro iká í po r ho é od  do zdroje 
sou isejí í s he i kou ko ta i a í podze í od  se  i ulý h 
lete h e sk tlo a e í pra děpodo é a i  udou u. Z 
tohoto dů odu je faktor ohod o e  . 

F2 

Kontaminace 

epolár í i 
e traho atel ý i 
látka i NEL  a 
pol aro ati ký i 
uhlo odík  PAU  

0 
V o hra é  pás u a i  širší  okolí VZ se e a hází prů sl. 
Ko ta i a e NEL a PAU e í rizike . 

F3 Pesticidy 2 

V po odí podze ího VZ jsou pole ze ědělsk  
o hospodařo á a, použí á í pesti idů e í z á o edostatek 
i for a í . Ačkoli  pesti id  e l   lokalitě ikd  a ěře  a 

e ěl   se použí at, přesto zde reál é riziko e istuje. 

F4 
Dusič a  NO3-; 

dusitany NO2-  
1 

Dle roz orů k alit  suro é od  e í s ko e tra e i dusič a ů 
a i dusita ů pro lé  o klé a ěře é ko e tra e dusič a ů 
<  g/l a dusita ů < ,  g/l . O še   okolí VZ jsou poze k  
ze ědělsk  o hospodařo á  a ůže  udou u dojít ke 
z ýše í tě hto ukazatelů. Z tohoto dů odu je F  hod o e  . 

F5 
Pol hloro a é 
bifenyly (PCB) 

0 
PCB se a i e ěří. V okolí se e a hází prů sl, a  se ta  
mohly vyskytnout. 
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KÓD D NS POPIS NS FAKTORY NÁZEV FAKTORU HODNOCENÍ FX POZNÁMKA/ODŮVODNĚNÍ VOLBY HODNOCENÍ 

NS_104 

Kontaminace 

suro é od  
ikro iologi ký  
z ečiště í  

F1 
Ploš é a tropoge í 
z ečiště í 0 

Vrt se e a hází  zápla o é  úze í zhla í rtu a elko ě stup 
se a hází té ěr a r holu kop e -> po r ho á oda se ta  

e á jak dostá at . Ploš é a tropoge í z ečiště í ehrozí. 

F2 

Bodo é z ečiště í od 
ze ědělst í a 
prů slo é ýro  

0 
V okolí VZ se e a hází JZD, e ho ají se hospodářská z ířata. 
Prů slo á ýro a ro ěž e í. 

F3 S  z past i  a polí 0 
Vrt je u ístě  té ěř a r holu kop e. S  z past i  a polí zde 

e í rizike . 

F4 

Přístup hloda ů, 
ptáků a h zu 
ke zdroji 

1 

Vstup do rtu je si e za ezpeče  uza katel ý  poklope , ale 
poklop ne í utěs ě . Zhla í rtu e í zakr to. Do itř ůže 
proniknout hmyz. 

NS_105 

Nedostateč á 
kapa ita, přetíže í 

zdroje 

F1 Stár utí zdroje 2 
Zdroj stáří >  let ez reko struk e; ko e tra e Fe > ,  g/l, 
Mn > 0,1 mg/l. 

F2 

Z ě a reži u 
proudě í podze í 
vody 

0 

Nejsou k dispozi i údaje o reži u proudě í podze í od   okolí 
VZ, ted  případ é z ě  elze určit. VZ Tře o  espadá a i do 
jed é kategorie pro ohod o e í faktoru => faktor hod o e  . 

F3 
Glo ál í z ě  
klimatu, sucho 

2 

Dle ap  a portálu ČHMI áze  ap : Podíl roč ího úhr u 
srážek k or álu –  do hází ke s ižo á í srážko ého 
úhr u od roku  do součas osti a o last Tře o i tak spadá do 
kategorie hod o e í faktoru . O še  s dat ostí zdroje a 
ýškou z od ělé rst  u HV  pro oz í pro lé  dosud 
e astá ají. Přesto glo ál í z ě  kli atu a sucho budou 

pra děpodo ě  další h lete h z atel é a po edou ke s ižo á í 
hladi  podze í od  i  o lasti VZ Tře o . Z tohoto dů odu 
po e há o hod o e í faktoru . 
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KÓD D NS POPIS NS FAKTORY NÁZEV FAKTORU HODNOCENÍ FX POZNÁMKA/ODŮVODNĚNÍ VOLBY HODNOCENÍ 

NS_105 

Nedostateč á 
kapa ita, přetíže í 

zdroje 

F4 
Z ýše í potře  pit é 
vody 

0 
Zdroj e í uží á  a  % a z ýše á potře a od  se do 

udou a epředpokládá. 

F5 
 Údrž a, reko struk e 
vystroje í 0 

Pro ádějí se ka ero é zkoušk . Vrt l rege ero á   lete h 
 a  dle Dlouhodo ého plá u ko trol od í h zdrojů 

OOV Plá u rege era í . Další čiště í dle plá u pro ěh e  ro e 
/ . Součástí předešlý h čiště í la karotáž. Poz .: rt se 

sta ěl  ro e  o ý, protože pů od í z roku  e lo 
ož é zreko struo at  

NS_111 
Poru ha po or ého 

čerpadla 

F1 
U pá í produkt  

ikroorga is ů 
1 

Koncentrace Mn > 0,1 mg/l, Fe > 0,5 mg/l. Biofilm se na 

ko struk i po or ého čerpadla sk tuje. 

F2 Stáří čerpadla 0 Repas  případ ě ý ě a čerpadel pro íhají pra idel ě. 

F3 Pro ozo á í čerpadla 0 

Po or é čerpadlo je pro ozo á o  auto ati ké  reži u a e 
rtu edo hází ke kolísá í hladi  od  až k úro i sa ího koše 

čerpadla. 

F4 
Charakteristiky 

čerpadla 
0 

Čerpadlo Gru dfos SP A-  je a rže o  opti ál í h 
para etre h, o še  zhlede  k rozkolísá í hladi  e rtu 
čerpadlo čerpá ír ě ad Qopt. 
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ÚPRAVA VODY 
     

ÚV Tře o  
     

KÓD D NS POPIS NS FAKTORY NÁZEV FAKTORU HODNOCENÍ FX POZNÁMKA/ODŮVODNĚNÍ VOLBY HODNOCENÍ 

NS_201 

Nedostateč ý 
ýko  úpra  

vody 

F1 Poru ha zaříze í 2 

Te h ologi ká část ÚV je stáří >  let, ale je dostateč á 
aku ula e pit é od  e VDJ. Zdroj: Pro oz í řád Vodo od 
Tře o  z r. . 

F2 
Přeruše í pří odu elektri ké 
energie 

1 

Výraz é pro lé  s pří ode  el. e ergie a ÚV Tře o  
ejsou. Jed á se o přede  hláše é odstá k  a ýluk  

ze stra  ČEZ. Od ěratelé i  epo ítí. Zdroj: SW Poru ho á 
služ a. 

F3 Nízká dodá ka od  ze zdroje 0 

Dle pro oz í h záz a ů e ý ají pro lé  s dat ostí 
zdroje. Dlouhodo ější ýpadek zdroje a přeruše í přítoku 
suro é od  a ÚV  důsledku kli ati ký h ýk ů 
se nevyskytl. 

F4 
V soká spotře a od  e 
spotře išti 0 

Počet od ěratelů dlouhodo ě ko sta t í, spíše se dá 
ýhledo ě očeká at jeji h ír ý pokles. Výko  ÚV Tře o  

je dostačují í pro pokr tí a i ál í de í potře  od  
o atel. O atelé ají stud  => alé od ěr  => ízká 
spotře a. 

F5 K alita suro é od  0 

Nedo hází prokazatel ě k dlouhodo é u zhoršo á í 
ukazatelů k alit  suro é od . Suro á oda je podze í, 
do ré k alit ; do hází pouze ke krátkodo ý  ýk ů  
v ko e tra i železa o do í r. 2017 - : Fe  roz ezí 
1,43 g/l až ,  g/l . Hod ota Fe při ýsta ě rtu HV  - 
1,98 mg/l (1999). 
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KÓD D NS POPIS NS FAKTORY NÁZEV FAKTORU HODNOCENÍ FX POZNÁMKA/ODŮVODNĚNÍ VOLBY HODNOCENÍ 

NS_202 

Porucha 

dá ko á í 
he ikálií 

F1 

Poru ha dá ko a ího 
čerpadla, dá ko a ího 
injektoru 

1 

Dá ko a í zaříze í při liž ě  roč ě eplá o a ě po í 
fu k i. Záz a   PPS Pro oz í a poru ho á služ a; 

dispeči k  pot rze é a lokalitě. 

F2 
Přeruše í pří odu elektri ké 
energie 

1 
Dle záz a ů  PPS l  e ido á  ýpadk  elektri ké  
e ergie ze stra  ČEZ s čet ostí /rok. 

F3 Poru ha přípra  he ikálií 0 

Sklad he ikálií á záso u a do u <  ěsí  z dů odů 
zajiště í potře é ko e tra e akti ího hlóru  roztoku 
NaClO u NaClO do hází se z šují í  se stáří  ke s ižo á í 
o sahu akti ího hlóru . 

F4 
Údrž a a ser is dá ko a ího 
zaříze í 0 

Údrž a  pořádku dle Pro oz í k ih  a lokalitě . 
Pravidel é ko trol  dá ko a ího zaříze í a a al zátoru 
hlóru  týd ě. 

NS_203 

Nedostateč á 
úči ost úpra   

ikro iologi ký h 
a iologi ký h 

ukazatelí h 

F1 
Naruše í u ěč ý h stě  
orga is ů při úpra ě od  

0 
V podze í  VZ Tře o  e í zjiště  ýsk t tě hto 
orga is ů řas  apod. . 

F2 
O e á úči ost 
h gie i kého za ezpeče í 1 

Jed á se o te h ologii úpra  od  s ol ou hladi ou. 
O jekt e á dořeše ou zdu hote h iku. Výsk t h zu 

e l a o jektu ÚV zaz a e á . Přesto ke ko ta i a i 
dojít ůže => ohod o e o . 

F3 Porucha koagulace a agregace 0 Ne í součástí te h ologie úpra  od . 

F4 
Poru ha fu kč osti 
separač í h pro esů 

2 

Te h ologi ká část separač ího pro esu je stáří  až  let 
a e í áhrada. Vý ě a filtrač í ápl ě e filtru  ro e 
2011. 

F5 Porucha dezinfekce 1 Dle čet osti u NS . 

F6 
Ú sl é poškoze í 
te h ologi ký h o jektů 

0 
V i ulosti e lo zaz a e á o ú sl é poškoze í 
te h ologi ký h o jektů a a i se epředpokládá. 
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KÓD D NS POPIS NS FAKTORY NÁZEV FAKTORU HODNOCENÍ FX POZNÁMKA/ODŮVODNĚNÍ VOLBY HODNOCENÍ 

NS_204 

Nedostateč á 
úči ost úpra  

e f zikál í h, 
he i ký h a 

orga olepti ký h 
ukazatelí h 

F1 
V hod o e í tre dů k alit  
upra e é od  

0 

Upra e á oda splňuje para etr   jed otli ý h 
ukazatelí h k alit  pit é od  da é legislati ou hláška 
č. /  S .  plat é  z ě í . 

F2 Porucha koagulace a agregace 0 Ne í zařaze a koagula e. Netýká se ÚV Tře o  => . 

F3 
Poru ha fu kč osti 
separač í h pro esů 

2 
Te h ologi ká část separač ího pro esu je stáří  až  let a 

e í áhrada. 

F4 
Ú sl é poškoze í 
separač í h zaříze í 0 

Nic nebylo v minulosti zaz a e á o. Do udou a 
se ro ěž epředpokládá ú sl é poškoze í separač í h 
zaříze í. 

F5 
Porucha regenerace 

separač í h pro esů 
1 Pra í čerpadlo starší jak  let. 

NS_207 

Porucha 

dá ko á í 
dezinfekce 

F1 

Poru ha dá ko a ího 
čerpadla, dá ko a ího 
injektoru 

1 
Dá ko a í zaříze í při liž ě  roč ě eplá o a ě po í 
fu k i. Záz a   PPS dispeči k  pot rze é a lokalitě. 

F2 
Přeruše í pří odu elektri ké 
energie 

1 

Dle pro oz ího de íku  SW Poru ho á služ a l  
e ido á  ýpadk  el. e ergie ze stra  ČEZ s čet ostí 

/rok. Ve ětši ě případů se šak jed alo o plá o a ou 
odstá ku ČEZ. Při ýpadku dodá k  el. e ergie NENÍ 
zapoje  áhrad í zdroj. Přesto faktor ohod o e  : protože 
od ěratelé i  epo ítí - oda dodá á a z VDJ dostateč á 
záso a . 

F3 Poru ha přípra  he ikálií 2 

Hadi e a záso ík NaClO jsou z průhled ého ateriálu 
i v do ré  sta u, o še   záso íku e í i stalo á o 

ěře í hladi . 

F4 Údrž a a ser is 0 Údrž a a ser is ez pro lé u. Dle Plá u údrž . 

F5 Hlodavci 0 
Hloda i se do o jektu ÚV a ted  a i k dá ko a í u 
zaříze í edosta ou. 
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DISTRIBUCE VODY 
     

VDJ Tře o  
     

KÓD D NS POPIS NS FAKTORY NÁZEV FAKTORU HODNOCENÍ FX POZNÁMKA/ODŮVODNĚNÍ VOLBY HODNOCENÍ 

NS_302 

Zhorše í 
jakosti pit é 

vody v 

aku ulač í 
ádrži 

vodojemu 

F1 Nedostateč á údrž a 0 Údrž a VDJ  pořádku. Dle Pro oz ího řádu. 

F2 
Stag a e od  a stár utí 

od , způso  pro ozo á í 0 

Do a zdrže í od   AN í  jak d a d  ,  d e , o še  
bez zahr utí pra í filtrů. Pra í filtrů pro íhá  týd ě a pra í 

oda je rá a z VDJ. Ted  je zajiště a o ě a od   
akumulaci. 

F3 
Ne hod é last osti 
aku ulo a é od  

1 Teplota vody v akumulaci 12 - °C. BDOC se ezjišťuje. 

F4 
Ko struk e, te h i ký sta  a 

použité ateriál  ádrže 
0 VDJ po rekonstrukci v roce 2017. 

F5 
Biofil , oži e í od , 

zduš á ko ta i a e 
0 Biofil  se a stě á h e sk tuje. 

NS_303 

Akumulace 

sedi e tů a 
d ě 

aku ulač í 
ádrže 

vodojemu 

F1 Ne hod ý á rh 0 
VDJ po rekonstrukci v roce . Nedo hází k usazo á í 
sedi e tů.  

F2 Nedostateč á údrž a 0 
Čiště í VDJ pro íhá dle Plá u čiště í odoje ů dle 

etodi kého pok u s čet ostí  za ,  roku . 

F3 Te h i ký sta  o jektu 0 VDJ po rekonstrukci v roce 2017. 

F4 
Ne hod é last osti 
dopra o a é od  

0 
VDJ po reko struk i  ro e . Dopra o a á oda ez 
zákalu LABSYS . 

F5 
Biofil , iologi ké oži e í 

od , zduš á ko ta i a e 
0 Biofil  se a stě á h e sk tuje. 
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KÓD D NS POPIS NS FAKTORY NÁZEV FAKTORU HODNOCENÍ FX POZNÁMKA/ODŮVODNĚNÍ VOLBY HODNOCENÍ 

NS_305 

Porucha 

dá ko á í 
dezinfekce 

F1 

Poru ha dá ko a ího 
čerpadla, dá ko a ího 
injektoru 

0 

Dá ko á í dezi fek e e VDJ Tře o  e í realizo á o. F2 
Přeruše í pří odu elektri ké 
energie 

0 

F3 Poru ha přípra  he ikálie 0 

F4 
Údrž a a ser is 
dezi fekč ího zaříze í 0 

F5 Hlodavci 0 

Jed á se o ěžo ý VDJ, ko struk e je zajiště a proti ik utí 
hloda ů. Na í  NS se ztahuje k dá ko á í dezi fek e, 
které ee istuje - tz . zaříze í e í a i ohrože o. 

NS_306 

Kontaminace 

pitné od   
aku ulač í 

ádrži 
vodojemu 

F1 
Pro iká í od  do 
aku ulač í ádrže 

0 VDJ po rekonstrukci v roce 2017 - čet ě sa a e aku ula e.  

F2 
Ú ik pro oz í h kapali  

e o he ikálií 0 VDJ po rekonstrukci v roce 2017. 

F3 Ú sl á ko ta i a e 0 

Ú sl á ko ta i a e a o jektu VDJ e la zaz a e á a 
a a i se epředpokládá. O jekt je oplo e  a za ezpeče . 
Jed á se o ěžo ý VDJ -> o tíž ý přístup k aku ula i. 

F4 
Přístup hloda ů, ptáků a 

alý h sa ů 
0 

Je za eze o ik utí hloda ů, ptáků a alý h sa ů do 
ádrže AN. VDJ je po reko struk i  r. 2017. 
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ČS Tře o  
     

KÓD D NS POPIS NS FAKTORY NÁZEV FAKTORU HODNOCENÍ FX POZNÁMKA/ODŮVODNĚNÍ VOLBY HODNOCENÍ 

NS_309 

Zhorše í k alit  pit é 
od   aku ulač í 

ádrži ČS 

F1 Nedostateč á údrž a 0 
Údrž a je dostateč á a  pořádku. Ko trol  se pro ádějí dle 
Pro oz ího řádu. 

F2 
Stag a e od  a stár utí 

od , způso  pro ozo á í 0 
Vhod ý způso  pro ozo á í. Nedo hází ke stag a i od   
jí e. 

F3 
Ne hod é last osti 
aku ulo a é od   0 

K alita upra e é od  ho uje legislati í  požada ků  
/  S .  plat é  z ě í . Teplota od  do °C. 

F4 
Ko struk e, te h i ký sta  a 
použité ateriál  ádrže 

1 

V ístě prostupu ýtlač ého potru í z jí k  poklope  je 
ezajiště ý ot or. Mož ý pád dro ého před ětu apod. do 

jí k  pit é od . 

F5 
Biofil , oži e í od , 

zduš á ko ta i a e 
3 

Ch í filtrač í te tilie a zaříze í zdu hote h ik ; ot or do 
AN e í těs ě  - ted  ůže u ož it ik utí dro ého 
hmyzu. 

NS_310 

Ko ta i a e pit é 
od   aku ulač í 

ádrži ČS 

F1 
Pro iká í vody do 

aku ulač í ádrže 
1 

O jekt se e a hází  zápla o é  úze í. Do jí k  se šak 
ůže přes prostupo ý ot or  poklopu dostat dro ý 

před ět čí kapali a. Proto se doporučuje udo á í 
o hra ého pr ku kole  poklopu  podo ě prahu. 

F2 
Ú ik pro oz í h kapalin 

e o he ikálií 2 
V poklopu aku ula e se a hází ezatěs ě é prostup  pro 
potru í. 

F3 Ú sl á ko ta i a e 0 
Ú sl á ko ta i a e e la ikd  zaz a e á a a i se 

epředpokládá. O jekt je za ezpeče . 

F4 
Přístup hloda ů, ptáků a 

alý h sa ů 
0 Sa i a ptá i se do aku ula e edosta ou. 
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KÓD D NS POPIS NS FAKTORY NÁZEV FAKTORU HODNOCENÍ FX POZNÁMKA/ODŮVODNĚNÍ VOLBY HODNOCENÍ 

NS_311 

Aku ula e sedi e tů 
a d ě aku ulač í 

ádrže ČS 

F1 Ne hod ý á rh 0 
Z fotodoku e ta e  MONETu. Řeše í přítoko ého a 

odtoko ého potru í  rá i AN  pořádku. 

F2 Nedostateč á údrž a 0 Pra idel é čiště í  i ter alu  za rok. Dle Plá u údrž . 

F3 Te h i ký sta  o jektu 0 
Pří od í potru í je PE, po r h  stě  ádrže ez zje ého 

aruše í. 

F4 
Ne hod é last osti 
dopra o a é od  

0 
K alita upra e é od  ho uje legislati í  požada ků  

/  S .  plat é  z ě í . LABSYS. 

F5 
Biofil , iologi ké oži e í 

od , zduš á ko ta i a e 
3 

S iofil e  pro lé  e í. Může dojít ke ko ta i a i od  
z dů odu edořeše é zdu hote h ik  h í filtrač í 
te tilie . Poklop do jí k  e í těs ě  a a hází se  ě  
otvor. 

NS_314 Vz ik od ího rázu 
F1 Ma ipula e s uzá ěr  0 Ne ůže dojít k od í u rázu zhlede  k dopra í ýš e. 

F2 Čerpa í te h ika 0 Ne ůže dojít k od í u rázu zhlede  k dopra í ýš e. 

NS_315 
Poru ha čerpa ího 

agregátu 

F1 Stáří čerpadla 0 
Čerpadla jsou ě ě a. V případě poru h  jsou k dispozi i 
rezer í čerpadla. 

F2 Pro ozo á í čerpadla 0 

Po or é čerpadlo je pro ozo á o  auto ati ké  reži u a 
 jí e edo hází ke kolísá í hladi  od  až k úro i sa ího 

koše čerpadla. 

F3 Charakteristik  čerpadla 0 Čerpadlo je a rže o  opti ál í h para etre h. 
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RVS Tře o  
     

KÓD D NS POPIS NS FAKTORY NÁZEV FAKTORU HODNOCENÍ FX POZNÁMKA/ODŮVODNĚNÍ VOLBY HODNOCENÍ 

DNS_337 
Aku ula e je ý h 
sedi e tů  potru í 

F1 Koroze ko o ý h potru í 0 Potru í je PVC. 

F2 
Ne ho ují í h drauli ké 
po ěr   síti, údrž a 

0 
H drauli ké po ěr   síti jsou dostateč é. Říze ý propla h 
se pro ádí  i ter alu  za rok dle Plá u odkalo á í. 

F3 
Ne ho ují í jakost 
dopra o a é od  

0 

Jakost dopra o a é od  je ho ují í dopra o a á oda 
splňuje požada k  da é e hláš e č. /  S . e 
z ě í pozdější h předpisů . Čiště í VDJ pro íhá  jede  a 
půl roč í h i ter ale h dle Plá u čiště í odoje ů. 

F4 
V os z ečiště í z ějšího 
prostředí 0 

JUVNF (za rok 2018) = 0,12 m3/km/rok. Opravy na RVS jsou 

pro ádě  od or ě k alifiko a ý i za ěst a i. 

DNS_338 
T or a iofil ů - 

ploš é hod o e í 

F1 Stagnace vody 0 
Celko á o ě a od  e odo od í síti za a ,  d e. 
O je  od   potru í či í  3. 

F2 Biologi ká sta ilita od  0 

BDOC se a Tře o i e hod o uje. Poro á í s 
Kruž erke : o sah BDOC e odě je ,  g/l ;  Tře o i je 
podze í oda čistá, ted  se epředpokládají žád é 
zá ad . 

F3 Dezinfekce vody 0 Dezi fek e dá ko á í  roztoku NaClO. 

F4 R hlost proudě í  potru í 0 
Měře í e í ěž ě pro ádě o. Při odkale í la a ěře a 
rychlost 4,67 l.s-1. 

F5 Údrž a odo od í sítě 0 
Říze ý propla h odkalo á í  pra idel ě  za rok; dle Plá u 
prá e a dle Poru ho é e ide e. 
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KÓD D NS POPIS NS FAKTORY NÁZEV FAKTORU HODNOCENÍ FX POZNÁMKA/ODŮVODNĚNÍ VOLBY HODNOCENÍ 

DNS_339 
T or a i krustů – 

ploš é hod o e í 

F1 
Che i ké slože í 
dopra o a é od  

0 
La gelierů  a R z arů  i de  se ehod otí. Ostat í 
para etr   da ý h ezí h. 

F2 Údrž a odo od í sítě 0 
Údrž a odo od í sítě pro íhá dle Plá o á í prá e a dle 
Plá u odkalo á í. 

F3 Materiál a stáří potru í 0 Celá RVS je z ateriálu PVC. 

NS_328 

Poru ha řadu s 
přeruše í  dodá k  

vody – ploš é 
hod o e í 

F1 
Z ýše á poru ho ost 

odo od í h řadů 
2 

Poruchy se vyhodnocovaly v letech 2016 - 2018 (3 roky 

zpět ě . Dle E ide e poru h se sk tlo elke    
poru h za  rok . Při elko é dél e sítě ,  k  hází 
prů ěr ě ,  poru h /k /rok. V soká poru ho ost je 
dá a krátkou délkou sítě. 

F2 Ne hod é tlako é po ěr  0 Tlak  jsou opti ál í. Pro lé  se a síti e sk tují. 

F3 Špat ý te h i ký sta  potru í  0 

C a  let staré potru í; koroze ehrozí ateriál elé d  
sítě je PVC ; JUVNF za rok 2018) = 0,12 m3/km/rok - 

hod o uje se rok zpět ě dá o krátkodo ý  plá e  
o o  => další rok se a pro lé o é úsek  za ěří a ú ik  
klesnou). 

F4 
V ější li  a e hod é 

á rho é para etr  
0 Potru í ede pře áž ě  zele é  pásu či  kraji ozo k . 

NS_330 

Překroče í ez í 
hod ot  zákalu  

dopra o a é odě 

F1 
Šíře í zákalu z úseků s 
aku ulo a ý  sedi e te  

0 Viz DNS_337. 

F2 
Ne ho ují í jakost od  

stupují í do s sté u 
0 

Jakost dopra o a é od  je ho ují í dopra o a á oda 
splňuje požada k  da é e hláš e č. /  S .  pl. 
z ě í . Čiště í VDJ pro íhá  jede  a půl roč í h i ter ale h 
dle Plá u čiště í odoje ů. 



Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojem    Bc. Lucie Tanistrová 

Diplomová práce 

82 

 

KÓD D NS POPIS NS FAKTORY NÁZEV FAKTORU HODNOCENÍ FX POZNÁMKA/ODŮVODNĚNÍ VOLBY HODNOCENÍ 

NS_331 

Zhoršo á í 
ikro iologi ký h 

ukazatelů pit é od  
- ploš é hod o e í 

F1 
Mikro iologi ká zá ad ost 

od  stupují í do s sté u 
0 

K alita pit é od   RVS  ikro iologi ký h ukazatelí h 
ho uje legislati í  požada ků . 

F2 
Prů ik ko ta i ují í látk  do 
s sté u 

0 
Vodo od í potru í je stáří <  let a edo hází ke kříže í se 
splaško ou ka aliza í. 

F3 
Selhá í ezpeč ost í h 

ariér 
2 

Ko e tra e ol ého hlóru a síti do ,  g/l. Do a 
zdrže í od   síti je déle ež  d . 

F4 
Ú sl á ko ta i a e od  
z e čí 0 Ú sl á ko ta i a e z e čí je el i epra děpodo á. 

NS_332 

Zhorše í huti, 
pachu nebo teploty 

dopra o a é od  

F1 
Ne ho ují í jakost 
dopra o a é od  

0 Vše ho uje. Fe ol  se e ěří. 

F2 
Vli  ateriálu potru í a 

itř í h po r hů 
0 Dezi fek e pro íhá hlor a e  sod ý . Potru í PVC. 

F3 
Způso  předo ida e a 
dezinfekce vody 

0 Ko e tra e ol ého Cl a síti < ,  g/l. 

F4 Stáří od  0 

Stáří aku ulo a é od  ,  d e. Při zahr utí od  
spotře o á a é a pra í filtru se do a zdrže í e VDJ s íží 

a é ě ež  d .  

F5 
Biofil  a iologi ká sta ilita 
vody 

0 
Doposud ikd  e l  s t or ou iofil ů a RVS pro lé  
a epředpokládají se a i do udou a. 

NS_336 

Nedostateč á 
h drauli ká kapa ita 

sítě 

F1 Z ýše í potře  od  0 
Síť e kazuje z ak  edostateč é h drauli ké kapacity. 

Z ýše í potře  od  se epředpokládá. 

F2 
Z ýše ý h drauli ký odpor – 

ztrát  po dél e 
0 

Pra děpodo ost t or  i krustů u DNS  la 
vyhodnocena jako 0.   

F3 
Z ýše ý h drauli ký odpor – 

ztrát  íst í 0 
Nejsou přeložk , e hod é e tré í  lo  potru í a i ji é 

e hod é uspořádá í sítě. 



Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojem   Bc. Lucie Tanistrová 

Diplomová práce 

83 

 

VZ Tře o  
 

KÓD D NS POPIS NS FAKTORY NÁZEV FAKTORU HODNOCENÍ FX POZNÁMKA/ODŮVODNĚNÍ VOLBY HODNOCENÍ 

NS_317 

Poru ha řadu s 
přeruše í  dodá k  
vody – i di iduál í 

a alýza 

F1 
Z ýše á poru ho ost 

odo od í h řadů 
2 

Údaje MONET a SW Poru ho é služ . Poru ha po or ého 
čerpadla li e  za ese í Fe á os , ý ě a porou ha é 
ruč í klapk . V případě, že čerpadlo je rá o jako součást 
přívod ího řadu a ÚV.  

F2 Ne hod é tlako é po ěr  0 
Data o tlako ý h po ěre h a při ádě í  řadu ejsou k 
dispozi i, ale při ádě í řad e kazuje zá ad .  

F3 Špat ý te h i ký sta  potru í  0 
Potru í  let staré kolaudač í rozhod utí z r. , 
plasto é ateriál PVC  - i krust  se ted  e sk tují. 

F4 
V ější li  a e hod é 

á rho é para etr  
0 

O hra é pás o pří od ího řadu je dodrže o. Neproje ují 
se ější li  podloží. 

NS_318 
Nedostateč á 

h drauli ká kapa ita 

F1 Z ýše í potře  od  0 
Ke z ýše í potře  od  a i a při ádě í  a i a záso í  
řadu edo hází a a i se epředpokládá. 

F2 Nízký stup í tlak 0 
Pří od í řad e kazuje z ak  edostateč é h drauli ké 
kapacity. 

F3 
Z ýše ý h drauli ký odpor – 

ztrát  po dél e 
0 H drauli ká kapa ita e í o eze a. 

F4 
Z ýše ý h drauli ký odpor – 

ztrát  íst í  0 Z ýše ý h drauli ký odpor e l zaz a e á . 

 

 

 

 

 

LEGENDA

HOTSPOT - i ořád ě ýz a ý a riziko ý faktor  rá i jed oho NS
Tab. 4.7 Analýza četností vygenerovaných ne ádoucích stav  pro v echny části vodárenského systému. 
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Aby byly v SZV postihnuty opravdu v echny ne ádoucí stavy podílející se na 

vzniku rizika, umo ňuje aplikace WaterRisk definovat vlastní NS u konkrétních 

vodovod . A  u  se jedná o ojedinělý p ípad vodovodní části systému s výskytem 

specifického ne ádoucího stavu, nebo o mno inu několika vodovodních systém , 

které mají tento vlastní NS společný. 

V p ípadě SV T ebom byl vytvo en v části Distribuce vody vlastní ne ádoucí stav 

(viz tab. 4.8), který se dá uplatnit u v ech objekt  vě ových vodojem . Ne ádoucí 

stav se vztahuje ke kvantitativnímu typu rizika. 

Kód Náze  

VNS_1 Za rz utí potru í v dříku VDJ 
Popis 

Vlast í ežádou í sta  je a rže  pro ěžo é odoje . 
V zi í  o do í ůže při el i ízký h teplotá h a edostateč ý h 

sta e í h úpra á h/opatře í h do házet k pro rzá í pří od í h 
potru í  dříku VDJ. Za rz utí od   potru í z e ož í pří od od  

do VDJ/do spotře iště. 

Defi o a é faktor  

F1 

Nevhod ý ávrh stave í ko struk e 

N - 

0 Žád é zá ad , še h o  pořádku. 

1 

K za rzá í od   potru í edou í   dříku 
VDJ edo hází, i é ě ko struk e e í 
izolo á a a při dlouhodo é  poklesu teplot 
pod od razu ůže k to uto sta u dojít. 

2 

K za rzá í od   potru í do hází ej ýše s 
čet ostí /rok. Ko struk e izolo á a je, 
přesto k pro rzá í potru í  zi í  o do í 
do hází  důsledku přerušo a ého průtoku. 

3 

Čet ost za rzá í potru í  dříku ěžo ého 
VDJ je šší ež /rok. Ko struk e izolo á a 

e í. Ne í pro ede o a i ji é opatře í k 

za eze í pro rzá í potru í apř. tápě í 
dříku, izola e tru . 

Sez a  potře ý h podkladů 

 - Pro oz í de ík  - Sta e í doku e ta e 

Sez a  sou isejí í h e ezpečí 
1.12 Nízká teplota zdu hu 

Tab. 4.8 Definování vlastního ne ádoucího stavu. 
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Zmíněný vytvo ený VNS_1 ov em v této diplomové práci nevstupuje do analýzy 

rizik z d vodu komplikací p i generování vlastních NS. V době dokončování práce 

byly tyto úpravy aplikace stále p edmětem e ení programátora. 

V zálo ce vlastní ne ádoucí stavy aplikace bez problém  umo ňuje vytvo it nový 

NS v jednotlivých částech SZV (Vodní zdroje, Úprava vody, Distribuce vody). Existuje 

mo nost vytvo ení buď zcela nového NS, nebo vytvo ení kopie některého ji  

definovaného NS, kterou lze dále upravit dle po adavku u ivatele. 

Problém nastává a  p i generování NS, kdy se po stisknutí p íslu ného tlačítka 

v zálo ce Analýza rizik (p i za krtnutém políčku Generovat včetně vlastních NS) 

vygenerují kromě očekáváných NS navíc také v echny ty, které jsou navázány na 

nebezpečí, ke kterému je vzta en VNS. Samotný VNS se pak nevygeneruje v bec. 

Konkrétně v p ípadě SV T ebom byl VNS_1 navázán na jediné mo né související 

nebezpečí, a sice p írodní nebezpečí s kódem 1.12 Nízká teplota vzduchu. Toto 

nebezpečí 1.12 je v ak charakteristické extrémně nízkými teplotami a podmínkami 

vzniku p i poklesu teploty T na < -18 ºC, proto se na sch zce e itelského týmu p i 

Identifikaci nebezpečí dospělo k jednomyslné volbě Ne – nebo  takovéto definované 

podmínky v mírném klimatu a ni ích nadmo ských vý kách v regionu nastávají jen 

zcela výjimečně, témě  v bec. Spojení VNS_1 s nebezpečím 1.12 v tomto p ípadě 

není právě astné. Domnívám se, e tento typ kolize by mohl nastat u více p ípad  

projekt  na analýzu rizik. 

Zamezit vzniku těchto nechtěných situací by bylo mo né nap íklad tím, e by 

VNS byly vytvá eny bez návaznosti na nebezpečí, která je vyvolávají, a to z čistě 

funkčního hlediska aplikace. Jednodu e by byly vybrané VNS jen vygenerovány. Bez 

spojitosti s nebezpečím, které danému SZV jinak nehrozí, nikdy nedojde k tomu, e 

budou vygenerovány krom ádoucího VNS také dal í nerelevantní NS. 

V p ípadě T ebomi byly vygenerovány navíc 3 D(NS), které nebylo mo né 

ignorovat, proto e v opačném p ípadě z stával neakceptovatelně vysoký celkový 

ukazatel nejistoty (> 50 %). V d sledku absence tlačítka zpět (nelze odebírat 

identifikovaná nebezpečí) byla analýza rizik provedena znovu, co  je časově 

náročný proces i p esto, e volby hodnocení byly pouze p episovány. Pokud by se 

jednalo o projekt vět ích rozměr  a s více prvky, je opakování celé analýzy tě ko 

p edstavitelné. 

VNS_1 nakonec tedy započítán nebyl. Ale v p ípadě SV T ebom lze toto 

vynechání, dle mého názoru, tolerovat, jeliko  p ívodní/odběrné potrubí je 

zaizolováno, voda v potrubí nestagnuje (problém by nastal p i p eru ovaném toku) 
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a klimatické podmínky v regionu jsou mírné s výjimečným dlouhodobým poklesem 

teplot hluboko pod bod mrazu. Tedy riziko vyplývající z VNS_1 by bylo nulové. 

P esto je nanejvý  vhodné, aby byl problém s generováním VNS v nejbli í době 

odstraněn. Jedná se o zále itost, která se dotýká v ech vodárenských společností, 

které si licence WaterRisk zakoupily a které v této době ji  pracují na projektech 

analýzy rizik. 

 

Po vyhodnocení v ech NS se v kartě Přehled zobrazila Matice rizik 

analyzovaného vodovodu, která p ehledně graficky prezentuje výsledky analýzy 

(viz obr. 4.16). Hodnoty v jednotlivých buňkách matice znázorňují počty NS 

v částech systému v po adí Vodní zdroje / Úprava vody / Distribuce vody. 

Z matice rizik je z ejmé, e SV T ebom se nachází celkově v dobrém stavu. 

Analýzou nebylo zji těno ádné riziko, které by spadalo do kategorie vysoké. 

Z analýzy vyplynulo pouze 1 st ední riziko v části distribuce, které, ačkoliv má 

nízkou pravděpodobnost vzniku (P1), by mohlo zp sobit vysoké následky (C3) a 

z tohoto d vodu dle vyhlá ky spadá rovně  do neakceptovatelných rizik, které je 

nezbytné eliminovat stanovením nápravných opat ení v posledním kroku 

posouzení rizik. 

Dále jsou na p ehledové kartě pod rizikovou maticí ve 3 tabulkách (pro ka dou 

část SZV zvlá ) vypsány v ádcích pod sebou v echny NS. V ka dém ádku 

Obr. 4.16 Výsledná matice rizik SV T ebom. 
NS v silně orámované oblasti matice rizik vy adují dle vyhlá ky č. 252/2004 Sb. 

v platném znění definici nápravných opat ení vedoucích ke sní ení rizika. [27] 

 

Vodní zdroje [27] 
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nalezneme kódové označení NS, informaci o pravděpodobnosti vzniku a 

následcích, výsledné riziko p íslu ející danému NS, ukazatel dílčí nejistoty, ukazatel 

ne/dodr ení p edepsaných postup  (tzv. certifikát) a časovou platnost analýzy. 

Kromě p ehledové karty m eme rozkliknout i karty jednotlivých částí systému, 

kde jsou tabulky navíc rozděleny dle jednotlivých prvk  (ÚV, ČS, VDJ apod.) a 

v ádcích se navíc oproti tabulce na p ehledové kartě ukazuje popisný název NS a 

stav rozpracování (0 - 100 %). Hodnocení NS lze upravovat v hodnoticím formulá i 

po rozkliknutí tlačítka vstoupit na konci ka dého ádku. 

 

Summa summarum z analýzy vyplynulo 9 mo ných rizik hrozících SV T ebom: 

- 8 spadajících do kategorie 1 - nízké riziko, 

- 1 spadající do kategorie 2 – střední riziko, které ji  vy aduje nápravné 

opat ení. 

Celková nejistota projektu 9 % byla pova ována provozovatelem za p ijatelnou a 

odpovídající skutečnosti v souvislosti s dostupnými podklady o systému. 

Zadávají se v k tomu určené zálo ce s názvem Nápravná opat ení. 

Na základě legislativních po adavk  bylo definováno nápravné opat ení, které 

po jeho realizaci povede ke sní ení pravděpodobnosti vzniku st edního rizika 

Obr. 4.17 Ukázka části karty Distribuce vody. Tabulky jsou zde rozděleny po jednotlivých 
definovaných prvcích systému. Největ í riziko (2) se vyskytlo u NS_310. V pravém horním 
rohu jsou v p ehledném panelu zobrazeny informace nap . o vý i rizika, nejistotě nebo 

stavu rozpracovanosti sumárně za celou část distribuce vody. [27] 
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souvisejícího s NS_310 Kontaminace pitné vody v akumulační nádrži ČS. Toto riziko se 

vyskytuje v části systému Distribuce vody a týká se prvku ČS T ebom. 

Hrubou kalkulací investičních náklad  bylo opat ení vyčísleno na 50.000,-. Jedná 

se o poměrně nenáročnou investici a jednoduché opat ení, které ov em povede 

k významnému sní ení rizika. 

Nad rámec povinných opat ení se provozovatel rozhodl zahrnout je tě doplnění 

vzduchotechniky o filtraci vzduchu na ÚV. 

Obr. 4.18 Nápravné opat ení s názvem Zajištění jímky pitné vody proti kontaminaci se týká 
prvku ČS T ebom. Po jeho realizaci dojde ke sní ení rizika (2 -> 0). P edpokládaná 
realizace tohoto opat ení proběhne v roce 2020. Tedy investiční náklady budou 

zahrnuty do krátkodobého plánu obnovy infrastrukturního majetku. [27] 
 

Obr. 4.19 Nápravné opat ení u prvku ÚV T ebom s názvem Doplnění vzduchotechniky 
s filtrací vzduchu související s NS_203 Nedostatečná účinnost úpravy v mikrobiologických a 

biologických ukazatelích. Rok investice opat ení se p edpokládá 2024. [27] 
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Vý e investičních náklad  tohoto opat ení byla odhadnuta na 500.000,-. 

I vzhledem k faktu, e toto opat ení není v současné době prioritou provozovatele, 

nebo  nepovede k eliminaci neakceptovatelného rizika, se s realizací investice 

počítá a  ve st ednědobém plánu obnovy v časovém horizontu 5 let. 

Nápravná opat ení byla projednána na sch zce celého e itelského týmu. 

Odhad vý e investic určil provozovatel na základě d íve prováděných opat ení a 

ekonomického p ehledu. Podrobný výpočet investičních náklad  a ekonomické 

zhodnocení nebyl cílem této DP. 

Pro sledování uskutečněných a plánovaných opat ení a pro pot eby srovnávání 

slou í zálo ka Vyhodnocení výsledk . Zde se zobrazují 3 matice rizik s: 

- aktuálním stavem po realizaci vybraných nápravných opat ení, 

- výhledovým stavem po realizaci v ech nápravných opat ení, 

- původním stavem bez realizace nápravných opat ení. 

A také zde najdeme tabulku s ne/realizovanými investicemi. Jeliko  doposud 

nebylo uskutečněno u SV T ebom ádné opat ení, vypadá tabulka následně: 

Export výsledk  z aplikace do formátu PDF se provádí v zálo ce Tisk protokolu. 

Lze zvolit buď tisk kompletní zprávy, nebo jejích jednotlivých vybraných částí. 

Provozovatel SmVaK Ostrava a.s. v interní metodologii uvádí, které vybrané 

kapitoly budou exportovány jako p íloha do zjednodu ených Provozních ád  

vodovod  určených pro KHS. 

 

Ačkoliv do současné doby (12/2019) byla značná část p ipomínek ze strany 

SmVaK Ostrava a.s. týkajících se realizace projektu, tj. zejména: 

- funkčnosti aplikace, 

- vlo ení nových NS, které seznam ji  existujících doplnily, 

Tab. 4.9 Realizovaná a plánovaná opat ení v p ípadě SV T ebom – vý e p edpokládaných 
investičních náklad . [27] 
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- zp sobu hodnocení některých faktor  vybraných NS, 

- bezpečnosti a zaji tění dat, 

do aplikace zapracována a software je ve verzi 2.0 funkční, p esto byly p i e ení 

projektu SV T ebom odhaleny některé dal í nedostatky, které doposud v softwaru 

p etrvávají. Návrh úprav a p ípadných zlep ení p i práci s aplikací p edkládá 

následující text. 

Zásadní úprava v softwaru WaterRisk by měla odstranit problém s generováním 

vlastních NS a nejlépe p idat mo nosti v jejich výběru pro jednotlivé projekty. 

Dle mého názoru by, zejména velcí provozovatelé jako je právě SmVaK Ostrava 

a.s., uvítali v tomto ohledu lep í systematičnost aplikace, která by spočívala 

v p idání více nástroj  pro práci s VNS jako nap . mo nost výběru konkrétních VNS 

pro ka dý projekt zvlá  nebo mo nost nastavení p edvolby, pro které projekty se 

budou VNS generovat. 

Nyní aplikace funguje tak, e v samostatné zálo ce Vlastní nežádoucí stavy, která 

je v em spravovaným projekt m nad azená, mají u ivatelé mo nost vytvo it 

prakticky libovolný počet VNS, které jsou navázány na související nebezpečí z KN. 

V p ípadě, e u ivatel v konkrétním projektu p i analýze rizik zvolí generovat včetně 

vlastních NS, vygenerují se v echny NS spojené s nebezpečím, na které je navázán 

VNS (Nehledě na to, e prozatím se samotný VNS nevygeneruje, pouze v echny 

ostatní navázané na stejné nebezpečí. Ale p edpokládejme, e generování VNS 

funguje). Na tom by nebylo nic záva ného, ale jak bylo p i zkou ení aplikace 

zji těno, mohla by nastat situace jako v p ípadě SV T ebom popsaná v kapitole 4.4, 

která rozhodně není ádoucí. V některých situacích je zkrátka po adováno 

vygenerovat opravdu jen 1 určitý VNS. 

Tato změna ve výběru a generování VNS by podle mne neu kodila a celou věc 

v principu usnadnila. Někdy je vhodněj í vybrat si z nabídky vytvo ených VNS 

pouze ty, které jsou pro konkrétní projekt specifické a v jiných projektech se 

nevyskytují, ačkoliv souvisejí s nebezpečím, které je společné pro projekt  více. 

Nap íklad m e být vytvo en VNS týkající se pouze prvk  vě ových VDJ v SZV. 

Tento VNS by byl navázán kup íkladu na p írodní nebezpečí v podobě silného větru 

v části distribuce vody. Pokud se generují VNS dle vazby na nebezpečí, jako je tomu 

teď, objeví se tento VNS ve v ech projektech, které mají toto nebezpečí za krtnuto 

bez ohledu na to, zda systém v bec vě ový VDJ obsahuje. Hodnotit tento VNS u 

zemních vodojem  by nemělo smysl a v p ípadě ignorování tohoto VNS u projekt  

bez vě ových VDJ by se zvý il ukazatel nejistoty v projektu. 
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Oproti tomu, kdybychom si tento VNS měli mo nost zvolit jen u projekt  s 

prvkem vě ového VDJ, odpadla by situace, kdy bychom v SZV s objektem zemního 

VDJ a za krtnutým nebezpečím silného větru v Identifikaci nebezpečí p i generování 

VNS v návaznosti na nebezpečí museli e it tento nerelevantní VNS. 

WaterRisk v některých směrech p sobí „nepoddajně“, čím  rozumím, e má jen 

omezené mo nosti, co se týká u ití krok  zpět a změn d ívěj ích rozhodnutí. 

Kup íkladu ji  nelze po provedení analýzy odebrat některá z identifikovaných 

nebezpečí, ani  by nebylo nutné opětovně vyplnit analýzu pravděpodobností a 

následk  u v ech NS. Nebezpečí lze pouze dodatečně p idávat. Na druhou stranu 

tato rigidita systému z ejmě napom e tomu, aby u ivatel od počátku postupoval 

uvá livě a pokud mo no pevně rozhodnut s jistotou vyplnil zálo ku Identifikace 

nebezpečí. Pokud ale dojde k neúmyslnému pochybení p i identifikaci nebezpečí 

(tj. za krtnutím nechtěného políčka) a na chybu se p ijde a  po vyplnění NS, 

nezbývá, ne  v zálo ce Identifikace nebezpečí nechtěné nebezpečí odebrat, NS 

znovu vygenerovat a v echny vyhodnotit znovu. Pokud by tato situace nastala 

u velkých projekt , mohla by vyvolat, zejména u en, syndroma canalis carpi nebo 

p ivolat srdeční slabost kardiak m. Samoz ejmě je to bráno s nadsázkou, ale u  jen 

opakovaní celé analýzy u velmi malého vodovodu velikosti T ebomi, kdy byly pouze 

„opisovány“ hodnoty z p vodní verze, zabralo témě  2 hodiny a člověk měl pocit, e 

se ukliká. 

Dodatečné p idávání/odebírání nebezpečí do ji  vyplněné analýzy rizik bylo 

diskutováno na sch zce VUT Brno a e itelského týmu SV T ebom 

s programátorem. Odebrání nebezpečí z ji  vyplněné analýzy rizik by znamenalo 

velký zásah do algoritmu programu, a tedy bylo rozhodnuto, e tato úprava 

provedena nebude. Proto je t eba velmi rozvá ného postupu p i volbě 

identifikovaných nebezpečí.  

Obr. 4.20 VNS by, dle mého názoru, bylo vhodněj í propojit vazbou na konkrétní 
projekty a nenavazovat na nebezpečí. Tímto by se p ede lo situaci jako v p ípadě SV 
T ebom (viz kapitola 4.4). V pravé části by u ka dého VNS mohl být nástroj pro výběr 

těch projekt , kterých se VNS týká. [27] 
 

P idání dal ího sloupce pro výběr projekt , 
ke kterým se VNS vztahuje. 
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Nutnost výběru a ulo ení pou itých podklad  k provedené analýze u ka dého 

NS zvlá  svádí po del í době strávené vyplňováním k zakliknutí v ech nabízených 

mo ností bez rozmyslu ve snaze u et it trochu času. Stejně jako lze p ednastavit 

v aplikaci výchozí nebezpečí, by mo ná bylo vhodné p idat e itel m 

(administrátor m) rovně  nástroj k p ednastavení i některých podkladových dat 

(tj. provozní deníky, záznamy o kvalitě vody, apod.). Velcí provozovatelé s velkým 

počtem projekt  budou toti  tato data s největ í pravděpodobností mít k dispozici 

a v po ádku. e itelé by si tak u et ili mnoho „kliknutí“. 

Na druhou stranu v dy se m e vyskytnout výjimka, pro kterou p ednastavené 

hodnoty zrovna platit nebudou, ačkoliv ve v ech ostatních p ípadech ano. Tedy je 

na zvá ení, zda by tento krok byl v bec p ínosem a nevnesl do projekt  dal í 

zvý ení komplexity. 

Poslední drobná p ipomínka se týká formátu výstup  z analýzy, které p sobí 

poněkud zastaralým dojmem, nicméně funkčnost není nijak ovlivněna. Export 

výstup  byl také konzultován a e en na několika sch zkách. 

I p es tyto nedostatky jsou jednotlivé kroky ve WaterRisku obecně systematicky 

dob e vystavěny a provázány. Pro provozovatele, a  u  men í nebo velké, bude 

aplikace p ínosem. 

  

Obr. 4.21 Data pou itá k provedené analýze vygenerovaná u  
NS_201_Nedostatečný výkon úpravny vody. Orámovaná podkladová data by se 

mohla p ednastavit pro více projekt  (platí pro velké provozovatele). [27] 
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Pitná voda je v současné době pova ována za velmi ceněnou a vzácnou 

komoditu. Na mnoha místech ve světě poci ují její akutní nedostatek a je st e ena 

jako zlato. Kv li vodě mohou vznikat i války. V budoucnu se p edpokládá tvrdý 

dopad klimatických změn, které začínáme poci ovat ji  nyní. Na summitech OSN se 

neustále jedná o p ijmutí opat ení a boji proti změnám klimatu. 

Ve světě se hovo í o pot ebě investování bilion  dolar  do vodárenské 

infrastruktury, a  u  v rozvojových zemích, kde je pot eba systémy zásobování 

vodou teprve vybudovat, zemích zatí ených nadměrným suchem nebo zemích 

vyspělého světa s rozvinutými vodárenskými systémy, které je pot eba 

modernizovat a roz i ovat s pokračující urbanizací a r stem populace. 

V ČR probíhala značná výstavba vodárenské infrastruktury po 2. světové válce 

v souvislosti s rozvojem občanské vybavenosti a úrovní vybavení domácností. 

V d sledku končící ivotnosti mnoha objekt  je nezbytné infrastrukturu postupně 

obnovovat a vynakládat tak nemalé částky, aby SZV byly schopny plnit po adované 

funkce a dodávat vodu obyvatel m v dostatečném mno ství a kvalitě. 

Investice do obnovy vodohospodá ského majetku jednoznačně p ispívají 

k eliminaci rizik spojených s neplněním vý e zmíněných po adavk . Proto je 

d le ité vyhodnocovat technický stav jednotlivých prvk  infrastruktury, aby bylo 

mo no efektivně rozdělovat investice a obnovu provádět ekonomicky rozvá ně a 

systematicky. Posuzování rizik je neméně d le itý, komplexněj í proces, umo ňuje 

toti  nejen odhalit slabá místa v systému, ale zároveň ukládá provozovatel m 

infrastruktury navrhnout e ení a tato slabá místa odstranit. Posouzení rizik je 

zakotveno jak v evropské, tak v české legislativě. 

Ačkoliv je hodnocení technického stavu a posouzení rizik pro mnohé 

provozovatele spojeno s vy í administrativní a časovou zátě í, jedná se bezesporu 

o nástroje, pokud jsou v rukou kompetentních osob, fungování moderního 

vodního hospodá ství a tímto směrem se bude ubírat postupně celý svět. 

Diplomová práce je rozčleněna do čty  kapitol. V prvních dvou kapitolách je 

shrnut vývoj a stávající stav problematiky posouzení technického stavu a posouzení 

rizik ve světě a v České republice. T etí kapitola se zabývá praktickou aplikací 

vyhodnocení technického stavu se zamě ením na objekt VDJ v aplikaci TEAwater. 

Poslední čtvrtá kapitola je praktickou aplikací posouzení technického stavu 

men ího vodárenského systému v aplikaci WaterRisk 2.0. V praktických kapitolách 

se také poukazuje na nedo e ené problémy a mo nosti zlep ení odzkou ených 

aplikací. 

Vytyčené cíle byly, dle mého názoru, splněny. 
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AN … akumulační nádr  VDJ 

ASCE … American Society of Civil Engineers – Americká společnost 

civilních in enýr  

ATS  … automatická tlaková stanice 

AWWA … American Water Works Association 

CCP … Critical Control Point(s) - kritické kontrolní body v procesu 

výroby 

CzWA … Czech Water Association – Asociace pro vodu ČR 

ČR  … Česká republika 

ČS  … čerpací stanice 

ČSN  … česká technická norma 

DČOV  … domovní čistírna odpadních vod 

DN  … jmenovitý vnit ní pr měr potrubí (světlost), DN = Diameter 

Nominal 

DWD … Drinking Water Directive – směrnice Rady EU o pitné vodě 

EPA … Environmental Protection Agency (U.S.) – Agentura pro 

ochranu ivotního prost edí 

FMEA … Failure Mode and Effects Analysis (kvalitativní metoda analýzy 

rizik) 

FMECA … Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (Analýza zp sob , 

d sledk  a kritičnosti poruch – kvalitativní metoda RA) 

GIS … geografické informační systémy 

HACCP … Hazard Analysis and Critical Control Points – Analýza rizik a 

kritických kontrolních bod  

IWA … International Water Association (U.S.) - Mezinárodní asociace 

pro vodu 

KHS … Krajská hygienická stanice 

KN … Katalog nebezpečí (viz aplikace WaterRisk) 

m n. m. … metry nad mo em (sou adnice vý ky) 

MK … manipulační komora VDJ (armaturní komora) 

NaClO … chlornan sodný – dezinfekční p ípravek 

NASA … National Aeronautics and Space Administration - Národní 

ú ad pro letectví a kosmonautiku 

NS … Ne ádoucí stav (viz aplikace WaterRisk) 
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OOV … Ostravský oblastní vodovod 

OOVZ … orgány ochrany ve ejného zdraví Ministerstva zdravotnictví 

OSN … Organizace spojených národ  (United Nations – UN) 

OV  … odpadní voda 

PE … polyethylen 

PFO … plán financování obnovy 

PRVKÚK … Plány rozvoje vodovod  a kanalizací území kraj  České 

republiky 

PVC … polyvinylchlorid 

RA/PR … riziková analýza a posouzení rizik 

RVS  … rozvodná vodovodní sí  

SmVaK Ostrava a.s. … Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

SOVAK ČR … Sdru ení oboru vodovod  a kanalizací České republiky 

SSWS  … small-scale water supplies (malá spot ebi tě) 

ST … stavebně-technická část (hodnocení v aplikaci TEAwater) 

SÚJB … Státní ú ad pro jadernou bezpečnost 

SV  … skupinový vodovod (nap . SV T ebom) 

SZÚ … Státní zdravotní ústav 

SZV  … systém zásobování vodou 

TA … technický audit – posouzení technického stavu objekt  

TP … technologicko-provozní část (hodnocení v aplikaci TEAwater) 

TU … technický ukazatel (viz aplikace TEAwater) 

ÚV  … úpravna vody 

UVHO … Ústav vodního hospodá ství obcí Fakulty stavební Vysokého 

učení technického v Brně (UVHO FAST VUT Brno) 

VAS a.s. … Vodárenská akciová společnost a.s. 

VDJ  … vodojem 

VNS  … vlastní ne ádoucí stav 

VVR … voda vyrobená k realizaci [m3/rok] 

VZ  … vodní zdroj 

WHO  … World Health Organization – Světová zdravotnická organizace 

WSP  … Water Safety Plan(s) – Plán(y) pro bezpečné zásobování vodou 

WSSP … Water and Sanitation Safety Plan – Plán(y) pro bezpečné 

zásobování pitnou vodou a odvádění a či tění odpadních vod 

(integrovaný plán)  
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mm  … milimetr 

m  … metr 

km  … kilometr 

m2  … metr čtvereční 

m3  … metr krychlový 

MPa  … megapascal; p evodní vztah: 1 MPa = 10 ba = 100 m v. sl. 

ba  … bar 

%  … procento 

mg·l-1  … miligram  na 1 litr (mg/l) 

°C  … stupeň Celsia 

mg·l-1 Pt … miligram  na litr platiny (jednotky posouzení barvy vody) 

ZF (n)  … počet formazinových jednotek (k mě ení zákalu vody) 

mmol·l-1 … milimol na litr 

KTJ/100 ml … počet kolonie tvo ících jednotek v určitém objemu testované 

vody (v těchto jednotkách se udávají bakteriologické ukazatele 

kvality vody) 

 … men í nebo rovno ne  

 … vět í nebo rovno ne  

Δ … delta, změna 

> … vět í ne  
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Potable water has become highly valued and precious commodity. In many 

places around the world, there is an acute lack of water which causes many of 

world problems like health problems and other deseases, death and even wars. 

Nowadays there is increased need for protection of water resources and water 

supply systems to minimize risk of e.g. water contamination, terrorist attack, etc. 

Investing in water infrastructure is important for improving water supply system 

safety to supply drinking water in required quantity and quality. 

Accordingly, technical audit focused primarily on water tanks condition and risk 

assessment of water supply systems were the main impulse for the research 

paper.  

The paper consists of 5 main chapters. In the first two parts there is presented 

current state of technical audit of water inftrastructure in the world and within the 

Czech republic and softtware TEAwater was briefly introduced. The same research 

was done for risk assessment and risk management and software WaterRisk 2.0 

was described in more detail. Another two chapters were devoted to practilal 

testing of above mentioned applications. In the 3rd chapter, technical audit of a 

particular ground water tank was done and results were presented. Water tank 

was evaluated twice: before and after reconstruction in 2017. Considerable part of 

the thesis focuses on risk assessment of particular water supply system in T ebom, 

where the whole process, beginning with detailed description of the water supply 

system through identifying hazards and assessing the risks and ending with 

developing improvement or control measures. 

The main aim of the paper was to provide a further insight into this issue and to 

test both applications (TEAwater, WaterRisk) and suggest improvements or point 

out shortcomings. The diploma’s thesis deals with the current topic and could be 

used as study material or material within school or even could be used by water 

infrastructure operators.  


