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Motivace

• malý vodovod ≠ malé problémy

• musím → chci

• ošizená RA
- ztráta času
- vrátí ji KHS
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RA nejjednoduššího systému

Posouzení rizik systémů zásobování pitnou 
vodou z pohledu provozovatele Brno 

• zdroj: podzemní voda
• velikost do 300 obyvatel a méně než 9000 m3
• žádná nebo jednoduchá úprava vody (Fe, Mn, Rn, U, NO3

-, 
As…)

úprava vody filtrací, iontovou výměnou, sorpcí, provzdušněním 
nebo odkyselením, tj. odstranění železa, manganu, dusičnanů, 
arsenu, těžkých kovů, uranu, radonu nebo specifických 
organických polutantů (např. pesticidních látek). Jednoduchou 
úpravou se pro účely této metodiky rozumí také dezinfekce. 

V případě pochybností podle dohody s KHS.



Zjednodušení pro malé vodovody

Jednoduchým a malým systémům zásobování hrozí 
většinou omezený okruh nebezpečí (rizik), který lze z větší 
části definovat; 
Provozovatelé těchto systému jsou často vodárensky 
neprofesionální subjekty. 
Nebezpečí se vybírají z definované nabídky, která 
pokrývá přes 90 % obvyklých problémů 
Nebezpečí se vybírají formou „ano-ne“. Odpadá krok 
charakterizace rizika (odhadování dopadu a četnosti 
výskytu). 
Ke všem nebezpečím doporučena standardní opatření 
a způsob monitorování
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Ustavení týmu - krok č. 1  

• technolog 
• vedoucí provozu
• vedoucí technického úseku
• dispečer
• technický ředitel

externí členové
• (zástupce KHS) – „neoficiálně“
• zástupce laboratoře
• zástupce vlastníka

externí spolupráce
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- jedna osoba
- nikdo s místní znalostí!
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Popis systému

- chyby
- bez řádného popisu „cesty vody“
- chybějící údaje o historických událostech
- nedostatečný přehled kvality!



Popis systému

• popis organizace provozovatele (vodárenské 
společnosti), jakož i odpovědnosti, případně i 
kvalifikace zaměstnanců: 

• popis rozdělení povinností (v rámci organizace) 
a zodpovědnosti jednotlivých pracovníků; 

• odpovědnosti vyplývající ze smluvních vztahů, 
pokud jsou činnosti zajišťovány externím 
subjektem na základě smlouvy; 

• popis organizace při krizovém řízení. 
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obecná (generická) rizika

• Kvalita výrobků ve styku s pitnou vodou
• Výpadek elektrického proudu
• Nákup vody neznámé kvality 
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1 Zdroj vody, jímání

Nebezpečná událost Nebezpečí NE ANO

1.1a
voda surová neodpovídá dlouhodobě v chemických ukazatelích 
parametrům pro pitnou vodu v důsledku přirozené geochemie 
podloží

CH kontaminace pitné vody

1.1b
voda surová neodpovídá v chemických ukazatelích parametrům pro 
pitnou vodu důsledkem činností v okolí zdroje

CH kontaminace pitné vody

1.2a
voda surová neodpovídá trvale nebo přechodně v 
mikrobiologických ukazatelích parametrům pro pitnou vodu i přes 
dobrý technický stav jímacího objektu

MB kontaminace pitné vody

1.2b
voda surová neodpovídá trvale nebo přechodně v 
mikrobiologických ukazatelích parametrům pro pitnou vodu i přes 
dobrý technický stav jímacího objektu

MB kontaminace pitné vody

1.3
nebezpečí průniku povrchové vody nebo drobných živočichů do 
vrtu/studny v důsledku jeho špatného technického stavu

MB kontaminace pitné vody

X

X

X

X

X

Check - list



Nápravná opatření, monitoring
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Provozní monitorování kritických 
bodů

• co se sleduje (kontroluje)? 
• jakým způsobem se to sleduje? 
• v jakém místě se to sleduje? 
• kdo to sleduje? (je možné zajistit i smluvně u externího 
subjektu) 

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

• jsou stanoveny varovné nebo kritické meze sledovaného 
ukazatele (jedná-li se o numerické měření)? 

• 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? 
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Co lze od WSP očekávat a co mohou 
provozovatelům přinést?

• Publikované časové odhady a odhadovaná ekonomická 
náročnosti tvorby posouzení rizik se potvrzují v praxi

• Zpracování WSP není likvidační nebo extrémně zatěžující 
záležitostí 

• Přínosy ze zpracování rizik se vrátí ve zvýšení bezpečnosti 
zásobování pitnou vodou

• Pokud se někdo s posouzením rizik a nápravnými opatřeními 
nevyrovná, je jenom dobře, pokud nebude ve své činnosti 
pokračovat



jiri.paul@vakberoun.cz
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