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SPOLEČNOSTÍ, a.s. a metodikou WaterRisk, kterou vytvořil Ústav vodního hospodářství 

obcí Fakulty stavební VUT v Brně. 

Práce vysvětluje základní pojmy týkající se dané problematiky tématu. Její připravenost 

k přijetí v České Republice a její podstatu vzhledem k legislativě. Dále se práce zaměřuje 

na popis konkrétního vodovodu. V následujících dvou kapitolách jsou posuzovány rizika 

podle vybraných metodik. 
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This diploma thesis focuses on risk evaluation of water line for public use. The risk 
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Water management, Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering. 
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Czech Republic and its core in relation to legislature. Then the thesis also includes 
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1  ÚVOD 

V roce 2004 přišla Světová zdravotnická organizace (WHO) s novou koncepcí s názvem 

„water safety plan“ neboli „plán pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou“, která 

byla zařazena do třetího vydání základní příručky „Guidelines for Drinking-water Quality“. 

[1] Koncept byl založen na myšlence, že nejúčinnější způsob, jak konzistentně zabezpečit 

dodávku nezávadné vody je přístup založený na komplexním hodnocení a řízení rizik. Projekt 

obsahuje celý systém zásobování od zdroje surové vody až po spotřebitele. [2] Odbornou 

podporu mu od roku 2004 poskytla Mezinárodní asociace pro vodu (IWA, světové sdružení 

vodárenského průmyslu). [3] 

Ve směrnici Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě, ve znění směrnice 

Komise (EU) 2015/1787, se tento přístup nazývá „risk assessment“. Z této směrnice vychází 

i česká legislativa a v roce 2017 se objevuje ve vyhlášce pojem „posouzení rizik“. [2] 

Ve vodárenství je posouzení rizik vodovodních systémů prováděno ve více než desíti 

evropských a řadě mimoevropských zemí. Dobrovolně však tento systém praktikují další 

stovky až tisíce výrobců pitné vody po celém světě. [3] 

Hlavními očekávanými výhodami posouzení rizik je zlepšení kvality vody, snížení počtu 

a následku havárií, zlepšení ochrany vodních zdrojů, snížení akutních onemocnění v populaci 

odběratelů, zlepšení provozního monitorování, lepší poznání celého systému zásobování, 

snížení nákladů na nápravná opatření, lepší pozice dozorových orgánů při kontrole 

provozovatele a další. Nevýhodou vypracování rizikové analýzy pro provozovatele je 

především vyšší administrativní zátěž a náklady spojené se zavedením posouzení rizik. [3] 

Ve všech zemích i jednotlivých vodárenských společnostech, kde k zavedení posouzení rizik 

došlo, se shodují, že přínosy jasně převažují nad nevýhodami. [4] 

Posouzení rizik je nutné zpracovat pro celý systém zásobování vodou, tj. od zdroje surové 

vody včetně povodí, úpravu vody, rozvodný systém, na němž se nacházejí další vodárenské 

objekty, především vodojemy, čerpací stanice, až po kohoutek u spotřebitele. V každém místě 

systému zásobování spotřebitelů pitnou vodu se může vyskytovat potencionální nebezpečí 

pro kvalitu a množství vody. Pro ověření aktuálního stavu systému zásobování vodou je 

nezbytná fyzická prohlídka všech přístupných částí systému. 

Cílem této diplomové práce je vypracování posouzení rizik vodovodu pro veřejnou potřebu 

v souladu s požadavky platné legislativy. Popisovaným vodovodním systémem je SV 

Ivančice – Rosice, část SV Zbraslav – Stanoviště, Litostrov. Daný vodovod byl vybrán VAS, 

a.s. 

Analyzovanými objekty jsou dva vodní zdroje, jejich ochranné pásmo a povodí, úpravna 

vody, tři vodojemy, dvě akumulační nádrže, dvě čerpací stanice a tři automatické tlakové 

stanice. Rovněž je analyzováno hygienické zabezpečení vody a vodovodní síť. 

První metodikou použitou k posouzení rizik vodovodu pro veřejnou potřebu je metodika 

vytvořená VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., která je zároveň 

i provozovatelem daného vodovodu.  

Druhý způsob posouzení rizik, na výše uvedeném vodovodu, je proveden podle projektu 

WaterRisk, za pomoci kterého byla vytvořena metodika a software pro posouzení rizik 

vodovodů pro veřejnou potřebu již v letech 2006 až 2010. 
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2  OBECNÁ TEORIE POSOUZENÍ RIZIK 

Riziko je definováno několik odlišnými způsoby. Dle ČSN IEC 300 se jedná o kombinaci 

četnosti nebo pravděpodobnosti vzniku specifikovaného nežádoucího stavu a jeho následků. 

Riziko má dvě hlavní složky: 

- výskyt nežádoucích následků, 

- pravděpodobnost s jakou tyto následky nastanou. [5] 

Riziko lze vyjádřit symbolickým vztahem: 

R = P * C,          (2.1) 

kde R… vyjadřuje míru rizika 

P… pravděpodobnost výskytu nežádoucího stavu 

C… následky tohoto nežádoucího stavu 

Riziková analýza představuje systematické využívání dostupných informací k identifikaci 

možných nebezpečí a ke kvantifikaci rizik, které z těchto nebezpečí plynou. Lze říci, že se 

jedná o preventivní přístup, kdy jsou jednotlivé scénáře aktivně vyhledávány, analyzovány 

a posuzovány. [5] 

 

Obr. 2.1 Vyhodnocení a řízení rizik [6] 

Na obrázku 2.1 vidíme, že analýza rizik tvoří jednu ze tří součástí systému řízení rizik. 

Při zpracovávání analýzy rizik se snažíme odpovědět na tři otázky. 

- Co by se mohlo pokazit?    (Identifikace nebezpečí) 

- S jakou pravděpodobností se to stane?  (Analýzou četností) 

- Jaké budou následky?     (Analýzou následků) [7] 

Abychom si mohli odpovědět na tyto otázky, využijeme metody identifikace rizik, analýzy 

četností a analýzy následků. Obrázek 2.2 udává vzájemnou návaznost těchto procesů. 
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Obr. 2.2 Proces analýzy a řízení rizik [6] 

Názvosloví 

Nebezpečí – jakýkoliv biologický, chemický, fyzikální nebo radiologický činitel ve vodě 

nebo stav vody, který může ohrozit zdraví odběratelů nebo spotřebitelů vody nebo způsobit 

organoleptické závady vody; nebezpečím se dále rozumí omezení nebo úplné přerušení 

dodávky vody odběratelům. [8] 

Nebezpečná událost – událost nebo situace, která může vést ke vzniku nebezpečí (co se 

může stát a jak). [9] 

Kontrolní opatření – jakákoliv činnost, která se může použít pro předcházení nebezpečí, 

která nelze žádným opatřením zcela vyloučit, nebo která s ním související riziko snižuje 

na přijatelnou úroveň. [8] 

Nápravné opatření – jakákoliv činnost, pomocí které lze nebezpečí zcela odstranit 

nebo podstatně zmírnit. [8] 

2.1 PŘIPRAVENOST K PŘIJETÍ POSOUZENÍ RIZIK V ČR 

Státní zdravotní ústav provedl dotazníkové šetření v rámci projektu „Podmínky úspěšné 

transpozice a implementace systému rizikové analýzy při zásobování pitnou vodou v České 

republice“. Dotazníkové šetření bylo provedeno neanonymně se zástupci 60 provozovatelů, 

kteří byli vybrání tak, aby spektrum zahrnovalo různé typy vodárenských systémů ze všech 

krajů České republiky. 31 z nich je provozováno profesionálně (provozování vodovodů je 

hlavní či výhradní činnost) a 29 neprofesionálně. [10] 

Provozovatelé odpověděli na dotaz ohledně klíčových opatření k zajištění nezávadnosti pitné 

vody při běžném provozu následovně: 

- dezinfekce pitné vody (32 provozovatelů), 

- sledování kvality pitné vody v síti (25), 
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- péče o zdroj a ochranné pásmo (20), 

- sledování kvality vody v celém systému od surové po upravenou (19), 

- péče o vodojemy (14), 

- péče o síť (14), 

- online monitorování objektů (12), 

- řádná úprava vody (12), 

- online monitorování kvantity nebo kvality vody (10), 

- průběžná péče o celý systém zásobování (10), 

- kvalifikovaný personál (9), 

- ostraha, pravidelná kontrola objektů fyzickou osobou (9), 

- dodržování činností podle provozního řádu (7), 

- nepřetržitá pohotovostní služba na dispečinku (3). [10] 

Z dotazníku tedy vyplývá, že většina provozovatelů klade důraz především na dezinfekci 

vody a sledování kvality pitné vody v síti. Jedná se o činnosti, které jsou v řetězci opatření 

správné provozní praxe až na jeho konci. Státní zdravotní ústav se i díky tomuto zjištění 

domnívá, že zpracování analýzy rizik je nástrojem, který může současný stav výrazně 

posunout směrem k modernímu vodárenství, jehož základem je preventivní péče o celý 

systém zásobování. [10] 

Další dotaz od SZÚ na provozovatele byl na přístup a časový odhad náročnosti zpracování 

posouzení rizik. Dvanáct z 29 dotazovaných neprofesionálních provozovatelů uvedlo, 

že nebudou schopni samy posouzení rizik zpracovat. Tento úkol zadají buď své odpovědné 

osobě, nebo externí firmě. Odhadnutá doba se pohybovala od 1 dne do 2 let s mediánem 

2 týdny. [10] 

Hlavním cílem státního zdravotního ústavu bylo zjistit, co provozovatelé považují za nutné 

či užitečné, aby mohli splnit nové legislativní povinnosti ohledně zpracování posouzení rizik. 

Nejvíce provozovatelů (28) uvedlo, že by jim pomohlo vzorové zpracování posouzení rizik 

(nejlépe několik vzorů podle velikosti a složitosti systému zásobování). Druhým nejčastějším 

požadavkem (16) bylo vypracování podrobné metodiky (návodu) na zpracování posouzení 

rizik. Dalším přáním (14) byl seznam možných či známých nebezpečí (podle jednotlivých 

částí systému zásobování). SZÚ dle vyslovených podnětů na svých webových stránkách 

založil sekci věnovanou problematice posouzení rizik. Na stánkách zveřejnil podrobnou 

metodiku na zpracování rizik, seznam možných nebezpečí a zjednodušený formulář 

na zpracování posouzení rizik u malých a provozně jednoduchých vodovodů. [10] 

2.2 LEGISLATIVA 

2.2.1 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů 

Zákonem č. 202/2017 Sb., v platném znění, byla provedena novela zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Tato změna uvedla mimo jiné v povinnost vypracovat posouzení rizik. 
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Dle novely zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, jsou osoby uvedené v § 3 odst. 

2 povinny vypracovat provozní řád, který obsahuje: 

a) údaje o zdroji a místu odběru vzorků surové vody, 

b) základní údaje o technologii úpravy vody, používaných chemických látkách 

a chemických směsích, 

c) údaje o opatřeních nutných pro omezení nepřijatelných rizik v celém systému 

zásobování, 

d) předpokládaný počet zásobovaných osob, 

e) monitorovací program, 

f) posouzení rizik, nejde-li o osoby uvedené v § 3 odst. 2 písm. b) a dále o osoby 

uvedené v § 3 odst. 2 písm. c) a d), pokud dodávají pitnou vodu do objektů se 

sezónním provozem,  

g) způsob vedení záznamů o kontrole funkce systému zásobování a o provádění 

údržby. [11] 

Ve stejném zákoně je také vysvětleno, co posouzení rizik má obsahovat: 

a) popis systému zásobování vodou, 

b) popis zjištěných nebezpečí a odhad jejich závažnosti, 

c) stanovení nápravných nebo kontrolních opatření k odstranění nebo zmírnění 

nepřijatelných rizik v celém systému zásobování. [11] 

Podle § 3c odstavců 6 a 7 zákona č.258/2000 Sb., v platném znění, platí, že osoby uvedené 

v § 3 odst. 2 jsou povinny předložit návrh provozního řádu ke schválení příslušnému orgánu 

ochrany veřejného zdraví. Jsou také povinni průběžně přezkoumávat a aktualizovat provozní 

řád. Osoby uvedené v § 3 odst. 2 také musí při významné změně podmínek provozu vždy 

překládat návrh změn ke schválení. Jestliže nedochází ke změně podmínek a provozního řádu, 

jsou povinni předložit provozní řád ke schválení jednou za 5 let příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví. Z toho vyplývá, že jsou provozovatelé nuceni nejméně jednou za 5 let 

přezkoumat, zda je posouzení rizik a z něho vyplývající opatření stále platné. [11] 

2.2.1 Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 

pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 

Postup vypracování posouzení rizik a hodnocení výsledků tohoto postupu stanoví prováděcí 

právní předpis, kterým je vyhláška č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Novela 

provedená vyhláškou č. 70/2018 Sb., v platném znění, účinnou od 27. 4.2018, obsahuje nový 

§ 3a, který uvádí: „Posouzení rizik se zpracovává jako dokument, který popisuje průběh 

rizikové analýzy systému zásobování pitnou vodou a navrhuje nápravná a kontrolní opatření 

k ošetření nepřijatelných rizik“; konkrétní postup jeho vypracování a hodnocení výsledků 

tohoto postupu stanoví příloha č. 7 k této vyhlášce. [8] 

Z této přílohy vychází důležité obecné informace k vypracování posouzení rizik. Pro každou 

zásobovanou oblast se posouzení rizik zpracovává samostatně. V případě, že je zásobovaná 

oblast součástí skupinového vodovodu a má jednoho provozovatele, zpracuje se posouzení 

rizik pro celý skupinový vodovod. Jestliže má skupinový vodovod více provozovatelů, 

vypracovává se posouzení rizik takovým způsobem, aby na sebe posouzení rizik jednotlivých 

částí systému obsahově i časově navazovala. [8] 
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Dle vyhlášky se za nepřijatelná rizika považují vysoká a střední rizika. V případě velkých 

vodárenských systémů a velkého počtu identifikovaných rizik se za nepřijatelná rizika 

považují pouze střední rizika, která by měla velké následky. [8]  

Osoby, uvedené v § 3 odst. 2 zákona 258/2000 Sb., v platném znění, k charakterizaci rizika 

použijí metodiku uvedenou ve vyhlášce 252/2004 Sb., v platném znění, nebo jinou 

srovnatelnou metodikou, která vhodným způsobem posoudí následky a pravděpodobnost 

výskytu zjištěných nebezpečí, rozdělí je dle míry rizika a určí nepřijatelná rizika. [8] 

Příloha č. 7 také uvádí, že osnova pro vypracování posouzení rizik sestává z osmi kroků: 

1. Ustavení osoby či pracovního týmu 

2. Popis systému zásobování vodou 

3. Identifikace nebezpečí 

4. Charakterizace rizika 

5. Nápravná a kontrolní opatření 

6. Provozní monitorování kritických bodů 

7. Verifikace 

8. Přezkoumání účinnosti [8] 

Ustanovení osoby či pracovního týmu 

Jako první krok při vypracování posouzení rizik je nutné jmenovat konkrétní osobu 

či pracovní tým, který bude zodpovědný za zpracování posouzení rizik a jeho zavedení 

do praxe. Dle vyhlášky je možné, aby posouzení rizik vypracovala a zavedla pouze jedna 

osoba, avšak z hlediska vyloučení provozní slepoty se tento postup nedoporučuje. SZÚ 

předpokládá, že by tato situace mohla nastat pouze při posuzování malých a provozně 

jednoduchých vodovodů, individuálních zdrojů zásobujících jeden objekt a studní. [2] 

Vyhláška také dovoluje, aby si provozovatelé nechali kompletně zpracovat posouzení rizik 

od externí konzultační firmy. V tomto případě je nutné, aby provozovatel úzce spolupracoval 

s externí firmou a seznámil ji s fungováním systému zásobování a jeho slabými místy. 

Následně se sám provozovatel musí podrobně seznámit s provedeným posouzením rizik 

a pochopit, jak se výstupy promítnou do běžné péče o provoz vodovodu. [2] 

Jestliže provozovatel vodovodu není zároveň i jeho vlastníkem, měl by zpracovatel posouzení 

rizik do svého týmu přizvat i zástupce vlastníka, protože některá opatření mohou být 

výhradně v jeho kompetenci. [2] 

Výstupem prvního kroku je jméno či jmenný seznam členů týmu včetně vedoucí osoby 

a jejich pracovního zařízení, kteří zpracování provedli. [2] 

Popis systému zásobování vodou (inventura systému po stránce technické, 

organizační i personální) 

Prvním úkolem zodpovědné osoby či pracovního týmu, který zpracovává posouzení rizik je 

vytvoření aktuálního popisu systému zásobování. Systém zásobování začíná zdrojem vody 

a končí na místě předání vody odběrateli nebo provozovateli provozně souvisejícího 

vodovodu. [2] 
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Obr. 2.3 Přehledné rozdělení systému [2] 

Podklady, které by bylo vhodné shromáždit k popisu zásobování vodou: 

- Provozní řád + mapové podklady. 

- Hydrologické posudky u zdrojů + ochranná pásma. 

- Plány objektů. 

- Provozní deníky. 

- Havarijní řád. 

- Provozní pokyny pro speciální objekty, a jiné. [2] 

Aktuální popis zásobování vodou by měl obsahovat následující: 

- Přehlednou mapu poskytující přehled o geografickém umístění celého systému a jeho 

okolí. 

- Schéma zařízení s vyznačením všech objektů a směru proudění vody v distribuční síti 

(není nutné u malých a jednoduchých systému zásobování). 

- Soupis základních informací o systému zásobování, včetně stručné charakteristiky 

odběratelů. 

- Popis využívaných zdrojů, jejich vydatnost a jímání, kvalitu vody a v případě odběru 

surové povrchové vody popis využití v povodí. 

- Popis ochranných pásem vodního zdroje, využití jejich pozemků a pravidel pro činnost 

v OP. 

- Seznam a popis všech vodárenských zařízení a délky a druhů materiálů potrubí. 

- Popis technologie úpravy vody včetně dezinfekce a výčet chemických látek 

používaných k úpravě vody. 

- Způsob vedení provozních záznamů. 

Vypracované pracovní postupy, směrnice, metodické pokyny provozovatele. [2] 

Jelikož by provozovatelé měli mít tyto podklady již k dispozici, je úkolem pracovního týmu 

ověřit, zda jsou tyto podklady aktuální, dostupné a přehledné. Jestliže jsou dané podklady 

(mapy, plánky) již součástí provozního řádu, lze se na něj pouze odkázat. Obdobně zda je 

v provozním řádu již popsané zásobování a technologie úpravy, není nutné v dokumentu 

analýzy rizik znovu opakovat, ale stačí tyto informace stručně shrnout. [2] 

Součástí kroku 2 je také popis organizace provozovatele (rozdělení povinností), odpovědnost 

jednotlivých pracovníků, případně kvalifikace zaměstnanců a popis organizace při krizovém 

řízení.  

Výstupem tohoto kroku je aktuální popis systému zásobování, personální zajištění provozu 

a způsob dokumentace provozních činností.[2] 
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Identifikace nebezpečí 

Pro vypracování kroku 3 (identifikace nebezpečí) je důležité mít dané informace: 

- Přehled jakosti surové a pitné vody jak ve vodovodní síti, tak u spotřebitele, 

a to za posledních nejméně 5 let. Přehled o jakosti vody musí být zaměřený především 

na ukazatele překračující limitní hodnoty nebo se pohybují na hranici limitních hodnot 

stanovených vyhláškou č. 252/2004 Sb., v platném znění. 

- Přehled havárií za posledních 5 let. [2] 

V tomto kroku dochází k určení všech existujících i reálně hrozících nebezpečí celého 

systému zásobování vodou a jejich příčin. Jelikož v každém místě systému zásobování 

spotřebitelů pitnou vodou se může vyskytovat potencionální nebezpečí pro kvalitu a množství 

vody. V případě nejistoty je nutné ověření a vytvoření seznamu nebezpečí dle jednotlivých 

částí vodovodního systému. K existujícím nebezpečím je vytvořen přehled kontrolních 

opatření z důvodu předcházení jejich vzniku, popřípadě omezení jejich přítomností 

na přijatelnou míru. [2] 

Při zpracování identifikace nebezpečí pro zdroj je třeba brát v úvahu nejen rozsah a geologii 

infiltrační oblasti, ale také možná ohrožení zdroje. Nejen ohrožení aktuální, tj. známá a již 

existující, ale i ohrožení potenciální, tedy ta, která by přicházela v úvahu v budoucnu. 

Z tohoto důvodu je potřebné se nezaměřovat jen na první a druhé ochranné pásmo, ale vzít 

v úvahu větší část povodí. [12] 

Pro zdroj je důležité, aby co nejvíce vyhovoval parametrům pro pitnou vodu. Některé 

ukazatele, u kterých hodnoty neodpovídají požadavkům pro pitnou vodu, jsou přirozeného 

původu (např. anorganické látky, radioaktivita), ostatní mají původ v antropogenním 

ovlivnění (např. zemědělské a lesnické hospodaření, doprava, odpadní vody, průmyslové 

exhalace, skládky odpadů). Aby se co nejvíce zamezilo negativnímu ovlivnění kvality 

a kvantity vod, inovují se podle § 30 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, za účelem 

ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje využívaného nebo využitelného 

pro zásobování pitnou vodou ochranná pásma vodních zdrojů (dále OPVZ nebo OP). [13] 

OP byla dříve vyhlašována správním rozhodnutím (PHO), dnes opatřením obecné povahy. 

Obě verze jsou platné. Dnes se člení na OP I. stupně a OP II. stupně, které může být různě 

vnitřně strukturováno, případě nemusí být vyhlášeno. I. OP slouží k ochraně bezprostředního 

okolí jímacího nebo odběrného zařízení, II. OP chrání zdroj jako celek. U zdrojů podzemní 

vody je stanoven minimální rozsah I. OP alespoň 10 m od odběrného zařízení, výjimečně 

menší. Do tohoto OP je stanoven zákaz vstupu a vjezdu, s výjimkou pro osoby oprávněné 

k odběru vody (pro podzemní vody). Další výjimky může stanovit vodoprávní úřad v opatření 

obecné povahy. Vodoprávní úřad může rovněž stanovit povinnost provést v ochranném 

pásmu určitá technická opatření nebo úpravy (např. oplocení). Rozsah II. OP není žádným 

nařízením stanoveno, nemusí být souvislé, musí se však nacházet vně I. OP. Omezení v II. OP 

jsou obsažena v opatření obecné povahy. Vlastníci pozemků a staveb, kteří jsou stanovením 

OPVZ omezení v užívání svých pozemků a staveb, mají nárok na kompenzaci vzniklé újmy. 

[14] 

Vodojem a čerpací stanice jsou funkčně nezbytnou a nedílnou součástí systému zásobování 

pitnou vodou.  

Vodojem je akumulační nádrž určená ke shromažďování a vypouštění upravené pitné vody 

do distribuční vodovodní sítě. Rovněž slouží k zajištění potřebné tlakové výšky 

pro spotřebiště. Vodojemy mají odpovídat požadavkům uváděným v ČSN EN 1508 (75 5356) 
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Vodárenství – Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody a ČSN 73 6650 

Vodojemy. Vodojem je jedním z objektů na síti, u kterého může docházet k negativnímu 

vlivu na jakost distribuované vody. [15] 

Vodojemy by měly být v takovém stavu, aby bylo zamezeno nežádoucím organoleptickým 

závadám akumulované vody, jejíž kvalita dosažená úpravou se může zhoršovat v důsledku 

nedostatečného zabezpečení funkce objektu. Proto je potřebné, při identifikaci nebezpečí 

posouzení rizik, se zaměřovat např. na hydraulicko-prostorové řešení akumulace se zřetelem 

na situování vtoků do akumulační nádrže (dále AN) a odtoku do spotřebiště. Otázkou mrtvých 

koutů, zajištění výměny vody v AN, a to po stránce kvantity a kvality. Dále se zaměřit 

na tvorbu biofilmů v AN a rovněž se zabývat kontrolou objektu (čištění komor, ventilací, 

odpady přelivů, nedovoleným vstupem, ale i kontrolou po stavební stránce objektu, tj. těsností 

stěn a stropů komor). [16] 

S čerpáním vody je vždy spojena možná komplikace provozu. Může dojít k náhlým výkyvům 

zásobování vodou, např. při okamžitém přerušení chodu čerpací stanice způsobené výpadkem 

elektrického proudu. Ve vodárenském systému se jedná o tři provozní úseky čerpání vody: 

úsek čerpání vody ze zdroje, úsek úpravy vody, úsek distribuce vody (výluky v zásobování 

vodou spotřebitelům, poruchy vlivem vodních rázů). [17] 

Životnost vodovodních řadů je dána rokem jejich zprovoznění, předpokládané životnosti 

materiálu potrubí a samotné kvalitě materiálu užitého potrubí. Životnost vodovodního potrubí 

ovlivňuje i správnost uložení podkladních vrstev, pokládka a montáž trub, provedení obsypu 

a zásypu. [18] 

Rizika související s vodojemy a distribuční sítí, která jsou společná pro všechny 

provozovatele vodovodů, se nazývají generická. Mezi generická rizika, která by měla být 

podle SZÚ uvažována při každém posouzení rizik, patří: 

- Vniknutí neznámé osoby do vodojemu či zdroje.  

- Nevhodný materiál distribuční sítě podléhající korozi nebo uvolňující nežádoucí 

chemické látky nebo podporující růst bakterií. 

- Nevhodný způsob odkalování sítě. 

- Náhlý pokles tlaku v síti v důsledku havárie na řadu. 

- Hygienicky nedokonalý způsob opravy řadů a jejich znovuuvedení do provozu 

po haváriích a rekonstrukcích. 

- Absence či nefunkčnost zařízení zabraňujícího zpětnému toku v objektech napojených 

na vodovod, ve kterých existuje riziko propojení s rozvodem nepitné vody 

nebo domovní studnou. [2] 

Nebezpečí, která se nevyskytují ve všech systémech zásobování, ale jen v některých dle místí 

situace, jsou takzvaná místně specifická. Další skupinou zůstávají hypotetická nebezpečí. 

To jsou nebezpečí, která podle pracovního týmu mohou nastat, ale chybí důkazy o tom, zda 

k nim skutečně dochází či nikoliv. [2] 

Na závěr tohoto kroku je důležitá inventura již existujících kontrolních opatření. Kontrolní 

opatření mohou mít povahu infrastrukturní, technickou či organizační. [2] 

Výstupem třetího kroku je seznam identifikovaných nebezpečí, jejich příčin a přehled 

používaných kontrolních opatření. Seznam musí být opatřen datem, kdy byla identifikace 

provedena. [2] 
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Charakterizace rizika 

Charakterizace rizika spočívá v odhadu pravděpodobnosti vzniku či výskytu nebezpečí, jeho 

následku či závažnosti a následného určení z toho vyplývající míry rizika. V tomto kroku je 

hlavním úkolem určení, která ze zjištěných nebezpečí představují nepřijatelné riziko. 

V příloze 7 vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se vyskytuje pomůcka 

pro odhad pravděpodobnosti, následku nebezpečí a stanovení míra rizika (tabulka č. 2, 3, 4). 

Vyhláška také uvádí, že provozovatel, který zpracovává posouzení rizik, není povinen tuto 

pomůcku využít a může použít jinou srovnatelnou metodiku. Charakterizace rizika se provádí 

pomocí matice rizik o libovolné škále. [2] 

Nalezená nebezpečí se podrobí dvěma hodnocením:  

- hodnocení pravděpodobnosti výskytu, ze které vzejde úroveň pravděpodobnosti, 

- hodnocení následků, ze kterých vzejde úroveň následků. 

Poté se pomocí matice rizik z obou hodnot určí míra rizika. Dle dané vyhlášky se 

za nepřijatelná rizika považují střední a vysoká rizika. Místa v systému zásobování spojená 

s těmito riziky jsou nazývána kritickými body. [2] 

Výstupy z toho kroku: seznam všech zjištěných nebezpečí s hodnocením jejich následků 

a pravděpodobností výskytu a určení míry rizika s nimi související a s vyznačením 

nepřijatelných rizik. [2] 

V tabulce č. 3 přílohy č. 7 vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění, pod názvem „Způsob 

hodnocení následků nebezpečí pro kvalitu vody a její dodávku“ je ve sloupci „Meze 

hodnotících kritérií“ pracováno s pojmem limit pro nouzové zásobování. Jedná se o tzv. 

„havarijní“ limity u sledovaných ukazatelů podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění, 

uvedené v metodickém doporučení pro Nouzové zásobování pitnou vodou zpracovaném SZÚ 

dne 16.7.2018. Z toho plyne, že úroveň následků nebezpečí pro kvalitu vody se doporučuje 

hodnotit i podle těchto parametrů. [19] 

Tab.  2.1 Vybrané mikrobiologické a biologické ukazatele pro nouzové zásobování vodou [19] 

Ukazatel Jednotka "Havarijní" limit Vyhláška 

escherichia coli KTJ.100ml-1 ≤ 1 0 

koliformní bakterie KTJ.100ml-1 ≤ 5 0 

počty kolonií při 36°C KTJ.ml-1 200 (DH) 
bez abnormálních změn 

(popř. 40 KTJ.ml-1) 

počty kolonií při 22°C KTJ.ml-1 1000 (DH) 
bez abnormálních změn 

(popř. 200 KTJ.ml-1) 

enterokoky KTJ.100ml-1 ≤ 3 0 

DH… Doporučená nejvyšší hodnota z hlediska provozního, nikoliv zdravotního. Vyšší 

nalezené počty nemusí znamenat, že voda je závadná. 
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Tab.  2.2 Vybrané fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele pro nouzové zásobování vodou [19] 

Ukazatel Jednotka "Havarijní" limit Vyhláška 

Barva mg.l-1 Pt přijatelná pro spotřebitele 20 

Dusičnany mg.l-1 50 50 

CHSK-Mn mg.l-1 6 3 

Chlor volný mg.l-1 3 0,3 

Mangan mg.l-1 1 0,05 (0,20) 

pH  - 5-10 6,5-9,5 

Zákal ZF(n) 5 5 

Železo mg.l-1 2 0,20 (0,50) 

Nápravná a kontrolní opatření 

Účelem tohoto kroku je navrhnout a následně realizovat opatření, která povedou k tomu, 

že všechna nepřijatelná rizika budou odstraněna nebo alespoň omezena. Je důležité ověřit 

a potvrdit spolehlivost stávajících existujících opatření a popřípadě navrhnout nová opatření 

tam, kde jsou dosavadní opatření neúčinná nebo zcela chybí. Mnohá nebezpečí lze 

jednorázově odstranit jednoduchým nápravným opatřením s přijatelnými náklady. Jakékoliv 

nápravné opatření je důležité konkrétně a jasně specifikovat. Uvést zodpovědné osoby 

za plnění nápravného opatření a doplnit termín plnění specifikovaného opatření. Opatření 

mohou být technická, organizační nebo personální. [2] 

Některá nebezpečí lze však eliminovat pouze po delší fázi plánování, schvalování a se 

značnými finančními náklady. Opatření, která lze uskutečnit pouze ve dlouhodobém 

nebo střednědobém horizontu, je nutné uvést do plánu opatření jako body otevřené. 

U opatření v rámci krátkodobého horizontu může dojít ke kombinaci nápravného 

a kontrolního opatření. Po vykonání jednorázového nápravného opatření se sice riziko sníží, 

ale ne dostatečně. Poté musí tedy následovat nějaké kontrolní opatření. [2] 

Nebezpečí, která není možné odstranit, je nutné omezit pomocí jiných opatření, která mají mít 

charakter pravidelné údržby anebo průběžné provozní kontroly. Četnost kontroly je dáno 

důležitostí opatření ke zvládání rizika. [2] 

Důležitým výstupem z tohoto kroku je seznam nepřijatelných rizik doplněný konkrétními 

návrhy na nápravná opatření k jejich eliminaci či alespoň minimalizaci, popřípadě kontrolní 

opatření. Seznam musí také obsahovat časový harmonogram realizace opatření. [2] 

Provozní monitorování kritických bodů 

Kritické body jsou místa, která jsou spojená s nepřijatelnými riziky a vyžadující konkrétní 

opatření. Kontrolní opatření vztahující se ke kritickým bodům by se měla stát rutinní součástí 

provozu a musí být součástí provozního řádu. Ke každému opatření by měl být vypracován 

písemný návod na jeho provedení. Tímto návodem dojde k jasným instrukcím 

pro zaměstnance, kteří ho musí mít k dispozici. Návod by měl odpovídat na tyto dotazy: 

- co se sleduje, 

- jakým způsobem se to sleduje, 

- v jakém místě se to sleduje,  

- kdo to sleduje,  

- jak často se to sleduje,  
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- jedná-li se o odběr vzorku vody, kdo provede následnou analýzu,  

- jsou stanoveny varovné nebo kritické meze sledovaného ukazatele,  

- komu bude nahlášen výsledek sledování v případě překročení varovných a kritických 

mezí, resp. kdo rozhodne o nutnosti podniknutí dalších kroků,  

- jak (kým) bude výsledek sledování dokumentován. [2] 

Takto zpracovaný dokument nemusí být přímo součástí provozního řádu, pouze se na tento 

návod bude v provozním řádu odkazovat. Součástí návodu by mělo být i stanovení varovných 

a kritických limitů a jasných nápravných postupů při jejich dosažení nebo překročení. 

Výstup vyplývající z tohoto kroku je vytvoření seznamu kritických bodů s popisem a četností 

kontrol a způsobu jejich začlenění do monitorovacího programu a formy dokumentace. [2] 

Verifikace 

V tomto kroku dochází k ověření, zda bylo posouzení rizik provedeno správně a provozní řád 

je funkční. Důkaz, zda plní provozní řád svoji funkci a zabezpečuje bezpečnou dodávku 

nezávadné vody, se získává pomocí 3 indikátorů: 

- sledováním kvality pitné vody dle monitorovacího programu, 

- vyhodnocováním příčin a počtu stížností odběratelů, 

- vyhodnocováním příčin a počtu poruch a havárií. [2] 

Jestliže zpracovatel posouzení rizik zjistí, že četnost stížností odběratelů nebo počet neshod 

s hygienickými limity se navyšuje, musí rozhodnou o přezkoumání účinnosti posouzení rizik 

a z něho vyplývajících opatření. Vyhláška č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, také 

umožňuje provozovatelům vodovodů, aby v rámci verifikace nechali posouzení rizik 

přezkoumat externím nebo interním auditem. Tento audit není povinný, avšak SZÚ 

doporučuje provozovatelům, zejména u prvního zpracovaného posouzení rizik, aby audit 

provedli. [2] 

Výstupem verifikace neboli ověřením je stručný popis, jak bude v praxi ověřována správnost 

a účinnost posouzení rizik a provozního řádu a jejich naplňování v praxi. [2] 

Přezkoumání účinnosti 

Z důvodu obnovy vodárenské infrastruktury, obměně zaměstnanců, měnícím se podmínkám 

životního prostředí a tak dále, je nutné se čas od času ujistit, zda jsou posouzení rizik ještě 

aktuální a plní svoji funkci. Hlavními podněty k přezkoumání posouzení rizik a z něj 

vycházejícího provozního řádu může být například: zavedení nové technologie úpravy vody, 

změna ve využití povodí a ochranných pásem nebo havárie. [2] 

Při revizi je dobré si odpovědět na následující dotazy: 

- Byly k dispozici platné kontakty na všechny potřebné pracovníky a jiné relevantní 

instituce, 

- Jaká byla příčina havárie, 

- Byla příčina havárie brána v úvahu při posouzení rizik, 

- Jak byla havárie rozpoznána, 

- Vyskytly se nějaké komunikační problémy, 

- Jaké byly bezprostřední a dlouhodobé následky havárie? a jiné. [2] 
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Zákon č. 25/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, udává, že pokud nedochází k zásadní 

změně podmínek, je provozovatel povinen překládat provozní řád nejméně jednou za 5 let. 

Z toho vyplývá, že provozovatel musí nejméně jednou za 5 let provést přezkoumání účinnosti 

posouzení rizik. Přezkoumání činností vlastně znamená prověření aktuálnosti etap 2 až 4. 

Výstupem je stručné shrnutí podmínek, za kterých bude přezkoumání účinnosti posouzení 

rizik provedeno nepřetržitě a nejzazší termín, kdy bude přezkoumání účinnosti posouzení 

rizik dané pětiletou zákonnou lhůtou. [2] 
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3  STUDIE VODOVODU 

Vybrané vodárenské objekty, které budu popisovat, se nacházejí v Jihomoravském kraji 

v okrese Brno – venkov. Patří do skupinového vodovodu Ivančice – Rosice, části Rosicko, 

oblasti SV Zbraslav – Stanoviště, Litostrov. Rosicko je rozděleno na Západní a Severní větev. 

Analyzované vodárenské objekty SV Zbraslav – Stanoviště, Litostrov jsou součástí Západní 

větve. [20] 

3.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
Obr. 3.1 Mapa obcí: SV Zbraslav – Stanoviště, Litostrov [21] 

V posuzované lokalitě se nachází níže uvedené obce, které jsou napojeny na vodovod 

pro veřejnou potřebu.  

Obec Zbraslav leží asi 30 km západně od Brna na půl cesty mezi Rosicemi a Velkou Bíteší 

vysoko nad potokem Bílá voda. Součástí obce je také osada Březina. [22] 

Obec Stanoviště leží v západním cípu Jihomoravského kraje v nadmořské výšce 505 m. 

Rozkládá se v Křižanovské vrchovině, v katastrálním území Stanoviště na Moravě. [23] 

Obec Litostrov se nachází na severozápadu okresu Brno – venkov v nadmořské výšce 440 m. 

Území je přibližně ohraničeno na severovýchodu potokem Bobrava, jihozápadním směrem 

potokem Bílá voda. [24] 

Obec Ludvíkov je od města Velké Bíteše vzdálený 4,5 km směrem jihovýchodním a svým 

katastrem se dotýká hranice Jihomoravského kraje. Leží na rovině, při okraji rozsáhlého 

lesního celku. [25]  

Obec Krokočín se rozkládá na jižní Moravě poblíž moravské metropole Brna. Na jih kousek 

od obce se tyčí Krokočínská hůrka. [26] 

Hluboké je obcí ležící východně od města Třebíče. Hluboké je obec zemědělská, s rodinnými 

farmami. [27] 
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Obec Újezd u Rosic patří administrativně pod okres Brno-venkov a náleží pod Jihomoravský 

kraj. Obec se rozkládá asi 28 kilometrů západně od centra Brna. [28] 

Tab.  3.1 Souhrn obcí SV Zbraslav – Stanoviště, Litostrov 

Název obce Obec 

s rozšířenou 

působností 

Katastr 

obce  

     [km2] 

Počet 

obyvatel 

k roku 2018 

Nadmořská 

výška              

[m n.m.] 

Počet 

připojených 

obyvatel na 

veř. vodovod 

Zbraslav Rosice 8,97 1259 458 1221 

Stanoviště Rosice 4,01 393 505 314 

Litostrov Rosice 7,55 123 440 100 

Ludvíkov Velká Bíteš 1,84 55 530 55 

Krokočín Náměšť n. O. 4,32 192 472 113 

Hluboké Náměšť n. O. 4,27 207 460 154 

Újezd u Rosic Rosice 10,89 277 490 225 

 

 
Obr. 3.2 Přehledná situační mapa systému zásobování vodou SV Zbraslav – Stanoviště, Litostrov [29] 
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Obr. 3.3 Technické schéma SV Zbraslav – Stanoviště, Litostrov [29] 

 

 

Obr. 3.4 Výškové schéma SV Zbraslav – Stanoviště, Litostrov [29] 
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Tab.  3.2 Seznam analyzovaných objektů [30] 

Název objektu 

VaK v PIS 
Typ objektu 

Název stavebního 

objektu 
Katastrální území 

JÚ Stanoviště 

vrt HV 1 
Jímací objekt vertikální JÚ Stanoviště vrt St1 Zbraslav na Moravě 

ČS Litostrov 

JÚ Zbraslav 
Čerpací stanice PV ÚV Zbraslav Litostrov 

ČS Zbraslav 

JÚ Zbraslav 
Čerpací stanice PV ÚV Zbraslav Litostrov 

AN 1 Zbraslav 

JÚ - směsná 
Vodojem ÚV Zbraslav Litostrov 

AN 2 Zbraslav 

JÚ - upravená 
Vodojem ÚV Zbraslav Litostrov 

ÚV Zbraslav Úpravna vody ÚV Zbraslav Litostrov 

VDJ Stanoviště Vodojem VDJ Stanoviště Stanoviště na Moravě 

ATS Stanoviště Čerpací stanice PV VDJ Stanoviště Stanoviště na Moravě 

VDJ Zbraslav Vodojem VDJ Zbraslav Zbraslav na Moravě 

ATS Zbraslav Čerpací stanice PV VDJ Zbraslav Zbraslav na Moravě 

JÚ Zbraslav vrt 

Zb-4 
Jímací objekt vertikální JÚ Zbraslav vrt Zb-4 Litostrov 

VDJ Litostrov Vodojem VDJ Litostrov Litostrov 

ATS Litostrov Čerpací stanice PV VDJ Litostrov Litostrov 

Vodovodní síť Vodovodní síť Vodovod 
Na KÚ všech 

uvedených obcích 

3.2 ZDROJ VODY 

Vlastními zdroji SV Ivančice – Rosice, část Rosicko, oblast SV Zbraslav – Stanoviště, 

Litostrov je: 

- Zdroj Stanoviště, 

- Zdroj Zbraslav. 

Mimo tyto vlastní zdroje je vodárenský systém oblasti SV Zbraslav – Stanoviště, Litostrov 

možné dotovat pitnou vodou z dalších zdrojů SV Ivančice – Rosice, a to z prameniště 

Moravské Bránice a Ivančice (provoz Ivančice). [20]  

3.2.1 Vodní zdroj Zbraslav 

Mezi obcemi Litostrov a Zbraslav na katastrálním území Litostrov se nachází jímací vrt ZB 4. 

Zájmové území je součástí Českomoravské vrchoviny a dle geomorfologického členění je 

řazeno k podcelku Bítešské vrchoviny. Část zkoumaného území představuje dle geologie 

území tektonickou jednotku série vnějších a vnitřních fylitů. Vrt slouží jako hlavní zdroj vody 

pro obce Zbraslav a Litostrov. Vrt je situován na pravém břehu toku Bílá voda. Do vrtu je 

jímána podzemní voda hlubinného oběhu. Okolí vrtu je zatravněno, v širším okolí vrtu se 
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nacházejí trvalé travní porosty navazující na lesní pozemky. V okolí vrtu se nachází vodoteč, 

která nesouvisí se zdrojem podzemní vody. [31] 

 

 
Obr. 3.5 Vyznačení a oplocení I. OPVZ vrtu ZB 4 

 
Obr. 3.6 Vstup do šachty nad vrtem ZB 4 

Voda z vrtu je jímána ponorným čerpadlem prostřednictvím výtlačného řadu na úpravnu vody 

Zbraslav. Konstrukce šachty nad vrtem je železobetonová. Potrubní vystrojení vrtu je z oceli 

a litiny DN 50, před výstupem z šachty DN 80. Ve vrtu je umístěno ponorné čerpadlo 

(GRUNDFOS SP 8-12) s Q = 1,1 –5,0 l.s-1, H = 63–30 m a P = 2,2 kW. Výtlačný řad od vrtu 

do úpravny vody Zbraslav je dlouhý 60 m. [32] 
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Obr. 3.7 Vystrojení šachty nad vrtem ZB 4 

Tab.  3.3 Základní údaje o jímacím vrtu ZB 4 [32] 

Vydatnost vrtu 1,8 l.s-1 

Hloubka vrtu 80 m 

Průměr zárubnice ocel 219 mm 

Jímání do ÚV Zbraslav 

Zdravotní zabezpečení v úpravně vody Zbraslav 

Napojení objektu na el. energii přípojka NN 

Oplocení kolem šachty nad vrtem ohraničuje ochranné pásmo vodního zdroje prvního stupně. 

Ochranné pásmo a režim hospodaření v OPVZ byl schválen v roce 1986. [31] 

 
Obr. 3.8 Ochranné pásmo vodního zdroje prvního stupně [32] 
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Jakost vody 

Do níže uvedených tabulek jakosti surové vody jsem zahrnula ukazatele, které jsou významné 

z hlediska hygienického, nebo úpravy vody. Porovnání je vždy provedeno s limity vyhlášky 

č. 252/2004 Sb., v platném znění. 

Tab.  3.4 Rozbor surové vody z vrtu ZB 4 za uplynulých pět let [33] 

 

pH                   

[-] 

Dusičnany 

[mg.l-1] 

CHSKMn   

[mg.l-1] 

Železo       

[mg.l-1] 

Mangan    

[mg.l-1] 

Rok Rozmezí Rozmezí Rozmezí Rozmezí Rozmezí 

2014 7,0-7,6 3,25 0,48-1,94 0,04-0,23 0,70-0,86 

2015 7,3-7,5 5,07 0,5-1,6 0,03-0,11 0,61-0,87 

2016 6,9-7,8 2,61-3,02 0,7-1,3 0,04-0,17 0,71-0,97 

2017 7,3-8,2 2,13 0,6-1,8 0,09-0,53 0,55-0,89 

2018 7,4-7,6 2,57 0,7-1,2 0,13-0,14 0,60-0,66 

V tabulce 3.4 jsou uvedeny vybrané ukazatele surové vody za posledních 5 let. Z tabulky je 

patrné, že hodnoty manganu a železa v surové vodě překračují mezní hodnoty (u železa 

0,2 mg.l-1, u manganu 0,05 mg.l-1) uvedené ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., v platném znění. 

Ostatní ukazatele vyhovují dané vyhlášce. 

Tab.  3.5 Mikrobiologické ukazatele v surové vodě z vrtu ZB 4 za uplynulých pět let [33] 

  
2014 2015 2016 2017 2018 

Ukazatel Jednotka Rozmezí Rozmezí Rozmezí Rozmezí Rozmezí 

Escherichia 

coli 
KTJ.100ml-1 0 0 0 0 0 

koliformní 

bakterie 
KTJ.100ml-1 0 0-2 0-2 0 0 

počty kolonií 

při 36°C 
KTJ.ml-1 0 0-3 0-20 0-1 0 

počty kolonií 

při 22°C 
KTJ.ml-1 0-4 0-5 0-26 0-4 0 

enterokoky KTJ.100ml-1 0 0 0 0 0 

Hodnoty mikrobiologických ukazatelů v surové vodě uvedené v tabulce 3.5, kromě ukazatele 

koliformní bakterie, odpovídaly požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění. 

Koliformní bakterie se v surové vodě sporadicky vyskytovaly ve velmi nízkých hodnotách, 

v řádu jednotek. 

Četnost a rozsah kontroly vyrobené vody provádí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 

SPOLEČNOST, a.s. dle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., ve zněních pozdějších předpisů. 

Během jednoho roku byly před novelou vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, 

prováděny 2 monitorovací, 6 provozních a 1 úplný rozbor surové vody. Ve vyrobené vodě 

byly ročně prováděny 4 monitorovací a 12 provozních rozborů.  Kontrolu kvality surové 

i vyrobené vody provádí akreditovaná vodohospodářská laboratoř společnosti VAS, a.s. [31] 

3.2.2 Vodní zdroj Stanoviště 

Přibližně 2,5 km severovýchodně od obce Stanoviště na katastrálním území Zbraslav 

na Moravě se nachází jímací vrt HV 1. Zájmové území je součástí Českomoravské vrchoviny 
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a dle geomorfologického členění je řazeno do podcelku Bítešské vrchoviny. Vrt slouží jako 

hlavní zdroj vody pro obce Stanoviště, Krokočín a místní část Ludvíkov. [31] 

Do vrtu HV 1 je jímána podzemní voda hlubinného oběhu. Vrt je umístěn v rozsáhlém lesním 

porostu. V zájmovém území nedochází k žádným speciálním činnostem ve využívání území.  

 
Obr. 3.9 Oplocení I. OPVZ vrtu HV 1 

 
Obr. 3.10 Vstup do šachty nad vrtem HV 1 

Voda z vrtu HV 1 je čerpána ponorným čerpadlem prostřednictvím výtlačného řadu 

Stanoviště do vodojemu Stanoviště. Délka výtlačného řadu od vrtu do VDJ Stanoviště je 

2045 m. Na řadu jsou osazeny dva kalosvody a vzdušník. [34] 

Tab.  3.6 Základní údaje o jímacím vrtu HV 1 [34] 

Povolený odběr z jímacího území 2,0 l.s-1 

Hloubka vrtu 56 m 

Průměr zárubnice PE 225 mm 

Čerpání do vodojemu Stanoviště 

Zdravotní zabezpečení ve vodojemu Stanoviště 

Napojení objektu na el. energii z vnitřních rozvodů vodojemu Stanoviště 
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Konstrukce šachty nad vrtem je z monolitického betonu o rozměrech 1,5 x 3,0 x 2,2 m 

s monolitickým stropem. Šachta je celá zasypaná. Ve vrtu je osazeno ponorné čerpadlo, jehož 

spínání je řízeno hladinou ve VDJ Stanoviště a blokováno minimální hladinou ve vrtu. [34] 

 
Obr. 3.11 Šachta nad vrtem HV 1 

Oplocení kolem šachty nad vrtem vymezuje ochranné pásmo vodního zdroje prvního stupně, 

ochranné pásmo vodního zdroje druhého stupně je patrné z obrázku 3.12. Ochranné pásmo 

vodního zdroje a režim hospodaření v OPVZ byl schválen v roce 2002. [31] 

 
Obr. 3.12 Ochranné pásmo vodního zdroje druhého stupně [34] 

Jakost vody 

Do níže uvedených tabulek jakosti surové vody jsem taktéž zahrnula pouze vybrané ukazatele 

a porovnala s limity vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění. 
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Tab.  3.7 Rozbor surové vody z vrtu HV 1 za uplynulých pět let [33] 

 

pH                   

[-] 

Dusičnany  

[mg.l-1] 

CHSKMn       

[mg.l-1] 

Železo       

[mg.l-1] 

Mangan    

[mg.l-1] 

Rok Rozmezí Rozmezí Rozmezí Rozmezí Rozmezí 

2014 6,6 4,04 0,83 0,132 0,014 

2015 7,1 3,02 0,91 0,098 0,009 

2016 7,4 3,01 0,5 0,082 0,009 

2017 7,1 3,05 1,2 0,033 0,008 

2018 6,2-7,2 6,02-6,13 0,5-0,9 0,033-0,041 0,006 

Rozbory vykazují, že složení vody vyhovuje vyhlášce MZd č.252/2004 Sb., v platném znění. 

Ve zdroji Stanoviště je pro odběr vzorků určen vzorkovací kohout na výtlaku AŠ nad vrtem. 

Tab.  3.8 Mikrobiologické ukazatele v surové vodě z vrtu HV 1 za uplynulých pět let [33] 

  
2014 2015 2016 2017 2018 

Ukazatel Jednotka Rozmezí Rozmezí Rozmezí Rozmezí Rozmezí 

Escherichia coli KTJ.100ml-1 0 0 0 0 0 

koliformní bakterie KTJ.100ml-1 0 0 0 0 0 

počty kolonií při 36 °C KTJ.ml-1 0 0 0 0 1 

počty kolonií při 22 °C KTJ.ml-1 0 0 9 3 1 

enterokoky KTJ.100ml-1 0 0 0 0 0 

Hodnoty mikrobiologických ukazatelů v surové vodě již nyní vyhovují vyhlášce 

č. 252/2004 Sb., v platném znění. 

Během jednoho roku byly před novelou vyhlášky č. 428/2001 Sb. prováděny 2 monitorovací 

rozbory.  Ve vyrobené vodě jsou to 4 monitorovací rozbory za rok a 1 úplný rozbor za rok. 

[30] 

3.3 ÚPRAVNA VODY ZBRASLAV 

3.3.1 Základní popis 

Úpravna vody Zbraslav slouží pro úpravu vody z vrtu ZB 4 a její akumulaci. Nadále je voda 

z čerpací stanice Zbraslav distribuována: 

- Výtlakem do vodojemu Litostrov, 

- Výtlakem do vodojemu Zbraslav přes rozvodnou síť, 

- V čerpací stanici je instalována odbočka s regulačním ventilem pro praní filtrů 

technologie úpravny vody. [31] 

Tab.  3.9 Základní údaje ÚV Zbraslav [32] 

Akumulace 2 x 7,5 m3 

Kalová jímka 20 m3 

Zdravotní zabezpečení voda je zdravotně zabezpečena v objektu ÚV 

Napojení objektu na el. energii přípojka NN kabelová 



Pilotní studie posouzení rizik vybraného vodovodu   Bc. Ivana Jedličková 

Diplomová práce 

26 

 

3.3.2 Technologická část 

Do objektu úpravny vody je surová voda z jímacího vrtu ZB 4 jímána ponorným čerpadlem 

s max. množství 1 l.s-1. Pro obtok technologie je na přívodním potrubí, které je situováno 

v objektu ÚV, instalován vodoměr a uzavírací klapka. Voda z vrtu je jímána do horní části 

horizontálního aeračního reaktoru s ventilátorem nuceného odtahu. Z provzdušňovacího 

reaktoru voda přepadá do sedimentačního reaktoru, který je opatřen vypouštěcím 

a odkalovacím potrubím s instalovanou uzavírací klapkou. Dále voda gravitačně natéká 

na otevřený pískový rychlofiltr a na kontaktní filtr s preparovanou náplní. Takto upravená 

voda gravitačně natéká potrubím do akumulační nádrže. Do akumulace je dávkován 

dávkovacím čerpadlem chlornan sodný zajišťující dezinfekci vody. [32]  

 
Obr. 3.13 Technologie na ÚV Zbraslav 

 
Obr. 3.14 Akumulační nádrž na ÚV Zbraslav 

Horizontální provzdušňovací reaktor 

Aerační reaktor, který je vyroben z polypropylenu, má rozměry 750 x 1160 x 500 mm. Nátok 

do reaktoru přichází do rozvodného žlabu, kde protéká přes soustavu deflektorů a přepážek 

a dopadá na samotné dno. [32] 
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Sedimentační reaktor 

Reaktor je pravoúhlá vertikální sedimentační nádrž o rozměrech 750 x 1160 x 2000 mm 

z polypropylenu. Sedimentační reaktor je vyroben se samonosnou konstrukcí včetně 

statického vyztužení a odběrným žlabem. [32] 

Pískový a kontaktní rychlofiltr 

Rychlofiltry mají rozměry 1500 x 1160 x 2000 mm. V prvním rychlofiltru se odfiltrují 

převážně sloučeniny železa. Na druhém rychlofiltru se z vody odstraní sloučeniny manganu. 

Regenerace rychlofiltrů je prováděna pracím vzduchem a prací vodou, která je vyvedena 

z odbočky na výtlaku do vodojemu Zbraslav.  

Prací vody z praní rychlofiltrů, zafiltrování a přelivy rychlofiltrů jsou odváděny do kalové 

jímky o objemu 20 m3. Z této jímky jsou na základě povolení vodoprávního úřadu 

přečerpávány do povrchového toku. [32] 

Chemické hospodářství 

Na úpravně vody se v současné době dávkuje pouze chlornan sodný, a to z důvodu 

hygienického zabezpečení vody. Chlornan sodný je z nádoby dávkován dávkovacím 

čerpadlem. [32] 

 
Obr. 3.15 Dávkování chemikálií na ÚV Zbraslav – chlornan sodný 

Jakost vody 

Do tabulek jakosti pitné vody jsem zahrnula taktéž ukazatele, které jsou významné z hlediska 

hygienického, nebo úpravy vody. 
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Tab.  3.10 Rozbory upravené vody na ÚV Zbraslav za uplynulých pět let [33] 

 

pH                   

[-] 

Dusičnany   

[mg.l-1] 

CHSKMn       

[mg.l-1] 

Železo       

[mg.l-1] 

Mangan    

[mg.l-1] 

Rok Rozmezí Rozmezí Rozmezí Rozmezí Rozmezí 

2014 7,1-7,8 3,82 0,32-1,98 <0,002-0,009 <0,001-0,022 

2015 7,3-7,8 2,98-3,74 0,5-1,48 <0,002-0,037 <0,001-0,011 

2016 7,3-8,0 3,55 0,3-1,0 <0,002-0,01 <0,001 

2017 7,5-7,7 <2,00-2,13 0,3-1,6 <0,002-0,007 <0,001-0,004 

2018 7,5-7,7 2,78 0,5-1,8 <0,002-0,002 <0,001-0,001 

Z tabulky č. 3.10 vyplývá, že pH upravené vody se pohybovalo v rozmezí 7,1 – 8,0. Vyhláška 

č. 252/2004 Sb., v platném znění, uvádí rozmezí hodnot pro pH 6,5 až 9,5. Obsahy dusičnanů 

v upravené vodě se pohybovaly v rozmezí <2,00 – 3,82 mg.l-1. NMH hodnoty tohoto 

ukazatele stanovuje vyhláška ve výši 50 mg.l-1. Za posledních pět let hodnoty upravené vody 

dosáhly maxima u ukazatele manganu 0,022 mg.l-1, u železa 0,07 mg.l-1, u CHSKMn 

1,98 mg.l-1. Ve vyrobené vodě nedošlo k překročení sledovaných ukazatelů nad hodnoty 

stanovené vyhláškou č. 252/2004 Sb., v platném znění. 

Tab.  3.11 Mikrobiologické ukazatele v upravené vodě na ÚV Zbraslav za uplynulých pět let [33] 

  
2014 2015 2016 2017 2018 

Ukazatel Jednotka Rozmezí Rozmezí Rozmezí Rozmezí Rozmezí 

Escherichia 

coli 
KTJ.100ml-1 0 0 0 0 0 

koliformní 

bakterie 
KTJ.100ml-1 0 0 0 0 0 

počty kolonií 

při 36°C 
KTJ.ml-1 0-11 0-7 0-2 0-2 0 

počty kolonií 

při 22°C 
KTJ.ml-1 0-45 0-3 0-2 0-2 0 

enterokoky KTJ.100ml-1 0 0 0 0 0 

Z dané tabulky č. 2.8 je patrné, že ve vyrobené vodě jsou všechny hodnoty ukazatelů 

vyhovující dle vyhlášky č.252/2004 Sb., v platném znění.  

3.4 ČERPACÍ STANICE, AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE 

V dané lokalitě se nacházejí dvě čerpací stanice a tři automatické tlakové stanice.  

Tab.  3.12 Parametry čerpadel 

 ČS 

Zbraslav 

ČS 

Litostrov 

ATS 

Zbraslav 

ATS 

Stanoviště 

ATS 

Litostrov 

Čerpané množství [ l.s-1] 3 1 2,5 – 6,7 3,9 6 

Čerpaná výška [m] 135 78 21,5-49 20 25 

Příkon elektromotoru [kW] 11 2,2 3 1,5 3 
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3.4.1 ČS Zbraslav a ČS Litostrov 

V objektu úpravny vody Zbraslav jsou situována čerpadla čerpající vodu do obce Zbraslav 

(čerpadlo Lowara 10SV21F110T) a Litostrov (čerpadlo ITT Lowara 5SV13F022T). Pracovní 

režim čerpadel pro obě obce je 1+1. [32] 

 
Obr. 3.16 ČS Zbraslav a ČS Litostrov 

3.4.2 ATS Zbraslav 

V armaturní komoře vodojemu Zbraslav se nachází automatická tlaková stanice pro horní 

tlakové pásmo s čerpadlem Lowara SVH1603F30T. Druhé čerpadlo Sigma Hranice VN-1-6-0 

je mimo provoz. Dále je součástí ATS tlaková nádoba a kompresor k doplňování vzduchu. 

[35] 

 
Obr. 3.17 ATS Zbraslav 
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3.4.3 ATS Stanoviště 

Pro dopravu vody do Stanoviště II. tlakového pásma a Ludvíkova je ve vodojemu Stanoviště 

instalována automatická tlaková stanice VOGEL-HYDROVAR typ VDH 2.14/2 PN 10. 

Pracovní režim čerpadel (Lowara SV803F15T) nacházejících se v armaturní komoře 

vodojemu je 1+1. [20] 

 
Obr. 3.18 ATS Stanoviště 

3.4.4 ATS Litostrov 

V objektu vodojemu Litostrov se nachází ATS GHV 20/15SV03 F030T/DW/C. V případě 

poruchy čerpadel je obec automaticky zásobena gravitačně přes obtok. Pracovní režim 

čerpadel je 1+1. [36] 

 
Obr. 3.19 Čerpadla u ATS Litostrov 
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3.5 VODOJEM 

3.5.1 Vodojem Zbraslav 

Z vodojemu Zbraslav je gravitačně zásobeno dolní tlakové pásmo obce Zbraslav. Pomocí 

automatické tlakové stanice je zásobeno horní tlakové pásmo obce Zbraslav. Vodojem je 

zásoben výtlakem z úpravny vody Zbraslav. [35] 

 
Obr. 3.20 Vodojem Zbraslav 

Tab.  3.13 Základní údaje VDJ Zbraslav [35] 

Akumulace 2 x 150 m3 

Kóta přelivu 502,3 m n.m. 

Čerpání ATS pro horní tlakové pásmo obce Zbraslav 

Zdravotní zabezpečení chlornan sodný v ÚV Zbraslav 

Napojení objektu na el. energii přípojka NN 

Vodojem je tvořen dvěma akumulačními nádržemi a dvoupodlažní armaturní komorou 

z železobetonu. Materiálem potrubí i tvarovek je PVC. Veškeré prostory vodojemu jsou 

odvětrávány. [35] 
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Obr. 3.21 Armaturní komora ve VDJ Zbraslav 

 
Obr. 3.22 Vstup do akumulačních nádrží ve VDJ Zbraslav 
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3.5.2 Vodojem Stanoviště 

Vodojem Stanoviště slouží k zásobení vodou obcí Stanoviště, Krokočín a Ludvíkov. Je plněn 

ze zdroje Stanoviště, ze zdroje Zbraslav a z centrálních zdrojů SV Ivančice – Rosice čerpáním 

z ČS Příbram. [20] 

 

 
Obr. 3.23 Vodojem Stanoviště 

 
Obr. 3.24 Armaturní komora ve VDJ Stanoviště 

Tab.  3.14 Základní údaje VDJ Stanoviště [20] 

Akumulace 2 x 100 m3 

Kóta přelivu 532,7 m n.m. 

Čerpání ATS pro zásobení Stanoviště II. tl. pásma a Ludvíkova 

Zdravotní zabezpečení chlornan sodný ve VDJ Stanoviště 

Napojení objektu na el. energii přípojka NN kabelová 
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Vodojem s armaturní komorou je vyroben z železobetonu. Sestup do akumulačních nádrží je 

řešen po nerezovém žebříku a vstupy jsou zabezpečeny plastovými poklopy. Materiálem 

potrubí i tvarovek je PVC. Veškeré prostory vodojemu jsou odvětrávány. [20] 

 
Obr. 3.25 Dávkování chemikálií na VDJ Stanoviště – chlornan sodný 

3.5.3 Vodojem Litostrov 

Vodojem Litostrov je zásoben výtlakem z úpravny vody Zbraslav. Z vodojemu je přes 

automatickou tlakovou stanici zásobena obec Litostrov. 

 

 
Obr. 3.26 Vodojem Litostrov 

Tabulka 3.1 Základní údaje VDJ Litostrov [36] 

Akumulace 2 x 50 m3 

Kóta přelivu 459,0 m n.m. 

Čerpání ATS pro Litostrov 

Zdravotní zabezpečení chlornan sodný v ÚV Zbraslav 

Napojení objektu na el. energii přípojka NN 
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Vodojem je stejně jako předešlé vodojemy tvořen dvěma akumulačními nádržemi 

a dvoupodlažní armaturní komorou z železobetonu. V podzemním podlaží armaturní komory 

se nachází veškeré trubní vystrojení. Materiálem potrubí i tvarovek je PVC. Veškeré prostory 

vodojemu jsou odvětrávány. [36] 

 

 
Obr. 3.27 Vstup do VDJ a vstup do AN vodojemu Litostrov 

3.6 VODOVODNÍ ŘADY 

Tab.  3.15 Provozní tlaky v rozvodných sítích jednotlivých obcí 

Spotřebiště 
Výškový rozsah 

zástavby [m n.m.] 

Max. hydrostat.   

tlak [Mpa] 

*Min. hydrodyn. 

tlak [Mpa] 

Zbraslav dolní tl. pásmo 448,0 - 486,0 0,54 0,15 

Zbraslav horní tl. pásmo 475,0 - 517,0 0,58 0,15 

Stanoviště I. tl. pásmo 490,0 - 520,0 0,43 0,15 

Stanoviště II. tl. pásmo 510,0 - 523,0 0,56 0,40 

Litostrov 432,0 – 457,0 0,55 0,20 

Ludvíkov 512,0 – 519,0 0,54 0,37 

Krokočín 468,0 – 480,0 0,65 0,45 

Hluboké 444,0 – 488,0 0,63 0,16 

Újezd u Rosic 472,0 – 493,0 0,61 0,38 

*Odhadnutý tlak při Qh 

Dle vyhlášky č. 428/2001 Sb, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), maximální přetlak v nejnižších 

místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa. 

V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa. Vyhláška déle uvádí, že při zástavbě 

do dvou nadzemních podlaží hydrodynamický přetlak v rozvodné síti musí být v místě 

připojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží 

nejméně 0,25 MPa. [37] 

Dle tabulky 3.15 splňují provozní tlaky v rozvodných sítích ve všech obcích vyhlášku 

č. 428/2001 Sb. v platném znění. 
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3.6.1 Vodovody Zbraslav 

Rozvodná síť obce Zbraslav je rozdělena na dvě tlaková pásma. Voda je z ÚV Zbraslav 

čerpána výtlačným řadem přes rozvodnou síť do vodojemu Zbraslav – dolní tlakové pásmo. 

Horní tlakové pásmo je zásobeno AT stanicí, která se nachází ve vodojemu Zbraslav. 

Vodovod Zbraslav plní funkci požárního vodovodu. Pro požární účely jsou v obci osazeny 

podzemní hydranty. [35] 

 
Obr. 3.28 Vodovodní řady obce Zbraslav [29] 

3.6.2 Vodovody Stanoviště 

Z vodojemu Stanoviště je pitnou vodou zásobena obec Stanoviště. Z VDJ Stanoviště je 

gravitačně zásobeno I. tlakové pásmo, ATS instalovaná ve vodojemu Stanoviště, která 

posiluje tlak v síti, zásobuje II. tlakové pásmo. I. tlakové pásmo vodovodu Stanoviště plní 

funkci požárního vodovodu. Pouze k požárním účelům je v centru obce Stanoviště osazen 

hydrant nadzemní. Pro požární účely je určen i jeden koncový podzemní hydrant. [38] 

 
Obr. 3.29 Vodovodní řady obce Stanoviště [29] 
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3.6.3 Vodovody Litostrov 

Rozvodná síť obce je zásobena z VDJ Litostrov, do kterého je voda přiváděna výtlačným 

řadem z ČS Zbraslav. Ve VDJ Litostrov je instalována AT stanice pro posílení tlaku v celé 

rozvodné síti (celá rozvodná síť je jedno tlakové pásmo). Vodovod Litostrov plní funkci 

požárního vodovodu, pro požární účely je určen nadzemní hydrant osazen na okraji obce. [36] 

 
Obr. 3.30 Vodovodní řady obce Litostrov [29] 

3.6.4 Vodovody Ludvíkov 

Obec Ludvíkov je zásobena zásobním řadem přes II. tlakové pásmo Stanoviště, do kterého je 

čerpána voda přes ATS ve vodojemu Stanoviště. Měření průtoků je umístěno v armaturní 

šachtě Ludvíkov. Rozvodná síť je zásobována přes automatickou tlakovou stanici, vodovod 

tak neplní funkci požárního vodovodu. [39] 

 
Obr. 3.31 Vodovodní řady obce Ludvíkov [29] 
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3.6.5 Vodovody Krokočín 

Krokočín je zásoben zásobním řadem přes I. tlakové pásmo Stanoviště z vodojemu 

Stanoviště. Měření průtoků je umístěno v armaturní šachtě Krokočín. Vodovod Krokočín plní 

funkci požárního vodovodu, pro požární účely je určen nadzemní hydrant osazen v centru 

obce. [40] 

 
Obr. 3.32 Vodovodní řady obce Krokočín [29] 

3.6.6 Vodovody Hluboké 

Obec Hluboké je zásobena pitnou vodou z vodovodního přivaděče Západ přes rozvodnou síť 

Újezdu u Rosic. Měření je realizováno v armaturní šachtě Hluboké, ve které je osazen 

i redukční ventil upravující tlak ve spotřebišti. Řídící vodojem je VDJ Stanoviště. Obec tvoří 

jedno tlakové pásmo. Vodovod Hluboké plní funkci požárního vodovodu, pro požární účely 

jsou určeny čtyři podzemní hydranty. [41] 

 
Obr. 3.33 Vodovodní řady obce Hluboké [29] 
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3.6.7 Vodovody Újezd u Rosic 

Újezd u Rosic je zásoben pitnou vodou z vodovodního přivaděče Západ. Měření je 

realizováno v armaturní šachtě Újezd u Rosic. Řídícím vodojemem je VDJ Stanoviště. Přes 

rozvodnou síť Újezdu u Rosic je zásobena obec Hluboké. Vodovod Újezd u Rosic plní funkci 

požárního vodovodu, pro požární účely jsou zde určeny čtyři podzemní hydranty. [42] 

 
Obr. 3.34 Vodovodní řady obce Újezd u Rosic [29] 

3.6.8 Plán financování obnovy vodovodů 

Zákon č. 274/2001 Sb., v platném znění, uvádí, že je vlastník vodovodu povinen zpracovat 

a realizovat plán financování obnovy vodovodů, a to nejméně na dobu 10 kalendářních let. 

Základním kritériem pro hodnocení stupně opotřebení vodohospodářského majetku je jeho 

stáří a předpokládaná životnost jednotlivých zařízení. [43] 

 
Obr. 3.35 Plán financování obnovy vodovodů [29] 
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Dva vodohospodářské objekty v zájmové lokalitě, vyznačené červenou barvou na obrázku 

č. 3.35, spadají do plánu financování obnovy vodovodů. Prvním je úsek výtlačného řadu 

ve Zbraslavi. Materiálem tohoto úseku je ocel, jejíž teoretická životnost pro vodovodní 

potrubí je 40 let. Potrubí je z roku 1986, čímž se jeho stáří sčítá k letošnímu roku na 32 let. 

Výměna ocelového potrubí proběhne v následujících pěti letech za plastové potrubí stejné 

dimenze. 

Druhým objektem spadajícím do plánu obnovy vodovodů je vodojem Zbraslav. Rekonstrukce 

vodojemu je plánovaná do konce roku 2023. Dojde k výměně strojně technologické části, 

k sanaci vnitřních a vnějších povrchů objektu vodojemu. V rámci této rekonstrukce se 

nepočítá se sanací akumulačních prostor, jelikož je vnitřní povrch nádrží v dobrém stavu. 
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4  POSOUZENÍ RIZIK – METODIKA VAS 

Pro zpracování této diplomové práce jsem si vybrala k vypracování posouzení rizik metodiku, 

kterou vytvořila VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 

Programátoři VAS, a.s. měli za úkol v návaznosti na zákon č. 258/2000 Sb. a jeho prováděcí 

vyhlášku č. 252/2004 Sb., obojí v platném znění, vytvořit aplikaci nápomocnou k vypracování 

posouzení rizik. K aplikaci byla použita tzv. třívrstvá architektura komunikace. To znamená, 

že klient komunikuje jen s aplikačním serverem pomocí WCF (Windows Communication 

Foundation) na http protokolu, a ne s centrální databází. Při vypracování posouzení rizik 

pomocí aplikace jsou zasílány základní data (názvy objektů vodovodů) z centrálního serveru 

dat provozně informačního systému (dále PIS) společnosti VAS, a.s. na aplikační server. 

Aplikační server zajišťuje funkčnost systému i v případě výpadku PIS. Výhody třívrstvé 

architektury je i v tom, že aplikační sever zasílá a vyžádá jen změny dat od poslední 

aktualizace PIS. Každý uživatel má zálohu dat dané aplikace na svém lokálním disku. 

Databáze umožňuje vytváření výstupních sestav z lokální databáze. 

 
Obr. 4.1 Pracovní prostředí aplikace vytvořené VAS, a.s. [44] 

4.1 OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA ZPRACOVÁNÍ POSOUZENÍ RIZIK 

Zodpovědná osoba: Bc. Ivana Jedličková 

Jelikož se jedná o diplomovou práci, na tvorbě posouzení rizik se nepodílel pracovní tým, jak 

doporučuje SZÚ, ale pouze zpracovatel této diplomové práce. Při zpracování posouzení rizik 

jsem ovšem spolupracovala se zaměstnanci VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, 

a.s. Především s mistrem provozu Rosice, který mě vodárenskými objekty provedl, dále 

s vedoucím provozu, který mi ukázal, jak fungují na provoze, jak vypadá dispečink a jaké 

výstupy posílají na divizi Brno-venkov. V neposlední řadě zaměstnanci divize Brno-venkov 

sídlící na Soběšické, kteří mi poskytli veškeré důležité informace a podklady ke zpracování 

posouzení rizik. 

4.2 POPIS SYSTÉMU ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Podrobnější popis systému zásobování vodou včetně příslušných map je uveden v této 

diplomové práci v kapitole 3 s názvem Studie vodovodu. Provozovatelé se zde budou 

odkazovat na již schválené provozní řády.  
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4.2.1 Základní informace 

Základní údaje včetně identifikace provozovatele vodovodu 

Tab.  4.1 Základní údaje 

Vlastník vodovodu 

Obec Zbraslav 

Komenského 105, 664 84 Zastávka u Brna 

Obec Stanoviště 

Stanoviště 13, 664 84 Zastávka u Brna 

Obec Litostrov 

Litostrov 59, 664 83 Domašov 

Obec Krokočín 

Krokočín 18, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

Obec Hluboké 

Hluboké 31, 675 71 Náměšť nad Oslavou 

Obec Újezd u Rosic 

Újezd u Rosic 111, 664 84 Zastávka u Brna 

Město Rosice 

Palackého náměstí 13, 665 01 Rosice 

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 

B. M. Kuldy 20, 664 91 Ivančice 

Provozovatel vodovodu 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 

Soběšická 820/156, 638 01 Brno 

Divize, provozní středisko Brno – venkov, Rosice 

Tab.  4.2 Organizace provozovatele ve vztahu k odpovědnosti nápravných opatření uvedených 

v posouzení rizik 

Pracovní pozice Zkratka Kontakt Zodpovědnost 

Divizní ředitel Ř 
602 784 026 Koordinace plnění opatření vyplývajících 

z posouzení rizik ve spolupráci s obcí. 

Výrobně 

technický 

náměstek 

VTN 725 062 778 
Koordinace plnění opatření vyplývajících 

z posouzení rizik ve spolupráci s obcí. 

Vedoucí provozu VP 606 769 436 

Zajištění plnění provozních opatření a kontrola 

jejich plnění, kontrola plnění provozních 

a provozně monitorovacích opatření, plnění 

výkazů o provedené práci. 

Technolog pitné 

vody 
TPV 606 752 014 Kontrola a plnění monitoringu kvality vody. 

Dispečer D 602 586 482 

Kontrola přenosů a havarijních hlášení a zajištění 

a postoupení dat vedoucímu provozu 

a technologovi. 

Provozní technik PT  546 411 012 

Kontrola a plnění běžných provozních a provozně 

monitorovacích opatření, plnění výkazů 

o provedené práci. 
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Tab.  4.3 Počet zásobovaných obyvatel v zájmovém území a významní odběratelé dodávané vody 

Počet zásobovaných obyvatel 

Obec Osob 

Zbraslav 1221 

Stanoviště 314 

Litostrov 100 

Ludvíkov 55 

Krokočín 113 

Hluboké 154 

Újezd u Rosic 225 

Celkem 2182 

Klíčové zásobované objekty 
Zbraslav – základní škola 

Stanoviště – potraviny 

Vodní zdroje 

Na obrázku 4.2 jsou zobrazena ochranná pásma vodních zdrojů zájmové oblasti 

 
Obr. 4.2 Ochranná pásma vodních zdrojů [45] 

Tab.  4.4 Charakteristika vodních zdrojů 

Popis Vrty ZB 4 a HV 1. 

Hydrogeologická charakteristika 
Podzemní voda je jímána z neogenních 

sedimentů. 

Vydatnost (povolené množství) 

Vrt ZB 4 na pozemku parc. č. 277/4 povoleno 

max. 3,0 l.s-1 odběr max. 8035 m3.měsíc-1, 

maximum 60000 m3.rok-1. Rozhodnutí č.j. MR-S 

13826/15-OZP/5 vydal dne 18.9.2015 MěÚ 

Rosice, odbor životního prostředí. 

Vrt HV 1 na pozemku parc. č. 206/1 povoleno 

max. 2,0 l.s-1,  odběr max. 5357 m3.měsíc-1, 

maximum 63100 m3.rok-1. Rozhodnutí č.j. MR-S 

8388/07-OZP/5 vydal dne 13.11.2015 MěÚ 

Rosice, odbor životního prostředí. 
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Ochranná pásma 

Vrt ZB 4 - OP I. stupně je stanoveno rozhodnutím 

č.j. VLHZ 1031/86-H, které vydal dne 

28.11.1986 ONV Brno-venkov, odbor VLHZ. 

Vrt HV 1 - OP I. stupně je stanoveno 

rozhodnutím č.j. ŽP 8260/2001-No, které vydal 

dne 11.2.2002 OkÚ Brno-venkov, referátem ŽP. 

Rizikové objekty a činnosti v zájmovém 

území zdroje 
Žádné. 

Jímací objekty a jejich ochrana 

Vrt ZB 4 je vystrojen DN 219 mm do hloubky 

80,0 m.  

Vrt HV 1 je vystrojen DN 225 mm do hloubky 

56,0 m.  

Objekty se nachází samostatně ve zděné šachtě 

s uzamčeným poklopem. Zhlaví vrtů jsou 

otevřené. 

Možné havárie a poruchy 
Výpadek elektrické energie, porucha čerpadla, 

porucha na výtlaku. 

Systém ochrany a včasného varování 

(sledování stavu rizikových objektů a 

rizikových činností v zájmovém území 

zdroje, režim obhospodařování 

pozemků, používání pesticidů, likvidace 

odpadů, apod.) 

Vrt ZB 4 - OP I. stupně je oploceno, označeno 

informativní tabulí, zatravněno a je pravidelně 

sečeno. Další opatření v OP I. stupně je 

stanoveno v rozhodnutí č.j. VLHZ 1031/86-H, 

které vydal dne 28.11.1986 ONV Brno-venkov, 

odbor VLHZ. 

Vrt HV 1 - OP I. stupně je oploceno, označeno 

informativní tabulí, zatravněno a je pravidelně 

sečeno. Další opatření v OP I. stupně je 

stanoveno v rozhodnutí č.j. ŽP 8260/2001-No, 

které vydal dne 11.2.2002 OkÚ Brno-venkov, 

referátem ŽP. 

Vstupy do OP I. stupně jsou uzamčeny. 

Systém provozní kontroly 

Viz. monitorovací program. Z kontroly zápis do 

provozního deníku a záznam do Systému pro 

podporu řízení údržby – SOLVER. 

Zajištění ochrany jímacích objektů, 

opatření při mimořádné situaci 

Objekty se nachází v oplocených územích – viz. 

OP I. stupně, vstupy do objektů s JO jsou 

uzamčeny a opatřeny novými těsnými poklopy. 

Pracovník, který zjistí mimořádnou situaci, 

vyrozumí vedoucího provozu, následně bude 

vyrozuměna Policie ČR. VAS, a.s. se bude řídit 

jejími pokyny. 
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Tab.  4.5 Proteklé množství vody [m3] z jednotlivých objektů v roce 2018 

Objekt leden únor březen duben květen 

JÚ Zbraslav vrt ZB 4 1908 2547 2757 2535 2256 

VDJ Stanoviště (vrt HV 1) 2505 2817 3095 3613 3400 

ČS Příbram 293 626 640 637 1350 

Objekt červen červenec srpen září říjen 

JÚ Zbraslav vrt ZB 4 2508 2673 3103 1772 1717 

VDJ Stanoviště (vrt HV 1) 3365 2877 2622 2611 2442 

ČS Příbram 1673 1872 3005 1603 1833 

Kvalita surové vody 

Tab.  4.6 Charakteristika surové vody 

Vyhodnocení dlouhodobého vývoje 

kvality vody 

Vrt ZB 4 - Kvalita vody je stálá vyhovující 

požadavkům platných vyhlášek kromě 

koncentrace manganu a železa. 

Vrt HV 1 - Kvalita vody je stálá vyhovující 

požadavkům platných vyhlášek. 

Problémové ukazatele a obvyklé rozmezí 

jejich hodnot 

Vrtu ZB 4 - Problémovým ukazatelem je zvýšená 

hodnota manganu a železa. Mangan se pohybuje 

v rozmezí 0,55-0,97 mg.l-1, železo v rozmezích 

0,04-0,53 mg.l-1. 

Vrt HV 1 – Žádní problémoví ukazatelé. 

Systém sledování a kontroly jakosti 

surové vody 

Viz. monitorovací program. Z kontroly zápis do 

provozního deníku a záznam do Systému pro 

podporu řízení údržby – SOLVER. 

Opatření při zjištění zhoršené kvality 

surové vody 

Bude proveden kontrolní odběr surové vody, 

v případě potvrzeného zhoršení kvality surové 

vody bude: 

a) pro zdroj Stanoviště proveden jiný poměr 

míchání s vodou přiváděnou ze zdroje provozu 

Ivančice (zdroj Moravské Bránice, Ivančice).   

b) Provozována fungující ÚV pro snížení 

množství Mn, Fe v případě zhoršení kvality 

upravené vody podle a).  

Dalším řešením je vyhledání nového zdroje vody 

nebo navržení nové technologie úpravy vody. 

Opatření při snížení vydatnosti zdrojů 

Při snížení vydatnosti bude zvýšena dodávka 

z jiných zdrojů (provoz Ivančice – zdroj 

Moravské Bránice, Ivančice). 
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Technologie úpravy vody 

Tab.  4.7 Charakteristika úpravy vody 

Popis technologie, používané chemické 

látky a směsi, účinnost úpravy 

Zbraslav – Surová voda je jímána na ÚV, 

konkrétně do aeračního reaktoru, dále do 

sedimentačního reaktoru a na pískový a kontaktní 

rychlofiltr. Voda je dezinfikována chlornanem 

sodným. Dávkování probíhá do akumulace na 

ÚV. Pak je pitná voda čerpána do vodojemů 

Zbraslav, Litostrov a následně do spotřebiště. 

Stanoviště – Surová voda je dezinfikována 

chlornanem sodným. Dávkování se provádí do 

vodojemu Stanoviště, z něhož pitná voda odtéká 

do spotřebiště. 

Účinnost úpravy vody odpovídá požadavkům 

platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. 

Problémové kroky úpravy a problémové 

ukazatele 
Žádné. 

Možné havárie a poruchy 
Přerušení dodávky elektrické energie, porucha 

dávkovacího zařízení. 

Jakost upravené vody 
Vyhovuje platné vyhlášce Ministerstva 

zdravotnictví. 

Systém provozní kontroly a kontroly 

jakosti upravené vody 

Viz. monitorovací program. Z kontroly zápis do 

provozního deníku a záznam do Systému pro 

podporu řízení údržby – SOLVER. 

Opatření při mimořádné situaci včetně 

systému informace zásobovaných 

obyvatel 

Při mimořádných situacích se provozovatel řídí 

pokyny hygienika, Policie ČR, popř. dalších 

orgánů. Zásobovaní obyvatelé budou vyrozuměni 

obecním rozhlasem, informace budou rovněž na 

webu VAS, a.s. na veřejných informativních 

místech. 

 
Obr. 4.3 Zjednodušené technologické schéma ÚV Zbraslav 
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Akumulace a vodovodní síť 

Tab.  4.8 Charakteristika vodovodní sítě 

Popis zařízení 

Oblast Zbraslavsko (SV Zbraslav – Stanoviště, 

Litostrov) zahrnuje dva vrty, ÚV, výtlak do 

vodojemu Zbraslav, Litostrov a Stanoviště, 

zásobní řady a rozvodnou síť. 

Vodojemy 

VDJ Zbraslav – Dvoukomorový typizovaný 

železobetonový vodojem 2 x 150 m3. 

VDJ Litostrov – Dvoukomorový typizovaný 

železobetonový vodojem 2 x 50 m3. 

VDJ Stanoviště – Dvoukomorový typizovaný 

železobetonový vodojem 2 x 100 m3. 

Akumulace celkem: 600 m3 

Materiály přicházející do styku s pitnou 

vodou 

Výhradně hygienicky nezávadné výrobky, jejichž 

atesty jsou k dispozici na VAS. 

Potrubní materiál a jeho dimenze: 

Zbraslav DN 50 [m] DN 80 [m] DN 100 [m] DN 150 [m] Celkem [m] 

ocel - 2 773 - 775 

lineární polyethylen 57 93 - - 150 

polyvinylchlorid - 120 2902 1915 4937 

tlaková litina šedá - 88 2918 1318 4324 

celkem 10186 

Stanoviště DN 50 [m] DN 80 [m] DN 100 [m] Celkem [m] 

lineární polyethylen 240 - - 240 

polyvinylchlorid - 1944 1089 3033 

celkem 3273 

Litostrov DN 80 [m] DN 100 [m] Celkem [m] 

lineární polyethylen 2240 - 2240 

tlaková litina šedá - 120 120 

celkem 2360 

Ludvíkov DN 50 [m] DN 80 [m] Celkem [m] 

polyvinylchlorid - 1355 1355 

lineární polyethylen 317 308 625 

celkem 1980 

Krokočín DN 80 [m] Celkem [m] 

polyvinylchlorid 3264 3264 

Hluboké DN 80 [m] Celkem [m] 

polyvinylchlorid 2947 2947 

lineární polyethylen 269 269 

 celkem 3216 
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Újezd u Rosic DN 80 [m] DN 100 [m] DN150 [m] Celkem [m] 

polyvinylchlorid 22 2171 707 2900 

Délka celkem = Zbraslav + Stanoviště + Litostrov + Ludvíkov + Krokočín + Hluboké + 

Újezd u Rosic = 27,179 km 

Stav poruchovosti Odpovídá stáří vodovodu. 

Systém údržby a kontroly technického 

stavu zařízení  

Údržba a kontrola technického stavu je prováděna 

podle Provozních řádů vypracovaných podle 

zákona o vodách v prosinci roku 2012 se 

záznamem do Systému pro podporu řízení údržby 

– SOLVER. 

Možné havárie a poruchy 
Běžné poruchy zapříčiněné stářím a technickým 

stavem. 

Způsob zabezpečení vodojemu proti 

vniknutí cizích osob a proti kontaminaci 

včetně způsobu kontroly 

Pracovník, který zjistí mimořádnou situaci, 

vyrozumí vedoucího provozu, následně bude 

vyrozuměna Policie ČR. VAS, a.s. se bude řídit 

jejími pokyny. 

Provozní údržba sítě 

Provozní údržba je prováděna podle Provozního 

řádu se záznamem do Systému pro podporu řízení 

údržby – SOLVER. 

Problémové ukazatele jakosti vody z 

hlediska vlivu distribuční sítě 
Nejsou. 

Systém provozní kontroly jakosti 

dodávané vody, místa odběru vzorků a 

způsob jejich určení, četnost a rozsah 

kontroly kvality vody v síti a u 

spotřebitele 

Viz. monitorovací program. Z kontroly zápis do 

provozního deníku a záznam do Systému pro 

podporu řízení údržby – SOLVER. 

Opatření při mimořádné situaci včetně 

systému informace zásobovaných 

obyvatel 

Při mimořádných situacích se provozovatel řídí 

pokyny hygienika, Policie ČR, popř. dalších 

orgánů. Zásobovaní obyvatelé budou vyrozuměni 

obecním rozhlasem. Informace budou rovněž 

na webu VAS, a.s. na veřejných informativních 

místech. Náhradní zásobování obyvatel bude 

provedeno podle pokynů hygienika, je možno 

využít cisteren provozovatele. O rozmístění 

cisteren budou zásobovaní občané vyrozuměni 

obecním rozhlasem, místa budou uvedena na webu 

VAS. Vypracovaná směrnice Náhradní zásobování 

pitnou vodou. 

Opatření při nutnosti náhradního 

zásobování obyvatel 
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Obr. 4.4 Vodovod: aktuální schéma SV Zbraslav – Stanoviště, Litostrov [28] 

Způsob dokumentace provozních činností 

Veškerou činnost, související s provozem, opravami a kontrolou kvality vody, má 

provozovatel povinnost zaznamenávat a evidovat. Mezi vykazované činnosti patří například 

i údaje o opravách a poruchách, haváriích, spotřebě materiálu atd. Tyto činnosti se 

zaznamenávají do provozních deníků společně s datem a podpisem osoby, která danou 

činnost vykonala. Pracovníci vedou evidenci v deníku i elektronicky. VODÁRENSKÁ 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. vlastní takzvaný „Systém pro podporu řízení údržby – 

SOLVER“, ve kterém jsou pokyny pro rozsah a četnost provozních kontrol. Tento program 

podrobně stanovuje časový i metodický postup jednotlivých prací. 

Po dobu nejméně 5 let je provozovatel povinen uchovávat a editovat záznamy rozborů kvality 

pitné vody, po dobu 10 let rozbory surové vody. Podle atomového zákona je povinnost 

uchovávat rozbory týkající se požadovaných údajů a ukazatelů tímto zákonem až do doby 

5 let od doby ukončení dodávání pitné vody pro veřejnou potřebu.  

Místa odběrů vzorků vody a požadavky na provedení rozsahu rozborů jsou uvedeny 

v programu kontroly jakosti vod. Výsledky rozborů jsou archivovány v laboratorním 

informačním systému LIMS. Rovněž je prováděna zvýšená kontrola zbytkového chloru 

ve vodě. Evidence potřebných činností souvisejících s poruchami nebo haváriemi je 

prováděna pomocí jednotného SW EP (Evidence poruch). [46] 

Na informačním SW Altus Portal se nacházejí dokumenty (směrnice, metodické pokyny, 

katalogy), které jsou využívány při provozní činnosti. Jedná se například o: 

- Směrnice o průběhu výroby a distribuci pitné vody.  

- Směrnice o řízení interního auditu. 

- Postupy při řešení mimořádných provozních stavů. 

- Směrnice o plánu krizové připravenosti Jihomoravského kraje, Vysočiny. 

- Provozní připravenost VAS na mimořádné a krizové stavy. 
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- Divizní směrnice – Náhradní zásobování pitnou vodou a náhradní odvádění odpadních 

vod. 

- Divizní směrnice – Poruchová a havarijní služba na „Vodovodech a kanalizacích“. 

- Směrnice pro dispečerská pracoviště. 

- Metrologický řád. 

- Technické standardy pro vodovody a kanalizace. 

- Katalog pracovních postupů. 

- Katalog popisů pracovních míst. 

- Řízené odkalování vodovodních řadů. 

- Sledování oprav, obnovy a rozvoje infrastruktury. 

- Příručka systému integrovaného managementu, atd. [46] 

V intervalu čtyř let probíhá školení hygienického minima pracovníků, kteří přicházejí 

do styku s otevřenou hladinou vody. 

Tab.  4.9 Četnost jednotlivých činností za uplynulý rok z programu SOLVER pro vybrané obce [46] 

Činnosti 
Zbraslav Stanoviště 

Četnost Četnost 

Čištění AN a VDJ včetně 

dezinfekce 
1x/rok 1x/rok 

Kontrola a údržba armatur na síti 2x/rok 2x/rok 

Kontrola a údržba JÚ 
v součinnosti s pravidelnou 

údržbou objektů 

v součinnosti s pravidelnou 

údržbou objektů 

Odkalování a odvzdušňování sítě 2x/rok + dle potřeby 2x/rok + dle potřeby 

Ostatní práce dle potřeby dle potřeby 

Pátrač – ostatní dle potřeby dle potřeby 

Revize hydrantů 1x/rok 1x/rok 

Vyhledávání úniků – prevence 1x/rok 1x/rok 

Provoz a údržba ÚV v součinnosti s pravidelnou údržbou objektů 

Nátěry dle harmonogramu (2 až 6 roků), dle potřeby 

Odečty fakturačních vodoměrů dle harmonogramu (měsíční, čtvrtletní, roční) 

Pravidelná údržba objektů dle harmonogramu 

Sečení travin a porostů 2-3x/rok, dle potřeby 

Výměna vodoměrů dle harmonogramu PIS 

 

Pod kontrolu a údržbu jímacího území patří: čištění záchytných příkopů, OPVZ 1x/rok, 

měření vydatnosti pramenů 1x/měsíc, vzorky 4x/rok, čištění studní 1x/5roků (dle stavu), 

kontrola studní a jímek 2x/rok a odečty. 

Mezi ostatní práce se řadí: otvírání a zavírání vody – neplatiči, pochůzky – vymáhání, 

příprava vodovodních přípojek na zaměření do geografických informačních systémů. 

Prevence znamená: hledání poruch, kontrola průtoků, tlaků, odposlech úniků vody a kontrola 

terénu nad vodovodním potrubím 1x/rok. [46] 

4.3 METODIKA POSOUZENÍ RIZIK 

Posouzení rizik spočívá v identifikaci všech existujících a potenciálních nebezpečí celého 

systému zásobování a následné charakterizaci rizik, které ze zjištěných nebezpečí mohou 
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vyplývat. Základem metody pro charakterizaci rizika (která spočívá v určení 

pravděpodobnosti výskytu nebezpečí, jeho následku a závažnosti) byla navržena matice podle 

přílohy č. 7 vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění. [2] 

Tab.  4.10 Hodnocení pravděpodobnosti výskytu nebezpečí [44] 

. Úroveň Slovní popis Meze hodnotících kritérií podle pravděpodobnosti 

výskytu 

A téměř jisté jedenkrát denně nebo trvale 

B pravděpodobné jedenkrát týdně nebo několikrát měsíčně 

C méně pravděpodobné jedenkrát měsíčně nebo několikrát ročně 

D nepravděpodobné jedenkrát ročně a méně 

E vzácné jedenkrát za pět let a více let 

Tab.  4.11 Hodnocení následků nebezpečí pro kvalitu vody a její dodávku [44] 

Úroveň  Slovní popis  Meze hodnotících kritérií podle typu následků 

a  nevýznamné  

či žádné 

kvalita 

vody 

- žádný zjistitelný vliv nebo zanedbatelné následky 

nevýznamné zvýšení hodnot ukazatele, ale ne 

překročení mezní hodnoty, nejsou ovlivněny 

organoleptické vlastnosti vody 

množství 

vody 

- občasný pokles tlaku, který však neomezí dodávku 

vody žádnému spotřebiteli 

b malé  kvalita 

vody 

- dojde ke zhoršení organoleptických vlastností 

vody, které zaregistruje menší okruh spotřebitelů 

- nebo dojde k překročení limitní hodnoty 

u ukazatele s MH, ale není překročen limit 

pro nouzové zásobování 

- nebo dojde k mírnému zvýšení hodnot 

chemického ukazatele, ale ještě ne k překročení 

NMH 

množství 

vody 

- přerušení dodávky vody do 12 h  

 

c střední kvalita 

vody 

- dojde ke zhoršení organoleptických vlastností 

vody, které zaregistruje a nepříznivě vnímá větší 

okruh spotřebitelů 

- nebo dojde k překročení limitní hodnoty 

u chemického ukazatele s NMH, ale není překročen 

limit pro nouzové zásobování 

- nebo dojde k překročení limitu pro nouzové 

zásobování u ukazatele s mezní hodnotou 

- nebo dojde (dochází) k občasnému menšímu 

překročení limitu u mikrobiologického ukazatele 

s NMH 
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množství 

vody 

- přerušení dodávky vody na 12 h až 2 dny, zajištění 

náhradního zásobování vodou (cisterny), částečné 

či úplné omezení provozu 

- nebo pokles hydrodynamického tlaku pod 0,25 

(resp. 0,15) MPa na déle než 2 dny 

- nebo vyhlášení omezení zalévání zahrádek 

a napouštění bazénů 

d  velké kvalita 

vody 

- prokazatelně dojde ke zhoršení organoleptických 

vlastností vody, voda se stane nepřijatelnou 

pro větší počet spotřebitelů  

- nebo dojde k překročení limitu pro nouzové 

zásobování u chemického ukazatele s NMH 

- nebo dojde (dochází) k významnému překročení 

limitu nebo k opakovanému překračování limitu 

u mikrobiologického ukazatele s NMH 

- nebo konzumace vody může způsobit onemocnění 

nebo úmrtí 

množství 

vody 

- přerušení dodávky na více než 2 dny – přechod 

k náhradnímu zásobování pitnou vodou 

- nebo přerušení dodávky v důsledku havárie 

citlivým odběratelům na dobu delší než 2 hodiny 

Limity pro nouzové zásobování jsou uvedeny v metodickém doporučení zpracovaném SZÚ 

dne 16.7.2018.  

Tab.  4.12 Způsob stanovení míry rizika – úroveň rizika (Matice rizik) [44] 

Pravděpodobnost 

výskytu 

Následky nebezpečí pro kvalitu vody a její dodávku 

a nevýznamné b malé c střední d velké 

A téměř jisté) 1 2 3 3 

B pravděpodobné 1 2 2 3 

C méně pravděpodobné 1 2 2 3 

D nepravděpodobné 1 1 2 2 

E vzácné 1 1 1 2 

Míra rizika: 

1 – nízká  nízké riziko, nevyžadující opatření nebo jen drobné úpravy provozu; 

lze zvládnout běžnými postupy, 

2 – střední střední riziko, podle situace může znamenat nutné zásadní úpravy provozu, 

ale také jen pravidelné monitorování stavu, 

3 – vysoká  vysoké riziko, vyžaduje urychlené řešení. 
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V aplikaci posouzení rizik je pracováno s následujícími pojmy a zkratkami: 

Kategorie následku: 

A  kvalita vody 

B  množství vody 

Nejistota (výskytu) následku: 

PRO  prokazatelný následek, který existuje nebo k němu občas dochází 

NJ nejistota; hypotetický následek, který mohl nastat, ale chybí o tom důkaz a je 

nutné další šetření k jeho průkazu 

NEP hypotetický následek, který však dosud určitě nebo velmi pravděpodobně 

nenastal 

4.4 VYHODNOCENÍ POSOUZENÍ RIZIK 

Posouzení rizik bylo zpracováno pro část systému zásobování vodou, který provozuje VAS, 

a.s., divize Brno – venkov. Jedná se o část SV Ivančice – Rosice, a to o lokalitu SV Zbraslav 

– Stanoviště, Litostrov. 

Základní objekty uvedené v posouzení rizik byly převzaty z provozně informačního systému 

(dále PIS) zpracovávaného společností VAS, a.s. Jedná se o jímací objekty, úpravnu vody, 

akumulace a vodojemy, čerpací stanice a automatické tlakové stanice na území SV Zbraslav – 

Stanoviště, Litostrov. Typy objektů – povodí, dezinfekce vody a síť byly do programu 

posouzení rizik vloženy samostatně. Na každém z těchto míst se provádělo posouzení 

z důvodu stanovení rizika nebezpečí pro kvalitu a množství vody. Před samotným 

vyplňováním událostí jsem provedla s pracovníkem společnost VAS, a. s. fyzickou prohlídku 

všech přístupných částí vodovodního systému. Při této obchůzce mi pracovník sdělil provozní 

informace o objektech v zájmovém území. Rovněž jsem si obstarala vstupní informace, např. 

rozbory jakosti surové, upravené a pitné vody z předešlých pěti let, provozní deníky, provozní 

řády vodovodu zpracované podle zákona o vodách atd. 

Stručný popis systému zásobování vodou pro část SV Zbraslav – Stanoviště, Litostrov: 

Z jímacího objektu ZB 4 Zbraslav je podzemní voda jímána na úpravnu vodu Zbraslav. 

Ze surové vody je na technologické lince ÚV snižován obsah železa a manganu. Takto 

upravená voda je hygienicky zabezpečena chlornanem sodným a je akumulována ve dvou 

akumulačních nádržích o objemu 2 x 7,5 m3 nacházejících se přímo v místnosti technologické 

linky ÚV. V objektu ÚV jsou osazena čerpadla (1 l.s-1) dopravující vodu z AN do vodojemu 

Litostrov (objem 2 x 50 m3). V předmětném VDJ je instalována automatická tlaková stanice 

pro tlakové pásmo obce Litostrov (436–456 m n.m.). V úpravně vody Zbraslav jsou osazena 

i čerpadla (3,5 l.s-1) pro distribuci pitné vody do I. tlakového pásma obce Zbraslav           

(454–516 m n.m.) a dále do vodojemu Zbraslav o objemu komor 2 x 150 m3. Ve vodojemu 

Zbraslav se nachází ATS (3 l.s-1) dopravující vodu do II. tlakového pásma Zbraslav         

(454–516 m n.m.).  

Z jímacího objektu HV 1 Stanoviště je podzemní voda jímána do VDJ Stanoviště o objemu 

2 x 100 m3. Ve vodojemu je surová voda hygienicky zabezpečena chlornanem sodným. 

Z vodojemu Stanoviště je voda distribuována do I. tlakového pásma obce Stanoviště       

(490–530 m n.m.), dále do obce Krokočín (470–496 m n.m.), do obce Újezd u Rosic               

(472 – 482 m n.m.) a následně do obce Hluboké (454-474 m n.m.). Ve VDJ Stanoviště je 
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umístěna ATS  (3,89 l.s-1) pro dopravu pitné vody do II. tlakového pásma obce Stanoviště 

(490–520 m n.m.) a obce Ludvíkov (514–518 m n.m.).  

Pitná voda, především z prameniště Moravské Bránice nebo z ÚV Ivančice (provoz Ivančice), 

je dopravována na ČS Příbram, provozovanou provozem Rosice. Přes armaturní šachtu 

Březina je možné dopravovat pitnou vodu do II. tlakového pásma rozvodné sítě obce Zbraslav 

a dále do VDJ Zbraslav. Rovněž je uskutečňováno smíchání pitné vody z armaturní šachty 

Březina s vodou z jímacího území Stanoviště ve vodojemu Stanoviště. Zásobování vodou 

v obou směrech závisí na okamžitých podmínkách vydatnosti. 

Poruchovost a ztráty v síti: 

Průměrná poruchovost hodnocené oblasti je 0,07 poruch.km-1.rok-1. Ukazatel ztráty vody 

ve vodovodní síti vzhledem ke stáří a délce sítě dosahuje velmi dobrých parametrů 11,8 %. 

Děje se tak i díky odpovědnosti společnosti k provozovanému majetku, vynakládaným 

prostředkům do oprav, údržby vodovodní infrastruktury a systematické péči o ni. Vysoký 

podíl na nízkých ztrátách má rovněž rozdělení vodovodní sítě na tzv. měřící okrsky, 

na kontinuálním sledování průtoků na vstupech do okrsků, vyhodnocování ztrát v okrscích 

pracovníky VAS, a.s. a následnému pátrání po skrytých únicích na vodovodní síti. 

Pro provoz a údržbu vodovodní sítě je důležitý vhodný trubní materiál a další příslušenství 

sítě. Jelikož ke kolaudaci objektů vodovodního systému musí být předkládány atesty 

k použitým materiálům, které přicházejí do styku s vodou, podle vyhlášky č. 409/2005 Sb., 

o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou a na úpravu 

vody, není s touto událostí při vypracování posouzení rizik dále pracováno. 

V zájmové oblasti infiltračního území podzemních vodních zdrojů jsem se zabývala 

identifikací nebezpečí v následujících okruzích: stavby a související infrastruktura, dopravní 

infrastruktura, zemědělská a lesní činnost (bodové i plošné zdroje kontaminace vody), 

přírodní riziko (ohrožení vodního zdroje vlivem přírodních poměrů vzhledem ke kvalitě 

i kvantitě vody). S pracovníkem VAS jsem provedla kontrolu ochranných pásem 

a samostatných jímacích objektů surové vody, a to jejich stavebně technického stavu, provozu 

a údržby. Na základě zjištěným údajů jsem provedla posouzení rizik, jehož cílem bylo v první 

fázi stanovení míry rizik. U identifikovaných nebezpečí (událostí), které měly vyšší míru rizik 

jak jedna (nízká rizika), jsem provedla návrh kontrolních a nápravných opatření vedoucích 

k eliminaci nebo zmírnění hrozících rizik. Navržená opatření byla následně konzultována 

s výrobně technickým náměstkem dané divize. 

4.4.1 Identifikace nebezpečí s nápravnými opatřeními 

Tabulky, které se nachází v příloze číslo jedna, zahrnují podrobně popsané události s možným 

následkem, příslušnou kategorií a nejistotou následku. Dále tabulky obsahují 

pravděpodobnost výskytu události, následky nebezpečí a míru rizika. V tabulce jsou rovněž 

uvedena zrealizovaná kontrolní a nápravná opatření.  

Metodika vytvořená VAS, a.s. také nabízí takzvané vodítko pro nápravná a kontrolní opatření, 

které zpracovateli posouzení rizik napomáhá najít optimální opatření. Sloupec s vodítkem 

jsem ovšem do výstupu nezobrazila. 

Z celkového počtu 101 hodnocených událostí nebyla do vysokého rizika zařazena žádná 

nebezpečná událost. Do kategorie 2 – „střední riziko“ bylo zařazeno pět nebezpečných 

událostí. 96 událostí se nachází v kategorii 1 – „nízké riziko“.  
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Nízké riziko je považováno za přijatelné, i když i pro ně může být stanoveno opatření, jak 

kontrolního tak nápravného (investičního) charakteru. Nebezpečných událostí s mírou rizika 

nízkou, u kterých nebylo dosaženo pravděpodobnosti výskytu – vzácné a zároveň následku 

nebezpečí – nevýznamné, bylo čtrnáct. Tabulka s těmito riziky společně se středními riziky je 

uvedena v příloze číslo 2. 

Podrobněji jsem se však věnovala nebezpečným událostem, u kterých vyšla míra rizika větší 

než 1. V tomto případě se jednalo pouze o rizika střední. K těmto rizikům jsem navrhla 

nápravná opatření, která odstraní nebo zmírní nepřijatelná rizika v posuzovaném systému 

zásobování vodou. 

Střední rizika s nápravným opatřením:  

Číslo události 9: Nebezpečí průniku podzemní vody do vrtu HV 1 (JO Stanoviště) v důsledku 

nevodotěsné šachty, ve které se jímací objekt nachází a z důvodu otevřeného zhlaví, které se 

v době fyzické kontroly nacházelo cca osm cm nad hladinou podzemní vody.  

Nápravným opatření je instalace ponorného čerpadla s plovákem do vodovodní šachty s vrtem 

HV 1. Po nastoupání podzemní vody cca 5 cm pod zhlaví vrtu dojde k automatickému sepnutí 

čerpadla. Po sepnutí dojde k odčerpání podzemní vody z vodoměrné šachty, a tím se zamezí 

možné nežádoucí kontaminaci surové vody. 

 

 
Obr. 4.5 HPV v šachtě s vrtem HV 1 

Číslo události 28: Surová voda neodpovídá v chemických ukazatelích parametrům pro pitnou 

vodu v důsledku přirozené geochemie podloží. Surová voda z vrtu ZB 4 (JO Zbraslav) 

obsahuje zvýšený obsah železa a manganu. Mezní hodnota železa je, dle vyhlášky 

č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost 

a rozsah kontroly pitné vody, 0,2 mg.l-1, manganu 0,05 mg.l-1.  

Již realizovaným opatřením je fungující úprava vody na úpravně vody Zbraslav. Ve vyrobené 

vodě jsou všechny hodnoty ukazatelů vyhovující dle vyhlášky č.252/2004 Sb., v platném 

znění. 
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Tab.  4.13 Hodnoty železa a manganu v surové vodě z vrtu ZB 4 za uplynulých pět let [33] 

 
Železo [mg.l-1] Mangan [mg.l-1] 

Rok Rozmezí Rozmezí 

2013 0,04-0,28 0,58-0,81 

2014 0,04-0,23 0,70-0,86 

2015 0,03-0,11 0,61-0,87 

2016 0,04-0,17 0,71-0,97 

2017 0,09-0,53 0,55-0,89 

2018 0,13-0,14 0,60-0,66 

Číslo události 66: Špatný stav potrubí a armatur. Silná koroze sužuje potrubí a armatury 

ve vodojemu Zbraslav. Projevuje se stejnoměrným úbytkem kovu po celém povrchu, který je 

ve styku s korozním prostředím. Silná koroze je patrná z obrázku 4.6. 

Nápravné opatření se shoduje s plánem financováním obnovy. Do konce roku 2023 dojde 

k výměně strojně technologické části ve VDJ Zbraslav.  

 

 
Obr. 4.6 Koroze potrubí v AN vodojemu Zbraslav 

Číslo události 67: Stagnace vody (mrtvé kouty) způsobená konstrukčním řešením (špatná 

hydraulika). Přítokové a odtokové potrubí ve vodojemu Zbraslav se nachází v těsné blízkosti. 

Z konstrukčního hlediska se jedná o nevhodné řešení, jelikož dochází k nedostatečnému 

hydraulickému míchání vody v AN. Během proudění vody v nádrži jsou tvořeny trajektorie 

s vyšší rychlostí a místa s nižším rychlostním gradientem (u obdélníkových a čtvercových 

nádrží kouty). V těchto místech nedochází k dokonalé cirkulaci vody, a proto je zde zvýšené 

nebezpečí zhoršení kvality vody. S cirkulací vody úzce souvisí i nastavení využívaného 

objemu vodojemu. V případě, že jsou spínací hladiny čerpadel nastaveny v malém rozsahu, 

nedochází k výměně vody v celém objemu akumulační nádrže. To může být podpořeno 
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dalším faktorem čímž je hloubka umístění potrubí pro odběr vody z akumulační nádrže, voda 

pod potrubím se jen částečně mění, a to podle rychlosti na vtoku do odběrného potrubí. 

 
Obr. 4.7 Vliv umístění odtoku a přítoku na proudění v AN: nad sebou ve stejné stěně, ve stejné polovině 

nádrže, v opačných stěnách (proti sobě) [7] 

I u tohoto nebezpečí se nápravné opatření shoduje s plánem financování obnovy. Jde 

o rozsáhlou rekonstrukci vodojemu Zbraslav. V rámci rekonstrukce dojde mimo jiné 

k rozdílnému konstrukčnímu provedení při instalaci potrubí v akumulačních nádržích. 

Přítokové a odtokové potrubí se bude nacházet dál od sebe, aby nedocházelo ke stagnaci 

vody. 

 

 
Obr. 4.8 Vystrojení AN ve vodojemu Zbraslav 

Číslo události 100: Provedeno propojení jiného (soukromého) zdroje na vodovod 

pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů. Tlak 

ve vodovodním řadu klesne na nižší hodnotu, než je velikost tlaku v místním rozvodu –

způsobeno čerpáním vody z jiného (soukromého) zdroje do rozvodu propojeného 

s vodovodem pro veřejnou potřebu. V oblasti se vyskytuje hodně soukromých studní. 
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V případě jejich napojení na domácí rozvod dochází k nelegálnímu napojení, není dodržován 

zákon č. 274/2001 Sb., v platném znění. Paragraf 11 odst. 2 tohoto zákona udává, že potrubí 

vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů 

nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod 

pro veřejnou potřebu vody. 

Nápravné opatření: Provozovatel při odečtu stavu vodoměru provádí kontrolu blízkého okolí 

osazení vodoměru. V případě evidentního napojení jiného zdroje na rozvod požaduje jeho 

zrušení nebo podá podnět na vodoprávní úřad (pokuta až 100 000 Kč).  Občané jsou 

informováni o možném nebezpečí kontaminace vody. I oddělení uzávěrem vody je 

nepřípustné. Občané budou nově upozorněni na nezákonost propoje v místních zpravodajích – 

spolupráce s obcí. Budou informováni o možném nebezpečí kontaminace vody ve vodovodu 

pro veřejnou potřebu. 

4.4.2 Souhrnné výsledky 

Z tabulky 4.14 je patrné, kolik je v posuzovaném vodovodním systému nízkých, středních 

a vysokých rizik před realizací nápravných opatření. 

Tab.  4.14 Míra rizik před realizací nápravných opatření 

SV Ivančice – Rosice: Míra rizika 

SV Zbraslav – Stanoviště, Litostrov 1 - nízká 2 - střední 3 - vysoká CELKEM 

Zdroje vody (okolí zdrojů, OPVZ, JO) 34 2 0 36 

Úpravna vody (UV, hygienické 

zabezpečení, dochlorvání na síti) 
24 0 0 24 

Distribuční síť (VDJ, ČS, vodovodní síť) 38 3 0 41 

CELKEM 96 5 0 101 

Po realizaci nápravných opatření dojde ke snížení míry rizika.  

Tab.  4.15 Předpokládaná míra rizik po realizaci nápravných opatření 

SV Ivančice – Rosice: Míra rizika 

SV Zbraslav – Stanoviště, Litostrov 1 - nízká 2 - střední 3 - vysoká CELKEM 

Zdroje vody (okolí zdrojů, OPVZ, JO) 36 0 0 36 

Úpravna vody (UV, hygienické 

zabezpečení, dochlorvání na síti) 
24 0 0 24 

Distribuční síť (VDJ, ČS, vodovodní síť) 41 0 0 41 

CELKEM 101 0 0 101 

Tabulka v příloze číslo 3 uvádí již zrealizovaná kontrolní a nápravná opatření, plánovaná 

kontrolní a nápravná opatření a předpokládanou míru rizika po realizaci nápravných 

a kontrolních opatření. Podle tabulky je patrné, že navrženými opatřeními dojde ke snížení 

míry rizika na nízkou míru rizika, což znamená, že nápravná opatření jsou navržena správně. 

4.5 PROVOZNÍ MONITOROVÁNÍ KRITICKÝCH BODŮ 

Provozní monitorování kritických bodů, které vyplynou z posouzení rizik, budou zaneseny 

do monitorovacího programu, a to do části: 
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a) Provádění analýz vzorků vody pro stanovené ukazatele na kritických místech 

ve formě bodových odběrů nebo kontinuálního měření. 

b) Kontroly území, objektů, procesů nově přiřazených do aplikace Systému 

pro podporu řízení údržby – SOLVER. Provedení těchto kontrol je zaznamenáváno 

v systému SOLVER nebo do provozních deníků.  

Z provedeného posouzení rizik nevyplynula žádná nová kritická místa, která by měla být nově 

monitorována. V tomto případě bude zachován rozsah plánu kontroly prováděný 

před vypracováním posouzení rizik. 

4.6 VERIFIKACE 

Ověření správnosti posouzení rizik bude prováděno pomocí třech indikátorů: 

- Sledování kvality pitné vody podle monitorovacího programu (pitná voda musí 

splňovat stanovené hygienické požadavky a nesmí docházet ke zhoršování její 

kvality). 

- Vyhodnocování příčin a počtu stížností obyvatelů. 

- Vyhodnocování příčin, počtu poruch a havárií.  

Pokud četnost neshod s hygienickými limity nebo počty stížností a poruch budou mít rostoucí 

trend, bude přikročeno k přezkoumání účinnosti posouzení rizik. [2] 

4.7 PŘEZKOUMÁNÍ ÚČINNOSTI 

Platnost posouzení rizik bude přezkoumána nejméně do pěti let od schválení provozního řádu 

orgánem ochrany veřejného zdraví. Jestliže by došlo k významné havarijní situaci kvůli 

nebezpečí, které šlo předvídat a situaci tak předejít, bude posouzení rizik aktualizováno 

neprodleně. K aktualizaci dojde rovněž v případě, že verifikace ukáže, že posouzení rizik 

a z něho vyplývající provozní opatření nefungují správně nebo při změně podmínek provozu 

(např. ve využití povodí zdroje a OPVZ, zavedení nové technologie úpravy vody atd.). [2] 
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5  POSOUZENÍ RIZIK - WATERRISK 

Další aplikací k vypracování posouzení rizik, kterou budu používat je softwarová aplikace 

WaterRisk (2B06039), kterou vyvinul Ústav vodního hospodářství obcí Fakulty stavební 

VUT v Brně ve spolupráci s externí programátorskou firmou již v letech 2006–2010. Celý 

název projektu je Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování 

pitnou vodou. 

Software umožňuje uživatelům pomocí internetového prohlížeče (verze MS Explorer 6 

a vyšší) provádět analýzu rizik. Uživatelé mají přístup k aplikaci až po registraci, kterou 

provádí ručně administrátor technické podpory po ověření totožnosti žadatele. Jedná se 

o interaktivní systém, který reaguje na prováděné změny, umožní ukládání projektů, jejich 

editaci a kopírování, dále také generování, prohlížení a tisk výsledků analýzy rizik. 

Softwarová aplikace je provozována pouze na jednom serveru, mimo tento server není 

aplikace dostupná a není volně distribuována. [7] 

Jednotlivé kroky analýzy rizik jako – osoba odpovědná za zpracování posouzení rizik, popis 

systému zásobování vodou, verifikace, přezkoumání účinnosti atd., jsou totožné jako 

u metodiky vyvinuté VAS, a.s. Rozdílné jsou použité metodiky a s tím související 

vyhodnocení rizikové analýzy, které budu nadále popisovat. 

 
Obr. 5.1 Pracovní prostředí aplikace WaterRisk [47] 

5.1 METODIKA POSOUZENÍ RIZIK 

Metodika slouží pro identifikaci, kvantifikaci a řízení rizik při dodávce pitné vody. Je 

založena na implementaci teorie analýzy a řízení rizik, přičemž hlavní pozornost je věnována 
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nebezpečím a nežádoucím stavům. Metodika posouzení rizik je zvlášť prováděna pro zdroje 

pitné vody, technologické procesy úpravy vody a distribuční systém a jeho prvky. [7] 

Dle složitosti vodovodního systému volíme metodiku analýzy rizik, a to buď jako jednoduchý 

nebo komplexní systém zásobování pitnou vodou, na základě pěti definovaných ukazatelů. 

Tab.  5.1 Kritéria rozdělení systémů na jednoduché a komplexní [7] 

Kritérium Hranice 

Počet zásobovaných obyvatel 
0 až 2 000 Jednoduchý 

2 001 a více Komplexní 

Počet přípojek 
0 až 500 Jednoduchý 

501 a více Komplexní 

Délka sítě [m] 
0 až 10 000 Jednoduchý 

10 001 a více Komplexní 

Objem vody vyrobené k realizaci [m3.rok-1] 
0 až 75 000 Jednoduchý 

75 001 a více Komplexní 

Složitost použité technologie úpravy vody 

Jednoduchý systém 

Systém bez úpravy vody (pouze dezinfekce), 

nebo úprava vody odkyselováním, 

provzdušňováním. 

Komplexní systém 

Jakákoli složitější technologie, než je uvedena 

u jednoduchých systémů.                                               

Pokud je v majetkové evidenci vodovodu 

evidována úpravna vody, pak se považuje 

systém vždy za komplexní bez ohledu na ostatní 

kritéria. 

Za jednoduchý lze považovat takový vodovod, který: 

 je alespoň ve 3 kritériích ohodnocen jako jednoduchý, a zároveň, 

 v majetkové evidenci tohoto vodovodu není přítomna úpravna vody s technologií. 

Pokud systém nesplňuje současně obě výše uvedené podmínky, pak se má ve smyslu této 

metodiky považovat za komplexní. [7] 

Dle zdroje, který nebezpečí v systému vyvolává, rozeznává aplikace tři druhy nebezpečí: 

 Přírodní nebezpečí – jejich zdroji jsou přírodní vlivy (slunce, déšť, zemětřesení atd.). 

 Společenská nebezpečí – jsou generována činnostmi osob, které daný vodovodní 

systém nějakým způsobem ovlivňují. Například chování odběratelů vody, způsob 

provozování vodovodního systému a jeho údržba, platná legislativa, ale také činnost 

osob v povodí, dopravě, zemědělství, průmyslu atd. 

 Technická a technologická nebezpečí – jsou způsobena technickými vlivy, jako jsou 

například poruchy strojních zařízení, stárnutí materiálu, výpadek elektrické energie 

atd. [7] 

Hodnocení nebezpečí spočívá výběrem jedné ze tří možností v Katalogu nebezpečí: 

 Ano – pokud je nebezpečí v systému přítomno. 
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 Ne – pokud není přítomno. 

 Nevím – pokud nemá zpracovatel dostatek informací k jednoznačné odpovědi.[7] 

Nežádoucí stav (dále NS) je definován jako stav, kdy objekt ztratí svou požadovanou 

vlastnost nebo schopnost plnit požadovanou funkci. NS se dělí podle významnosti na hlavní 

a doplňkové nežádoucí stavy. Pravděpodobnost, s jakou se daný NS může v posuzovaném 

systému vyskytnout, se stanoví dle analýzy četností. Software umožňuje zpracovateli 

posouzení rizik vytvořit a přidat vlastní nežádoucí stav. [7] 

Tab.  5.2 Analýza četností – stupnice hodnocení rizikových faktorů [7] 

Hodnocení rizikového faktoru Bodové hodnocení 

Žádné závady, všechno v pořádku 0 

Nízká závažnost 1 

Středně vysoká závažnost 2 

Vysoká závažnost 3 

Faktor nehodnocen N 

Tab.  5.3 Analýza četností – referenční stupnice P0 až P3 pravděpodobnosti vzniku nežádoucího stavu [7] 

Poměr SC/SCMAX Referenční stupnice pravděpodobnosti vzniku 

SC/SCMAX = 0 P0 – Nulová pravděpodobnost 

0 < SC/SCMAX ≤ 0,30 P1 – Nepravděpodobné (< 1x za rok) 

0,30 < SC/SCMAX ≤ 0,60 P2 – Pravděpodobné (1x za týden až rok) 

0,60 < SC/SCMAX P3 – Jisté (1x týdně a častěji) 

0 % 30 % 60 % 100 % 

P1 P2 P3 

Podle charakteru následku se rozlišují čtyři skupiny: 

 Zdravotní následky. 

 Ekonomické následky. 

 Sociálně ekonomické následky. 

 Environmentální následky. [7] 
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Tab.  5.4 Hodnotící stupnice zdravotních následků [7] 

Zdravotní následky Meze hodnotících kritérií 

C3 – Vysoké 

a) Prokazatelně dojde ke zhoršení organoleptických vlastností vody, 

voda se stane nepřijatelnou pro větší počet spotřebitelů. 

b) Dojde k překročení limitu pro nouzové zásobování u chemického 

ukazatele s NMH. 

c) Dojde (dochází) k výraznému překročení limitu nebo k 

opakovanému překračování limitu u mikrobiologického ukazatele 

s NMH. 

d) Konzumace vody může způsobit onemocnění nebo úmrtí. 

C2 – Středně vysoké 

a) Dojde ke zhoršení organoleptických vlastností vody, které 

zaregistruje velký okruh spotřebitelů. 

b) Dojde k překročení limitní hodnoty u chemického ukazatele 

s NMH, ale není překročen limit pro nouzové zásobování. 

c) Dojde k překročení limitu pro nouzové zásobování u ukazatele 

s MH. 

d) Dojde (dochází) k občasnému menšímu překročení limitu 

u mikrobiologického ukazatele s NMH. 

C1 – Nízké 

a) Dojde ke zhoršení organoleptických vlastností vody, které 

zaregistruje menší okruh spotřebitelů. 

b) Dojde k překročení limitní hodnoty u ukazatele s MH, ale není 

překročen limit pro nouzové zásobování. 

c) Dojde k mírnému zvýšení hodnot chemického ukazatele s NMH, 

ale ještě ne k překročení NMH. 

C0 – Žádné či 

nevýznamné 
  

N – Nehodnoceno   

Tab.  5.5 Hodnotící stupnice ekonomických následků [7] 

Ekonomické následky Meze hodnotících kritérií 

C3 – Vysoké 
Jednoduchý systém > 200 000 Kč 

Komplexní systém > 2 000 000 Kč 

C2 – Středně vysoké 

Jednoduchý systém 40 000 až 200 000 Kč 

Komplexní systém 200 000 až 2 000 000 

Kč 

C1 – Nízké 
Jednoduchý systém < 40 000 Kč 

Komplexní systém < 200 000 Kč 

C0 – Žádné či 

nevýznamné 
  

N – Nehodnoceno   
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Tab.  5.6 Hodnotící stupnice sociálně ekonomických následků [7] 

Sociálně ekonomické 

následky 
Meze hodnotících kritérií 

C3 – Vysoké 

a) Přerušení dodávky na více než 2 dny – přechod k náhradnímu 

zásobování pitnou vodou. 

b) Časté stížnosti odběratelů na nevyhovující organoleptické 

vlastnosti vody. 

c) Negativní reference v médiích. 

d) Přerušení dodávky citlivému odběrateli na dobu delší než 2 

hodiny. 

C2 – Středně vysoké 

a) Přerušení dodávky vody na 12 h až 2 dny – zajištění náhradního 

zásobování vodou (cisterny), částečné, či úplné omezení provozu. 

b) Ojedinělé stížnosti odběratelů na jednorázově zhoršené 

organoleptické vlastnosti vody. 

c) Pokles hydrodynamického tlaku pod 0,25 (0,15) MPa na déle než 

2 dny. 

d) Vyhlášení omezení zalévání zahrádek a napouštění bazénů. 

C1 – Nízké 
a) Přerušení dodávky vody do 12 h (standartní opravy vodovodních 

řadů). 

C0 – Žádné či 

nevýznamné 
  

N – Nehodnoceno   

Tab.  5.7 Kritéria hodnocení environmentálních následků [7] 

1) Vliv na obyvatelstvo (vliv na odběratele je řešen podrobněji v rámci zdravotních  a sociálně 

ekonomických následků) narušení faktoru pohody 

2) Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce 

       Vliv na ovzduší a klima 

       Vliv na vodu 

       Vliv na půdu, území a geologické podmínky 

       Vliv na flóru a faunu 

3) Vliv na antropogenní systémy, jejich složky a funkce (vliv na dopravu, vliv navazujících 

souvisejících staveb a činností, rozvoj navazující infrastruktury, vliv na estetické kvality území, 

vliv na rekreační využití krajiny) 

4) Ostatní vlivy (biologické, vliv hluku a záření, jiné ekologické vlivy, zvýšení ekologické 

zátěže území) 
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Tab.  5.8 Způsob stanovení míry rizika – úroveň rizika (Matice rizik) [7] 

Hodnotící stupeň 
Následky 

C1 C2 C3 
P

ra
v
d

ěp
o
d

o
b

n
o
st

 

P1 K1 K2 K3 

P2 K2 K3 K4 

P3 K3 K4 K5 

Míra rizika: 

Pro P = P0 a C = C0 Nulové riziko 

K1   Velmi nízké 

K2   Nízké 

K3   Střední 

K4   Vysoké 

K5   Velmi vysoké 

5.2 VYHODNOCENÍ POSOUZENÍ RIZIK 

Při vyhodnocení rizikové analýzy metodikou WaterRisk platí to samé, co je popsáno výše 

při vyhodnocení posouzení rizik metodikou vytvořenou VAS, a.s., viz kapitola 4.4. 

V aplikace WaterRisk byl vytvořen nový projekt s názvem Diplomová práce – Zbraslavsko, 

do kterého byly vypsány základní údaje o systému zásobování vodou. Dále se do evidence 

majetku vložily základní informace o posuzovaném vodovodním systému, konkrétně o zdroji, 

úpravě vody a distribuci vody.  

5.2.1 Volba metodiky posouzení rizik 

Následovala volba složitosti systému, která byla provedena dle pěti definovaných kritérií. 

Posouzení bylo vyhodnoceno automaticky, ze základních údajů a údajů uvedených v evidenci 

majetku, jako komplexní systém. 
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Obr. 5.2 Volba metodiky systému 

Po volbě metodiky proběhla deskripce systému zakončená křížovou kontrolou úplnosti 

zadání. 

5.2.2 Identifikace nebezpečí 

WaterRisk nabízí seznam možných nebezpečí. Na základě uvedených informací o prvku 

systému a především ze znalosti souvisejících okolností ovlivňujících funkci daného prvku, 

byla vybrána nebezpečí z Katalogu nebezpečí, které na předmětném prvku SZV hrozí. 

Vodní zdroje 

Nebezpečí: 3 z 59 

Nejistota: 9 % 

Přírodní nebezpečí: 

1.16 Podzemní voda 

Dochází ke kolísání hladiny podzemní vody v úrovni podzemních konstrukcí objektů. 

V šachtě JO Stanoviště se nachází hladina podzemní vody cca 8 cm pod otevřeným zhlavím 

vrtu. Nebezpečí průniku podzemní vody do jímacího objektu v důsledku špatného 

technického stavu jímacího objektu.  

Technické a technologické nebezpečí: 

3.01 Porucha dodávky elektrické energie 

Může dojít ke krátkodobým výpadkům elektrické energie způsobené distribuční společností. 

3.06 Nevhodné vlastnosti dopravované vody 

Surová voda neodpovídá v chemických ukazatelích parametrům pro pitnou vodu v důsledku 

přirozené geochemie podloží. Surová voda z vrtu ZB 4 obsahuje zvýšený obsah železa 
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a manganu (obsah železa je v rozmezí 0,03 – 0,53 mg.l-1, manganu v rozmezí 0,55 – 0,97 

mg.l-1). Mezní hodnota železa je dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 

požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, 0,2 mg.l-1, 

manganu 0,05 mg.l-1. 

Úprava vody 

Nebezpečí: 2 z 52 

Nejistota: 3 % 

Technické a technologické nebezpečí: 

3.01 Porucha dodávky elektrické energie 

Může dojít ke krátkodobým výpadkům elektrické energie způsobené distribuční společností. 

3.02 Porucha telekomunikačních sítí, IT, porucha telemetrie 

Výpadek elektrické energie může ovlivnit také telekomunikační síť. 

Distribuce vody 

Nebezpečí: 9 z 66 

Nejistota: 8 % 

Technické a technologické nebezpečí: 

3.01 Porucha dodávky elektrické energie 

Může dojít ke krátkodobým výpadkům elektrické energie způsobené distribuční společností. 

3.02 Porucha telekomunikačních sítí, IT, porucha telemetrie 

Výpadek elektrické energie může ovlivnit také telekomunikační síť. 

3.09 Propojení systémů 

Propojení jiného zdroje surové vody na vnitřní rozvod vodovodu, který slouží pro rozvod 

pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. 

3.10 Zpětné proudění přípojky do systému 

Způsobené poškozením potrubí vedení vodovodu pro veřejnou potřebu nebo při náhlém 

extrémním odběru jiným uživatelem  

3.11 Neprůchodnost potrubí 

Ve vodojemu Zbraslav na odtoku z akumulační nádrže do vodovodní sítě není osazena 

mechanická zábrana (sací koš) proti vniknutí předmětu do potrubí. 

3.16 Nevyhovující směry proudění 

Ve vodojemu Zbraslav je odtok a přítok do akumulační nádrže umístěn v těsné blízkosti. 

3.18 Bludné proudy, koroze 

Špatný stav potrubí a armatur. Silná koroze sužuje potrubí a armatury ve vodojemu Zbraslav.  

3.19 Stárnutí materiálu a změna jeho vlastností 

Ve vodovodním systému se nacházejí litinové armatury a potrubí z let 1970–1989.  
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3.21 Špatný technický stav objektu, potrubí, armatur 

Technologické zařízení ve vodojemu Zbraslav je ve špatném stavu. 

5.2.3 Souhrnné výsledky 

Riziko: K3 

Nejistota: 4 % 

Časová platnost: 12/2019 

Stav: 100 % 

Výsledná matice rizik udává, že se ve vodovodním systému objevují 2 zanedbatelné rizika 

u vodního zdroje, 5 zanedbatelných, 1 nízké a 1 střední riziko u distribuce vody. 

 
Obr. 5.3 Matice rizik před realizací nápravných a kontrolních opatření 

Na tomto komplexním systému byly pro jednotlivé prvky vybrány a vyhodnoceny nežádoucí 

stavy, které by mohly v závislosti na vyskytujícím se nebezpečí vzniknout. V následujících 

tabulkách je uvedeno stanovení míry rizika ze všech hodnocených nežádoucích stavů. 

Vodní zdroje 

Tab.  5.9 Nežádoucí stavy vrtu ZB 4 

Vrt ZB 4 Pravděpodobnost Následky Riziko 

NS_101 Zhoršování kvality surové vody P1 C2 K1 

NS_103 Kontaminace surové vody chemickým 

znečištěním 
P0 C0 K0 

NS_105 Nedostatečná kapacita, přetížení zdroje P1 C1 K1 

Tab.  5.10 Nežádoucí stavy vrtu HV 1 

Vrt HV 1 Pravděpodobnost Následky Riziko 

NS_101 Zhoršování kvality surové vody P0 C0 K0 

NS_103 Kontaminace surové vody chemickým 

znečištěním 
P0 C0 K0 

NS_105 Nedostatečná kapacita, přetížení zdroje P0 C0 K0 
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Úprava vody 

Tab.  5.11 Nežádoucí stavy ÚV Zbraslav 

ÚV Zbraslav Pravděpodobnost Následky Riziko 

NS_202 Porucha dávkování chemikálií P1 C0 K0 

NS_203 v mikrobiologických a biologických 

ukazatelích 
P1 C0 K0 

NS_204 Nedostatečná účinnost úpravy ve fyzikálních, 

chemických a organoleptických ukazatelích 
P0 C0 K0 

Distribuce vody 

Tab.  5.12 Nežádoucí stavy VDJ Zbraslav 

VDJ Zbraslav Pravděpodobnost Následky Riziko 

DNS_307 Porušení / destrukce stavební konstrukce 

manipulační komory vodojemu 
P1 C1 K1 

NS_301 Porušení / destrukce stavební konstrukce 

akumulační nádrže vodojemu 
P0 C0 K0 

NS_302 Zhoršení kvality pitné vody v akumulační 

nádrži vodojemu 
P1 C1 K1 

NS_303 Akumulace sedimentů na dně akumulační 

nádrže vodojemu 
P2 C2 K3 

NS_305 Porucha dávkování dezinfekce P1 C0 K0 

NS_306 Kontaminace pitné vody v akumulační nádrži 

vodojemu 
P0 C0 K0 

Tab.  5.13 Nežádoucí stavy VDJ Stanoviště 

VDJ Stanoviště Pravděpodobnost Následky Riziko 

DNS_307 Porušení / destrukce stavební konstrukce 

manipulační komory vodojemu 
P0 C0 K0 

NS_301 Porušení / destrukce stavební konstrukce 

akumulační nádrže vodojemu 
P0 C0 K0 

NS_302 Zhoršení kvality pitné vody v akumulační 

nádrži vodojemu 
P0 C0 K0 

NS_303 Akumulace sedimentů na dně akumulační 

nádrže vodojemu 
P0 C0 K0 

NS_305 Porucha dávkování dezinfekce P1 C0 K0 

NS_306 Kontaminace pitné vody v akumulační nádrži 

vodojemu 
P0 C0 K0 
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Tab.  5.14 Nežádoucí stavy VDJ Stanoviště 

VDJ Litostrov Pravděpodobnost Následky Riziko 

DNS_307 Porušení / destrukce stavební konstrukce 

manipulační komory vodojemu 
P0 C0 K0 

NS_301 Porušení / destrukce stavební konstrukce 

akumulační nádrže vodojemu 
P0 C0 K0 

NS_302 Zhoršení kvality pitné vody v akumulační 

nádrži vodojemu 
P0 C0 K0 

NS_303 Akumulace sedimentů na dně akumulační 

nádrže vodojemu 
P0 C0 K0 

NS_305 Porucha dávkování dezinfekce P0 C0 K0 

NS_306 Kontaminace pitné vody v akumulační nádrži 

vodojemu 
P0 C0 K0 

Hodnocení nežádoucích stavů, u všech čerpacích stanic a automatických tlakových stanic, je 

totožné. Žádná ČS ani ATS nedisponuje akumulační nádrží, proto jsou nežádoucí stavy 

ohodnoceny stupněm 0. Jelikož jsou tabulky pro ČS Zbraslav, ČS Litostrov, ATS Zbraslav, 

ATS Stanoviště, ATS Litostrov stejné, přikládám k nahlédnutí pouze jednu tabulku. 

Tab.  5.15 Nežádoucí stavy ČS Zbraslav 

ČS Zbraslav Pravděpodobnost Následky Riziko 

NS_309 Zhoršení kvality pitné vody v akumulační 

nádrži ČS 
P0 C0 K0 

NS_301 Kontaminace pitné vody v akumulační nádrži 

ČS 
P0 C0 K0 

NS_302 Akumulace sedimentů na dně akumulační 

nádrže ČS 
P0 C0 K0 

Tab.  5.16 Nežádoucí stavy vodovodů oblasti Zbraslavska 

Vodovody oblast Zbraslavsko Pravděpodobnost Následky Riziko 

DNS_340 Koroze kovových potrubí P1 C1 K1 

NS_328 Porucha řadu s přerušením dodávky vody – 

plošné vyhodnocení 
P1 C1 K1 

NS_332 Zhoršení chuti, pachu nebo teploty 

dopravované vody 
P0 C0 K0 

NS_336 Nedostatečná hydraulická kapacita sítě P2 C1 K2 

NS_344 Porucha uzavírací armatury – šoupě – plošné 

vyhodnocení 
P1 C1 K1 

Konkrétněji budu popisovat pouze nežádoucí stavy, u kterých vyšlo riziko nejméně 2, tudíž 

nízké a střední. 
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NS_336_Nedostatečná hydraulická kapacita sítě 

 

Postižený prvek SZV: 

Vodovody SV Zbraslav – Stanoviště, Litostrov 

 

Pravděpodobnost vzniku:                  Bodové skóre celkem: 4/9 

F1 – Zvýšení potřeby vody      Bodové skóre za F1: 0 

Žádné závady 

F2 – Zvýšený hydraulický odpor – ztráty po délce   Bodové skóre za F2: 1 

Pravděpodobnost koroze potrubí byla analýzou četností DN340 ohodnocena kategorií P1. 

F3 – Zvýšený hydraulický odpor – ztráty místní   Bodové skóre za F3: 3 

Na vtoku z akumulace do vodovodní sítě ve vodojemu Zbraslav není mechanická zábrana 

(sací koš) proti vniknutí předmětů do potrubí 

 

Analýza následků:            Celkové následky (maximum): 1 

Zdravotní          Hodnocení: 0 

Žádné 

Ekonomické           Hodnocení: 1 

Náklady na osazení sacího koše do AN vodojemu Zbraslav.  

Soc. ekonomické          Hodnocení: 0 

Nedojde k přerušení dodávky vody (1 AN v provozu, 1 v rekonstrukci) 

Environmentální         Hodnocení: 0 

Žádné 

 

Použité vstupní údaje, podklady: 

Fyzická prohlídka trasy potrubí a armatur, konzultace s provozním technikem, provozní řád, 

stavební dokumentace, územní plán zásobované oblasti, analýza spotřeby vody za posledních 

5 let, umístění, technický stav a funkčnost armatur, evidence poruch, měření tlaku v potrubí, 

topologie SZV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pilotní studie posouzení rizik vybraného vodovodu   Bc. Ivana Jedličková 

Diplomová práce 

72 

 

NS_303 Akumulace sedimentů na dně akumulační nádrže vodojemu 

 

Postižený prvek SZV: 

VDJ Zbraslav – dvoukomorový typizovaný železobetonový vodojem 2 x 150 m3 

 

Pravděpodobnost vzniku:                  Bodové skóre celkem: 5/15 

F1 – Nevhodný návrh       Bodové skóre za F1: 3 

Odtok a přítok jsou umístěny v těsné blízkosti. Dochází k nedostatečnému hydraulickému 

míchání vody v akumulační nádrži, zároveň dochází ke vzniku zkratkových proudů 

a takzvaných mrtvých koutů. 

F2 – Nedostatečná údržba       Bodové skóre za F2: 0 

Kontrola je prováděna dle provozního řádu. 

F3 – Technický stav objektu       Bodové skóre za F3: 2 

V akumulační nádrži vodojemu je viditelná rozsáhlá koroze potrubí a armatur. 

F4 – Nevhodné vlastnosti dopravované vody    Bodové skóre za F4: 0 

Kvalita dopravované vody vyhovuje vyhlášce MZd č.252/2004 Sb., v platném znění. 

F5 – Biofilm, biologické oživení vody, vzdušná kontaminace Bodové skóre za F5: 0 

Bez biofilmu, žádné závady. 

 

Analýza následků:            Celkové následky (maximum): 2 

Zdravotní          Hodnocení: 0 

Žádné 

Ekonomické         Hodnocení: 2 

Celkové náklady na výměnu potrubí a armatur v AN vodojemu Zbraslav. 

Soc. ekonomické        Hodnocení: 0 

Nedojde k přerušení dodávky vody (1 AN v provozu, 1 v rekonstrukci) 

Environmentální        Hodnocení: 0 

Žádné 

 

Použité vstupní údaje, podklady: 

Fyzická prohlídka objektu a jeho okolí, konzultace s provozním technikem, provozní řád, 

stavební dokumentace, záznamy o provedených opravách a údržbě, údaje o provozovateli 

SZV, rozbory vody na přítoku a odtoku z akumulační nádrže, údaje z automatického 

monitoringu, analýza spotřeby vody za posledních 5 let a plán údržby 
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5.2.4 Nápravná opatření 

Dle softwarové aplikace WaterRisk  bylo zjištěno pouze jedno nepřijatelné riziko, tudíž bude 

navrženo jedno nápravné opatření. 

Nápravným opatřením je rekonstrukce vodojemu Zbraslav. Při rekonstrukci dojde k výměně 

strojně technologické části a k jinému konstrukčnímu provedení při instalaci potrubí 

v akumulačních nádržích. Při rekonstrukci dojde i k osazení sacího koše na vtoku AN 

do vodovodní sítě. 

Po realizaci tohoto nápravného opatření dojde k tomu, že NS_303 Akumulace sedimentů 

na dně akumulační nádrže vodojemu a NS_336_Nedostatečná hydraulická kapacita sítě, 

budou ohodnoceny stupněm 0, tzn. žádné. 

Po realizaci nápravných opatření dojde ke snížení míry rizika na přijatelné. 

 
Obr. 5.4 Matice rizik po realizaci nápravných opatření 
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6  POROVNÁNÍ METODIK POSOUZENÍ RIZIK 

V této diplomové práci byly využity dvě rozdílné metodiky. Obě metodiky jsou dle platné 

legislativy správně, ovšem jsou mezi nimi jisté rozdíly. 

Zatímco metodika VAS má stejnou metodiku posouzení rizik pro malé i velké vodovodní 

systémy, WaterRisk volí metodiku posouzení rizik dle složitosti systému na jednoduchý nebo 

komplexní systém zásobování pitnou vodou. Děje se tak na základě pěti definovaných 

ukazatelů. 

Hodnocení nebezpečí: 

Metodika VAS: nabízí uživateli k ohodnocení předdefinované nebezpečné události k dané 

části vodovodního systému. Pokud zpracovatel posouzení rizik uzná, že v posuzovaném 

vodovodním systému riziko dané nebezpečné události nehrozí, má možnost danou  událost 

odstranit. Jestliže se uživatel nerozhodne pro odstranění události, provede její posouzení, 

to znamená, že ohodnotí pravděpodobnost výskytu a následky nebezpečí. Pro lepší orientaci  

orgánu ochrany veřejného zdraví (dále OOVZ), který bude schvalovat provozní řád, jehož 

součástí je i posouzení rizik, se bude pro všechny uváděné události vyplňovat  kategorie 

následku a nejistota následku. Kategorií následku je sděleno, zda posuzovaná událost může 

mít vliv na jakost nebo na množství vody. Vyplněním nejistoty následku se sděluje, zda se 

následek posuzované události stal prokazatelně nebo hypoteticky. U hypotetického následku 

se ještě zamýšlíme nad tím, zda hypotetický následek  nastal, ale chybí o tom důkaz a je nutné 

další šetření k jeho průkazu nebo může nastat, či hypotetický následek dosud určitě 

nebo velmi pravděpodobně nenastal. 

WaterRisk: umožňuje si z Katalogu nebezpečí vybrat pouze ta rizika, která na posuzovaném 

vodovodním systému hrozí. Hodnocení nebezpečí spočívá výběrem jedné ze tří možností – 

ano, ne, nevím. Dále aplikace pracuje pouze s riziky, které byly vybrány, a automaticky 

generuje nežádoucí stavy. 

Pravděpodobnost výskytu nebezpečí: 

Metodika VAS: výběr z pěti možných variant – téměř jisté, pravděpodobné, méně 

pravděpodobné, nepravděpodobné, vzácné. Meze hodnotících kritérií podle pravděpodobnosti 

výskytu jsou totožné s  vyhláškou č. 252/2004 Sb., v platném znění 

WaterRisk: pravděpodobnost výskytu nebezpečí se nevolí z předem určených možností, jako 

je to u metodiky vytvořené VAS. Software pravděpodobnost, s jakou se daný nežádoucí stav 

může v posuzovaném systému vyskytnout, vyhodnotí z analýzy četností. Jedná se 

tak z bodového ohodnocení rizikové faktoru – 0 bodů (žádné závady, všechno v pořádku), 

1 bod (nízká závažnost), 2 body (středně vysoká závažnost), 3 body (vysoká závažnost) 

a nehodnoceno. Dále analýza četností spočívá v referenční stupnici, jejíž hodnocení probíhá 

podle vzorce automaticky. Referenční stupnice pravděpodobnosti vzniku se skládá ze 4 částí 

– nulová pravděpodobnost, nepravděpodobné, pravděpodobné a jisté. Meze hodnotících 

kritérií jsou odlišné od vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění, ovšem jsou srovnatelné, 

což vyhláška dovoluje. 
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Následky nebezpečí: 

Metodika VAS: uvádí dvě kategorie následků nebezpečí – kvalita vody a množství vody. 

Meze hodnotících kritérií podle typu následků jsou čtyři – nevýznamné, malé, střední a velké. 

Hodnotící stupnice je totožná s vyhláškou č. 252/2004 Sb., v platném znění. 

WaterRisk: podle charakteru následku rozlišuje čtyři skupiny – zdravotní, ekonomické, 

sociálně ekonomické a environmentální následky. Zdravotními následky jsou v metodice 

VAS myšlena nebezpečí spojená s kvalitou vody, sociálně ekonomickými následky jsou 

myšlena nebezpečí spojená s množstvím vody. Metodika VAS neřeší ekonomické 

ani environmentální následky. Hodnotící stupnice následků má pět kategorií – nehodnoceno, 

žádné či nevýznamné, nízké, středně vysoké a vysoké. Slovní ohodnocení nízkého, středně 

vysokého a vysokého následku je totožné se slovním ohodnocením uvedeném ve vyhlášce 

č. 252/2004 Sb., v platném znění. WaterRisk slovně neohodnocuje žádné či nevýznamné 

následky a oproti vyhlášce nabízí možnost nehodnoceno. Celkové ohodnocení následků 

nebezpečí se dá považovat za srovnatelné s vyhláškou č. 252/2004 Sb., v platném znění. 

Míra rizika (matice rizik): 

Metodika VAS: matice rizik, která určuje míru rizika je sestavena v poměru 5:4. Míra rizika 

je ve třech kategoriích – nízké riziko, střední riziko, vysoké riziko. Slovní ohodnocení míry 

rizika je shodné se slovním ohodnocením uvedeným ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., v platném 

znění. 

WaterRisk: matice rizik je v poměru 3:3. Míra rizika je v pěti kategoriích – zanedbatelné, 

nízké, střední, vysoké a velmi vysoké riziko. Matice rizik je srovnatelná s vyhláškou 

č. 252/2004 Sb., v platném znění. 

Dle uvedených rozdílů mezi metodikami je jasně vidět, že metodika VAS byla vytvořena 

po novelizaci vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění. Metodika WaterRisk byla 

vyhotovena před uvedením posouzení rizik v uvedené vyhlášce. V metodice VAS se 

vyskytuje totožný způsob hodnocení pravděpodobnosti výskytu nebezpečí, způsob hodnocení 

následků nebezpečí pro kvalitu vody a její dodávku, způsob stanovení míry rizika i jejich 

meze hodnotících kritérií včetně slovního popisu. Jelikož byla metodika WaterRisk tvořena 

již v letech 2006-2010, nejsou způsoby posouzení rizik totožné, ale jsou srovnatelné. Tato 

skutečnost ovšem nemá vliv na kvalitu posouzení a vyhláška takovéto odchylky toleruje. 

Podle mého názoru byla řada poznatků a zkušeností z metodiky WaterRisk přenesena 

do posouzení rizik uvedené ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., v platném znění.  

6.1 DOPORUČENÍ 

Doporučení bych dala v oblasti sestavení týmu, který posouzení rizik bude provádět. V týmu 

by měl mít svoje místo pracovník, který se dlouhodobě zabývá stanovením ochranných 

pásem, jelikož tuto oblast považuji za jednu z nejzásadnějších. Dojde-li totiž z jakýchkoliv 

důvodů ke znehodnocení zdroje, zdroj se může stát nepoužitelným nebo sanace, popřípadě 

následná úprava vody vyžaduje značné náklady. Rovněž bude velmi důležitý člověk, který se 

v daném provozu bude podílet na všech fyzických kontrolách objektů a bude velkým 

přínosem při vzájemném porovnání objektů a udržení vypracovatelnosti posouzení rizik 

na obdobné úrovni. 
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Mým dalším doporučením je první vypracované posouzení rizik poslat neoficiální cestou 

příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví k vyjádření. Orgán ochrany veřejného zdraví 

by se měl chovat jako takzvaný poradce. Zpracovatel posouzení rizik by měl možnost 

zapracovat požadavky sdělené OOVZ před odevzdáním dokumentu oficiální cestou. 

6.1.1 Metodika VAS 

Metodika VAS byla vytvářena v průběhu realizace mojí diplomové práce. Nebyla předem 

prověřena. Během tvorby posouzení rizik byla několikrát pozměněna. Důvodem změn byla 

především využitelnost aplikace pro všechny divize VAS, a to pro vypracování rizik jak 

pro místní, tak skupinové vodovody. Dále splnění požadavků KHS Brno a Jihlava, pod které 

VAS provozně patří. Posouzení rizik jsem prováděla pro všechny navržené události uvedené 

v číselníku událostí. Mé doporučení pro vypracovávání posouzení rizik u skupinových 

vodovodů, je následující.  

V jednotlivých částech zásobování vodou, u míry rizika nízké (1) uvádět jen ty nebezpečné 

události, které nebudou zanedbatelné, tj. s pravděpodobností výskytu vzácné a s následkem 

nebezpečí nevýznamné. Důvodem je, že u odpovědného provozovatele systému zásobování 

vodou, by se vyskytovalo vysoké množství událostí, pro které není třeba v současné době 

provádět jiná kontrolní nebo provozní opatření. Naopak pro OPVZ II. stupně, okolí jímacích 

objektů a povodí, bych doporučovala uvádět všechny adekvátní události, a to z důvodu 

zanesení vstupních dat do systému zásobování vodou a informování OOVZ o současném 

stavu území. Důvodem je provést souhrn rizikovosti vstupů, které provozovatel a majitel 

vodovodního systému přímo neovlivní, ale měl by být na případný vnos nebezpečí 

do systému připraven, aby nadále dodával spotřebitelům vodu s vyhovující kvalitou.  

6.1.2 WaterRisk 

Jelikož jsem svoji diplomovou práci zpracovávala také v programu WaterRisk, přikládám 

nějaké své poznatky a případné doporučení ke zvýšení komfortu při vypracovávání posouzení 

rizik v této aplikaci. 

Při založení nového projektu v aplikaci WaterRisk se nesmí opakovat ID projektu v rámci 

celého účtu vodárenské společnosti. Pokud zpracovatel zadá ID projektu takové, které již 

v systému existuje, nový projekt se nezaloží a vyběhne pouze nápis „Err“. Nad nápisem je 

sice tlačítko Nápověda, které když uživatel otevře, přečte si mimo jiné, že se nesmí ID 

opakovat v celém systému. Avšak stejně doporučuji vyskakovací okno, které zpracovatele 

upozorní, že se jeho nový projekt nezaložil právě díky zmíněnému problému. Nápis „Err“ 

totiž může být pro zpracovatele analýzy rizik matoucí a nemusí vědět, z jakého důvodu se 

mu nový projekt nezaložil. 

 

 
Obr. 6.1 Po zadání stejného ID projektu při založení nového projektu v aplikaci WaterRisk 
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Po úspěšném založení projektu s vyplněnými základními údaji následuje doplnění 

spolupracovníků, vložení dokumentů, vyplnění evidence majetku, rozhodnutí o volbě 

metodiky a takzvaná deskripce systému.  

V deskripci systému probíhá po krocích sestavení celého vodovodního systému a jeho 

důkladný popis. Důležité je zde pořadí, které je následující: definice tlakových pásem a popis 

jednotlivých prvků systému. Toto pořadí je důležité, jelikož k jednotlivým prvkům systému 

přidáváme příslušné tlakové pásmo či pásma. Z tohoto důvodu doporučuji přesunout tlaková 

pásma na začátek řady, aby zpracovatel jasně věděl, že má začít právě od nich. Pokud jsou 

tlaková pásma až na konci, jako je tomu teď, uživatel zjistí, že měl nejdříve začít jimi 

až ve chvíli, kdy začne popisovat konkrétní prvek a dostane se k řádku, ve kterém ho systém 

vyzve, aby přiřadil příslušné tlakové pásmo. 

 
Obr. 6.2 Pořadí prvků v deskripci systému v aplikaci WaterRisk 

Drobným nedostatkem v deskripci systému hodnotím i nemožnost smazání tlakového pásma. 

V případě, že uživatel chybně zadá více tlakových pásem, než vodovodní systém má, není 

možnost smazání těchto chybných tlakových pásem. Zpracovateli nezbývá nic jiného, než si 

vytvořit zcela nový projekt a tento už dále nepoužívat. Je to z důvodu probíhající křížové 

kontroly úplnosti zadání mezi počtem jednotlivých objektů v listu majetkové evidence 

a počtem objektů, které byly do systému vloženy při jeho deskripci. Musí proto probíhat 

soulad mezi evidencí majetku a deskripcí systému. 

U ostatních objektů (vodní zdroje, úprava vody, distribuce vody) se nabízí možnost „Odstranit 

prvek“ viz obrázek 6.3. Mým doporučením je doplnění možnosti odstranění tlakového pásma, 

jako je to u všech ostatních objektů. Zpracovateli se tímto při chybném zadání umožní tlakové 

pásmo pouze smazat a nemusí zakládat celý projekt znovu. 
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Obr. 6.3 Možnost odstranění prvku v deskripci systému v aplikaci WaterRisk 

Dále pokračuje posouzení rizik krokem identifikace nebezpečí s následnou analýzou rizik. 

V analýze rizik se provádí generování nežádoucích stavů na základě deskripce systému 

a provedené identifikace nebezpečí. Po vygenerování nežádoucích stavů se zobrazí tabulka, 

ve které jsou uvedeny jednotlivé nežádoucí stavy, které se mají ohodnotit. 

Některé nežádoucí stavy jsou navzájem propojené, například v NS336 „Nedostatečná 

hydraulická kapacita sítě“ je otázka související s NS344 „Porucha uzavírací armatury – šoupě 

– plošné vyhodnocení“. Konkrétně se jedná o tvrzení: „Pravděpodobnost poruchy uzavírací 

armatury byla analýzou četností NS344 ohodnocena kategorií P1“, popřípadě P2, P3. 

Nežádoucí stav 336 je ovšem v pořadí jako první, tudíž zpracovatel nemůže na toto tvrzení 

odpovědět správně před tím, než by NS344 ohodnotil. Proto zde navrhuji prohození těchto 

NS, aby na sebe logicky navazovaly. 

 
Obr. 6.4 Posloupnost konkrétních NS v aplikaci WaterRisk 

U nežádoucích stavů bych také přidala tlačítko odstranit. U čerpacích stanic se objevují 

nežádoucí stavy spojené s akumulační nádrží. Například, NS309 „Zhoršení kvality pitné vody 

v akumulační nádrži ČS“, NS310 „Kontaminace pitné vody v akumulační nádrži ČS“ nebo 

NS311 „Akumulace sedimentů na dně akumulační nádrže ČS“. Pro zájmové území jsou tyto 

NS zcela zbytečné, jelikož ani jedna ze dvou čerpacích stanic a tří automatických tlakových 

stanic akumulační nádrží nedisponuje. Pro zcela správné vypracování analýzy rizik je ovšem 

důležité mít všechny NS ohodnoceny. Z tohoto důvodu jsem všechny ČS i ATS ohodnotila 

stupněm 0. Mnohem jednodušší by ovšem bylo tento nevyhovující nežádoucí stav v případě 

potřeby pouze odstranit. 

 
Obr. 6.5 Nemožnost odstranit nevyhovující NS v aplikaci WaterRisk 
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Po tomto kroku následují nápravná a kontrolní opatření. Zde bych navrhla, aby se znovu 

objevila matice rizik a konkrétní rizika, která spadají do kategorie střední, vysoká a velmi 

vysoká. Při větším počtu těchto rizik je totiž velmi náročné, aby si je zpracovatel všechny 

zapamatoval. Jestliže se matice rizik při tomto kroku zobrazí znovu, uživatel nemusí chodit 

zpět do kroku Analýza rizik, ale má rizika a k nim přiřazená nápravná a kontrolní opatření 

pospolu. 

Metodika vytvořená SZÚ udává: „Každé nápravné opatření musí být konkrétní a jasně 

specifikované, s uvedením zodpovědných osob za jeho splnění a s termínem plnění.“ Vzhledem 

k tomuto tvrzení doporučuji vložit řádek s názvem Zodpovědná osoba, které navrhuji umístit 

pod řádek s termínem plnění. 

 

 
Obr. 6.6 Doplnění řádku se zodpovědnou osobou k nápravným opatřením v aplikaci WaterRisk 
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7  ZÁVĚR 

Vypracování posouzení rizik je možné chápat jako další opatření, kterým se provádí kontrola 

plnění dlouhodobě platných legislativních požadavků v celém procesu výroby vody. Celý 

proces (jímání, úpravy, akumulace a distribuce vody) má mít provozovatel a majitel 

vodovodní infrastruktury „pod kontrolou“. Kromě základních povinností, které musí plnit, 

aby dodával vodu v dostatečném množství a ve vyhovující kvalitě, je zákonem 

č. 274/2001 Sb., v platném znění, stanovena povinnost udržovat a obnovovat infrastrukturní 

majetek. Plán financování obnovy vodovodů je povinen zpracovat a realizovat vlastník 

vodovodu, a to od konce roku 2008 na dobu nejméně 10 kalendářních let. Plán financování 

obnovy vodovodů je založen na vytvoření vlastních zdrojů financování vlastníkem. Finanční 

zdroje umožní lepší péči o stavební a technický stav vodovodů, což se odrazí i ve snazším 

plnění nápravných opatření stanovených posouzením rizik. 

Do posouzení rizik byly vloženy i události týkající se monitorování činností v povodí 

a ochranných pásmech vodních zdrojů. Jedná se o zdroje nebezpečí staveb a související 

infrastruktury; dopravního zařízení; zemědělství, lesnictví a těžby surovin; přírodních poměrů 

a popřípadě i jiných činností. Zde je nutné upozornit, že je důležité, aby si provozovatel 

a majitel infrastruktury byl vědom nástrah, které se mohou projevit na jakosti a v některých 

případech i množství surové a následně distribuované vody. Je žádoucí, aby byl na nové 

nebezpečné události, které lze očekávat, co nejvíce připraven.  

Využitím metodiky vytvořené VAS, bylo celkem prověřeno 101 různých nebezpečí. 

Z celkového počtu 101 hodnocených nebezpečí jich bylo 0 zařazeno do kategorie vysoké 

riziko, 5 do kategorie střední riziko a 96 do kategorie nízké riziko. Pro střední rizika jsem 

navrhla opatření, která mají za cíl dosáhnout co nejnižšího rizika, které je reálně dosažitelné. 

Opatření byla navrhována pro každou nebezpečnou událost samostatně. 

Pomocí metodiky WaterRisk bylo prověřeno celkem 177 nebezpečí, z nichž bylo 0 zařazeno 

do kategorie velmi vysoké riziko a vysoké riziko, 1 do kategorie střední riziko, 1 do kategorie 

nízké riziko a 6 do kategorie zanedbatelné riziko. Pro střední riziko jsem taktéž navrhla 

nápravné opatření. 

Většina nebezpečných událostí s vyšší mírou rizika, které posouzením rizik budou zjišťovány 

v oblasti objektů surové vody, úpravy vody a distribuce vody, by měla být u dobrého 

provozovatele a vlastníka vodovodu pro veřejnou potřebu v souladu s plánem financování 

obnovy vodovodů. Tato úvaha byla potvrzena při realizaci mé diplomové práce.  

Pro ověření aktuálního stavu systému zásobování pitnou vodou jsem uskutečnila fyzickou 

prohlídku všech přístupných částí vodovodního systému SV Ivančice – Rosice, části SV 

Zbraslav – Stanoviště, Litostrov. 

Posouzením rizik bylo zjištěno, že provozovatel vodovodu průběžně provádí drobné opravy 

a úpravy v rámci údržby. Finančně nákladné opravy, rekonstrukce objektů a zařízení, 

instalace nových technologických částí úpravy vody, v případě nevyhovující jakosti vody 

podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění a další, je nutné projednat a odsouhlasit 

s vlastníkem vodovodní infrastruktury. V případě nízkých rozpočtů v menších obcích (místní 

vodovody) a z důvodu čtyřletého volebního období, nemusí být navržená nápravná opatření, 

podle představ provozovatele, v daném termínu realizovaná. Proto je v aplikaci vytvořené 

VAS uvedena možnost zapsání jak data realizace investičních opatření, tak data projednání 

investičních opatření s majitelem infrastruktury.  
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Výhodou metodiky vytvořené VAS je její propojení se vznikajícím provozně informačním 

systémem. Zpracovatelé posouzení rizik nemusí do aplikace vpisovat jednotlivé prvky 

vodovodního systému, neboť jsou přeneseny automaticky z provozně informačního systému. 

Aplikace umožňuje objektům, se stejnými řešenými událostmi a shodnou charakteristikou, 

vytvářet skupiny, což může být využíváno u rozsáhlých skupinových vodovodů. 

Jelikož nebyl WaterRisk vytvořen soukromou vodárenskou institucí a každá vodárna vede 

svoji evidenci rozdílným způsobem, nelze WaterRisk propojit s žádným provozním 

systémem. Uživatel tedy musí jednotlivé prvky vodovodního systému přidávat do softwaru 

ručně.  

Orgány ochrany veřejného zdraví budou brát největší důraz na nebezpečí spojená s dezinfekcí 

a takzvaná generická nebezpečí. Těmto nebezpečím se detailně zabývají i obě metodiky 

použité v této diplomové práci, čímž v tomto ohledu splňují metodický návod ke zpracování 

posouzení rizik systémů zásobování pitnou vodou vypracovaný SZÚ. 

Metodika vytvořená VAS, a.s. pro posouzení rizik i metodika WaterRisk splňuje v celém 

rozsahu požadavky platné legislativy, tedy zákona č. 258/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 

č. 252/2004 Sb., obojí v platném znění. 
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SUMMARY 

Act number 202/2017 of the legal code amended the original act number 258/2000 

of the legal code about public health protection and changes of some related acts, as amended 

by later regulations. This amendment imposes an obligation on operators of water lines 

to create risk evaluations. Risk analyses of water mains in the water industry are made 

in more than ten European and a number of non-European countries.  

It is a document which describes the course of risk analysis in the whole system of drinking 

water supply, that means from the crude water source, through water treatment, distribution 

system to the consumer´s water tap. The risk analysis suggests corrective and inspectional 

measures to treat the unacceptable risks, which might appear in different places of the supply 

system. They are potential dangers for the quality and amount of water. 

Risk evaluation was done by two methods. The first method was created by VAS, a. s. 

and the second by Institute of Municipal Water management, Brno University of Technology, 

Faculty of Civil Engineering. The analysed waterworks buildings are found in South 

Moravian region, district Brno-Country. It belongs in group water line Ivančicko – Rosicko, 

part of Rosice in Zbraslav and Litostrov area. 

The highest rates of risks to be studied in the risk evaluations should be in compliance 

with a plan for financing of water lines renewal in case of a good water line operators 

and owners. This was confirmed in my diploma thesis. The risk evaluation showed that 

the water line operator continuously makes minor repairs and adjustments to the water line 

as a part of regular maintenance. Repairs and reconstructions of higher costs need to be 

discussed with the owner of the water line.  
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