
VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV VODNÍHO HOSPODÁ�STVÍ OBCÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF MUNICIPAL WATER MANAGEMENT
  
  

HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI PROVOZNÍCH �INNOSTÍ 
VYBRANÉ SPOLE�NOSTI VAK
EVALUATION OF OPERATION AND MAINTENANCE ACTIVITIES IN SOME WATER UTILITY

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE                   BC. OND�EJ ŠT�PÁN 
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE               doc. Ing. LADISLAV TUHOV�ÁK, CSc.
SUPERVISOR 

BRNO 2014                                                                 







Hodnocení efektivnosti provozních �inností vybrané spole�nosti VaK Ond�ej Št�pán 
Diplomová práce 

3 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá hodnocením zpráv o provozování vodárenské infrastruktury 

spole�nosti VS Chrudim, a.s.. Tato spole�nost poskytla zprávy za rok 2008-2012. Hlavním 

ú�elem práce je analýza t�chto zpráv a návrh úprav, zejména v oblasti hodnocení technického 

stavu vodovodu a posouzení zpráv jako podklad pro plán financování obnovy. 

KLÍ�OVÁ SLOVA 

Vodárenská infrastruktura, plán financování obnovy, vodovod, technický audit, technické 

ukazatele, zprávy o provozování vodárenské infrastruktury 

ABSTRACT 

This thesis deals with the evaluation of reports about operations of water infrastructure of the 

company of VS Chrudim, as. This company provided the reports for the years 2008-2012. 

The main purpose of this thesis is the analysis of these reports and propositions of 

modifications, particularly in the evaluation of the technical condition of water mains and 

assessment of the reports as a basis for a financing plan for recovery.

KEYWORDS 

Water infrastructure, financing plan for recovery, water main, technical audit, technical 
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1 ÚVOD 

Jako téma diplomové práce jsem si vybral hodnocení efektivnosti provozních �inností 

vybrané spole�nosti. Vybranou spole�ností je Vodárenská spole�nost Chrudim, a.s., se kterou 

byla navázána spolupráce v rámci této diplomové práce. VS Chrudim, a.s. je provozní 

spole�nost. To znamená, že majetek nevlastní, , ale spravuje ho na základ� provozní smlouvy 

pro spole�nost VaK Chrudim, a.s.. Každý rok musí provozovatel odevzdat majiteli zprávu o 

provozování vodárenské infrastruktury v rozsahu vymezeném provozní smlouvou. Tyto 

zprávy jsou výchozím podkladem pro mou diplomovou práci. 

1.1 CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

  Cílem této práce je posouzení zpráv o provozování vodárenské infrastruktury za roky 

2008-2012. Ohodnotit jednotlivé kapitoly zpráv, jejich strukturu a zejména se zam��it na 

zp�sob hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury. Jedním z cíl� je návrh 

hodnocení vodohospodá�ské infrastruktury. Hodnocení bude jak z teoretického hlediska, tak i 

vlastní návrh úprav a použití ukazatel� na vodovodní síti. V poslední kapitole je hodnocení 

technického stavu aplikováno na konkrétním objektu, nap�íklad na jednom samostatném 

vodovodu. D�ležité je srovnání stávajícího hodnocení, s hodnocením, které navrhuji 

v kapitole 4. Poslední �ást diplomové práce bude v�nována zhodnocení nov� navržených 

zpráv o provozování vodárenské infrastruktury jako podklad pro vypracování plánu 

financování obnovy a posouzení do jaké míry byl tento plán financování obnovy vypracován 

na základ� t�chto zpráv. Cílem této práce je tedy vypracovat návrhy úprav zpráv o 

provozování vodárenské infrastruktury a navrhnout provozovateli zm�ny, nap�. nové 

ukazatele hodnocení technického stavu vodovodní sít�.  

1.2 SPOLE�NOST VS CHRUDIM, A.S. 

Hlavním p�edm�tem podnikání akciové spole�nosti VS Chrudim je provozování 

vodovod� a kanalizací pro ve�ejnou pot�ebu. Další �innosti, které spole�nost vykonává, jsou 

úzce spojeny s hlavním p�edm�tem podnikání a tento dopl�ují tak, aby rozsah služeb v této 

oblasti byl komplexní. [1] 
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VS Chrudim zásobuje pitnou vodou p�evážnou �ást obcí okresu Chrudim a dále šest obcí 

bezprost�edn� sousedících s hranicí okresu, celkem cca 83 tis. obyvatel. Vodovodní sítí je 

voda v ro�ním množství cca 2.600 tis. m3 p�edávána spole�nosti VaK Pardubice. [1]

Vybrané údaje o provozovaném vodárenském majetku: 

• Po�et zásobovaných obyvatel pitnou vodou    83 153 

• Délka vodovodní sít� bez p�ípojek v km   842 

• Po�et vodovodních p�ípojek     22 769 

• Po�et úpraven vody       6 

• Po�et vodojem�       63 

• Kapacita vodojem� v m3      31 296  

Obrázek 1.2.2  Logo vybrané spole�nosti [1] 

Obrázek 1.2.2. Mapa p�sobnosti spole�nosti VS Chrudim, a.s. [1]
Obrázek 1.2.1  Mapa p�sobnosti spole�nosti VS Chrudim, a.s. [1]
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1.3 HISTORIE VZNIKU PROVOZNÍ SMLOUVY 

S rozši�ováním vodovodních sítí vznikala pot�eba odborného správce, který by 

provozoval a udržoval systém ve�ejných vodovod�. Proto byla v 50. letech minulého století 

z�ízena organizace ZVAK Pardubice (Zásobování vodou a kanalizace), která se 

transformovala v roce 1960 na OVHS Chrudim (Okresní vodohospodá�ská správa), v roce 

1967 vzniká OVAK (Okresní vodovody a kanalizace). V roce 1976 dochází k centralizaci na 

krajský podnik V�VAK Hradec Králové. V r. 1991 došlo k rozd�lení krajského podniku 

V�VAK na jednotlivé státní podniky s okresní p�sobností, p�i�emž vzniká i státní podnik 

Vodovody a kanalizace Chrudim, který se v roce 1993 transformuje do akciové spole�nosti 

Vodovody a kanalizace Chrudim (VAK Chrudim, a.s.), p�sobící dodnes. [2] 

Vodárenská spole�nost Chrudim, a.s. (jinak též "VS Chrudim, a.s.") byla založena dne 

21.9.2005 spole�ností ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. jako jediným zakladatelem, a to na 

základ� výsledku výb�rového �ízení na strategického provozovatele vyhlášeného spole�ností 

Vodovody a kanalizace Chrudim. VS Chrudim vznikla dne 1.11.2005 zápisem do obchodního 

rejst�íku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové. [2] 

Na základ� podmínek výb�rového �ízení a na základ� usnesení valné hromady 

akcioná�� spole�nosti VAK Chrudim, které bylo p�ijato 3.1.2006, byla k 1. únoru 2006 

p�evedena Vodárenské spole�nosti Chrudim provozní �ást spole�nosti VAK Chrudim a ke 

stejnému datu byla uzav�ena smlouva o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury, na 

jejímž základ� bude VS Chrudim po dobu 25 let provozovat vodárenskou infrastrukturu, 

kterou vlastní spole�nost VAK Chrudim. [2] 
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2 SOU�ASNÝ STAV  HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU 

VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY 

V této kapitole se zabývám legislativou, týkající se hodnocení technického stavu 

vodovod� a stávajícím stavem v �eské republice a v zahrani�í. V legislativ� je �ešen smluvní 

vztah mezi majitelem a provozovatelem, nutnost hodnocení technického stavu vodovodu a 

povinnost zpracování plánu financování obnovy vycházející z legislativy �eské republiky. To 

je dáno vyhláškou ministerstva zem�d�lství �. 120/2011 Sb., kterou se m�ní vyhláška �. 

428/2001 Sb., kterou se provádí zákon �.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve zn�ní 

zákona 275/2013 Sb.. Sou�asný stav hodnocení technického stavu v �R je proveden formou 

rešerše. Kapitola je rozd�lena na dv� �ásti. První se zabývá hodnocením vodárenské 

infrastruktury pomocí výkonnostních ukazatel�. Druhá vztahem majitele a provozovatele 

vodohospodá�ské infrastruktury, konkrétn� u spole�ností VaK Chrudim, a.s. a VS Chrudim, 

a.s.. Poslední �ást této kapitoly se týká sou�asného stavu v zahrani�í a výb�r ukazatel� na 

hodnocení technického stavu vodovod�, které používají. 

2.1 LEGISLATIVA 

 Kapitola se d�lí na dv� základní linie. První linie je zam��ena na konkrétní právní vztah 

mezi vlastníkem a provozovatelem v Chrudimi. 5.1.2006 byla uzav�ena smlouva o prodeji 

�ásti podniku a také smlouva o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury. Pro ú�ely této 

práce se v t�chto smlouvách zam��ím zejména na povinnosti provozovatele, což se p�ímo týká 

mé diplomové práce, protože jedna z povinností vyplývající z této smlouvy je práv�

pravidelné odevzdávání zpráv o provozování vodárenské infrastruktury. Druhá linie kapitoly 

je výtah ze zákon� a vyhlášek, jak �eské republiky, tak Slovenské republiky. Konkrétn� se 

jedná o zákon 274/2001 Sb., o vyhlášky �. 428/2001 Sb., �. 515/2004 Sb. a �. 120/2006 Sb. 

z �eské legislativy a o vyhlášku �. 262/2010 MŽP Slovenské republiky. Výtah je zam��en 

zejména na hodnocení technického stavu vodovod� a na povinnosti týkající se vypracování 

plánu financování obnovy. 

2.1.1 Zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou 

pot�ebu [3] 

 Tento zákon upravuje n�které vztahy vznikající p�i rozvoji, výstavb� a provozu 

vodovod� a kanalizací sloužících ve�ejné pot�eb�, p�ípojek na n�, jakož i p�sobnost orgán�

územních samosprávných celk� a správních ú�ad� na tomto úseku. Vodovody a kanalizace 

pro ve�ejnou pot�ebu se z�izují a provozují ve ve�ejném zájmu. Zákon o vodovodech a 

kanalizacích se vztahuje na vodovody a kanalizace pro ve�ejnou pot�ebu, u nichž je pr�m�rná 

denní produkce vyšší než 10 m3 nebo je po�et fyzických osob trvale využívajících vodovod 

nebo kanalizaci vyšší než 50. Nevztahuje se na vodovody sloužící k trvalému rozvodu jiné 
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než pitné vody, a dále na ty vodovody a kanalizace, na které není p�ipojen alespo� jeden 

odb�ratel. Vodoprávní ú�ad m�že na návrh, nebo z vlastního podn�tu rozhodnutím stanovit, 

že se tento zákon vztahuje též na vodovody uvedené v p�edchozím odstavci, jestliže je to v 

zájmu ochrany ve�ejného zdraví, ochrany zdraví zví�at nebo ochrany životního prost�edí, a 

jsou-li na vodovod p�ipojeni alespo� dva odb�ratelé.  

2.1.1.1 Vybrané základní pojmy  [3] 

 V §2 odst. 3 je uvedeno „Provozování vodovod� nebo kanalizací je souhrn �inností, 

kterými se zajiš�uje dodávka pitné vody nebo odvád�ní a �išt�ní odpadních vod. Rozumí se jím 

zejména dodržování technologických postup� p�i odb�ru, úprav� a doprav� pitné vody v�etn�

manipulací, odvád�ní, �išt�ní a vypoušt�ní odpadních vod, dodržování provozních nebo 

manipula�ních �ád�, kanaliza�ního �ádu, vedení provozní dokumentace, provozní a 

faktura�ní m��ení, dohled nad provozuschopností vodovod� a kanalizací, p�íprava podklad�

pro výpo�et ceny pro vodné a sto�né a další související �innosti; není jím správa vodovod� a 

kanalizací ani jejich rozvoj“.  

 V §2 odst. 9 je zákonem definován pojem obnova. „Obnovou je vým�na �ásti vodovodu, 

úpravny vody, kanalizace nebo �istírny odpadních vod, která je inventárn� sledovanou �ástí 

majetku vlastníka nebo samostatnou položkou uvedenou ve vybraných údajích majetkové 

evidence, za ú�elem prodloužení životnosti stavby a s ní související technologie “.  

2.1.1.2 Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace [3]  

 Z §8 odst. 1 vyplývají práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace. 

„Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zajistit jejich plynulé a bezpe�né provozování, 

vytvá�et rezervu finan�ních prost�edk� na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto 

ú�ely.“ Vlastník vodovodu nebo kanalizace m�že uzav�ít smlouvu o provozování vodovodu 

nebo kanalizace s provozovatelem. Jestliže vlastník provozuje vodovod nebo kanalizaci svým 

jménem a na vlastní odpov�dnost, vztahují se na n�j všechna práva a povinnosti 

provozovatele.  

 V §8 odst. 11 je uvedeno, že „Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat 

a realizovat plán financování obnovy vodovod� nebo kanalizací, a to na dobu nejmén� 10 

kalendá�ních let.  Obsah plánu financování obnovy vodovod� a kanalizací v�etn� pravidel 

pro jeho zpracování stanoví provád�cí právní p�edpis.“  

2.1.1.3 Práva a povinnosti provozovatele [3]  

Na základ� §9, odst. 12) je provozovatel povinen poskytnout na vyžádání ve lh�t�

výzvou stanovené ministerstvu údaje, které se týkají technického stavu vodovodu nebo 

kanalizace, které provozuje, údaje o vynaložených provozních nákladech a údaje o výpo�tu 

ceny podle cenových p�edpis� pro vodné a sto�né podle § 20 odst. 9. Vyhodnocení 

obdržených údaj� je ministerstvo oprávn�no zve�ejnit. 
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2.1.1.4 P�estupky [3]  

 Dle § 32 týkajícího se p�estupk�, lze pokutu ud�lit v t�chto p�ípadech.  

Fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace dopustí p�estupku tím, že 

• v rozporu s § 8 odst. 11  

� nevypracuje nebo nerealizuje plán financování obnovy vodovod� a kanalizací. 

� zpracuje plán financování obnovy vodovod� a kanalizací odchyln� od 

provád�cího právního p�edpisu vydaného k provedení ustanovení § 8 odst. 11. 

� nevytvá�í prost�edky na obnovu nebo nedoloží doklady o použití prost�edk� na 

obnovu podle § 8 odst. 1. 

• j) neposkytne údaje o technickém stavu svého vodovodu nebo kanalizace podle § 8 

odst. 12, 

• o) neposkytne k provedení technického auditu údaje vyžádané orgánem uvedeným v § 

38 odst. 2. 

Za tyto p�estupky hrozí dle odst. 7 pokuty v rozmezí od 10 000 K� do 200 000 K� v závislosti 

na jednotlivých p�estupcích.  

2.1.1.5 Technický audit [3]  

 Dále zákon dle § 38 definuje pojem technický audit. „Technický audit vodovod� a 

kanalizací (dále jen "technický audit") je specializovaná odborná �innost sloužící ke kontrole 

technického stavu vodovod� a kanalizací, oprávn�nosti vynaložených provozních náklad�, 

jakož i po�izovacích náklad� a náklad� navrhovaného rozvoje vodovod� a kanalizací.“ 

Provedení technického auditu ministerstvo vyhlásí z vlastního podn�tu nebo z podn�tu obce, 

vlastníka nebo provozovatele vodovodu nebo kanalizace, vodoprávního ú�adu, krajského 

ú�adu, Ú�adu pro ochranu hospodá�ské sout�že nebo Ministerstva financí. Vlastník nebo 

provozovatel vodovodu nebo kanalizace je povinen poskytnout k provedení technického 

auditu pot�ebné údaje. Na vyhlášení technického auditu není právní nárok. Výsledkem 

technického auditu je zpráva se zjišt�ními a doporu�eními ke zlepšení hospodárnosti provozu 

nebo rozvoje vodovod� a kanalizací. Technický audit je zpracován na náklady toho, kdo jej 

navrhl. Zpráva o technickém auditu se p�edává tomu, kdo k n�mu dal podn�t, a ministerstvu. 

K provedení technického auditu vybere ten, kdo k n�mu dal podn�t, technického auditora ze 

seznamu technických auditor� vedeného ministerstvem. Ministerstvo zapíše na dobu 7 let do 

seznamu technických auditor� odborn� zp�sobilou osobu, která má vysokoškolské vzd�lání 

se zam��ením na obor vodovod� a kanalizací, praxi v tomto oboru nejmén� 10 let a byla 

vybrána ministerstvem. 
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 Z krátkého výtahu ze zákona 274/2001 Sb. vyplývá, že žádná metodika na stanovení 

technického stavu vodovod� zde není. P�esto je zde �ást v�nována plánu obnovy, �ímž zákon 

vytvá�í podmínky pro lepší hospoda�ení s vodovody a kanalizacemi. Je zde povinnost 

vytvá�et plány obnovy a zárove� zákon stanovuje pokuty p�i nespln�ní této povinnosti. Dále 

zákon definuje pojem technický audit. Pokud by existovala metodika na hodnocení 

technického stavu vodovod� závazná pro všechny vlastníky a provozovatele, byl by to 

významný podklad pro tento audit.  

2.1.2 Vyhláška �. 428/2001 Sb. [4] 

 Vyhláška Ministerstva zem�d�lství �. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon �. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� n�kterých 

zákon�. V první �ásti jsou uvedeny základní pojmy. Podle § 1 písm. a) je vodovodním �adem 

úsek vodovodního potrubí v�etn� stavební �ásti objekt� ur�ený k pln�ní ur�ité funkce v 

systému dopravy vody, dále je podle § 1 písm. c) rozvodnou vodovodní sítí soustava 

vodovodních �ad� ur�ená pro dodávání vody k míst�m jejího odb�ru; sou�ástí rozvodné 

vodovodní sít� jsou hlavní �ad a rozvád�cí �ad.  

Plán rozvoje vodovod� a kanalizací se zpracuje podle § 3 písm. a-g) v tomto rozsahu: 

• zhodnocení sou�asného stavu systému zásobování pitnou vodou 

• bilance pot�eby pitné vody 

• vymezení zdroj� povrchových a podzemních vod plánovaných pro ú�ely úpravy na 

pitnou vodu 

• plán technicky i ekonomicky optimálního rozší�ení a rekonstrukce systém�

zásobování pitnou vodou 

• plán zásobování pitnou vodou p�i vyhlášení krizové situace podle § 21 zákona 

• ekonomickou �ást s výpo�tem náklad� na realizaci plán�

• �asový rozvrh realizace plán�

Aby bylo možné sestavit plán rozvoje vodovod� a kanalizací, je nutný nejprve 

technický a ekonomický plán. K vytvo�ení technického plánu je zapot�ebí znát, v jakém stavu 

se vodovod nachází. V praxi je toto velmi �asto odhadováno na základ� zkušeností vedoucích 

pracovník�, což nemusí vždy odpovídat realit�. Pokud plán nevychází z reálných podklad�, 

není poté možné správn� rozložit investice do rozvoje a obnovy vodovod�. Ve v�tších obcích 

p�edchází tomuto problému díky detailn�ji vedené provozní a majetkové evidenci.  
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V § 13a se nachází obsah plánu financování obnovy vodovod� nebo kanalizací a 

pravidla pro jeho zpracování. P�esné zn�ní z vyhlášky je „Plán financování obnovy vodovod�

nebo kanalizací se zpracovává v rozsahu údaj� a podle pravidel stanovených v p�íloze �. 18.“

Dále pak „Plán financování obnovy vodovod� nebo kanalizací se aktualizuje nejpozd�ji po 5 

letech od jeho zpracování. Každá provedená aktualizace je nedílnou sou�ástí p�vodního 

plánu financování obnovy vodovod� nebo kanalizací.“ P�íloha �. 18 této vyhlášky obsahuje 

vzorovou tabulku, viz obr. 2.1.1, pro vypracování plánu financování obnovy. Sou�ástí 

tabulky, ve sloupci 4, je nutné uvést hodnotu opot�ebení majetku v %. To je �asto 

nejkomplikovan�jší bod pro vypracování plánu. Každá spole�nost má vlastní metody ke 

stanovení opot�ebení a není jisté, do jaké míry odpovídají skute�nosti. Z toho d�vodu je 

vhodné použití metodiky na hodnocení technického stavu vodovod�, která lépe charakterizuje 

vodovod a míra opot�ebení se dá p�esn�ji ur�it. Ve vyhlášce je pro stanovení opot�ebení pouze 

toto: „Vlastník si dle vlastního uvážení (metodiky) stanoví hodnotu procenta opot�ebení pro 

jednotlivé skupiny vybraných údaj� majetkové evidence pop�ípad� položky. Ur�ení % za v�tší 

celky se provede váženým (podle ceny) pr�m�rem. Zp�sob stanovení procent opot�ebení se 

popíše v komentá�i plánu. Procento je vyjád�ením stavu, lze jej odvodit i z délky životnosti 

Vyhodnocení je možné i jako výsledek Impairmentu.“ 

Obrázek 2.1.1  Tabulka plánu financování obnovy vodovod� nebo kanalizací [4] 
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2.1.3 Vyhláška 120/2011 Sb. [5]

Poprvé se legislativn� objevuje povinnost vlastníka zpracovat tzv. plán financování 

obnovy vodovod� a kanalizací v novele zákona o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou 

pot�ebu �. 76/2006 Sb. dále up�esn�n v provád�cí vyhlášce k tomuto zákonu �. 515/2006 Sb. 

Zde vznikla povinnost prvního zpracování plánu do 31.12.2008 s výhledem na 10 let a 

aktualizací po 5 letech, tedy v roce 2013. Vyhláška 120/2011 Sb., kterou se m�ní vyhláška �. 

428/2001 Sb., kterou se provádí zákon �.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

up�es�uje povinnosti majitel� vodárenské infrastruktury vypracování plánu financování 

obnovy a dále jeho aktualizaci. Hlavní rozdíl oproti vyhlášce 428/2001 Sb., je ten, že 

vyhláška 120/2001 Sb. p�esn�ji definuje obsah plán� financování obnovy. 

2.1.4 Vyhláška �. 262/2010 MŽP Slovenské republiky [6] 

 Vyhláška Ministerstva životního prost�edí Slovenské republiky z 28. kv�tna 2010, je 

provád�cí p�edpis k Zákonu 442/2002 Z.z. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� zejména Zákona 

394/2009 Z.z., kterým se ustanovuje obsah plánu obnovy ve�ejného vodovodu, plánu obnovy 

ve�ejné kanalizace a postup p�i jejich vypracovávání. Tato vyhláška ustanovuje podle §15 

odts.8 a §16 odst. 9 Zákona �. 442/2002 Z.z. ve smyslu zn�ní Zákona �. 394/2009 Z.z. v §1 

odst. 1, postup vypracování plánu obnovy ve�ejného vodovodu a kanalizace, který vychází z 

posouzení souladu sou�asného stavu existujících za�ízení s technickými a specifickými 

požadavky a se slovenskými technickými normami na základ� analýzy jejich stavebního 

stavu, kapacity a environmentálního vlivu. Podle §1 odst. 2, je pak podrobn�ji specifikováno, 

že plán obnovy zahrnuje hlavn� posouzení existujících informací o stavu objekt�, ur�ení 

technických a specifických nedostatk� na základ� kapacitních pr�zkum� a zjišt�ného 

technického stavu s ohledem na výb�r nejvhodn�jší varianty z hlediska technického, 

ekonomického a environmentálního. V souladu s ustanoveními §2 se plán obnovy 

vypracovává podle vzoru, který je P�ílohou �. 1 �ásti A této vyhlášky a je zobrazen na Obr. 

2.1.2. Jedná se zejména o: 

• jímací objekty podzemních vodárenských zdroj�  

• �erpací stanice  

• úpravny vody  

• vodojemy  

• p�ivád�cí �ady  

• rozvodné �ady v�etn� p�ípojek  

• ostatní stavební objekty  

• ostatní technologická za�ízení  
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 Zásobovanou oblastí je geograficky vymezená oblast, ve které je pitná voda dodávaná z 

jednoho zdroje nebo z více zdroj� do ve�ejných vodovod�, které jsou navzájem propojené. 

Obrázek 2.1.2  P�íloha �. 1 �ásti A k vyhlášce �. 262/2010 Z.z. [6]
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Základní podmínkou na za�azení objekt� a za�azení do plánu obnovy a ur�ení priorit pot�eby 

obnovy je posouzení technického stavu ve�ejných vodovod� nebo ve�ejných kanalizací podle 

t�chto základních ukazatel�: 

• jejich v�k, 

• poruchovost, 

• stav využití kapacity 

• soulad s platnou právní úpravou a s požadavky ur�enými v povoleních na vodní 

stavby 

Objekty a za�ízení ve�ejných vodovod� a ve�ejných kanalizací se po posouzení jejich 

technického stavu za�adí do t�chto základných t�íd: 

• T1 – vyhovující hodnota ukazatel�, která nevyžaduje žádné opat�ení v rámci obnovy 

• T2 – pr�m�rné hodnoty ukazatel�, které nevyžadují okamžité �ešení a kde je pot�ebné 

potenciáln� uvažovat s obnovou 

• T3 – kritické hodnoty ukazatel�, které vyžadují realizaci opat�ení na �ešení 

existujícího stavu a kde je pot�ebné plánovat obnovu 

• T4 – nevyhovující hodnoty ukazatel�, které indikují, že objekt a za�ízení si vyžaduje 

obnovu nevyhnuteln�, nakolik p�edstavuje zvýšené riziko a jsou ohrožené jeho 

základní funkce. 

Po za�azení objekt� a za�azení ve�ejných vodovod� a ve�ejných kanalizací do základních t�íd 

se vypo�ítá míra jejich opot�ebení, která vyjad�uje naléhavost pot�eby obnovy. Míra 

opot�ebení se vypo�ítá jako sou�in t�íd posuzovaných technických ukazatel�. Hodnoty 

základných technických ukazatel� objekt� a za�ízení ve�ejných vodovod� a ve�ejných 

kanalizací, hodnocení stavu technických ukazatel� pro jejich za�azení do p�íslušných t�íd 

kvality a kategorií míry opot�ebení objekt� a za�ízení jsou uvedené na obrázku 2.1.3. 

Obrázek 2.1.3  Kategorie míry opot�ebení objekt� a za�ízení [6] 
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2.2 SOU�ASNÝ STAV V �ESKÉ REPUBLICE 

V �eské republice jsou nyní �ty�i základní provozní modely. Nejmén� používané jsou 

modely vlastnické, kdy vlastník infrastruktury má zárove� sto procentní podíl v provozní 

spole�nosti a model samostatného provozování, kdy na základ� rozhodnutí krajského ú�adu je 

provozovatelem sama obec nebo m�sto. Další typ je model smíšený. V tomto p�ípad� je 

infrastruktura využívána a provozována jedním subjektem. Nej�ast�ji využívaným modelem 

je provozní model. Vzhledem k nar�stající p�sobnosti zahrani�ních firem (Energie AG 

Bohemia, s.r.o., Veolia Voda �eská republika, a.s., Ondeo Services CZ, s.r.o. a Aqualia) se 

rozši�uje i po�et provozních spole�ností. Obecn� práva a povinnosti provozovatele byly 

definovány na základ� legislativy v kapitole 2.1. Proto se v této kapitole zam��ím na 

konkrétní p�ípad a to povinnosti provozovatele VS Chrudim, a.s., která spadá práv� do 

kategorie provozního modelu. Další �ást kapitoly sou�asného stavu v �eské republice je 

v�nována hodnocení technického stavu.  

2.2.1 Práva a povinnosti provozovatele dané smlovou o provozování [7] 

Ze smlouvy uzav�ené 5.1.2006 mezi VaK Chrudim, a.s.( jako majitel) a VS Chrudim, 

a.s. (jako provozovatel) vyplývají pro provozovatele povinnosti. Vybrané povinnosti jsou 

uvedeny v následujícím textu. 

Provozovatel je povinen nep�etržit� provozovat vodárenskou infrastrukturu v souladu 

s platnými právními p�edpisy, provozními �ady a podmínkami stanovenými pro tento provoz 

rozhodnutími správních ú�ad� a v souladu s touto Smlouvou o provozování. Nep�etržitým 

provozem se rozumí nep�etržité dodávky pitné vody odb�ratel�m a odvád�ní a �išt�ní 

odpadních vod od odb�ratel�, které m�že být p�erušeno pouze z d�vod� uvedených v této 

Smlouv� nebo z d�vodu vyšší moci. [7] 

Provozovatel je povinen zajiš	ovat provoz a na svoje náklady údržbu a ochranu 

vodovod�, a za tím ú�elem je povinen zejména: [7] 

• Zabezpe�ovat provoz, údržbu a ochranu vodovodního potrubí 

• Zabezpe�ovat provoz, údržbu a ochranu zdroj� vody, vodojem�, �erpacích stanic, 

úpraven vod a jiných s vodovody souvisejících objekt�. 

• Zabezpe�ovat �innosti týkající se úpravy vody, dezinfekce vody a kontroly její jakosti 

v souladu s plánem kontroly jakosti vod 

• Sledovat a vyhodnocovat ztráty vody a �init opat�ení k jejich p�edcházení 

Provozovatel je povinen zabezpe�it provád�ní oprav vodárenské infrastruktury 

v souladu s podmínkami smlouvy o provozování tak, aby bylo zajišt�no její plynulé a 

bezpe�né provozování. [7] 
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Provozovatel je povinen p�edkládat pronajímateli výro�ní zprávu, a to do 30 dn� ode 

dne jejího schválení provozovatelem. Nebude-li výro�ní zpráva vyhotovována, p�edkládá 

provozovatel pronajímateli v uvedené lh�t� svou �ádnou ú�etní uzáv�rku. [7] 

Provozovatel je povinen p�edkládat pronajímateli ve lh�t� do t�í m�síc� od skon�ení 

ú�etního období zprávu, v níž uvede následující údaje za toto ú�etní období: [7] 

• Seznam jim provedených plánovaných oprav v�etn� náklad� na n�, jakož i opravy 

provedených t�etími osobami 

• Vyhodnocení ztrát vody v�etn� návrhu opat�ení k jejich snižování 

• Seznam za�ízení v havarijním stavu a návrh �ešení 

• Seznam nepot�ebného majetku pronajímatele a návrh �ešení 

• Údaje o podzemních zdrojích pitné vody, o povoleném a skute�ném odb�ru v�etn�

srovnání se stejným obdobím p�edchozího roku 

• Údaje o povrchových zdrojích pitné vody, o povoleném a skute�ném odb�ru v�etn�

srovnání se stejným obdobím p�edchozího roku 

• Údaje o poruchách a haváriích na vodárenské infrastruktu�e a jejich závažnosti 

• Údaje o srovnání vývoje vodného a sto�ného za dané období s plánovaným vývojem 

• Údaje o pln�ní plánu akcí 

• Údaje o mí�e zne�išt�ní odpadních vod, zejména koncentra�ní hodnoty zne�išt�ní, 

bilan�ní hodnoty zne�išt�ní a ú�innost �istíren odpadních vod 

• Údaje o jakosti dodávané pitné vody 

Provozovatel je povinen na žádost pronajímatele poskytnout pot�ebná vysv�tlení 

týkající se zprávy uvedené v p�edchozím odstavci, a to ú�astí na jednání nebo písemn�. [7] 

2.2.2 Hodnocení vodárenské infrastruktury výkonnostními ukazateli 

 V �eské republice není legislativou daný žádný systém hodnocení, p�esto z nových 

koncesních �ízení, která jsou provád�ná dle legislativy evropské unie, vznikají tzv. výkonové 

parametry, které je povinen provozovatel dodržovat a pravideln� vyhodnocovat. Tyto 

výkonové parametry jsou dány sm�rnicí vytvo�enou firmou MOTT MACDONALD Praha, 

s.r.o. Z toho d�vodu je nutné sestavit pro ostatní provozovatele a vlastníky vodohospodá�ské 

infrastruktury, kte�í nemají v provozní, p�ípadn� koncesní smlouv� tyto výkonové parametry, 

vlastní metodiku. Ur�it si hodnotící kritéria a stanovit výkonnostní ukazatele, ze kterých 

budou hodnocení provád�t. P�íklad metodiky je k nahlédnutí ve slovenské legislativ� – 

vyhláška 262/2010 Ministerstva životního prost�edí Slovenské republiky [6]. Zde je systém 

rozd�len dle výsledk� do �ty� kategorií T1 až T4. Další možná metodika byla vyvinuta na 

Vysokém u�ení technickém v Brn�, na stavební fakult�, ústav vodního hospodá�ství obcí [11]. 

Tato metodika je nadále ve vývoji a neustále se vylepšuje na základ� praktického využití. 

V sou�asnosti je použitelná na hodnocení technického stavu vodovodu jako celku, v�etn�
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p�ivad���, �erpacích stanic, vodojem�. V této metodice jsou již vytvo�eny ukazatele a 

kritéria, na základ� kterých jsou vyhodnoceny do p�ti t�íd. Tyto t�ídy se d�lí na K1, jako 

nejlepší a K5, jako nejhorší. Metodika je ve zjednodušené podob� popsána v kapitole 4. 

2.3 SOU�ASNÝ STAV V ZAHRANI�Í 

V zahrani�í mezi organizace zabývající se stanovením výkonnostních ukazatel� jsou 

nejvýznamn�jší p�edevším IWA a IBNET.  

2.3.1 IWA 

IWA (International Water Association) je sv�tová sí	 odborník�, �ítající 10 000 lidí, 

zabývající se porovnáním výzkumu s praxí a také pokrývá všechny aspekty kolob�hu vody. 

Síla IWA spo�ívá v profesní a geografické rozmanitosti svých �len� - globální mozaiky 

národních, firemních a individuálních �len� komunity. Naši �lenové jsou lídry ve svém oboru 

a p�edstavují je: 

• Výzkumní pracovníci – p�i za�átku �ešení 

• Spole�nosti - hospoda�ení s vodními službami po celém sv�t�

• Konzultanti – problém p�ipojovaných lidí s poskytovateli �ešení  

• Pr�mysl - vytvá�ení trvale udržitelných �ešení 

• Regulátory - Ochrana ve�ejného zdraví 

• Výrobci za�ízení - P�evád�ní myšlenky na produkty 

Sí	 IWA je strukturována tak, aby podporovala vícestup�ovou spolupráci mezi svými �leny 

r�zných skupin a byla schopná pod�lit se o p�ínos znalostí a získaných poznatk� ohledn�

vody a �ízení po celém sv�t�. Sdružení napomáhá tomu, aby ty správné kontakty ve správný 

�as, sdílely špi�kové výstupy z výzkumu a praxe, které umož�ují vodnímu sektoru formovat 

svou budoucnost. [8] 

Obrázek 2.3.1  Logo IWA [8] 

2.3.2 IBNET 

IBNET je ve�ejn� dostupný internetový server, který obsahuje návod a aplikace 

srovnávání pro organizace, které nemají zkušenosti s vlastními metodami a m�žou jej 

využívat jako vzor pro zdokonalení a nalezení vlastní cesty hodnocení. Poskytuje prost�edky a 

sadu nástroj� vodohospodá�ským spole�nostem pro rozvoj národních nebo regionálních 
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seskupení za ú�elem provád�ní pravidelných testovacích �inností. IBNET poskytuje 

p�íležitost pro srovnávání t�chto místních iniciativ, aby provedla mezinárodní srovnání s tím, 

že k dispozici mají snadno použitelné funkce pro vyhledávání a dotazy. Benchmarking 

pom�že u vodárenských a kanaliza�ních za�ízení pomocí t�chto nástroj� najít porovnání pro 

identifikaci a sdílení osv�d�ených postup�, nových poznatk� a zajišt�ní, že nic nebude 

zapomenuto v d�ležité práci p�i poskytování vody a kanaliza�ních službách pro své 

zákazníky. IBNET hraje d�ležitou roli jako prost�edník pro sdílení osv�d�ených postup� mezi 

vodohospodá�i po celém sv�t� a za poskytování informací pro všechny, kdo pracují v tomto 

odv�tví, a	 už finan�ní agentury, poradci, akademici a hlavn� mezi vodohospodá�ské 

spole�nosti. IBNET nejen shromaž
uje a zobrazuje výsledné výkonnostní ukazatele, 

ale nabízí funkce a nástroje, které poskytují mezinárodní zdroj pro benchmarking v odv�tví 

vodovod� a kanalizací. 

Krom� základních rys� výkonnostních ukazatel� z mnoha sv�tových vodovodních a 

kanaliza�ních firem, IBNET stanoví; 

• Informace o ukazatelích a definice dat; 

• Srovnávací zdroje - jak ud�lat srovnávací analýzu, zkušenosti druhých a informace o 

osv�d�ených postupech; 

• Kontaktní adresy s ostatními zapojenými do procesu benchmarkingu; 

• Odkazy na další relevantní stránky. 

P�esto �azení a porovnání náklad� a výkonu informací mezi podniky a mezi zem�mi je 

klí�ovou sou�ástí IBNET. Hodnota IBNET se zvyšuje s každým novým partnerem, který 

poskytuje informace o výkonu a stane se ú�astníkem IBNET. [9] 

Obrázek 2.3.2  Logo IBNET [9] 

2.3.3  Výkonnostní ukazatele 

IBNET Toolkit obsahuje sadu finan�ních, technických a procesních indikátor� (které 

p�edevším mají zachytit institucionální kontext, kde tyto nástroje operují) pro posouzení 
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užitného výkonu v zásobování vodou a odvád�ní odpadních vod. Tento soubor ukazatel�

poskytuje základ pro vzájemné užite�nosti a srovnání mezi jednotlivými zem�mi. 

IBNET je ideální pro velké množství ukazatel�, které jsou užite�né pro pochopení 

výkonnosti vodárenských spole�ností. P�i spušt�ní vzorového programu v nástrojích, m�že 

vedoucí rozhodnout použít podmnožinu ukazatel� definovanou jako "Start Up Kit", kde se 

nástroj pomalu p�esouvá do vyšších výkon� systému benchmarkingu.  

IBNET ukazatele jsou stanoveny podle následujících kategorií: [9] 

 - Servisní pokrytí - Kvalita služeb 

- Spot�eba vody a výroba - Fakturace a výb�r  pen�z 

- Ztráty vody - Finan�ní výsledky 

- M��ící postupy - Aktiva 

- Výkon potrubí v síti - Cenová dostupnost služeb 

- Náklady a po�et zam�stnanc� - Procesní indikátory 

2.4 ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Stávající stav v �eské republice je dle mého názoru znevýhodn�n faktem, že legislativa 

neudává p�esnou metodiku hodnocení technického stavu vodovod� a spole�nosti si musejí 

navrhovat svoje metodiky, které jsou �asto odlišné na základ� r�zných zkušeností daných lidí. 

Vlastníky infrastruktury jsou v�tšinou obce a m�sta, p�ípadn� svazky obcí a m�st, kte�í 

nedisponují dostate�nými odbornými znalostmi pro to, aby tuto metodiku vytvo�ili. Oproti 

tomu provozovatelé nemají zájem poskytovat více podklad�, než jim ukládá provozní 

smlouva. Proto nelze provozovanou infrastrukturu objektivn� hodnotit z technického stavu. 

Pokud by existovala universální metodika pro hodnocení technického stavu vodovodní sít�

[11], m�ly by spole�nosti možnost hodnotit vodárenskou infrastrukturu na základ� stejných 

kritérií, což by pomohlo menším spole�nostem, které nemají žádnou metodiku na hodnocení 

technické stavu vodovod�. Zárove� by spole�nosti m�ly podklad pro vypracování plánu 

financování obnovy, který už legislativou v �eské republice je daný. V zahrani�í jsou 

spole�nosti, které se zabývají vývojem metodiky, nap�. AWWA – American Water Works 

Association navrhla dokonce softwarovou aplikaci, což by prosp�lo i vodárenským 

spole�nostem u nás. Oproti tomu další spole�nosti mají škálu ukazatel�, ale ne�eší už 

konkrétní hodnocení a zat�íd�ní do kategorií. 
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3 ZPRÁVY O PROVOZOVÁNÍ VODÁRENSKÉ 

INFRASTRUKTURY SPOLE�NOSTI VS CHRUDIM 

Na základ� provozní smlouvy mezi VS Chrudim, a.s., jako provozovatel a VaK 

Chrudim, a.s., jako majitel je provozovatel povinen každý rok p�edávat zprávu o provozování 

vodárenské infrastruktury majiteli. V této kapitole jsou tyto zprávy podrobn� popsány a jsou 

zde navrženy její úpravy. První zpráva, kterou provozovatel odevzdal, byla za rok 2006. 

V diplomové práci jsou rozebrány zprávy za rok 2008-2012.  

3.1 OBSAH ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ VODÁRENSKÉ 

INFRASTRUKTURY 

Obsah t�chto zpráv je zpracován na základ� provozní smlouvy. Provozovatel 

vypracoval tyto zprávy p�esn� podle kritérií, vyplývajících z provozní smlouvy. Na úvod 

t�chto zpráv jsou p�edstaveny spole�nosti, kterých se tato zpráva týká. Dále v úvodu p�esn�

popisují jednotlivé body obsažené v provozní smlouv�.  

3.1.1 Opravy vodárenské infrastruktury 

První informace, vyplývající ze zpráv o provozování vodárenské infrastruktury jsou 

celkové náklady, které provozovatel vynaložil za daný rok na opravy infrastruktury. Nap�. 

v roce 2012 to bylo více než 16 mil. K�. Dále je zde porovnání náklad� mezi jednotlivými 

provozy a také porovnání s p�edchozími lety. D�ležité jsou i informace o závadách a jejich 

srovnání.  Dominantní množství poruch nastalo na potrubí hlavních �ad�. V menším m��ítku 

na ve�ejných �ástech vodovodních p�ípojek a ojedin�le na šoupatech a hydrantech. Sou�ástí 

první kapitoly je statistika závad za poslední rok, a také procentuální vyjád�ení odstran�ných 

závad. Provozovatel zde také majitele informuje o objektech, u kterých jsou pot�eba vy�ešit 

nap�íklad vlastnická práva nebo �etné stavební závady. 

Tabulka 3.1.1 Opravy vodárenské infrastruktury [10]
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3.1.2 Poruchy na vodovodní síti 

Ve druhé kapitole zpráv jsou vypsány poruchy v jednotlivých m�sících a rozd�leny 

mezi provozy.  Také je zde porovnání oproti minulému roku. V roce 2012 bylo celkem 193 

poruch, na rozdíl od roku 2011, kdy bylo poruch pouze 136. Provozovatel tento rozdíl 

vysv�tluje jako vliv extrémního sucha a náro�nými zimními podmínkami. V roce 2012 bylo 

nejvíce poruch na vodovodní síti evidováno v b�eznu, nejvíce p�ímo v Chrudimi. Naopak 

nejmén� poruch v lednu, konkrétn� jedna porucha v Hlinsku. 

Tabulka 3.1.2  Po�et poruch na jednotlivých provozech [10] 

3.1.3 Za�ízení v nevyhovujícím �i havarijním stavu 

T�etí kapitola ve zpráv� o provozování vodárenské infrastruktury se zabývá popisem 

za�ízení, které je bu
 v nevyhovujícím, nebo havarijním stavu. Tyto za�ízení byly zahrnuty do 

plánu investic za rok 2013 a také do dlouhodobého plánu investic na léta 2013-2025. Dále je 

sou�ástí této kapitoly výpis dalších d�ležitých akcí. Mezi nimi jsou nap�. ÚV Monaco, 

dopln�ní prvního separa�ního stupn� (flotace) kv�li zhoršování jakosti surové vody a v�tším 

sezónním extrém�m nebo Vodovod Skala, kde je v plánu postupná etapová rekonstrukce 

vodovodu. Sou�ástí této kapitoly je také provozn� související infrastruktura a infrastruktura 

v majetku jiných vlastník�. 
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3.1.4 Nepot�ebný majetek 

Velmi krátká kapitola, která obsahuje výpis nepot�ebného majetku, kdy provozovatel 

navrhuje majiteli možná �ešení. Nap�. v p�erušovací komo�e Holetín, kde funkci p�evzal 

instalovaný regula�ní tlakový ventil, a proto je možná demolice. 

3.1.5 Podzemní a povrchové zdroje pitné vody 

Kapitoly 5 a 6 jsou zam��eny na zdroje pitné vody. Zejména na množství odb�r�, a zda 

nedošlo k p�ekro�ení limit� povolených vodoprávním ú�adem. Dále také srovnání odb�r�

s p�edchozím rokem, po�et zdroj� a popis nepoužívaných za�ízení. 

3.1.6 Výroba a ztráty vody 

Sedmá kapitola je zam��ena na výrobu a ztráty vody. Jsou zde údaje za poslední t�i 

roky, a procentuální vyjád�ení k roku 2011, viz obrázek 3.1.3  

Tabulka 3.1.3  Vybrané výkonnostní ukazatele [10] 

Na obr. 3.1.3 je možné vid�t, kolik vody mají k dispozici vyrobené, p�evzaté a kolik vody 

p�edali jiným spole�nostem. Sou�ástí obrázku je také voda fakturovaná a vlastní spot�eba 

vody. Zajímavou �ástí jsou ztráty vody, které se spole�nosti snaží snižovat, což se v roce 2011 

poda�ilo, ale v roce 2012 došlo k mírnému r�stu, což je vysv�tleno extrémními výkyvy 

po�así. 
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Sou�ástí sedmé kapitoly jsou také další provozní ukazatele za rok 2012. Viz obrázky níže. 

Tabulka 3.1.4  Další provozní ukazatele za rok 2012 [10] 

V tabulce 3.1.4. jsou vid�t ukazatele p�evážn� výrobního charakteru. Zejména odb�r 

povrchové a podzemní vody, který je rozd�lený na povolený a realizovaný. Kolik vody bylo 

p�edáno kterým spole�nostem a zajímavý údaj v podob� spot�eby vody pro domácnost na 

obyvatele. Souhrnn� lze �íci, že jsou zde výrobní výkonnostní ukazatele, které provozovatel 

uvádí i ve výro�ní zpráv�.  
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VS Chrudim v sou�asné dob� provozují 6 úpraven vody, 63 vodojem�, 28 automatických 

tlakových stanic, 29 �erpacích stanic, 13 samostatných vodovod� a další vodárenskou 

infrastrukturu, viz tabulka 3.1.5. Provozovatel poskytuje pitnou vodu již pro 84 080 obyvatel, 

napojených pomocí 23 561 p�ípojek. Dále je na síti celkem 308 nefakturovaných vodom�r�. 

N�které subjekty platí vodu paušáln�, a to 348 subjekt�. Celková délka vodovodní sít� bez 

p�ípojek je 878,0 km. 

Tabulka 3.1.5  Souhrnné informace o provozované infrastruktu�e [10]
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3.1.7 Fakturace 

Tabulka 3.1.6  Fakturace za jednotlivé roky [10] 

Tato práce je zam��ena pouze na vodovody, nikoliv na odpadní vody, proto je významný na 

obrázku 3.1.6 pouze první �ádek, týkající se pitné vody. Zde je uvedeno, kolik m3 bylo 

vyfakturováno za poslední t�i roky a procentuáln� vztaženo k p�edposlednímu roku. 

3.1.8 Jakost pitných vod 

Devátá kapitola je vynechána, protože se zabývá odpadními vodami, což není 

v osnovách této práce. V kapitole desáté provozovatel uvádí po�et rozbor� na jakost pitné 

vody a porovnává výsledky s vyhláškou MZd �. 252/2004 Sb., kde jsou p�esn� stanovené 

limity. Zárove� uvád�jí procentuální po�et vyhovujících rozbor�, viz tabulka 3.1.7. 

Tabulka 3.1.7  Jakost pitné vody [10] 

Z tabulky 3.1.7. je patrné, že nejvíce rozbor� bylo provedeno v Chrudimi a na Hlinsku. 

Naopak ve Vysokém Mýt� byly provedeny pouze t�i rozbory. Nejlepší procentuální úsp�šnost 

dosahuje vodovod Rosice – Syn�any a to 93 procent. Nejh��e vyhovující rozbory jsou na 

vodovodu Vysoké Mýto
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3.1.9 Provozní poplatky 

Tabulka 3.1.8  P�ehled poplatk� za odb�r podzemní vody [10] 

V jedenácté kapitole je zpráva zam��ena p�ehled poplatk� za odb�r podzemní vody. Je zde 

odb�r vody v m3 a kolik korun za tento objem bylo zaplaceno. Vše je kalkulováno pro 

jednotlivé provozy a na záv�r jsou hodnoty se�teny. Pro porovnání jsou uvedeny hodnoty za 

poslední dva roky. Nejvíce podzemní vodu odebíral provoz Podlažice a to 2,49 mil. m3, což 

celkem stálo 4,98 mil K�. Naopak nejmén� odebíraly vodu provozy Chrast a Paseky-

Martinice. Dle sou�asné platné legislativy se státu odvádí poplatek 2 K� za 1 m3 odebrané 

podzemní vody, což by m�lo být v této kapitole uvedeno. 

3.1.10  Ostatní 

V poslední kapitole, kde je prostor na shrnutí zajímavých událostí a pro sumarizaci 

výsledk� se provozovatel pouze zmi�uje o nov� zprovozn�né malé vodní elektrárn�, která 

byla financována provozovatelem, na úpravn� vody Monaco s instalovaným výkonem 142 

kW.  

Zde by bylo vhodné doplnit souhrnné informace nap�íklad o:  

• aktuálním technickém stavu provozovaného majetku 

• vyjmenování problémových a rizikových oblastí 

• grafické znázorn�ní posuzovaných parametr� (technický stav, ztráty apod.) 

• informace o aktuálním stavu vodohospodá�ské legislativy 
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3.1.11  P�ílohy 

Sou�ástí zpráv o provozování vodárenské infrastruktury jsou také p�ílohy, kterých je 

celkem 7. První p�íloha je zam��ena na výpis oprav v jednotlivých provozech, v�etn� náklad�. 

V tabulce 3.1.9 je možné vid�t �ást této p�ílohy, pro provoz Chrudim, který celkem vynaložil 

4 271 tis. K� na opravy vodovod�. 

Tabulka 3.1.9  P�íloha �. 1 - P�ehled oprav vodárenské infrastruktury [10] 
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Druhá p�íloha se týká odstran�ných závad a jejich specifikace. Je zde uveden provoz, ve 

kterém závada nastala, objekt, na kterém k poruše došlo a nejd�ležit�jší informace je popis 

závady. P�íklad je uveden v tabulce 3.1.10. 

P�ílohy 3 a 4 jsou zam��eny na odb�ry podzemní a pitné vody. P�ílohy 5,6 se netýkají 

vodovod�, ale kanalizací. Poslední p�íloha je p�ehled závad jakosti vody. 

Tabulka 3.1.10  P�íloha �. 2 - P�ehled odstran�ných závad na objektech [10]
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3.2 KRITICKÉ ZHODNOCENÍ ZPRÁV O PROVOZOVÁNÍ 

VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY 

Zprávy o provozování infrastruktury jsou z mého pohledu málo výstižné, omezují se 

pouze na tabulky se slovním hodnocením. Celá zpráva je spíše ekonomicky lad�na. Chybí zde 

jakékoliv hodnocení technického stavu vodovodní sít� jako celku, ale i jeho �ástí, jako 

vodovodu, vodojemu, �erpací stanice a další. Celou zprávu by šlo rozd�lit na dv� hlavní �ásti. 

První �ást, by byla stejn�, jako je ta stávající a druhá �ást by byla jakýsi technický audit 

vodovodní sít�. V této práci se zabývám druhou �ástí, posouzení technického stavu rozvodné 

sít�. To by bylo vhodným podkladem k vypracování a aktualizaci plánu financování obnovy. 

Dále by celá sí	 mohla být dle tohoto auditu zhodnocena a graficky vykreslena slabá místa, 

která budou t�eba v nejbližších letech rekonstruovat. Zpráva by také byla podklad pro 

vytvá�ení plánu akcí a plánu investic, jak krátkodobých, tak dlouhodobých. Aktuální zprávy 

by šlo dále vylepšit graficky. Zejména grafické vyjád�ení n�kterých ukazatel� v pr�b�hu 

posledních let, z �ehož by bylo možné sledovat, jakým sm�rem se situace na vodovodní síti 

vyvíjí a následn� ur�it, jak bude provozovatel a vlastník na tento vývoj reagovat. Proto v této 

kapitole jsou k jednotlivým �ástem zpráv návrhy na zlepšení nebo na zp�ehledn�ní. 

Nap�íklad v kapitole, která popisuje vynaložené náklady na opravy vodárenské 

infrastruktury, by bylo dobré uvést, na základ� �eho bylo investováno 16 mil. K�. Jestli šlo 

pouze o vynucené opravy nebo o rekonstrukce vycházející z plánu financování obnovy, 

pop�ípad� jakým postupem byly tyto rekonstrukce vyhodnoceny jako pot�ebné. Z tohoto 

hlediska by pro provozovatele mohla být zajímavá metodika, prezentovaná v kapitole 4, kde 

je použito semikvantitativní hodnocení a z výsledk� m�že provozovatel zjistit riziková místa 

ve vodovodní síti a následn� rozhodnout o nutnosti rekonstrukce t�chto rizikových úsek�

vodovod�. 

V další kapitole z tabulky 3.1.2 není na první pohled patrné, který z provoz�

zaznamenal kolik poruch a ve kterých ro�ních obdobích. Z toho d�vodu bych doporu�il 

jednoduchý graf, který je p�ehledný a majitel v n�m ihned uvidí extrémy, ke kterým došlo. 

P�íklad, jak by graf mohl vypadat, viz níže graf 3.2.1. 
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Graf 3.2.1  Návrh úprav v oblasti poruch infrastruktury 

Z tohoto grafu je patrné, že nejv�tší množství poruch nastalo v prvním �tvrtletí a to 

zejména v b�eznu. Zárove� by zde bylo vhodné umístit graf, který by ukazoval celkový po�et 

poruch v provozech za posledních p�t let. Z toho bude patrné, jestli po�et poruch klesá, 

stagnuje nebo dokonce roste. Což m�že být první p�íznak nekvality vodovodního potrubí 

nebo dalších �ástí vodovodní sít�. V tomto p�ípad� majitel nemusí nutn� využívat žádnou 

metodiku, nýbrž sta�í použít statistiku a z výsledk� vyhodnotit, kde je t�eba více investovat do 

obnovy, aby v budoucnu snížil po�et poruch. 

V Kapitole o za�ízeních v nevyhovujícím �i havarijním stavu, není p�íliš prostor na další 

úpravy, jsou zde vypsány všechny d�ležité akce. Pouze bych zde doplnil odhad náklad� a 

�asový rozsah oprav, p�ípadn� demolicí. Dále jak budou tyto �innosti narušovat probíhající 

provoz nebo zda se to provozu vodovodní sít� týkat nebude a ta bude schopna dále pln�

zajiš	ovat svou funkci. Také by bylo dobré, kdyby u každého za�ízení byla ud�lána 

fotodokumentace, ke které by provozovatel doplnil pat�i�ný komentá�, vypovídající o stavu a 

všech informací o daném za�ízení. Na základ� toho by majitel mohl rozhodnout, jak dále 

postupovat s daným za�ízením, zda je ješt� smysluplná rekonstrukce, nebo jde-li o nepot�ebné 

za�ízení, demolice.  

V kapitole o nepot�ebném majetku není, co dále vylepšovat. Protože provozovatel zde 

uvádí výpis za�ízení, které jsou nepot�ebná, uvádí zde i d�vod, pro� byla odstavena a navrhuje 

zde i možná �ešení, nap�íklad demolici. 

Pátá kapitola ve zprávách o provozování vodárenské infrastruktury je zam��ena na 

podzemní zdroje pitné vody. Zde bych op�t doporu�oval vytvo�ení grafu, kde by jako 

okrajová podmínka byla p�ímka, udávající limit odb�ru vody stanovený vodoprávním ú�adem 

a dále by zde byly odb�ry podzemní vody za posledních sedm let. Z grafu by bylo patrné, 

jestli se odb�ry zvedají, a jestli se neblíží k hranici povolených odb�r�. Pokud ano, mohli by 

v�as žádat o navýšení limit�, v opa�ném p�ípad� na prodloužení stávajících povolení. 
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Vzhledem k tomu, že vodoprávní povolení k odb�ru vody obsahuje i m�sí�ní limit, 

doporu�oval bych pro p�ehlednost doplnit i graf znázor�ující m�sí�ní odb�ry v porovnání s 

tímto limitem. 

Z grafu 3.2.2. je patrné, že povolené odb�ry vodoprávním ú�adem jsou dosta�ující a majitel se 

nemusí o tato povolení starat, protože není p�edpoklad, že by byla p�ekro�ena. Hodnoty 

v grafu jsou uvažovány pro všechny provozy dohromady. Vhodn�jší by bylo tento graf 

vytvo�it pro každý povolený odb�r, protože n�které hodnoty se pak m�žou ukázat jako vysoké 

a limit�m se blížící. Stejné grafy by se daly použít i v kapitole 6, v�nované odb�r�m 

z povrchových vod. Další graf by se dal vytvo�it jako porovnání odb�r� podzemní a 

povrchové vody.  

Graf 3.2.2  Hodnoty odb�r� podzemní vody
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Graf 3.2.3  Procentuální rozd�lení odb�r� pitné vody 

Další kapitola je zam��ena na výrobu a ztráty vody. Zde provozovatel správn�

vyhodnocuje data za poslední t�i roky a také je správn� pomocí procentuálního vyjád�ení 

srovnává s p�edchozím rokem. Z toho plyne, jestli nap�íklad voda fakturovaná roste, nebo zda 

klesá. Pod souhrnnou tabulkou provozovatel vše vysv�tluje, a proto není nutné nic dále 

vylepšovat na této kapitole. Sou�ástí kapitoly jsou ješt� další vybrané provozní ukazatele. U 

t�ch by bylo vhodné, kdyby zde provozovatel umístil grafy, ve kterých by byl popsán vývoj 

v �ase pro vybrané ukazatele. Nap�íklad jak se vyvíjí spot�eba vody pro domácnosti nebo 

ztráty z realizované vody, pop�ípad� voda vyrobená k realizaci v porovnání s vodou p�edanou 

a p�evzatou. Zejména vývoj ztrát vody, který se spole�nosti v celé republice snaží snižovat, by 

byl p�ínosem. Mohl by k n�mu okomentovat, �ím dosáhli zlepšení, tudíž snížení ztrát, 

pop�ípad� z jakého d�vodu ztráty rostou a �ím cht�jí dalšímu r�stu zabránit ve výhledu 

dalších let. 

Osmá kapitola, pod názvem fakturace, se týká jak pitné vody, tak odpadní vody. Zde je 

tabelárn� znázorn�n vývoj množství vodného a sto�ného, což by pro názornost bylo vhodné 

vyjád�it i graficky.  

Další kapitoly nejsou z hlediska provozních ukazatel� nijak zajímavé, proto nejsou dále 

rozebírány. Obecn� ve zprávách o provozování vodárenské infrastruktury chybí jakékoliv 

technické hodnocení vodovodní sít�. Není zde ani uvedeno, jak provozovatel stanovuje míru 

opot�ebení. Pouze se zde uvádí výpis poruch a nevyhovujícího za�ízení. Celkov� jsou zprávy 

pojaty spíše ekonomicky a statisticky, než jakýsi technický audit sít�. Proto bych doporu�oval 

rozší�ení t�chto zpráv, na základ� této práce. Konkrétní návrhy posuzování jsou uvedeny 

v následujících kapitolách. 
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4 NÁVRH ÚPRAV HODNOCENÍ STAVU VODÁRENKSÉ 

INFRASTRUKTURY 

V této kapitole je navržena metoda hodnocení technického stavu vodovodní sít� na 

základ� vybraných koeficient�. Metodika byla vytvo�ena na Ústavu vodního hospodá�ství 

obcí v Brn� na Vysokém u�ení technickém. [11] 

  Obecn� platí, že poruchy anebo zp�soby poruch libovolného prvku negativn� ovlivní 

funkci systému. Všeobecn� je FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) metodou analýzy 

spolehlivosti, která umož�uje identifikaci poruch s významnými d�sledky ovliv�ujícími 

funkci systému a jeho prvk�. FMEA je jednou z metod používaných i p�i analýze rizik. Jde o 

strukturovanou kvalitativní analýzu sloužící k identifikaci zp�sob� poruch systém�, jejich 

p�í�in a d�sledk�. P�i analýze metodou FMEA jsou zp�soby poruch klasifikovány, kdy 

klasifikace m�že mít charakter prostého vý�tu nejobecn�jších zp�sob� poruch, které umož�ují 

za�azení tém�� každého zp�sobu poruchy do jedné nebo n�kolika málo kategorií. K provedení 

technického auditu (TA) metodou FMEA je nutné stanovit technické ukazatele (TU) pro 

jednotlivé subsystémy zásobování vodou (vodovodní �ady, vodojemy, �erpací stanice). Pro 

každý technický ukazatel jsou podrobn� definovány postupy jeho stanovení, vstupní data, 

fyzikální rozm�r a zp�sob prezentace. Každý ukazatel je prost�edkem k monitorování a 

vyjád�ení (vy�íslení) jeho provozní ú�innosti, efektivity, resp. technického stavu. Na základ�

dosažených a vypo�tených hodnot technických ukazatel� je provedeno zat�íd�ní 

posuzovaných prvk� sít� do jednotlivých kategorií. [11] 

• K1 (velmi dobrá) – optimální stav p�íslušného ukazatele, nevyžaduje žádná opat�ení 

vedoucí ke zm�nám hodnot tohoto ukazatele 

• K2 (dobrá) – nízká míra rizika p�íslušného ukazatele technického stavu a rovn�ž 

nevyžaduje žádná zásadní opat�ení; 

• K3 (pr�m�rná) – jedná se o pr�m�rné hodnoty p�íslušného ukazatele, které 

nevyžadují okamžitá �ešení 

• K4 (kritická) – kritické hodnoty p�íslušného ukazatele. To znamená, že by m�la být 

realizována p�ípadn� plánována opat�ení na �ešení tohoto stavu 

• K5 (nevyhovující) – nežádoucí stav, který vyžaduje dle možností provozovatele 

okamžité �ešení, které povede k dosažení lepších hodnot p�íslušného ukazatele. [11] 

Vodovodní �ady 

  P�i hodnocení vodovodních �ad� je vhodné, pokud to provozní evidence a stávající 

dokumentace vodovodu umož�uje, vy�lenit a samostatn� hodnotit hlavní distribu�ní systém 

(gravita�ní i výtla�né p�ivád�cí a zásobní �ady) – HDS a rozvodnou sí	 – RS. U velkých 

vodárenských systém� se doporu�uje rozd�lit RS na menší prvky (samostatný vodovod, 
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tlakové pásmo, m��ící okrsek). Každý z t�chto prvk� je hodnocen za využití navržených 

technických ukazatel�. Ty se volí s ohledem na rozsah a dostupnost pot�ebných podklad�. 

Pro hodnocení technického stavu HDS navrhujeme následující technické ukazatele:  

TU 1 - stá�í trubního materiálu vodovodního �adu  

TU 2 - hydraulická kapacita  

TU 3 - vliv na kvalitu vody  

TU 4 - protirázová ochrana �adu  

Pro hodnocení technického stavu RS navrhujeme následující technické ukazatele:  

TU 5 - stá�í trubního materiálu vodovodní sít�  

TU 6 - poruchovost vodovodních �ad�  

TU 7 - ztráty vody  

TU 8 - tlakové pom�ry  

TU 9 - vliv na kvalitu vody 

Pro návrh hodnocení do zpráv o provozování vodárenské infrastruktury jsem zvolil hodnocení 

rozvodné sít�, ke které mi provozovatel poskytl veškeré pot�ebné údaje.[11] 

4.1 STÁ�Í TRUBNÍHO MATERIÁLU VODOVODNÍ SÍT�

Pro hodnocení technického stavu stá�í jednotlivých �ad� vodovodní sít� je zpracována 

tabulka 4.1.1. Toto hodnocení p�edpokládá podrobnou databázi skladby trubního materiálu a 

stá�í jednotlivých vodovodních �ad�. Pokud není tato podrobná databáze stá�í vodovodních 

�ad� jednotlivých trubních materiál� k dispozici, lze vycházet z odhadu pr�m�rného stá�í 

posuzované vodovodní sít� a to pak posoudit podle tabulky 4.1.2. Pokud však v posuzované 

síti výrazn� p�evažuje ur�itý druh trubního materiál� (víc jak 75%), pak by m�la být sí	

posuzována podle hodnot doporu�ených v tabulce 4.1.1 pro p�íslušný trubní materiál. [11] 

Tabulka 4.1.1  Meze kategorií TU1 - stá�í trubního materiálu [11] 
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Tabulka 4.1.2  Pr�m�rné stá�í vodovodní sít� [11] 
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4.2 PORUCHOVOST VODOVODNÍ SÍT�

Hodnocení poruchovosti vodovodních �ad� je jedním ze základních ukazatel�

hodnocení technického stavu. Pokud existuje databáze poruch se samostatnou evidencí poruch 

vodovodních �ad�, armatur a p�ípojek, je vhodné ohodnotit každou tuto skupinu poruch 

samostatn�. U poruch armatur (šoupátka, hydranty atd.) a p�ípojek je možno stanovit hranice 

kategorií individuáln� provozovatelem (vlastníkem) podle procentuálního podílu po�tu 

poruch za rok k celkovému po�tu provozovaných armatur resp. p�ípojek. U uzavíracích 

armatur je možno procentuáln� stanovit i tzv. funk�nost, tj. dostupnost nebo schopnost 

ovládání uzáv�r� k celkovému po�tu uzáv�r� na síti. U t�chto armatur je možno doporu�it 

pokud to provozní evidence umož�uje jejich rozd�lení do skupin podle velikosti DN dle IWA 

do 3 základních skupin: [11] 

• profily do DN 100 

• profily DN 100 až DN 300 

• profily v�tší DN 300 

Pro pot�eby základního technického hodnocení je možno shrnout všechny poruchy s 

výjimkou poruch p�ípojek a stanovit poruchovost na vodovodních �adech, vyjád�enou jako 

po�et poruch na km �ad� za rok. Doporu�ené kategorie hodnocení tohoto ukazatele jsou 

uvedeny v následující Tabulce 4.2.1. [11] 

Tabulka 4.2.1  Pr�m�rná poruchovost [11] 
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4.3 ZTRÁTY VODY 

Další �ásti této analýzy je výpo�et základních ukazatel�, které ztráty vody 

charakterizují. Jsou to procentuální vyjád�ení nefakturované vody vzhledem k vod� vyrobené 

k realizaci, dále jednotkový únik vody, ekonomický index ztrát a jako poslední ukazatel index 

ztrát infrastruktury (Infrastructure Leakage Index – ILI). Následn� jsou tyto hodnoty za�azeny 

do p�íslušné kategorie. [12] 

��� �
����	
�

���
 �����������                  (4.3.1) 

Kde  

VNF – Voda nefakturovaná [tis. m3
<rok-1] 

VVR – Voda vyrobená k realizaci[tis. m3
<rok-1] 
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Kde 

JUVNF – Jednotkový únik vody nefakturované [m3
<km-1

<rok-1] 

Lp�ep. – Délka p�epo�ítaná p�es koeficient zohled�ující pr�m�r potrubí [km]    

   

"#" � �$�% & �$���  ������������'�                (4.3.3) 

Kde 

ILI – Index ztrát infrastruktury 

Stanovení indexu ztrát infrastruktury je komplikovaný výpo�et, zohled�ující faktory, které 

nemám k dispozici pro rozsah této práce, proto použiji zjednodušený vzorec vycházející 

z jednotkového úniku. [12] 

(") � ("  ")������'�                          (4.3.4.) 

Kde 

EIZ – Ekonomický index ztrát   

EI – Ekonomický index – uvažován jako �íslo 1 vzhledem k p�edpokládané dvoustup�ové úprav� vod 

IZ – Index ztrát – Stanoven výpo�tem dle rovnice (4.3.5) vycházející z JÚVNF 

") �
*+���

��,,
������'�                   (4.3.5)

Výpo�ty jsou p�evzaty z p�ednáškových poklad� k p�edm�tu vybrané stat� z vodárenství. [12] 
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Obrázek 4.3.1  Zásadní meze pro za�azení do kategorií dle ukazatel� ztrát [12] 

4.4 TLAKOVÉ POM�RY 

Pro hodnocení tlakových pom�r� je možno doporu�it hodnocení z pohledu maximálních 

hydrostatických tlak� v posuzované vodovodní síti a minimálních hydrodynamických tlak�. 

Pokud p�evážná v�tšina sít� (nap�. více jak 80% uzl� sít�) je pod hodnotami uvád�nými 

v Tabulce 4.4.1 je možno celou sí	 za�adit do p�íslušné kategorie. [11] 
Tabulka 4.4.1  Maximální hydrostatický tlak [11] 
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Pro hodnocení z pohledu minimálních hydrodynamických tlak� je nutno mít 

zpracovaný podrobný kalibrovaný kvazi-dynamický (min. pro 24 hodin) hydraulický model. 

Posuzovaní jednotlivých uzl� sít� se pak provádí se zohledn�ním velikosti odb�r� a pr�b�hu 

hydrodynamického tlaku b�hem dne. Tento postup je však pom�rn� náro�ný a pro pot�eby 

posouzení technického stavu rozsáhlých tlakových pásem velmi pracný. Pokud je zpracovatel 

schopen odhadnout, p�ípadn� na základ� zpracovaného hydraulického modelu stanovit 

pr�m�rný hydrodynamický tlak v posuzované síti, je možno pro vyhodnocení tohoto 

technického ukazatele použít doporu�ené hodnoty v Tab. 4.4.2. [11] 
Tabulka 4.4.2  Maximální hydrodynamický tlak [11] 
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4.5 VLIV NA KVALITU VODY 

Hodnocení p�ímého vlivu vodovodní sít� na kvalitu vody je velmi obtížné. Takovéto 

p�ímé hodnocení vyžaduje dlouhodobý monitoring kvality vody na vstupu (napájecí uzly) do 

posuzovaného zásobního pásma a ve vybraných uzlech vlastní vodovodní sít� pásma. Z 

podíl� vyhovujících vzork� k celkovému po�tu provedených rozbor� a vyhodnocení rozdíl� u 

každého posuzovaného kvalitativního parametru vzorku na vstupu do pásma a v jednotlivých 

uzlech sít� by pak bylo možno nap�. porovnáním s pr�m�rnými hodnotami národní databáze 

VaK ohodnotit p�ímý vliv sít� na kvalitu dopravované vody. Pro ú�ely ohodnocení technické 

stavu lze doporu�it postupovat pomocí odvozených parametr�, jako je 

• Zdroj surové vody (povrchový, podzemní) 

• Skladba trubního materiálu 

• Pr�m�rné stá�í vodovodní sít�

• Doba zdržení vody v síti (hydraulická kapacita, minimální rychlosti) 

• Zp�sob hygienického zabezpe�ení vody (chlór, chlórdioxid, UV atd.) 

V rámci této metodiky je navržen následující postup ohodnocení jednotlivých zásobních 

pásem pro tento technický ukazatel s pot�ebou zohlednit reálné poznatky provozovatele v této

oblasti v posledních letech. [11] 

Kategorie K1 

Do této kategorie je možno za�adit �ady pásma, kde p�evažují nekovové trubní 

materiály nebo tvárná litina, v síti je distribuována voda z podzemních zdroj�, systém není 

výrazn� p�edimenzován a doba zdržení vody v síti není delší než 24 hodin. 

Kategorie K2 

Do této kategorie lze za�adit zásobní pásma, kde p�evažují �ady 

• z tvárné litiny nebo nekovových trubních materiál�, 

• v síti je distribuována voda z povrchových zdroj�, 

• pr�m�rná doba zdržení vody v p�ivad��i není delší než 24 hodin a jako hygienické 

zabezpe�ení je použito UV zá�ení nebo chlordioxidu. 

Kategorie K3 

Do této kategorie lze za�adit pásma, kde p�evažují �ady 

• z PE, PVC a sklolaminátu, 

• v síti je dopravována voda z podzemních zdroj�, 

• pr�m�rná doba zdržení vody v síti je delší než 24 hodin a jako hygienické zabezpe�ení 

je použito chlóru, chlordioxidu, UV zá�ení p�ípadn� jiného hygienického zabezpe�ení 

nebo 

• p�evažují v pásmu �ady z šedé litiny a oceli, které prošly v uplynulých cca 15 letech 
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sanací vnit�ního potrubí (cementace, epoxidace), p�ípadn� mechanickým �išt�ním 

vnit�ního povrchu potrubí, 

• voda z podzemních zdroj�, 

• pr�m�rná doba zdržení vody v p�ivad��i není delší než 24 hodin a jako hygienické 

zabezpe�ení je použito chlóru nebo chlordioxidu. 

Kategorie K4 

Do této kategorie lze za�adit pásma, kde p�evažují �ady 

• z šedé litiny a oceli mladší 50 let, které neprošly sanací vnit�ního povrchu, 

• v síti je dopravována voda z povrchových zdroj�, 

• vodovodní �ady v pásmu jsou výrazn� p�edimenzovány, ale pr�m�rná doba zdržení 

vody v síti není delší než 48 hodin. 

Kategorie K5 

Do této kategorie lze za�adit pásma, kde p�evažují �ady 

• z šedé litiny a oceli starší 50 let, které neprošly sanací vnit�ního povrchu ani 

mechanickým �išt�ním, 

• v síti je dopravována voda z povrchových zdroj�, 

• vodovodní �ady v pásmu jsou výrazn� p�edimenzovány a pr�m�rná doba zdržení vody 

v síti je výrazn� delší než 48 hodin, 

• jako desinfekce je použito plynného chlóru. [11] 

4.6 SOUHRNÉ HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU 

Pro souhrnné hodnocení se doporu�uje zpracovat p�ehled hodnocení jednotlivých 

p�ivád�cích �ad�, jednotlivých tlakových pásem, m��ících okrsk� posuzovaného systému. 

Souhrnné komplexní hodnocení technického stavu posuzované vodovodní sít� jediným 

ukazatele TS lze stanovit podle vztahu [11] 

-. � �/ -�0
1
02�  30                  (4.6.1.) 

kde n - celkový po�et použitých ukazatel�, 

TUi  - je hodnota v rozmezí 1 až 5 dle hodnocení p�íslušného technického ukazatele TU, (1 pro 

hodnocení K1, 5 pro hodnocení K5) 

Wi - je váha p�i�azená p�íslušnému ukazateli TUi, p�itom platí, že 

/ 30
1
02� � �                   (4.6.2.) 

Výsledné ohodnocení dle dosažené hodnoty TS lze pak stanovit podle Tabulky 4.6.1. [11] 
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Tabulka 4.6.1  Kategorie ohodnocení dle hodnoty TS [11] 
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P�íklady možného souhrnného hodnocení technického stavu jednotlivých p�ivád�cích �ad� a 

tlakových pásem RS jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tabulka 4.6.2  Souhrnné hodnocení pro hlavní distribu�ní systém [11] 

Tabulka 4.6.3  Souhrnné hodnocení pro rozvodnou sí� [11] 

N/A znamená, že ohodnocení podle tohoto ukazatele nebylo provedeno. 
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4.7 HODNOCENÍ UVEDENÉ VE ZPRÁVÁCH O PROVOZOVÁNÍ 

VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY 

V posuzovaných zprávách spole�nost neuvádí žádné technické ukazatele a žádné 

hodnocení technického stavu vodovodu. Z toho d�vodu v této práci navrhuji úpravy, 

v podob� použití metodiky, která byla vytvo�ena na Ústavu vodního hospodá�ství obcí, na 

stavební fakult�, Vysokého u�ení technického v Brn�. [11] 

V kapitole 5 bude metodika použita na konkrétním objektu. V p�ípad�, že bude 

spole�nost mít zájem o kompletní metodiku, bude se muset obrátit na autory této metodiky. 
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5 APLIKACE METODIKY NA VYBRANÉ �ÁSTI 

VODOVODNÍ SÍT�

Spole�nost VS Chrudim, a.s. poskytla data o skupinovém vodovodu Nové Hrady – 

Prose�. Podklady sice nejsou kompletní, ale pro použití metodiky dosta�ující. Poskytnutá data 

se týkají stá�í potrubí, profil� potrubí, použitých materiál�, informací o ztrátách vody a 

tlakových pom�rech. V p�ípad� zájmu m�že spole�nost dále aplikovat metodiku na celé 

spot�ebišt� v�etn� vodojem�, �erpacích stanic a dalších �ástí vodovodní sít�. Pro ú�ely této 

práce bude metodika aplikována pouze na rozvodnou sí	. Hodnotící ukazatele, v�etn� hodnot 

pro za�azení do kategorií, jsou popsány v kapitole 4. 

5.1 POPIS VODOVODU PROSE� - NOVÉ HRADY 

Skupinový vodovod leží v pardubickém kraji, jihovýchodn� od m�sta Chrudim, což je 

vid�t na obrázku 5.1.1. Tento vodovod nyní zásobuje necelé t�i tisíce obyvatel, žijících ve 

t�inácti r�zných obcích. Jako první jsem se byl podívat na hlavní zdroj vody v jímacím území 

Nové Hrady, které se nachází p�i východní hranici okresu Chrudim, severovýchodn� od obce 

Nové Hrady. Hlavním zdrojem je vrt NH-3, který zde byl vybudován již v roce 1991, viz 

obrázek 5.1.2. Jeho hloubka �iní 40 m a vydatnost vrtu mi provozovatel uvedl jako 30 l/s. 

Další sou�ástí tohoto jímacího území jsou dv� kopané širokoprofilové studny S-1 a S-2. 

Vznik první zmi�ované studny je datován k roku 1945, její hloubka je 9,5 m a vydatnost 20 

l/s. Druhá kopaná studna byla vybudována dva roky po studni S-1, tedy roku 1947. Tato 

studna je hluboká 14 m a její vydatnost se pohybuje okolo 20 l/s. Celkov� je tedy reálné 

odebírat zhruba 30 l/s, protože p�i vyšším jímání by došlo k ovlivn�ní pramen� komplexu 

Nadyma�. 

Obrázek 5.1.1  Zobrazení obcí Prose� a Nové Hrady na map�  
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Obrázek 5.1.2  Hlavní zdroj vody NH-3 

Kvalita vody v hlavním zdroji NH-3 je dle výsledk� rozbor� slab� alkalická. Hodnota 

pH se pohybuje kolem 7,4. Voda je také velmi tvrdá a st�edn� mineralizovaná. P�i porovnání 

nyn�jších výsledk� s výsledky analýz surové vody z minulých let se dá �íct, že nedochází k 

významným zm�nám jakosti vody. Tak jako ve v�tšin� p�ípad� je zde nejv�tší riziko 

zne�išt�ní vodních zdroj� ze zem�d�lské �innosti, konkrétn� p�i užívání hnojiv a pesticid� p�i 

obhospoda�ování okolních pozemk�. Z tohoto d�vodu je z�ízeno ochranné pásmo I. stupn�

pro zdroje vody, které p�ipomíná tvarem písmeno L a je �ádn� vyzna�eno a oploceno. 

Ochranné pásmo II. stupn� je pouze navrženo, ale ješt� nebylo doposud vodoprávn�

vyhlášeno. Ze zdroje NH-3, S-1 a S-2 je voda p�e�erpávána do akumula�ní nádrže. Tato 

akumula�ní nádrž má objem 2 x 250 m3. Dno akumula�ní nádrže je na kót� 390,00 m n. m. a 

kóta maximální hladiny je 394,00 m n. m. Akumula�ní nádrž jsem vyfotil a je k vid�ní na 

obrázku 5.1.3. Je v dobrém stavu, není zde žádné viditelné poškození. Provozovatel mi sd�lil, 

že akumula�ní komora je minimáln� jednou za dva roky vy�išt�na pomocí tlakové vody nebo 

vody z cisterny a p�ípadn� prý používají roztok chlornanu sodného, který má plnit ú�el jako 

dezinfekce objekt�. Jako další údržbu provozovatel pr�b�žn� fyzicky kontroluje stav 

stavebních objekt�, spojenou s �išt�ním žlab�, okap�, nát�ry st�ech, kontrola oplocení. Z této 

akumula�ní komory vede do �erpací stanice Nové Hrdy sací potrubí z oceli o pr�m�ru 530 x 

19 mm o délce 20 m. [13] 
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Obrázek 5.1.3  Akumula�ní nádrž Nové Hrady 

�erpací stanice je umíst�na v areálu oplocení prameništ�. Vnit�ní rozm�ry �erpací 

stanice jsou 6,9 m x 32,5 m a je vysoká 4,5 m. �erpací stanice �erpá vodu do dvou sm�r�. 

T�mi jsou sm�r Roudná – Prose� a Chotovice. �erpání do zemního vodojemu Roudná je 

zajišt�no dv�ma �erpadly typu 125-NVA-230-18-LN-9 o výkonu Q = 50,0 l/s. Výtla�ný �ad je 

z PVC o pr�m�ru 225 mm a v délce 1506 m. Druhý sm�r je �erpán do vodojemu Chotovice, 

pomocí dvou �erpadel 100-CVE-265-16/6 o výkonu 20,0 l/s. Sou�ástí této �erpací stanice je i 

úprava vody, s ohledem na zdravotní zabezpe�ení vody. Úprava je provedena dávkováním 

chlornanu sodného, pro vodárenské ú�ely membránovým �erpadlem typu MAGDOS DX 2 -S 

do p�ívodního potrubí. B�hem �erpání dojde k promísení s vodou. Ovládání �erpadel je �ízeno 

dle hladin v jednotlivých vodojemech. �ídící procesy jsou provád�ny v této �erpací stanici 

automatickým systémem �ízení s telemetrickým p�enosem dat na centrální dispe�ink VS 

v Chrudimi. O všech provedených kontrolách, opravách a údržb� jsou vedeny písemné 

záznamy do provozního deníku. P�i dotazu na zabezpe�ení �erpací stanice mi bylo �e�eno 

následující „Objekt �erpací stanice je pro p�ípad nežádoucího vniknutí zabezpe�en 

elektrickou zabezpe�ovací signalizací, která uvede v �innost poplašné za�ízení vysílající na 

úpravn� akustický signál s p�enosem informace na centrální dispe�ink. Z dispe�inku je 

telefonicky vyrozum�na pohotovostní služba na provozním st�edisku Luže, která provede 
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kontrolu objektu a podle okolností p�ivolá policii.“ �erpací stanice je vyfocena na obrázku 

5.1.4. 

Obrázek 5.1.4  �erpací stanice Nové Hrady 

Obrázek 5.1.5  Strojovna v �erpací stanici Nové Hrady 
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Nejd�ležit�jším místem v �erpací stanici je strojovna, která je vybavena �ty�mi 

�erpadly, popsanými výše, které jsou na obrázku 5.1.5. vid�t. Zárove� je zde tlaková nádoba, 

která má zabezpe�it �erpadla proti vodnímu rázu. Celkov� je �erpací stanice udržovaná a 

v technicky dobrém stavu. Další �ástí tohoto vodovodu je vodojem Nové hrady, viz obrázek 

5.1.6. Jedná se o zemní, jednokomorový vodojem s objemem 150 m3. Kóta dna vodojemu je 

442,10 m n. m. a kóta maximální hladiny je 445,80 m n. m. Z tohoto vodojemu jsou 

p�ívodním �adem „H“ z litiny o pr�m�ru 150 mm a délky 89 m a z PVC o pr�m�ru 160 mm a 

délky 292 m zásobovány Nové Hrady. Poslední a nemén� d�ležitou sou�ástí vodovodu je 

rozvodná sí	, která konkrétn� v Nových Hradech se zna�í „A1 – A9“ je z PVC o pr�m�ru 90 

– 160 mm v celkové délce 2246,5 m. 

Skupinový vodovod Prose� – Nové Hrady je mnohem rozsáhlejší, než je uvedeno v této 

diplomové práci. Pro ukázku jsem do této práce popsal pouze �ásti, které jsem osobn� vid�l. 

Za zmínku stojí i n�které informace, které mi poskytl provozovatel na základ� mých dotaz�, 

které mi p�išli jako vhodné dopln�ní informací o skupinovém vodovodu. První dotaz byl 

zam��en na havárie, a to jak na p�ivád�cích �adech, tak na strojních za�ízeních v �erpacích 

stanicích. Odpov�
 mi sd�lil jeden z pracovník� následovn�. „P�i poruše p�ívodního �adu se 

poškozená �ást potrubí odstaví nejbližšími šoupaty a provede se jeho oprava. Uv�domí se 

Obrázek 5.1.6  Vodojem Nové Hrady
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všichni poruchou postižení odb�ratelé pitné vody, v p�ípad� déletrvající opravy se provádí 

náhradní zásobování pitnou vodou pomocí cisteren z úpravny vody Luže, p�ípadn�

z vodovodní sít� Chrast nebo Popovec. Co se tý�e za�ízení v �erpací stanici je porucha 

signalizována na po�íta�i centrálního dispe�inku. Dispe�er uv�domí pohotovostní 

poruchovou službu, která provede opravu sama, v p�ípad� zjišt�ní poruchy v�tšího rozsahu 

uv�domí p�íslušného nad�ízeného pracovníka, který rozhodne o dalším postupu opravy.“

Druhá otázka zn�la, jak bude provozovatel postupovat v p�ípad�, že vydatnost zdroje nebude 

dostate�ná. Op�t stejný pracovník mi �ekl, že stejn� jako u poruch na p�ívodních �adech je 

provád�no náhradní zásobování pitnou vodou pomocí cisteren z úpravny vody Luže. T�etí 

dotaz byl, jak budou postupovat v p�ípad� nevyhovující, �i havarijní kvalit� vody. Postup by 

byl stejný jako v p�edchozích p�ípadech. Jedinou zm�nou je, že daný stav by byl �ešen ve 

spolupráci s orgánem ochrany ve�ejného zdraví. Poslední dotaz zn�l, jaká opat�ení jsou 

p�ipravena v p�ípad� dlouhodobého výpadku elektrické energie. P�i dlouhodobém výpadku 

prý vydrží zásoba ve vodojemech cca na 24 hodin. Pokud však nedojde k obnovení dodávky 

elektrické energie, je t�eba zajistit bu
 náhradní zásobování, stejn� jako v p�edchozích 

p�ípadech z úpravny vody Luže, nebo použít náhradní zdroj elektrické energie, tzv. 

elektrocentrálu.  

 Na záv�r této kapitoly je zde ješt� p�ehledná situace �ásti skupinového vodovodu, 

kterou jsem výše popisoval. Tedy zejména �ásti vodovodu, vycházející od zdroje u obce Nové 

Hrady, viz obrázek 5.1.7. [13] 

Obrázek 5.1.7  P�ehledná situace �ásti vodovodní sít� u obce Nové Hrady [14]
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5.2 STÁ�Í TRUBNÍHO MATERIÁLU 

Spole�nost VS Chrudim, a.s. poskytla data o stá�í potrubí pouze vzhledem k délce, 

nikoliv však rozd�lené podle materiálu. Z toho d�vodu bude použita tabulka 4.1.2. pr�m�rné 

stá�í vodovodu. 

Tabulka 5.2.1  Složení sít� dle stá�í potrubí [14] 
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Tabulka 5.2.2  Vyhodnocení dle ukazatele TU1 stá�í potrubí 

Kategorie  
Délka Pr�m�rné stá�í 

[m] od do 

K1 53 986 0 30 

K2 8 539 30 50 

K3 1 411 50 60 

K4 1 722 60 80 

K5 0 80 .. 

Celkové 

hodnocení 
K1 

Vzhledem ke stá�í materiálu byla rozvodná sí	 vyhodnocena jako velmi dobrá. 

Poskytnutá data jsou za celou vodovodní sí	 bez rozd�lení do tlakových pásem, proto 

výsledek nelze jednozna�n� ur�it. Pokud by data byla lépe zpracovaná, bylo by možné 

vykreslit mapu dle tlakových pásem, kde by bylo oranžovou barvou znázorn�né on�ch 1722 

m, které jsou v kritickém stavu. P�esto lze �íci, že z hlediska stá�í materiálu je sí	 ve velmi 

dobrém stavu a to dominantním zp�sobem. Zhruba 82 procent celé sít� odpovídá tomuto 

tvrzení. Dalších 13 procent sít� je v dobrém stavu a 2 procenta ve stavu vyhovujícím. Což 



Hodnocení efektivnosti provozních �inností vybrané spole�nosti VaK  Ond�ej Št�pán 
Diplomová práce 

54 

znamená, že 98 procent sít� dopadlo kladn� a není t�eba z hlediska stá�í d�lat žádné úpravy. 

To se týká pouze zhruba dvou procent sít� v kritickém stavu, kdy je vodovod z období 1930-

1939.  

5.3 PORUCHOVOST VODOVODNÍ SÍT�

Vzhledem k tomu, že se jedná o malý skupinový vodovod, který nemá vlastní provozní 

stanovišt�, ale který spadá pod provoz Hlinsko, tak ve zpráv� o provozování vodárenské 

infrastruktury nejsou jednotlivé poruchy popsány. Provozovatel poskytl data ve form� po�tu 

poruch za rok na délku rozvodné sít�. 

Tabulka 5.3.1  Poruchovost vodovodní sít�
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Vzhledem k tomu, že poruchy nejsou rozd�leny vzhledem k materiál�m, lze pouze 

vyhodnotit celkový po�et poruch. Z tohoto hlediska je vodovodní sí	 ve velmi dobrém stavu, 

což koresponduje s p�edchozím ukazatelem, který byl rovn�ž ve velmi dobrém stavu.  
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5.4 ZTRÁTY VODY 

Vyhodnocení ztrát vody bude aplikováno pouze na vodovodu Prose�, bez vodovodu 

Nové Hrady, protože na ten nejsou k dispozici pot�ebná data. Tím pádem se toto hodnocení 

bude o proti ostatním lišit v délce rozvodné sít�. Místo zhruba 44,0 km bude analyzováno 

pouze 19,0 km.  

5.4.1 TU 3.1 Procenta vody nefakturované 

Celkem za rok 2012 bylo vody realizované 80 381 m3. Voda nefakturovaná byla 

spo�tena na 14 000 m3. Z toho procentuální vyjád�ení vychází 17,4 %. 

Tabulka 5.4.1  Procenta vody nefakturované 
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Toho hodnocení vyšlo jako v kritickém stavu. Nutno však podotknout, že hranice pro 

za�azení do kategorií jsou v této metodice velmi p�ísn� stanovena a bude ješt� v �ádech let 

trvat, než toto hodnocení za�nou spole�nosti spl�ovat v prvních dvou kategoriích. Nicmén�

hodnota 17,4 % je pod celorepublikovým pr�m�rem. 
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5.4.2 TU 3.2 Jednotkový únik vody nefakturované 

Vypo�tený jednotkový únik nefakturované vody poskytl provozovatel a po�ítal jej 

stejn�, jako uvádím v kapitole 4.3, rovnice (4.3.2.). Ovšem provozovatel má na tento ukazatel 

svoje vlastní hodnocení a v tomto p�ípad� vodovodu Prose� jej hodnotil jako dobrý. 

Tabulka 5.4.2  Jednotkový únik vody nefakturované 
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V tomto hodnocení dopadl vodovod jako velmi dobrý a to s dostate�nou rezervou. 

Jedná se o malý vodovod, proto se zde ani neo�ekával velký jednotkový únik. Ostatní 

vodovody provozované spole�ností VS Chrudim, a.s. mají hodnoty p�ibližn� okolo 1700 

m3/km/rok. Provozovatel v podkladech uvádí hodnocení �ty�mi kategoriemi, dobrá, 

vyhovující, nevyhovující a špatná. 

Graf 5.4.1  Srovnání jednotkových únik� nefakturované vody za roky 2007 – 2012 [14] 

Zde je uveden vývoj jednotkového úniku za posledních šest let. Oproti roku 2007 došlo 

k výraznému zlepšení, zejména v roce 2010. Za poslední dva roky jednotkový únik mírn�

vzrostl. 
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5.4.3 Index ztrát infrastruktury 

Ukazatel index ztrát infrastruktury je možné po�ítat n�kolika zp�soby. V rámci této 

práce bude po�ítán dle rovnice 4.3.3. Provozovatel zde má stanovené vlastní meze pro 

zat�íd�ní do kategorií. ILI provozovatel spo�ítal 0,867. Což dle jeho hodnocení odpovídá 

kategorii dobrá.  

Tabulka 5.4.3  Hodnocení ILI dle provozovatele[14] 

���������� ������ ������ !"!� #������� !"!� $%��#��

&�����'������������� (��� (���� (��
� )��
�

*����'������������� (��� (�
� (��� )���

Dle hodnocení, popsaném v kapitole 4.3, jsou výsledky následující. 

Tabulka 5.4.4  Hodnocení ILI dle metodiky 
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P�esto, že výsledek mnou vypo�ítaný pomocí empirického vztahu 4.3.3. vyšel dvakrát 

v�tší, tak po�ád v hodnocení pat�í do nejlepší kategorie - velmi dobrý.  
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Graf 5.4.2  Srovnání všech vodovod� v p�sobnosti spole�nosti VS Chrudim, a.s. [14] 

Z grafu je patrné, že vodovod Prose� dosahuje druhého nejlepšího výsledku. Naopak 

Hlinsko má hodnotu ILI 3,189, což už významn�ji zasahuje do druhé kategorie. Nejlépe 

dopadl vodovod Se�. I p�esto lze konstatovat, že vodovod, který provozuje VS Chrudim, a.s. 

je z tohoto hlediska na velmi dobré úrovni. 

5.4.4 Ekonomický index ztrát 

Tento ukazatel provozovatel nepoužívá, proto bude spo�ítán dle rovnice 4.3.4. a 4.3.5.  

Tabulka 5.4.5  Ekonomický index ztrát 
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Ekonomický index ztrát odpovídá kategorii velmi dobrý. Vodovod Prose� zatím toto 

hodnocení dosáhl tém�� ve všech hodnoceních. Pro výpo�et byla uvažována dvoustup�ová 

úprava vody. Tento výpo�et nejvíce závisí na jednotkovém úniku, který m�l velmi malou 

hodnotu pro tento p�ípad. Na základ� toho lze vysv�tlit velmi dobrý výsledek ekonomického 

indexu ztrát. 

Tabulka 5.4.6  Celkové hodnocení ztrát vody 
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Ukazatel TU3 ztráty vody byl stanoven jako pr�m�r z díl�ích výsledk�. Tedy kategorie K2, 

dobrý stav.  

5.5 TLAKOVÉ POM�RY 

Poskytnutá data k tlakovým pom�r�m jsou pouze u tlak� hydrostatických. 

Hydrodynamické tlaky by bylo pot�eba experimentáln� zjistit pomocí m��ení a dále 

vyhodnotit vhodným matematickým modelem. Na základ� konzultace s provozovatelem a 

technických parametr� (pr�m�r a materiál vodovodního �adu a spot�eby vody) byl proveden 

odhad ztrátové výšky 2,5 m. Pr�m�rný hydrostatický tlak v rozvodné síti �iní 0,4 MPa. 

Pr�m�rný hydrodynamický tlak v rozvodné síti je 0,375 MPa. 

Tabulka 5.5.1  Hodnocení hydrostatického tlaku 
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Tabulka 5.5.2  Hodnocení hydrodynamického tlaku 
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Op�t vodovod Prose�- Nové Hrady dosáhl nejlepšího hodnocení. Stav velmi dobrý ukazuje na 

správn� udržované tlakové podmínky v rozvodné síti.  

5.6 CELKOVÉ HODNOCENÍ 

Na záv�r kapitoly 5 p�ichází celkové hodnocení rozvodné sít� Prose� – Nové Hrady. 

Jedná se o vodovod ve velmi dobrém stavu. Pouze v kategorii ztráty vody dosáhl hodnocení 

dobrý, protože díl�í ukazatel procentuální vyjád�ení nefakturované vody je pom�rn� p�ísn�

stanoven a spole�nosti se zatím ztráty nepovedlo odstranit natolik, aby se vešla do nejlepší 

kategorie. Nicmén� i tak není nutné tento vodovod významn� rekonstruovat, protože je 

v dobrém stavu. Otázkou z�stává, v jakém stavu jsou jednotlivé vodojemy, p�ivád�cí �ady, 

�erpací stanice a zdroje vody. Metodika použitá na rozvodnou sí	 má mnohem širší využití a 

její aplikace na zmín�né �ásti vodovodu je možná. To si ovšem musí provozovatel nechat 

vypracovat od kvalifikovaných pracovník� a zejména autor� této metodiky. Pro p�esn�jší 

výsledky by bylo t�eba podrobn�jší data, pop�ípad� experimentální zjišt�ní ur�itých dat. Pro 

názornost využití metodiky byly však tyto data posta�ující. V p�ípad� plného využití by bylo 

t�eba stá�í potrubí rozd�lit dle jednotlivých materiál� a celou sí	 rozd�lit do p�íslušných 

tlakových pásem, na základ� kterých by bylo možné sestavit grafickou podobu výsledk�, 

nap�. mapu rozvodné sít� s barevným zvýrazn�ním dosažených výsledk�. Dále by bylo t�eba 

charakterizovat poruchy v závislosti na materiálech a následn� ur�it poruchovost za rok, 

vztaženou k délce jednotlivých materiál�. Metodika uvádí další ukazatel, a to kvalitu vody, 

který jsem v této práci nehodnotil z d�vodu nejednozna�ného vyhodnocení a malé zkušenosti 

s odhadem za�azení do kategorií. P�esto v odborných rukách m�že tato metodika být velmi 

významným pomocníkem p�i technickém auditu vodovodní sít� a p�i sestavování plánu 

financování obnovy. Z výsledk� lze ud�lat jednozna�né záv�ry s ohledem na krátkodobý a 

st�edn�dobý plán investic. Metodika je dále možným benchmarkingovým nástrojem, pokud 

by byla využívána spole�nostmi ve v�tší mí�e. Na základ� výsledk� by manaže�i spole�ností 

mohli reagovat na vývoj konkurence a vylepšit schopnost správn� investovat do obnovy sít� a 

tím p�edejít n�kterým poruchám a zkvalitnit dodávku vody pro koncového uživatele. Ve 
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výsledku p�i správném financování obnovy by nemuselo docházet k tak �astému zdražování 

vodného, což je nyní, odb�rateli velmi neoblíbený, trend. Pokud prost�edky vytvo�ené na 

obnovu infrastruktury nejsou správn� využity do obnovy, dochází poté k �ast�jším 

neplánovaným opravám, což se práv� nep�ízniv� promítne do cen vodného.  

Tabulka 5.6.1  Celkové hodnocení rozvodné vodovodní sít� Prose� - Nové Hrady 
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6 PODKLAD PRO TVORBU PLÁNU FINANCOVÁNÍ 

OBNOVY 

Tato kapitola je zam��ena na posouzení, zda zprávy o provozování vodárenské 

infrastruktury jsou dobrým podkladem pro tvorbu plánu financování obnovy a na to, do jaké 

míry stávající plán financování obnovy vychází z t�chto zpráv. Toto zam��ení vychází ze 

zadání této diplomové práce. Bohužel i p�es navázanou spolupráci v rámci diplomové práce 

se mi nepoda�ilo sehnat aktuální, ani žádný jiný, plán financování obnovy. Vlastník 

vodárenské infrastruktury si nep�ál za žádných okolností zve�ej�ovat a ani jinak prezentovat 

tento plán. Proto jsem zkoušel sehnat od provozovatele n�jaké informace o tomto plánu 

financování obnovy a ten mi sd�lil, že ho ani jako provozovatel nemá k dispozici. Z toho 

d�vodu bohužel nem�žu posoudit, do jaké míry plán vychází ze zpráv o provozování 

vodárenské infrastruktury. Pouze zde bude slovní hodnocení, jak vhodný podklad jsou 

stávající zprávy o provozování vodárenské infrastruktury a jak vhodný podklad budou tyto 

zprávy p�i použití metodiky na hodnocení technického stavu vodovod�. [11] 

Základním materiálem pro tvorbu plánu financování obnovy by m�l být výstup z GIS 

(grafický informa�ní systém). Zde je podrobn� evidováno vodohospodá�ské za�ízení, u 

vodovodu jsou to zejména zdroje vody, úpravny vod, akumulace, p�ívodní a zásobní �ady a 

p�ípojky. U každé skupiny jsou údaje o roku po�ízení, obnovách a rekonstrukcích, poruchách 

a další detaily evidované provozovateli. Konkrétn� u vodovodních �ad� se krom� stá�í evidují 

délky �ad�, materiál, pr�m�r, armatury osazené na �adu – sek�ní šoupata, hydranty, hloubka 

uložení, poruchy. Z t�chto údaj� se stanoví teoretická životnost a procento opot�ebení, které je 

pak podkladem pro stanovení priorit p�i p�íprav� plánu financování obnovy infrastrukturního 

majetku. 

P�i prostudování zpráv jsem došel k záv�ru, že neobsahují informace, které by pomohly 

vypracovat plán financování obnovy. Není zde výpis všech �ástí vodovodu, ani jejich 

ekonomická hodnota. To je pro plán financování obnovy velmi d�ležité. Také zde chybí délky 

�ad�, pop�ípad� sta�í jednotlivých objekt�. Zárove� tyto zprávy ani nejsou vhodným 

nástrojem pro výpo�et míry opot�ebení. Pro hodnocení stupn� opot�ebení vodovodní a 

kanaliza�ní sít� je vhodným kritériem tzv. procento teoretické životnosti vypo�teného jako 

podíl stá�í objektu v��i teoretické životnosti. Toto zjednodušení vychází z p�edpokladu, že 

stupe� opot�ebení majetku je úm�rný stá�í majetku. Pro celý vodovod a kanalizaci by poté 

mohlo být opot�ebení vypo�teno jako vážený pr�m�r vzhledem k délce jednotlivých úsek�. 

Ve zprávách ovšem zcela chybí údaje o stá�í nebo o životnosti jednotlivých prvcích 

vodovodní sít�. Další údaj, který by v plánu m�l být a ve zpráv� ho nenajdeme je, jaké 

investice již byly na daný objekt použity a jejich rozd�lení do konkrétních let. Z toho lze poté 

vypo�ítat, kolik je ješt� nutné investovat v letech p�íštích. 

Jelikož z výše uvedeného vyplývá, že stávající zprávy o provozování vodárenské 

infrastruktury nejsou vhodným podkladem pro tvorbu plánu financování obnovy, doporu�uji 
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do t�chto zpráv zahrnout úpravy, v podob� aplikace metodiky na hodnocení technického stavu 

vodovod�. V tom p�ípad� by provozovatel mohl majiteli poskytnout kompletní údaje o 

vodovodní síti, v�etn� ohodnocení technického stavu. Z metodiky vyplývá, kde jsou riziková 

místa na vodovodu a mohlo by to výrazn� pomoci p�i ur�ování míry opot�ebení. Ta by 

nemusela být vypo�tena jen na základ� stá�í a teoretické životnosti, ale jako výsledek datové 

analýzy. Technický stav vodovodu se velmi t�žko ur�uje p�ímo, protože se nachází pod zemí. 

Z toho d�vodu je vhodná analýza dat, která co nejp�esn�ji popisují vodovod. Zejména délky, 

stá�í, materiál, dimenze, rok výstavby, ztráty vody, tlakové pom�ry. Stejn� tak další ukazatele 

na všechny �ásti vodovodu, zejména na �erpací stanice, vodojemy, p�ivád�cí �ady a další. 

Pokud by poté vlastník m�l k dispozici veškerá vstupní data k analýze, ale i výsledky samotné 

analýzy, velmi snadno by mohl detailn� vypracovat plán financování obnovy. P�íklad, jak by 

mohla vypadat klí�ová tabulka pro plán financování obnovy je na obrázku 5.6.1. Jedná se o 

fiktivní p�ípad, kde jsou smyšlená data, jen pro ukázku, jak má vypadat vypln�ný plán. 

Obrázek 5.6.1  Fiktivní plán financování obnovy 



Hodnocení efektivnosti provozních �inností vybrané spole�nosti VaK  Ond�ej Št�pán 
Diplomová práce 

64 

7 ZÁV�RY 

Poslední kapitola, slouží jako finální shrnutí a okomentování p�ínos�, které práce má 

pro provozovatele. Dále také posouzení, do jaké míry práce splnila má o�ekávání a jestli bylo 

dosaženo zadaných cíl�. Celkov� lze �íci, že práce mne obohatila o mnohé kontakty v oblasti 

provozování vodovod� a kanalizací. Dále jsem se dostal na místa, na které bych normáln�

nem�l p�ístup a mohl jsem vid�t za�ízení v provozu a komunikovat s obsluhou provozu, která 

mi vst�ícn� odpovídala na mé dotazy. Záv�ry k posuzovaným zprávám o provozování 

vodárenské infrastruktury jsou takové, že jsou vypracovány a osekány pouze na nutný obsah, 

vyplývající z provozní smlouvy, kterou uzav�el majitel VaK Chrudim s provozovatelem VS 

Chrudim.  Zprávy by se daly oživit pomocí vhodn� navržených graf� a n�kterých dalších 

tabulek. Z celkového hlediska to zprávy ale jen graficky vylepší. Z hlediska hodnocení 

technického stavu vodovod� jsou zcela nevyhovující. Ve zprávách jsou pouze vypsány 

jednotlivé opravy, náklady, základní informace o zdrojích vody, ekonomické ukazatele a také 

n�kolik výrobních ukazatel�. Proto by bylo vhodné zprávy doplnit o další hodnocení, které 

bude založené na ur�itých kritériích, podle kterých se dá ohodnotit celá vodovodní sí	, která 

je touto spole�ností provozována. Vhodným materiálem je navržená metodika hodnocení 

technického stavu vodovodní sít�, která byla vyvinuta na stavební fakult�, obor vodního 

hospodá�ství obcí na Vysokém u�ení technickém v Brn� [11]. Tato metodika je stále 

vylepšována a využívaná na konkrétních objektech. Metodika je ur�ena na hodnocení 

jednotlivých prvk� vodovodní sít�. T�mi jsou p�ivád�cí �ady, vodojemy, �erpací stanice a 

rozvodné sít�. Pro tuto práci byla aplikována pouze na rozvodnou sí	. Víc z metodiky jsem 

nem�l k dispozici. Pokud by provozovatel m�l zájem o kompletní metodiku, v�etn� její 

aplikace na p�ípadovou studii, tak se musí obrátit na zástupce tohoto ústavu doc. Ing. 

Ladislava Tuhov�áka, CSc., který provozovateli poskytne konkrétní informace. Sou�ástí této 

práce bylo zhodnocení legislativního rámce ohledn� hodnocení technického stavu vodovodní 

sít�. Zákon žádnou p�esnou metodiku nedefinuje. Ovšem Ministerstva májí možnost žádat 

zprávu o technickém stavu vodovodu v zadané lh�t�. Což je další d�vod, pro� aplikovat 

zmi�ovanou metodiku. Legislativa dále vysv�tluje pojem technický audit, který m�že nechat 

vyhotovit. Nejd�ležit�jší �ást na toto téma v legislativ� je povinnost majitele vypracovávat 

plán financování obnovy. Tato povinnost byla poprvé na rok 2008 do roku 2018. V roce 2013 

m�lo dle vyhlášky dojít k aktualizaci sou�asného plánu financování obnovy. Mn� se 

nepoda�ilo sehnat plán financování obnovy od vlastníka infrastruktury v Chrudimi a ani od 

provozovatele. Na vypracování diplomové práce to ovšem nem�lo zásadní vliv. Pouze jsem 

nemohl posoudit, do jaké míry byl vyhotoven na základ� zpráv o provozování vodárenské 

infrastruktury. Nejd�ležit�jším p�ínosem práce je hodnocení technického stavu konkrétního 

objektu. Tím byl po konzultaci s provozovatelem vybrán vodovod Prose� – Nové Hrady. Po 

vyhodnocení se ukázalo, že vybraný vodovod je ve velmi dobrém stavu, a proto jako ukázka 

využití metodiky nebyla nejvhodn�jší. Avšak aplikací metodiky na díl�í �ásti vodovodu a 
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jeho sou�ástí by bylo možné dojít ke konkrétn�jším záv�r�m. Hodnocena byla jen rozvodná 

sí	. Data, které poskytnul provozovatel, byla pro celou rozvodnou sí	 jako celek. Nebyla 

rozd�lena do jednotlivých pásem. Takže p�esto, že vodovod jako celek vyšel v hodnocení jako 

ve velmi dobrém stavu, tak ve skute�nosti by n�které tlakové pásmo mohlo mít výsledky o 

poznání horší, ale v celkovém posouzení tato skute�nost zanikne. Rozvodná sí	 byla 

hodnocena ze �ty� hledisek. A to stá�í potrubí, poruchovost, ztráty vody a tlakové pom�ry. 

Data poskytnutá provozovatelem byla vytažena s grafického informa�ního systému (GIS). 

Jelikož data nebyla kompletní, tak je provozovatel dopo�ítal na základ� procentuálního 

zastoupení. Pokud by data poskytli detailn�ji zpracované, byl by i výstup více vypovídající. 

Nap�íklad rozd�lit stá�í potrubí ne jen podle délky, ale také podle materiál� a profil�. 

Poruchovost byla pro zjednodušení hodnocena jen jako po�et poruch na kilometr vodovodu za 

rok. Data poskytnutá ohledn� ztrát vody byly kompletní, ale pouze za celou rozvodnou sí	. 

Tlakové pom�ry jsem hodnotil jak maximální hydrostatický tlak, tak minimální 

hydrodynamický tlak, který jsem stanovil výpo�tem na základ� tlaku hydrostatického. P�i 

hodnocení pouze ztráty vody, zejména procento ztrát vody nefakturované k vod� vyrobené 

k realizaci, vyšly jako v kritickém stavu. To je dáno pom�rn� p�ísn� stanovenými rozhraními 

pro toto hodnocení. Spole�nosti se obecn� snaží snižovat ztráty vody, ale vždy je nutné 

zárove� provád�t ekonomické zhodnocení snižování ztrát, tzn., ekonomická hodnota úniku 

vody nesmí být nižší, než náklady na jeho snižování. Celkov� tedy hodnocení vyšlo jako ve 

velmi dobrém stavu.  

Záv�re�ná doporu�ení: 

• Dopln�ní zpráv o provozování vodárenské infrastruktury o hodnocení 

technického stavu 

• Tabelární výstupy doplnit grafickým vyjád�ením 

• Použití metodiky na hodnocení technického stavu vodovodní sít� na 

provozovaný majetek jako celek a na vybrané st�žejní �ásti 

• Stanovit hranici ztrát vody z ekonomického hlediska

• Doplnit zprávu o podklad pro aktualizaci plánu financování obnovy 

• Srovnání posuzovaných veli�in s celostátním pr�m�rem, p�ípadn� evropskými 

standardy 
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SUMMARY 

The last chapter serves as a final summary and it comments the benefits that this work 

brings for the operator. We also assess which extent the work has met my expectations and 

whether the stated objectives have been achieved. Overall, the work has enriched me with a 

lot of contacts in the field of water supply and sewerage systems. I also got to places where I 

wouldn't be normally allowed to go and I could see the equipment in operation and 

communicate with service operation who answered my questions helpfully. The conclusions 

of the investigated reports on the operation of water infrastructure are formed and reduced to 

only necessary content, resulting from the operational contracts signed by the owner of the 

water system with the operator Chrudim VS. Reports could be improved with appropriately 

designed graphs and some other tables. These reports would improve it only graphical. For 

the assessment of the technical condition of water supply systems they are completely 

inadequate. The reports contain individual repairs, their expense, basic information about 

water resources, economic indicators and several manufacturing indicators. Therefore it 

would be appropriate to provide additional further evaluation that would be based on certain 

criteria which would provide the evaluation for the entire water network that is operated by 

the company. Suitable material is recommended methodology of evaluation of technical 

condition of the water supply system, which was developed at the Faculty of Civil 

Engineering, Department of Municipal Water Management at the Technical University in 

Brno [11]. This methodology is constantly being improved and it is used on particular objects. 

The methodology is intended for the evaluation of individual elements of the water supply 

network. They are water transmission mains, reservoirs, pumping stations and distribution 

networks. For this work it has been applied only to the distribution networks. I didn't have 

more of the methodology at my disposal. If the operator would be interested in a complete 

methodology, including its application to a case study, so they must contact a representative 

of this institution doc. Ing. Ladislav Tuhov�ák, PhD., who will provide specific information to 

the operators. 


