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Úvod do problematiky

• Zákonem č. 258/2000 Sb. je uložena povinnost

zpracovat posouzení rizik a tato následně promítnout do

provozního řádu a monitorovacího programu.

• Prováděcí vyhláška č. 252/2004 Sb. - kritičtěji se zaměřit

na rizikové body, které byly opomíjeny.

• Čím mohou vodojemy významně ovlivnit kvalitu

vody:

nejsou splněny stavebně konstrukční požadavky;

včetně údržby v objektu;

a související okolí.



Vodojemy v rizikové analýze – Historie (?)

• Projekt 1G58052 podporovaném NAZV „Výzkum řešení 

degradace jakosti pitné vody při její akumulaci“ ve 

spolupráci s provozovatelskými organizacemi v letech 

2006 až 2008.

• Výstup: Technický audit, (hydro)biologický audit →

• Zjištění významná, proto Technické doporučení I-D-48 

Konstrukční uspořádání, provoz a údržba vodojemů; 

• Revize normy pro vodojemy, od roku 2011 ČSN 75 5355 

Vodojemy.





8 Vodojemy - v rizikové analýze
80 přírodní rizika (záplavy, sesuvy půdy, zvířata 

ad.)

nedostatek vody, snížená kvalita 

vody v důsledku znečištění – MB a 

CH kontaminace

81 nezajištěný vstup (ventilace, dveře, okna ad.) kontaminace vody např. zvířecími 

exkrementy nebo v důsledku 

sabotáže,  koroze zařízení  – MB a 

CH kontaminace 

82 špatný stavební stav objektu riziko pro personál; únik 

znečišťující látky – MB i CH 

kontaminace

83 nerovnoměrná cirkulace (obměna) vody zhoršená kvalita vody, dlouhá doba 

zdržení – MB kontaminace

84 nedostatečná či žádná ventilace zhoršené pracovní podmínky 

zaměstnanců, koroze objektu 

85 existující zdroje znečištění (odpadní voda, 

špinavé oblečení)

únik odpadních vod - MB 

kontaminace 

86 použití nevhodných materiálů ve styku 

s vodou (chemikálie na úpravu vody nebo 

čistící prostředky)

únik chemických látek do vody, 

zhoršená kvalita upravené vody –

CH kontaminace

87 nedostatečná provozní kontrola a údržba 

objektu

zhoršená kvalita vody, dlouhodobě 

– snížená funkčnost objektu

88 jiné



Biologické nálezy v nezajištěných objektech

Abioseston, bakterie, hyfy



Biologické nálezy v nezajištěných objektech

Bioseston



Výstupy z auditů: Důležité zásady

• Pravidelné kontroly stavu vodojemu nejen při odběru 

vzorků za účelem zjištění kvality vody. 

• S tím souvisí kontrola stavební části (spodní stavba, nosná 

konstrukce, zastřešení, vstupy, schody, žebříky, podlahy, 

dveře, vrata).

• Kontrola údržby v okolí objektu (odstraňování náletové 

vegetace).





Výstupy z auditů: Důležité zásady

• Zajištění bezesprašných povrchů podlah.

• Úprava povrchů podlah je žádoucí nejen kvůli eliminaci 

prachu v prostorách, ale i umožnění jejich snazšího úklidu 

(stěrky, protiskluzové keramické dlaždice).

• Kontrola a úprava vstupů, oken a větrání vodojemů

(fólie, větrání manipulačních komor a vlastních 

akumulačních komor).







Výstupy z auditů: Důležité zásady

• Zajištění účelného odvedení vzdušné vlhkosti 

z akumulačních i manipulačních komor např. nuceným 

odtahem, aby se zamezilo tvorbě kapek na stropních 

podhledech a následné korozi nosných kovových konstrukcí 

osazených v uvedených komorách.

• Zamezení vzdušnému spadu do manipulačních komor i 

akumulačních komor (v případě jejich propojení 

s akumulačními komorami zamezit nepřímému znečištění 

akumulačních komor; filtrační zařízení).

• Osazení jednoduchých filtračních zařízení do větracích 

otvorů a na bezpečnostní přepady (rámečky s filtrační 

tkaninou; filtry s filtrační tkaninou doplněnou uhlíkovými filtry 

či sycené aktivním uhlím, např. www.eco-aer.cz). 











Věžové vodojemy – opomíjená 

kontaminace



Závěry

• Vodojemy jsou riziková místa v systému zásobování 

vodou.

• Jak postupovat při účelné kontrole a auditech? K dispozici 

návod ve zpracovaných dokumentech – TD, norma 

Vodojemy.

• Společný jmenovatel VDJ – sekundární kontaminace

(větrání, filtrace vzduchu).

• Rekonstrukce nemusí být drahou záležitostí – řešit krok za 

krokem (materiály, údržba, provoz).



Děkuji za pozornost.

Poděkování patří provozovatelským 

organizacím, díky kterým mi byl umožněn 

vstup do objektů za účelem provedení 

hloubkových auditů.


