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1  Úvod 

V této kapitole je popsána metodika vyhodnocování technického stavu vodovodních 
a objektů a jejich následné navrhování k rekonstrukci. Popisuje jednotlivá kritéria pro 
vyhodnocení technického stavu vodovodní sítě v zájmové oblasti. Metodika byla 
modifikována tak, aby respektovala formu a obsah vstupních dat dodaných 
provozovatelem sítí a vyhovovala dohodnutým požadavkům. 

1.1 Metodika vyhodnocení technického stavu vodovodní sítě 

Plánování obnovy vodovodní sítě je každoroční dlouhodobý proces, který by měl 
sledovat určité cíle a strategii na základě ucelené a odsouhlasené metodiky. 
Stanovení metodiky pro výběr řadů pro rekonstrukci nemá tedy dopad pouze pro 
aktuální situaci, ale má dlouhodobý vliv na technické parametry sítě a především na 
ekonomické ukazatele. Tím se myslí samozřejmě především potřebné investiční 
prostředky na obnovu vodovodních řadů, ale i vývoj provozních nákladů především 
spojených s opravami poruch a úniky vody z vodovodní sítě. 

Z hlediska objektivního vyhodnocení dopadu zvolené strategie obnovy vodovodní 
sítě a především její optimalizace je tedy naprosto stěžejní vyhodnocení z hlediska 
delšího časového období. V případě tohoto projektu bylo období simulace procesu 
obnovy sítě zvoleno 30 let, popř. i delší období. 

Na následujícím obrázku je znázorněn proces simulace. 

Data GIS PreprocessingPreprocessing
HodnocenHodnoceníí technicktechnickéého stavu sho stavu sííttee

ZohlednZohledneenníí koordinace a koncepcekoordinace a koncepce

OdvozenOdvozeníí priority rekonstrukcpriority rekonstrukcíí (rok i)(rok i)

VýbVýbeer r rradaduu k rekonstrukci , nk rekonstrukci , náákladyklady

(zohledn(zohledneenníí akt. finanakt. financcnníích omezench omezeníí))

ZmZmeena rekonstruovaných na rekonstruovaných rradaduu

FinanFinanccnníí

modelmodel

OdvozenOdvozeníí budoucbudoucíích vlastnostch vlastnostíí ssííttee

NavrNavržženenáá

Koncepce sKoncepce sííttee

Rok = i+1Rok = i+1

UloUložženeníí tabulky roku itabulky roku i

Aktualizace jednotnAktualizace jednotnéé integrintegr. tabulky. tabulky
TechTech. . rreeššeneníí obnovyobnovy

Data GIS PreprocessingPreprocessing
HodnocenHodnoceníí technicktechnickéého stavu sho stavu sííttee

ZohlednZohledneenníí koordinace a koncepcekoordinace a koncepce

OdvozenOdvozeníí priority rekonstrukcpriority rekonstrukcíí (rok i)(rok i)

VýbVýbeer r rradaduu k rekonstrukci , nk rekonstrukci , náákladyklady

(zohledn(zohledneenníí akt. finanakt. financcnníích omezench omezeníí))

ZmZmeena rekonstruovaných na rekonstruovaných rradaduu

FinanFinanccnníí

modelmodel

OdvozenOdvozeníí budoucbudoucíích vlastnostch vlastnostíí ssííttee

NavrNavržženenáá

Koncepce sKoncepce sííttee

Rok = i+1Rok = i+1

UloUložženeníí tabulky roku itabulky roku i

Aktualizace jednotnAktualizace jednotnéé integrintegr. tabulky. tabulky
TechTech. . rreeššeneníí obnovyobnovy

 
Obr. 1.1 Princip dlouhodobé simulace obnovy sítě 
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Vyhodnocení dopadů přijaté strategie obnovy sítě je možné vyhodnotit jak pro 
jednotlivé roky simulovaného období tak v podobě celkových ukazatelů jako 
průměrné tempo rekonstrukce, celková, průměrná výše investičních nákladů, trend 
stárnutí sítě, trend vývoje nákladů na opravy a na úniky vody, porovnání investičních 
nákladů a provozních úspor atd. 

Vyhodnocení technického stavu sítě a navazující plán rekonstrukce je integrovanou 
součástí komplexního posouzení a návrhu rozvoje systému zásobení vodou města 
Olomouc. 

 

1.1.1 Kritéria pro vyhodnocení technického stavu vodovodní sítě 

Obecný postup vyhodnocení technického stavu vodovodní sítě a následného 
plánování obnovy sítě je založen na multikriteriálním vyhodnocení zvolených 
parametrů. Podle principu multikriteriálního vyhodnocení se bodují jednotlivá kritéria 
s různými váhami. Výsledkem jejich součtu je pak celkový počet vážených bodů, 
maximální počet je 1 000. Na základě těchto celkových vážených bodů je určen 
stupeň priority (viz Tab.1.1), určující časový požadavek na investice nebo opravy 
vodovodních sítí. Základní limit pro zařazení segmentu do plánu investic je 
překročení hodnoty 610 bodů. Vyhodnocení technického stavu a výsledná volba 
priority rekonstrukce je pro jeden segment sítě zobrazena na následujícím obrázku. 

 

 
Obr. 1.2 Metodika multikriteriální analýzy 

Pro vyhodnocení technického stavu vodovodní sítě a plánu obnovy bylo použito 
celkem pět základních kritérií podstatně vystihujících skutečný stav vodovodní sítě. 
Kritéria lze rozdělit na ukazatele s přímým vyhodnocením a na ukazatele odvozené. 

Ukazatele s přímým vyhodnocením byly pro jednotlivé segmenty přímo odvozeny ze 
vstupních podkladů. Pro odvozené ukazatele nemáme přímé vstupní podklady, 
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vychází se z výpočtu modelu, na základě hodnot jiných ukazatelů nebo např. 
z celkové hodnoty pro celé zásobní pásmo. 

Mezi ukazatele s přímým vyhodnocením patří: 

 Stáří potrubí – váha 20% 

 Poruchovost – váha 40% 

Kritéria odvozená na základě výstupů z modelu jsou: 

 Význam řadu – váha 15% 

 Kapacita řadu – váha 15% 

 Únik vody – váha 10% 

Jednotlivé ukazatele technického stavu sítě jsou podrobně popsány v následující 
kapitole 4. 

 
Obr. 1.3 Kritéria multikriteriální analýzy 
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Stupeň priority Popis 

Bodové 
hodnocení 

Vodovodní síť 

1 

Závažné závada 
komplikující provozování 
sítě, jejíchž progrese může 
způsobit havárii 

  

< 610; 1000 > 

2 

Závada, která bezprostředně 
nekomplikuje provoz sítě, 
ale kterou je třeba odstranit 
v dohledné době 

  

( 550; 610 > 

3 

Závady místního významu 
neomezující provoz sítě 

Ostatní zjištěné a evidované 
závady 

  

( 400; 550 > 

Bez priority Bez závad ( 0; 400 > 

Tab. 1.1 Bodové limity pro stupně priority rekonstrukce vodovodních řadů 

Vyhodnocení technického stavu vodovodní sítě a návrh priority obnovy se opírá o 
hromadné zpracování dat. Znamená to, že základní technické ukazatele pro 
hodnocení jsou plně určovány na základě datové základny GIS (stáří řadu, materiál 
řadu, poruchovost, atd.). Datová základna modelu tak vznikla na podkladě technicko-
provozní GIS databáze.  

Dalším základním faktorem určujícím technický stav sítě jsou údaje úniků vody, které 
byly zjištěny rozborem distribuce úniků v jednotlivých zásobních pásmech a 
distriktech vodovodní sítě. 

Kromě dat zjištěných rozborem stávajícího stavu technické sítě je velice důležitým 
vstupem pro simulaci procesu rekonstrukce vodovodní sítě systém křivek, které 
popisují stárnutí vodovodních řadů. Jedná se především o závislosti poruchovosti a 
velikosti úniků na stáří vodovodních řadů. Křivky jsou vytvořeny samostatně 
z hlediska jednotlivých trubních materiálů. 

Multikriteriální vyhodnocení technického stavu sítě je implementováno v softwarovém 
prostředí MIKE URBAN plně využívajícím geografickou podporu postavenou na 
platformě ESRI ArcGIS. Tato volba poskytuje jedinečné grafické zpracování vstupů a 
výstupů řešení. 
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V rámci projektu byl vyhodnocen plán obnovy vodovodní sítě v několika variantách, 
které se navzájem liší  

 Finančním limitem uvažovaných investiční prostředků 

 Délkou simulace 

Rozdíl jednotlivých variant popisují kapitoly 7.1 a 7.2. 

1.2 Metodika vyhodnocení technického stavu objektů 

Pro hodnocení technického stavu objektů byly sestaveny a odsouhlaseny formuláře 
„Protokol hodnocení technického stavu objektů na vodovodní síti“. Do těchto 
formulářů prováděli vybraní zástupci provozovatele a zpracovatele vlastní hodnocení. 

Hodnocené ukazatele technického stavu objektu jsou seskupeny do skupin, resp. 
hodnotících kritérií, jimž jsou standardně přiřazeny váhy, vyjadřující míru důležitosti 
pro správnou technickou funkci hodnoceného objektu. U každého objektu je 
samostatně provedeno vyhodnocení stavu stavební části a technologické části. 
Přehled kritérií, včetně vah, které jim byly přiřazeny jsou zobrazeny v následujících 
dvou tabulkách. 

Stavební stav 

položka váha hodnocený ukazatel 

SA 10 stáří objektu v letech či léta po celkové stavební rekonstrukci 

SB 

30 

ak
u

m
u

la
ce

 stavební konstrukce 

dno 

stěny 

strop 

5 zámečnické prvky 

rošty, lávky 

žebříky 

zábradlí 

5 odvětrání 

SC 

20 

ar
m

at
u

rn
í k

o
m

o
ra

 

stavební konstrukce 

dno 

stěny 

strop 

5 zámečnické prvky 

rošty, lávky 

žebříky 

zábradlí 

5 odvětrání 

5 jiné 

střecha vč. klempířských prvků 

dveře vnitřní 

dveře vnější 

okna 

vnější zdivo vč. omítek 

SD 15 o
st

at
n í 

p
rv ky

 

násypy 
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tepelné izolace 

komunikace 

zpevněné plochy a opěrné zdi 

oplocení 

odpadní potrubí vč. vyústění 

Tab. 1.2 Ukazatele stavebního stavu a jejich váhy 

Stav technologie 

položka váha hodnocený ukazatel 

TA 10 stáří objektu v letech či léta po celkové rekonstrukci technologie 

TB 30 

ak
u

m
u

la
ce

 přítokové potrubí 

odběrné potrubí 

přelivné potrubí 

vypouštěcí potrubí 

TC 30 

ar
m

at
u

rn
í 

ko
m

o
ra

 

přítokové potrubí 

odběrné potrubí 

přelivné potrubí 

vypouštěcí potrubí 

armatury 

TD 30 

o
st

at
n

í p
rv

ky
 vyhrazená technická zařízení 

elektrická instalace 

automatický systém řízení 

měření a regulace 

telemetrie 

Tab. 1.3 Ukazatele stavu technologické části a jejich váhy 

Každému ukazateli bylo přiřazeno bodové hodnocení na základě skutečně zjištěného 
stavu po vzájemné shodě všech hodnotitelů. Pokud se ukazatel v objektu nenacházel 
nebyl hodnocen. Rozsah bodového hodnocení je uveden v tabulce 1.4. 

Vzhledem k nutnosti získat vzájemně porovnatelná data a udržet stejný objektivní 
pohled na technický stav jednotlivých částí konstrukcí a zařízení provádí hodnocení 
v celém území stále stejní pracovníci, aby se v nejnutnější míře omezil vliv 
subjektivity. 

    
Bodové 

hodnocení 
Stav ukazatele 

1 prvek bez závad a defektů 

2 prvek s drobnými závadami a defekty bez vlivu na na provoz 

3 prvek ve špatném stavu 
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4 
prvek ve špatném stavu, který bezprostředně nehrozí havárií, ale při dalším 

odkladu opravy nebo údržby k tomuto stavu zjevně spěje 

5 
prvek ve stavu, který hrozí havárií a plnění funkce je bezprostředně ohroženo 

nebo významně omezeno 

Tab. 1.4 Rozsah bodového hodnocení 

 

 

Tabulky bodového hodnocení ukazatelů jsou ve formulářích dále doplněny o níže 
uvedené komentáře: 

 
1) Koordinační vazby na stavby jiných správců a investorů 
2) Vypouštění a přepad akumulace 
3) Hygienické zabezpečení 
4) Slovní popis stavu VDJ a existujících problémů 
5) Nadstandardně problémové technologické celky 
6) Další souvislosti a argumenty 
7) Vyjádření oddělení dispečinku 

Veškeré zjištěné problémy byly fotograficky zdokumentovány tak, aby při dalším 
hodnocení bylo možno provést vzájemné srovnání minulého a současného stavu 
zařízení a tím i rychlosti jejich stárnutí. 

S ohledem na možné rozdělení prací při případné rekonstrukci objektu a také 
z důvodu odlišné životnosti stavebních a strojních prvků byla při hodnocení objektu 
hodnocena samostatně jak stavební tak technologická část. Bodový rozsah pro 
stavební část je 100 – 500 bodů, stejný rozsah 100 – 500 bodů je i pro 
technologickou část. Jejich součet  (tj. 200 – 1000 bodů) pak vyjadřuje stupeň priority 
za kompletní objekt. 
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2 Sběr dat 

Sběr dat pro vyhodnocení technického stavu vodovodní sítě navazoval na již dodaná 
data pro zpracování matematického modelu vodovodního systému. Základním 
podkladem pro vyhodnocení technického stavu potrubní sítě je matematický model. 
Tvorba topologie modelu je podrobně popsána v dílu C Generelu zásobování vodou. 
Z atributů vodovodních řadů je při zpracování plánu obnovy sítě využíváno 
především těchto parametrů potrubí: 

 Profil potrubí DN 

 Rok výstavby (stáří) 

 Materiál potrubí 

Pro samotné vyhodnocení technického stavu vodovodní sítě byly dodány data o 
poruchách v databázové formě. Podrobněji popsáno v kapitole 18. 

Dále se vstupní data pro vyhodnocení TEV přebírala z některých výsledků simulace 
zkalibrovaného modelu vodovodního systému Olomouce stávajícího stavu. Jedná se 
o data: 

 únik vody pro jednotlivá pásma  

 kapacita řadu 

 význam řadu  

Detailně jsou tyto kritéria a jejich zpracování popsané v kapitole 5 této zprávy. 

V neposlední řadě byly pro ekonomické vyhodnocení nutné i finanční údaje vztahující 
se k obnově vodovodní sítě města Olomouc. Podrobněji popsáno v kapitole 2.3. 

 

2.1 Topologie a základní technické parametry vodovodní sítě 

Technické parametry řadů byly zpracovány v databázi pro výpočet TEV. 
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Obr. 2.1 Distribuční systém – tematická mapa podle průměru potrubí 

 

Na následujícím grafu je zobrazen postup výstavby vodovodní sítě Olomouce včetně 
použitých materiálů. 

 

 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

E. Technicko ekonomické vyhodnocení 

 

 

- 17 - 

 

 

 

Obr. 2.2 Délka potrubí a skladba materiálu v závislosti na roku výstavby 

Na sloupcovém grafu lze kromě tempa výstavby pozorovat i trend využití jednotlivých 
materiálů. Do roku 1971 byly ve výstavbě používány výhradně kovové materiály, 
v Olomouci převládá litina. Poté je významné používání plastových materiálů, 
nejdříve PE, pak i PVC. V poslední době převládá tvárná litina a také PVC. 

 

 
Obr. 2.3 Distribuční systém – tematická mapa podle materiálu potrubí 
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Dále se pro účely TEV přebírá z modelu (GIS) topologie sítě, která je důležitá pro tak 
zvanou „segmentaci sítě“. Detailní popis segmentace v kapitole 4.14.1. 

2.2 Poruchy vodovodní sítě 

2.2.1 Zpracování surových dat 

Provozovatel vede evidenci poruch na vodovodní síti v elektronické podobě od roku 
1999 až do současnosti. Do roku 1999 byla evidence poruch samozřejmě také 
prováděna, ale ne již v takové podobě, aby mohly být záznamy účelně využity.  

V období let 1999 – 2004 byl pro evidenci poruch používán software „Hlášenky“, kdy 
se každý záznam o poruše evidoval nestandardizovaným slovním popisem a byla 
k poruše, pokud možno přiřazena, i její lokalizace definovaná ulicí příp. ještě číslem 
popisným. 

Tab. 2.1 Vzor evidence poruch v období 1999 - 2004 

Od roku 2005 do roku 2010 byla evidence poruch prováděna do tzv. „Knihy poruch“, 
kdy každý rok představoval jeden list v MS Excelu. Ani v tomto období však nebyl 
popis poruchy nějakým způsobem standardizován tak, aby mohlo být prováděno 
jejich vyhodnocení. Stejně tak byla lokalizace místa poruchy evidována pouze 
označením ulice a č.p. bez další vazby na tehdy již existující GIS provozovatele. 

 
Tab. 2.2  Vzor evidence poruch v období 2005 - 2010 

Od roku 2011 je evidence poruch vedena samostatně jako nadstavba GISu, kdy 
každá porucha je přesně lokalizována a je definován i popis poruchy. Dle informace 
provozovatele však stále systém není nastaven tak, aby byla zajištěna provázanost 
mezi potrubním úsekem, na kterém se porucha vyskytla a samotnou poruchou. 
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Tab. 2.3  Export ze systému evidence poruch od roku 2011  

Takto poskytnutá data musela být roztříděna, tzn. byly odfiltrovány záznamy mimo 
zájmovou oblast a záznamy bez možnosti lokalizace. Zbývající záznamy byly dále 
sjednocovány tříděny a to zejména z pohledu terminologie. Evidence byla rozdělena 
na poruchy nacházející se na vodovodním potrubí (2218 záznamů) a na poruchy 
evidované na vodovodních přípojkách (2548 záznamů).  

2.2.2 Dodaná data o poruchách 

Hlavní dodaná data od provozovatele pro TEV vodovodní sítě Olomouc se týkaly 
poruch na řadech i přípojkách zaznamenaných za období 1999 až 2012.  

Finální databáze byla ve formě tabulky, ve které byly uvedeny následující údaje: 

 Datum poruchy 

 Ulice 

 Číslo popisné (ne vždy) 

 DN a materiál potrubí 

 Objekt (řad/ přípojka) 

 Druh (uzávěr, potrubí,..) 

 Kategorie (vyplněno jen u některých poruch) 

 

 
Tab. 2.4 Ukázka databáze poruch – část1 

Jak u poruch na vodovodních přípojkách tak u poruch na vodovodních řadech bylo 
provedeno jejich základní rozdělení dle prvků (potrubí, hydrant, uzávěr...), se 
samostatným vymezením poruch způsobených třetí osobou. 

U poruch evidovaných na potrubí vodovodních řadů bylo možno na základě 
nashromážděných dat provést další rozčlenění typu poruchy do kategorií uvedených 
v tabulce 2.5.  
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objekt vodovodní řad 

druh potrubí hydrant uzávěr vzdušník 
zákopová 
souprava 

třetí 
osoba 

neznámo 

kategorie 

hrdlo 
      

koroze 
      

podélná 
prasklina       

příčný lom 
      

šrouby 
      

neupřesněno 
      

Tab. 2.5 Ukázka databáze poruch – část2 

 

objekt vodovodní přípojka 

druh potrubí navrtávací pas uzávěr zákopová souprava třetí osoba neznámo 

Tab. 2.6 Ukázka databáze poruch – část3 

Ze zpracovaných záznamů o poruchách je v tabulce 2.7 zpracován přehled 
zobrazující roční počet řešených poruch na vodovodních řadech a vodovodních 
přípojkách. 

 

Rok/objekt 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Celkový 
součet 

vodovodní přípojka 139 123 131 138 154 227 239 247 202 229 195 193 165 166 2548 

vodovodní řad 191 157 131 166 207 190 135 204 227 144 114 105 128 119 2218 

Celkový součet 330 280 262 304 361 417 374 451 429 373 309 298 293 285 4766 
 

Tab. 2.7 Vývoj počtu řešených poruch v zájmové oblasti 

 

2.3 Poskytnuté finanční údaje k obnově vodovodní sítě 

Pro vyhodnocení efektivnosti obnovy vodovodních řadů byly předány následující 
vstupní údaje:  

2.3.1 Provozní náklady 

Provozní náklady tvoří náklady na odstranění poruch a náklady (ztráty) způsobené 
úniky vody. Při kalkulaci provozních nákladů jsou tedy z hlediska ceny rozhodující 
dva faktory: 

 Cena výroby vody (7 Kč/m3) 

 Cena za opravu havárie vodovod. řadu (35 000 Kč) 
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2.3.2 Investiční náklady 

Investice představují okrajovou podmínku pro vlastní vyhodnocení celkových nákladů 
v jednotlivých letech simulace. Jde o zadání maximální celkové investice 
v jednotlivých letech simulace, který je vlastník ochoten do potrubního systému vložit. 
A dále o jednotkovou cenu rekonstrukce vodovodního řadu. 

 Ceny rekonstrukcí (viz. Tabulka níže) 

 Finanční limity na rekonstrukce za rok 

 

náklady na obnovu vodovodní sítě [Kč/m] včetně PČ, IČ** 

DN 
pažená rýha v nezpevněných 

plochách 
pažená rýha ve zpevněných 

plochách 

50 4 080 8 110 

80 4 230 8 260 

100 4 340 8 360 

125 4 810 8 950 

150 5 440 9 710 

200 6 370 10 830 

250 7 440 12 130 

300 8 790 13 700 

400 10 320 15 560 

500 12 080 17 660 

600 14 050 20 040 

700 16 250 22 690 

800 18 660 25 590 

Tab. 2.8 Ceny rekonstrukcí vodovodních řadů (Kč na 1 m)  

Počáteční investiční limit rekonstrukcí vodovodních řadů Olomouce byl stanoven na 
základě Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku statutárního 
města Olomouce. Investiční plán je stanoven do roku 2018 a na rekonstrukci 
vodovodních sítí připadá částka 26 mil Kč/rok. 

Finanční prostředky jsou schváleny na rok 2014, další vývoj není v současné době 
znám. Z tohoto důvodu byly zpracovány různé varianty, které by mimo jiné měly vést 
ke stanovení optimálních investičních prostředků k dosažení požadovaného stavu 
sítě. Jednotlivé varianty řešení jsou popsány v navazujících kapitolách. 
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3 Vyhodnocení technického stavu objektů 

Statutární město Olomouc je vlastníkem následujících objektů nacházejících se na 
vodovodní síti: 

VDJ Tabulový vrch zemní 

VDJ Tabulový vrch věžový 

VDJ Tabulový vrch starý 

ČS Tabulový vrch 

VDJ Droždín II 

VDJ Svatý Kopeček 

VDJ Lošov 

 

3.1 Popis stavu objektů 

Fyzická prohlídka výše uvedených objektů za účelem ověření jejich stavebně 
technického stavu byla provedena dne 17.4.2013. V týmu provádějícím prohlídku 
objektů byl ï zástupci vlastníka, provozovatele a zpracovatele projektu. 

Prohlídka VDJ Tabulový vrch věžový byla z důvodu provozně obtížnější manipulace 
umožňující jeho odstavení provedena 16.7.2013 resp. 25.7.2013. 

Ve všech objektech bylo provedeno protokolární vyhodnocení technického stavu a 
pořízena fotodokumentace. 

 

3.1.1 VDJ Tabulový vrch zemní 

Jedná se o zemní dvoukomorový vodojem nacházející se ve vodárenském areálu na 
Tabulovém vrchu. V roce 1930 byl postaven jednokomorový železobetonový 
monolitický vodojem o objemu 1x5000 m3 s armaturní komorou. Cirkulace vody 
v akumulační nádrži  je zajištěna systémem vnitřních přepážek zajišťující 
meandrovitý průtok vody v nádrži.  

V roce 1973 byla k tomuto vodojemu přistavena druhá akumulační komora o objemu 
5000 m3 a zároveň i nová armaturní komora. Celkový objem zemního vodojemu na 
Tabulovém vrchu se tak zvýšil na 10 000 m3. 
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Při prohlídce objektu byly evidovány tyto významnější závady : 

ujíždění násypů akumulací 

průsaky vnější vody přes stropní konstrukci ve staré akumulaci 

U všech prvků stavební i technologické části stav odpovídá stáří. 

  

Obr. 3.1 Ujíždění násypů akumulačních komor 

Obr. 3.2 Průsaky stropní konstrukcí      

 

Rozsah a postup případné rekonstrukce stavební či technologické části objektu bude 
záviset na posouzení dalšího využití objektu, které bude závěrem zpracovaného 
generelu vodovodu.  

V současné době nevyžaduje objekt významnější rekonstrukční zásahy, pro jeho 
provoz ve stávajícím využití postačuje běžně prováděná údržba a lokální opravy.  

 

3.1.2 VDJ Tabulový vrch věžový 

Jedná se o nadzemní dvoukomorový vodojem postavený v roce 1973. Akumulační 
komory jsou součástí výškové obytné budovy a celý objekt má unikátní konstrukční 
řešení. Akumulační komory o objemu 286 m3 634 m3 (celkem 920 m3) jsou vůči sobě 
situovány centricky a nachází se v nejvyšší části budovy. Všechna potrubí jsou ze 
suterénu k nádržím vedena instalační šachtou. 
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Akumulační nádrže jsou železobetonové. Dno a stěny nádrží jsou vyloženy 
sklolaminátovou výstelkou.  

Při prohlídce objektu byly evidovány tyto významnější závady : 

koroze ocelového potrubí v akumulacích 

koroze poklopů situovaných ve stropní konstrukci 

začínající koroze stropní výztuže 

odlupující se výstelka dna vnější nádrže u odtokové jímky 

nefunkční hydroizolace střechy – zatékání do objektu 

 

Obr. 3.3 Porucha výstelky dna   

Obr. 3.4 Koroze výztuže stropní konstrukce   

Obr. 3.5 Koroze potrubí v akumulaci  

Obr. 3.6 Koroze vstupních poklopů 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

E. Technicko ekonomické vyhodnocení 

 

 

- 25 - 

 

Obr. 3.7 Zatékání vody střechou objektu 

Obr. 3.8 Poruchy střešního pláště  

 

Z pohledu technologického vybavení objektu lze konstatovat, že potrubí i armatury 
nacházející se mimo akumulační komory jsou v dobrém stavu. Provozovatel 
projevuje oprávněné obavy z případné poruchy kompenzátorů, které se nacházejí 
v instalační šachtě. Kompenzátory jsou zde původní z roku 1973 a z pohledu jejich 
stáří, konstrukce, funkce a situování je lze považovat za provozně „nevyzpytatelné“.   

Samostatným problémem objektu je stav všech nadstřešních betonových prvků 
objektu a stav hydroizolačního pláště střechy. Betonové patky, ke kterým jsou 
uchyceny nosné konstrukce antén, poutačů a kabelové instalace se vlivem stáří a 
extrémních podmínek rozpadají. Střešní plášť tvořen asfaltovými pásy je na mnoha 
místech narušen a dochází k zatékání vody do střešní konstrukce. Bez ohledu na 
další využití objektu je nutno přistoupit k rekonstrukci střechy. 

Rozsah a postup případné rekonstrukce stavební či technologické části objektu bude 
záviset na posouzení dalšího využití objektu, které bude závěrem zpracovaného 
generelu vodovodu.  

V současné době nevyžaduje objekt významnější celkové rekonstrukční zásahy  
(vyjma zmíněné střešní konstrukce), pro jeho provoz ve stávajícím využití postačuje 
běžně prováděná údržba a lokální opravy.  

 

3.1.3 VDJ Tabulový vrch starý 

Jedná se o zemní dvoukomorový vodojem nacházející se ve vodárenském areálu na 
Tabulovém vrchu postavený v roce 1898. Objem každé ze dvou akumulačních komor 
je 750 m3. 
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Objekt je od doby výstavby nového vodojemu v roce 1973 odstaven z provozu a ze 
strany provozovatele je prováděna pouze nezbytně nutná údržba chránící objekt před 
úplným zchátráním. 

Z pohledu  potřeb vody v posuzovaném výhledovém období není pro tento objekt 
žádné vodárenské využití.  

V případě připuštění existence objektu lze z pohledu vlastníka přistoupit k jeho využití 
dvěma základními způsoby: 

1) Provést nezbytně nutné opravy (výměna střechy, výplně otvorů, vysprávka 
fasády) a zásahy v objektu tak, aby byl bezpečně zakonzervován pro další 
desetiletí. 

2) Pokusit se pro objekt nalézt využití ve formě např. Muzea vodárenství, kdy lze 
tento průmyslový objekt za pomoci existujících dotačních titulů, příp. 
spolupráce s provozovatelem zrekonstruovat a využít jako expozici zobrazující 
vývoj vodárenství ve městě Olomouci, principy úpravy a distribuce vody, 
vodárenské materiály a armatury apod. 

Obr. 3.9 Čelní pohled na VDJ   

Obr. 3.10 Armaturní komora  

 

3.1.4 ČS Tabulový vrch  

Čerpací stanice zajišťující dopravu vody do  věžového vodojemu se nachází ve 
vodárenském areálu na Tabulovém vrchu. Postavena byla v roce 1973. ČS tvoří dva 
objekty – trafostanice a samotná strojovna čerpací stanice. Oba objekty jsou 
nadzemní zděné stavby se sedlovou střechou. 

V čerpací stanici se nachází tři čerpadla, každé o výkonu 183 l/s, dopravní výšce 40 
m a příkonu 100 kW. V trafostanici jsou 2 trafa každé s parametry b400 kVA, 
22kV/0,4kV.  
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V roce 2000 proběhla v obou objektech rekonstrukce elektroinstalace (vyjma obou 
traf), ostatní zařízení je původní.  

Z pohledu stavebního stavu jsou oba objekty dobře udržovány a v současné době 
nevyžaduje objekt významnější celkové rekonstrukční zásahy. Pro jeho provoz ve 
stávajícím využití postačuje běžně prováděná údržba a lokální opravy. 

Co se týká technologického vybavení, je jeho případná rekonstrukce spojená 
s posouzením dalšího využití objektu,  které bude závěrem zpracovaného generelu 
vodovodu.  

 

 Obr. 3.11 Výtlak ve strojovně    

 

 

 

 

Obr. 3.12 Strojovna ČS   

 

3.1.5 VDJ Droždín II 

Jedná se o zemní dvoukomorový vodojem nacházející se v katastru obce Droždín. 
Vodojem byl postaven v roce 1972, každá ze dvou komor má objem 500 m3. Slouží 
k zásobování obcí Droždín, Samotišky, Tovéř a Dolany. 

 

 

Při prohlídce objektu byly evidovány tyto významnější závady : 
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strmé násypy akumulačních komor neumožňující bezpečnou údržbu 

promrzání spojovacích krčků nad akumulacemi 

průsaky vody přes stropní konstrukci 

počínající koroze nosných prvků stropní konstrukce 

Provozovatel provedl výměnu všech ocelových prvků v akumulačních komorách za 
prvky nerezové, v armaturní komoře jsou vyměněna šoupátka. Byla provedena 
oprava zastřešení nadzemní části armaturní komory.  

 

Obr. 3.13 Průsaky stropní konstrukcí   

Obr. 3.14 Strmé svahy násypů akumulací 

V současné době nevyžaduje objekt významnější rekonstrukční zásahy, pro jeho 
provoz ve stávajícím využití postačuje běžně prováděná údržba a lokální opravy.  

 

3.1.6 VDJ Svatý Kopeček 

Jedná se o zemní dvoukomorový vodojem nacházející se v katastru obce Droždín. 
Vodojem byl postaven v roce 1997, každá ze dvou komor má objem 150 m3. Slouží 
k zásobování místních částí Svatý Kopeček, Droždín a obce Samotišky.  

nevyhovující odvětrání akumulačních komor 

poruchy konstrukce zděné nadzemní části objektu 

poruchy vnější omítky 

ujíždějící násypy akumulačních komor 
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Obr. 3.15 
Vnější omítka 

 

 

 

 

 

Obr. 3.16 Sjíždění násypů akumulačních komor 

 

 

 

Obr. 3.17 Poruchy zděné konstrukce 

Stav objektu neodpovídá jeho stáří. Při stavbě byla zvolena nevhodná kombinace 
železobetonové podzemní a zděné nadzemní části. Dále byly při dodávce strojní 
části použity nevhodné hliníkové příruby, které však již provozovatel nahradil 
nerezovými.  

V současné době nevyžaduje objekt významnější rekonstrukční zásahy, pro jeho 
provoz ve stávajícím využití postačuje běžně prováděná údržba a lokální opravy.  

3.1.7 VDJ Lošov 

Jedná se o zemní jednokomorový vodojem nacházející se v místní části Lošov. 
Vodojem byl postaven v roce 1972 s akumulační komorou o velikosti 150 m3. Slouží 
k zásobování místní části Lošov. 

Objekt je dobře udržovaný, nevykazuje žádná významnější závady. Vnitřní povrch 
dna a stěn kruhové akumulační nádrže je chráněn sklolaminátovou výstelkou, které 
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je bez viditelnějších defektů. Armaturní komora je nuceně větraná. Všechny ocelové 
prvky v akumulační komoře byly již provozovatelem vyměněny za nerezové.  

V současné době nevyžaduje objekt významnější rekonstrukční zásahy, pro jeho 
provoz ve stávajícím využití postačuje běžně prováděná údržba a lokální opravy.  

 

3.2 Vyhodnocení současného stavu  

Dle metodiky uvedené v kapitole 1.2 bylo provedeno vyhodnocení jak stavební tak 
technologické části každého z objektů. Výsledné bodové hodnocení stávajícího stavu 
je uvedeno v tabulce 3.1. 

Protokoly z hodnocení jednotlivých objektů jsou přílohou této zprávy. 

 

lokalita název objektu rok výstavby 
velikost akumulace, 

parametry 
stavební 

stav 
stav 

technologie 
celkový 

stav 

Olomouc VDJ Tabulový vrch starý 1898 2x750 452 500 952 

Droždín VDJ Droždín II 1972 2x500 288 271 559 

Olomouc VDJ Tabulový vrch zemní 1930, 1973 2x5000 252 282 534 

Olomouc ČS Tabulový vrch 1973 3x183 l/s, 40 m, 100 kW 226 294 520 

Olomouc VDJ Tabulový vrch věžový 1973 1x286 + 1x634 215 250 465 

Lošov VDJ Lošov 1972 1x100 203 190 393 

Svatý Kopeček VDJ Svatý Kopeček 1997 2x150 184 120 304 

Tab. 3.1 Výsledné bodové hodnocení 

Všechny objekty na vodovodní síti, které jsou v majetku města Olomouce jsou ze 
strany provozovatele udržovány a jsou v provozuschopném stavu (samozřejmě 
vyjma VDJ Tabulový vrch starý). Je však třeba připomenout, že provozovatel zjišťuje 
provoz objektů a provádí běžnou údržbu příp. lokální opravy. Celková obnova objektů 
prováděná za účelem jejich možného využívání po další desetiletí je pak povinností a 
zájmem vlastníka. 
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3.3 Vývoj stavu objektů  

Z důvodu simulace vývoje stavu objektů v čase byla stanovena životnost dle tabulky 
3.2. 

část objektu průměrná životnost 

stavební část 100 let 

technologická část 50 let 

Tab. 3.2 Životnost částí objektu 

Pro posuzované období byla provedena simulace stárnutí objektů v čase. Stárnutí 
resp. zhoršování stavu stavebních i technologických prvků je uvažováno lineární. U 
objektů není nutno a ani nelze přesně určit přesné datum dožití některého z prvků. 
Degradace konstrukcí vedoucí k nefunkčnosti resp. k provozu ohrožujícímu stavu je 
zdánlivě pomalý proces, na který se lze z pohledu plánování rekonstrukce připravit.  

Je zřejmé, že dodávka pitné vody je veřejným zájmem a při plánování rekonstrukcí ať 
potrubí tak objektů nelze vyčkávat až do okamžiku totálního selhání funkce prvku, 
který tuto dodávku ohrozí či snad dokonce přeruší.  

Na obrázcích 3.18 a 3.19 jsou zobrazeny grafy vývoje bodového hodnocení 
jednotlivých objektů v posuzovaném období let 2013 – 2043. Bodová hranice, při 
které by mělo být přistoupeno k rekonstrukci se právě z výše uvedených důvodů 
pohybuje v rozmezí 400 – 450 bodů. 

Obr. 3.18 Vývoj stavebního stavu 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

E. Technicko ekonomické vyhodnocení 

 

 

- 32 - 

 

 

 
Obr. 3.19 Vývoj stavu technologie 

Časové určení a náklady na obnovu jednotlivých objektů jsou uvedeny v kapitole č.6. 
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4 Vyhodnocení technického stavu vodovodní sítě 

Celková délka vodovodních řadů sítě ve vlastnictví města Olomouc činí cca 307 km. 
Výstavba vodovodní sítě Olomouce probíhala už od začátku 20. století, nejstarší řady 
se datují k roku 1889. Z hlediska výstavby nových řadů jsou významné roky 1960, 
1925, 1930, 1935 a 1972, 1985, 1999 - 2000.  

 
Obr. 4.1 Graf ukazující délku (km) nových řadů v daném roce 

 

4.1 Rozdělení vodovodní sítě na segmenty 

Jelikož členění úseků vodovodních řadů v datech GIS neodpovídá požadavkům 
vyhodnocení technického stavu řadů především z hlediska zpracování poruch, 
provádí se slučování úseků se stejnými parametry (DN, stáří) tak, aby vznikly 
úseky / segmenty o porovnatelné délce, čímž je zpracování poruchovosti (na 
jednotku délky) hodnověrnější. Pokud by se použilo dělení dle úseků z GIS, 
poruchovost je distribuována značně nerovnoměrně a při přepočtu na jednotku délky 
řadů získávají krátké úseky s jednou poruchou nesmyslně vysoké ohodnocení. 

Úseky se spojují / segmentují pouze na řadech mezi napojeními na další řady 
(křižovatkami). Pokud se ale takto propojily řady příliš dlouhé, byla provedena 
manuální úprava tak, aby jejich délka byla jen jeden úsek z GIS nebo maximálně cca 
400 m, případně úsek logický pro rekonstrukci. Touto segmentací tak celkem z 4608 
úseků GIS vzniklo 3130 úseků pro TEV. 
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Obr. 4.2 Segmentované úseky vodovodní sítě (modře: původní, oranžově: segmentované) 

 

Také byly identifikovány řady, které má ve vlastnictví město Olomouc a dále se pro 
TEV počítalo pouze s těmito řady (označení přímo v databázi). 
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4.2 Stáří vodovodní sítě (kritérium 1) 

Vychází se z údajů poskytnutých pro vytvoření modelu. Hodnocení stáří řadu vychází 
z materiálu a samotného stáří řadu. 

Data o materiálech vodovodní síti města Olomouc byly zpracovány tak, aby značení 
jednotlivých materiálů bylo jednotné a odpovídalo databázi poruch: 

 Litina šedá (rozdělena na starší L_2 do roku 1933 a L_1 po roce 1933) 

 Litina tvárná (Lt) 

 Ocel (O) 

 Plastové materiály (Pvc a Pe).  

 

 
Obr. 4.3 Rozdělení vodovodní sítě podle materiálu 

Doba výstavby řadů popsána v kapitole 2.1.  

Stáří vodovodní sítě je graficky přehledně vyobrazeno v grafické příloze E.1.1 
Vyhodnocení TEV Stáří. 
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Nejstarší potrubí z roku 1889 - 1900 se nachází v ulici 17. listopadu, v ulici Dr. M. 
Horákové, v ulici Pasteurova až k UV Černovír. Další kratší pak hlavně v centru 
Olomouce (červeně zvýrazněné řady). 

 

 
Obr. 4.4 Detail z tématické mapy stáří Olomouce – nejstarší řady postavené do roku 1902 (zvýrazněné) 

 

Celková délka vodovodní sítě Olomouce uvažované pro TEV je 295,5 km a průměrné 
stáří řadů (počítáno vůči délce postavených řadů v každém roce) je 43 let. 
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Obr. 4.5 Graf stáří sítě podle roku výstavby a celkové délky sítě vůči dnešní celkové délce sítě 

Z uvedeného grafu je patrné, že 30 % řadů z celkové délky potrubí v Olomouci je 
starší než 56 let a 60 % řadů z celkové délky potrubí je starší než 30 let. To 
znamená, že síť v Olomouci je poměrně stará, oproti například městu Most, kde 
67 % z celkové délky potrubí představují řady mladší než 30 let. 
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Obr. 4.6 Ukázka z tématické mapy stáří Olomouce 

 

Bodové hodnocení jednotlivých segmentů potrubní sítě pro kritérium stáří bylo 
provedeno podle následující tabulky: 

 

Materiál potrubí Stáří Body 

O více 10 

O do 70 8 

O do 50 7 

O do 30 6 

O do 20 3 

O do 10 0 

Lt více 10 

Lt do 80 6 

Lt do 60 4 

Lt do 40 2 

Lt do 20 0 

L_1 více 10 
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L_1 do 90 6 

L_1 do 60 4 

L_1 do 40 2 

L_1 do 20 0 

L_2 více 10 

L_2 do 100 6 

L_2 do 60 4 

L_2 do 40 2 

L_2 do 20 0 

Pe více 10 

Pe do 50 8 

Pe do 40 5 

Pe do 20 0 

Pvc více 10 

Pvc do 50 8 

Pvc do 40 5 

Pvc do 20 0 

Tab. 4.1 Kritérium stáří – bodové hodnocení 

 

 
Obr. 4.7 Ukázka z tématické mapy bodového vyhodnocen stáří vodovodní sítě Olomouce 
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4.3 Poruchy na vodovodní síti (kritérium 2) 

Vstupní data pro poruchovost byly dodány v databázi s údaji o poruchách ze 
sledovaného období posledních 14 let (1999 – 2012). Celkem bylo 4766 poruch, 
z toho 2548 na přípojkách a 2218 na řadech. 

4.3.1 Zpracování poruch pro výpočet 

Z těchto podkladů jsme vytvořili vrstvu bodových poruch, kterou pak byla přiřazena 
na vrstvu řadů. Byla tak vytvořena jednotná databáze s poruchou vázanou na určitý 
řad. Tento proces – lokalizace – byl proveden pomocí adresných bodů (55,5 % podle 
adresy a čísla popisného, 41,1 % podle adresy, 2,95 % dohledáno ručně, 0,5% 
nelokalizováno – chybějící adresa, neexistující ulice, mimo lokalitu). 

 

 

 
Obr. 4.8 Bodová místa poruch vodovodní sítě Olomouc 

Propojení k vodovodnímu řadu v modelu proběhlo na přípojkách 100% úspěšně na 
nejbližší potrubí. U vodovodních řadů bylo 50 % propojeno dle parametrů řadu (DN, 
materiál) a 50 % na nejbližší potrubí. Byla provedena revize správnosti propojení 
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Databáze byla zpracována tak, aby jednotlivé poruchy byly navázány na odpovídající 
řady/ segmenty vodovodní sítě modelu Olomouce. 

Byly vyřazeny záznamy, které byly staršího data než odpovídající řad (kde zřejmě už 
došlo k rekonstrukci). 

 

 

Obr. 4.9 Graf znázorňující počet poruch vodovodní sítě Olomouce za rok 

Poruchy jsou rozděleny do jednotlivých kategorií dle druhu a příčiny vzniku, viz 
následující tabulka, kde parametr „Druh“ znamená místo poruchy: 

P Přípojka 

R Řad 

 

Kod Popis Druh Počet 

1 Prasklá vodovodní přípojka P 756 

4 Netěsnost spojů na vodovodní přípojce P 215 

5 Armatura na vodovodní přípojce P 1148 

6 Cizí zavinění- vodovodní přípojka P 15 

7 Práce na zemní zákopové soupravě P 222 
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Kod Popis Druh Počet 

10 Prasklý vodovodní řad R 562 

11 Koroze vodovodního řadu R 23 

13 Netěsnost spojů na vodovodním řadu R 66 

15 Cizí zavinění- vodovodní řad R 303 

38 Jiná příčina R 1004 

Tab. 4.2 Rozdělení poruch do kategorií 

Rozdělení poruch podle příčiny je zobrazeno na následujícím grafu společně s 
informací, zda došlo ke vzniku poruchy na vodovodním řadu či na přípojce. 

 
Obr. 4.10 Graf znázorňující počet poruch vodovodní sítě Olomouce podle příčin 

 

Na následujícím obrázku je provedena analýza poruch podle materiálů potrubí 
vztažené k jednotkové délce potrubí. Nejvíce se poruchy objevují na potrubí z litiny 
šedé (L_1- po roce 1933) a (L_2 do roku 1933) (58 %), dále na plastových potrubích 
(27 %), nejméně na oceli (6 %).  
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Obr. 4.11 Graf znázorňující rozdělení poruch podle materiálu řadu 

 

Nakonec byly provedeny výpočty a vyhodnocení tak, že výsledkem byla poruchovost 
(počet poruch na km/rok) vztahující se ke každému úseku/ segmentu. 

Bodové hodnocení jednotlivých segmentů potrubní sítě podle poruchovosti bylo 
provedeno podle následující tabulky. 

 

4.3.2 Zpracování křivek degradace pro výpočet 

Aby bylo možno simulovat vyhodnocení technického stavu vodovodních řadů a 
plánování jejich obnovy pro výhledové období 30 let, bylo nutno v rámci simulace 
definovat způsob zhoršování vlastností potrubí v čase. To je provedeno tak, že v 
modelu jsou pro jednotlivé skupiny potrubí použity tzv. degradační křivky technických 
ukazatelů. Použité individuální degradační křivky odpovídají materiálům potrubí 
vodovodní sítě Olomouce. 

Základní křivkou degradace je závislost nárůstu poruchovosti řadů vzhledem ke stáří 
potrubí. Tyto křivky velice úzce souvisí s pohledem na životnost jednotlivých trubních 
materiálů. Životnost potrubí lze definovat jako období, po jehož uplynutí již dochází k 
prudkému zhoršení technických parametrů potrubí (především výše poruch), který již 
není z provozního hlediska akceptovatelný.  
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Na základě rozboru závislosti nárůstu poruchovosti na stáří potrubí je odvozena i 
závislost úniků na stáří. 

Pro degradační křivky se vycházelo z poruchovosti spočítané pro jednotlivé materiály 
řadů v Olomouci. 

 
Obr. 4.12 Graf znázorňující poruchovost podle materiálu řadu 

Po důkladném prohlédnutí dat se dospělo k závěru, že materiál Occ (cementovaná 
ocel) a azbestocement (A) neměly žádné údaje o poruchách a budou zahrnuty pod 
křivku oceli. Další úpravou bylo rozdělení litiny šedé na dvě křivky (L_1 od roku 1933 
a L_2 do roku 1933). 

Z těchto dostupných údajů se vytvořily degradační křivky. 
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Obr. 4.13 Graf znázorňující poruchovost a trend poruchovosti pro materiál PVC 

Tyto křivky jsou použity pro výpočet obnovy sítí. 

 
Obr. 4.14 Výsledné degradační křivky podle materiálu řadu 
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Tab. 4.3 Předpokládaná životnost materiálů vodovodních potrubí (Material_Lif) pro Olomouc 

Životnost nejpoužívanějších materiálů trubní sítě Olomouce (L, LT, Pvc) se pohybuje 
v rozmezí 50 až 100 let. 
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5 Zpracování výstupů GZV pro účely plánu rekonstrukcí 

Následující kritéria byly zpracovávány na základě výstupů zkalibrovaného modelu 
stávajícího stavu vodovodní sítě Olomouce. 

5.1 Distribuční význam řadu (kritérium 3) 

Distribuční význam řadu udává zařazení řadu v rámci celé sítě podle důležitosti a 
z toho následnou preferenci pro rekonstrukci. 

Distribuční význam řadu je založen na vyhodnocení čtyř indikátorů důležitosti řadu: 

1. Kritérium velikosti odběrů (PI-1):  je počítáno jako voda (v jednotkách průtoku), 
která  nemůže být při odstávce tohoto řadu dodána, vůči celkové dodávce 
vody. Hodnota 1 odpovídá odstavení všech odběrů (např. řad od vodojemu). 

2. Kritérium dostatečného provozního tlaku (PI-2): se počítá jako počet uzlů, 
u kterých klesne tlak pod požadovanou hodnotu (zadáno 15 m v.sl.), vůči 
celkovému počtu uzlů. Hodnota 1 odpovídá poklesu tlaku ve všech uzlech sítě. 

3. Kritérium standardního průtoku (PI-3): se počítá jako hodnota průměrného 
hodinového průtoku Qh, vůči celkovému Qh sítě. Hodnota 1 odpovídá hodnotě 
Qh pro celou oblast. 

4. Kritérium celkové délky odpojených potrubí (PI-4): se počítá jako hodnota 
celkové délky potrubí, které jsou postiženy uzavřením daného řadu, vůči 
celkové délce všech řadů. Hodnota 1 odpovídá postižení všech řadů. 

Distribuční význam řadu se pak počítá jako průměr všech výše uvedených indikátorů, 
tj.  C (řad i) = průměr (PI-1+PI-2+PI-3+PI-4) (řad i) 

Tato analýza probíhá nad modelem vodovodní sítě a byla provedena pro jednotlivá 
tlaková pásma tak, aby zohledňovala fungování systému zásobování vodou města 
Olomouc. Bylo použito zatížení maximálním hodinovým odběrem. 

Výsledkem je hodnota C pro každý úsek sítě, kdy maximální je hodnota 1, která 
značí řady, při jejichž vyřazení by celé odpovídající tlakové pásmo bylo odpojeno. 
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Obr. 5.1 Grafické znázornění významu řadu pro vodovodní síť Olomouce 

Bodové hodnocení jednotlivých segmentů potrubní sítě podle distribučního významu 
bylo provedeno podle následující tabulky: 

 
Distrib. 
význam Body 

více 10 

do 0,45 8 

do 0,3 5 

do 0,2 3 

do 0,1 0 

Tab. 5.1 Kritérium distribučního významu řadu – bodové hodnocení 

5.2 Kapacita řadu (kritérium 4) 

Kapacita řadu je vyhodnocení ztrátové výšky na 1 km řadu, která nám ukazuje, zda 
je řad dostatečně kapacitní. Výpočet byl proveden na stávajícím modelu, kdy byly 
odstraněny místní ztráty (zadané při kalibraci), a pro scénář maximálního denního 
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zatížení. Do analýzy se vzala maximální ztrátová výška potrubního úseku, která je 
vstupem pro analýzu tohoto kritéria. 

 
Tab. 5.2 Ukázka vstupní tabulky kapacity řadu 

Bodové hodnocení jednotlivých segmentů potrubní sítě podle distribučního významu 
bylo provedeno podle následující tabulky: 

 

Max.ztrát.výška Body 

více 10 

do 30 8 

do 5 4 

do 1 0 

Tab. 5.3 Kritérium kapacity řadu – bodové hodnocení 
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Obr. 5.2 Bodové ohodnocení kapacity úseků vodovodní sítě (ukázka grafické přílohy) 

 

5.3 Únik vody (kritérium 5) 

Rozdělení úniku vody do jednotlivých zásobních pásem je uvažováno v souladu se 
samostatným dílem C06 – Základní vyhodnocení distribuce úniků. 

Z výsledků měření byl zpracován únik v zásobních pásmech, přepočten na velikost 
jednotkového úniku dle délky řadů v zásobních pásmech. 

Výsledky vyhodnocení úniku v jednotlivých zásobních pásmech po provedení 
měrných kampaní byly zapracovány pro účely vyhodnocení plánu obnovy, kde byl 
vypočtený únik v zásobních pásmech redistribuován na jednotlivé segmenty podle 
dále popsané metodiky. 

Pro zásobní potrubí byly celkové úniky v pásmu mezi jednotlivé řady rozděleny podle 
stáří a podle počtu tekoucích poruch. Úniky v pásmu jednotlivým segmentům sítě 
byly přerozděleny na základě váhy definované podle následující tabulky: 
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Stáří body Poruchy body Váha segmentu 

10 0 2 

8 0 1.8 

6 0 0.8 

5 0 0.5 

4 0 0.4 

3 0 0.4 

2 0 0.3 

0 0 0 

10 3 2.2 

8 3 2 

6 3 1.3 

5 3 0.7 

4 3 0.6 

3 3 0.5 

2 3 0.3 

0 3 0.2 

10 7 2.5 

8 7 2.2 

6 7 1.5 

5 7 1 

4 7 0.8 

3 7 0.8 

2 7 0.3 

0 7 0.2 

10 10 2.7 

8 10 2.5 

6 10 0.8 

5 10 0.7 

4 10 0.6 

3 10 0.5 

2 10 0.3 

0 10 0.2 

Tab. 5.4 váha segmentu dle úniku vody 

Výpočet úniku jednotlivého segmentu byl proveden podle vzorce: 

 

Vlastní vyhodnocení bodů bylo provedeno podle následující tabulky: 
Jednotkový únik Body 

více 10 

do 15768 7 

do 12929 5 

do 8199 2 

do 3468 0 

Tab. 5.5 Kritérium jednotkového úniku – bodové hodnocení 
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5.4 Intra/ extra vilán 

Pro účely rozlišení ceny pro rekonstrukci podle tabulky v kapitole 2.3.2 bylo potřeba 
rozlišit, zda se řad nachází pod zpevněným povrchem (intravilán) nebo pod 
nezpevněným (extravilán). Jelikož nebyly k tomu dodány žádné přesnější informace, 
vycházelo se z topologie sítě a z podkladních map (ZABAGED). Vybrala se síť ulic 
(předpokládaná šířka 10 m) a síť vodovodů a tam, kde se protkly tyto vrstvy (červeně 
na následujícím obrázku), jsou vodovodní úseky počítány pro zpevněný povrch. 
Pokud je jeden úsek zpevněný a druhý nezpevněný v rámci jednoho segmentu, pak 
se počítá jako celý segment se zpevněným povrchem (vyznačeno žlutě na 
následujícím obrázku). 

 

 
Obr. 5.3 Ukázka zpracování intra/ extra vilánu vodovodní sítě Olomouce 
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6 Plán obnovy objektů (VDJ, ČS, MO) 

Na základě vyhodnocení současného stavu objektů a předpokládaného vývoje jejich 
budoucího stavu je navržen plán obnovy objektů pro výhledové období let 2013 -
2043. 

Obnovou objektů rozumíme jeho rekonstrukci, která mu navrací minimálně jeho 
původní vlastnosti. Obnovou objektů nejsou lokální opravy ani běžně prováděná 
údržba. 

 

6.1 Časové určení  

Při vyhodnocení grafů na obrázcích 3.18 resp. 3.19 lze konstatovat, že 
v posuzovaném období je nutno přistoupit k obnově níže uvedených objektů. Bližší 
časové určení je uvedeno v tabulce 6.1.  

 

název objektu 
obnova stavební části 

[roky] 
obnova technologické části 

[roky] 

VDJ Tabulový vrch starý* 
  VDJ Droždín II 2030 - 2034 2025 - 2029 

VDJ Tabulový vrch zemní** 2040 - 2044 2025 - 2029 

ČS Tabulový vrch** 
 

2020 - 2024 

VDJ Tabulový vrch věžový** 
 

2030 - 2034 

VDJ Lošov 
 

2035 - 2039 

VDJ Svatý Kopeček 
  Tab. 6.1 Časové určení obnovy objektů 

* Využití objektu pro vodárenské účely se nepředpokládá. Viz odstavec 3.1.3. 

** Platí při zachování současného způsobu využití objektů. 

 

6.2 Náklady na obnovu 

Pro možnost stanovení nákladů na obnovu stavební a technologické části objektů 
bylo nutno vyčíslit stávající hodnotu objektů, která je uvedena v tabulce 6.2. Při 
řešení byly posuzovány ceny stanovené těmito způsoby: 

1) cena dle m3 obestavěného prostoru 

2) cena dle RTS 
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3) cena dle ÚRS 

4) cena dle metodického pokynu MZe 

Použita byla nakonec cena stanovená z m3 obestavěného prostoru. Hodnota 
technologické části objektu byla odhadnuta na základě obdobně rozsáhlých řešeným 
staveb. 

  

název objektu velikost akumulace 

cena dle m3 obestavěného prostoru 

obestavěný 
prostor [m3] 

Kč/m3 
cena 

stavební části 

cena 
technologické 

části 

celková 
cena 

VDJ Tabulový vrch zemní 2x5000 12 952 4 500 58 284 000 2 500 000 60 784 000 

VDJ Tabulový vrch starý 2x750 1 778 7 000 12 446 000 2 000 000 14 446 000 

VDJ Tabulový vrch věžový 2x500 1 220 11 500 14 030 000 2 500 000 16 530 000 

VDJ Droždín II 2x500 1 228 7 500 9 210 000 1 500 000 10 710 000 

VDJ Svatý Kopeček 2x150 458 9 000 4 122 000 1 000 000 5 122 000 

VDJ Lošov 1x100 238 9 500 2 261 000 1 000 000 3 261 000 

ČS Tabulový vrch 3x183 l/s, 40 m, 100 kW 2 500 6 000 15 000 000 3 000 000 18 000 000 

Tab. 6.2 Stávající hodnota objektů 

Z tabulek 6.1 a 6.2 byl vytvořen finální návrh plánu obnovy objektů v posuzovaném 
období, který je uveden v tabulce 6.3. Jak již bylo uvedeno, plán je u objektů VDJ 
Tabulový vrch zemní, VDJ Tabulový vrch věžový a ČS Tabulový vrch zpracován tak, 
jako by jejich funkční využití zůstalo v předmětném období nezměněno. 
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2020 - 2024                     3,00       3,00 

2025 - 2029                 2,50     1,50     4,00 

2030 - 2034         9,21         2,50         11,71 

2035 - 2039                             
 

2040 - 2044   58,30                       1,00 59,30 

Tab. 6.3 Náklady na obnovu objektů a jejich časové určení 
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7 Plán obnovy vodovodní sítě 

Plán obnovy vodovodní sítě je zpracován v automatizovaném nástroji pro několik 
variant. Tento nástroj kromě vlastního vyhodnocení technického stavu jednotlivých 
segmentů vodovodní sítě uvažuje koordinaci s plánem rekonstrukce kanalizace a 
koncepční potřebou. Plán vychází ze simulace postupného stárnutí vodovodní sítě a 
její rekonstrukce v následujícím období (30, resp. 100 let). Kromě technických vstupů 
a výstupů jsou vyhodnoceny i finanční parametry (především investiční náklady, ale i 
související provozní náklady). Výsledný plán rekonstrukcí zohledňuje provázání na 
finanční plán, kdy plánované rekonstrukce v jednotlivých letech nepřekročí stanovený 
finanční limit. 

Ekonomický aspekt vyhodnocení inženýrského řešení je nedílnou součástí jakékoliv 
technické studie či projekčního řešení. V případě studie obnovy vodovodní sítě hraje 
ekonomický faktor roli ještě výraznější. Ekonomické hledisko posuzování plánu 
obnovy sítě je přímo zapracováno do algoritmu programového prostředí MIKE 
URBAN. Finanční zhodnocení investičních a provozních nákladů je tedy nedílnou 
součástí výstupů simulace. 

7.1 Multikriteriální analýza vodovodní sítě 

7.1.1 Okrajové podmínky multikriteriální analýzy 

Okrajové podmínky analýzy jsou dány souhrnem několika faktorů: 

 délka simulovaného období (byla se zadavatelem studie odsouhlasena na 30 let, 
u vybraných variant počítáno i na 100 let) 

 degradace technického stavu potrubí v čase (viz kapitola 4.3.2) 

 výběr materiálů potrubí pro provádění rekonstrukcí (bylo odsouhlaseno, že bude 
používán výhradně materiál s dlouhou životností jako např. litina tvárná – výrobní 
výbor ze 13.6.2013) 

 výběr průměru potrubí pro provádění rekonstrukcí (viz. Kapitola 2.3) 

 cenové podklady pro stanovení provozních nákladů (viz. Kapitola 2.3). 

 cenové podklady pro stanovení investičních nákladů  a investiční limit (viz. 
Kapitola 2.3). 

Nákladovou položku plánu obnovy vodovodních sítí netvoří pouze přímé investiční 
náklady na rekonstrukce. Nedílnou součástí finančního vyhodnocení je vyhodnocení 
provozních nákladů na opravy havárií řadů, resp. úspor ze snížení ztrát vody. 

7.1.2 Počítané varianty plánu obnovy vodovodní sítě 

Základní metodika vyhodnocení technického stavu vodovodní sítě (volba kritérií 
vyhodnocení technického stavu, bodových limitů jednotlivých kritérií, použitých vah, 
bodového limitu pro zařazení úseku do návrhu rekonstrukce, atd.) byly diskutovány a 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

E. Technicko ekonomické vyhodnocení 

 

 

- 56 - 

 

odsouhlaseny se zadavatelem na základě průběžné prezentace výstupů. Použitá 
metodika hodnocení a návrhu segmentů do rekonstrukcí zaručuje, že pro všechny 
varianty budou primárně řešeny nejkritičtější úseky a bude zajištěna maximální 
efektivita vynakládání použitých finančních prostředků.  

Jednotlivé varianty plánu obnovy vodovodní sítě se liší ve strategii nasazení 
finančních prostředků pro rekonstrukce. Všechny varianty respektují stávající 
plánovaný objem finančního plánu. Ve všech případech dochází k navýšení limitu 
financování rekonstrukcí s tím, že pro jednotlivé varianty je následně vyhodnocen 
dopad na technický stav vodovodní sítě a vývoj provozních nákladů. 

 Finanční investiční limit je stále 21 mil Kč. (varianta V1) 

 Finanční investiční limit do roku 2018 je 21 mil Kč, dále stoupá až k roku 2023 na 
40 mil Kč, pak je konstantní (varianta V2) 

 Finanční investiční limit do roku 2018 je 21 mil Kč, dále stoupá až k roku 2028 na 
31 mil Kč, pak je konstantní (varianta V3) 

 Finanční investiční limit do roku 2018 je 20 mil Kč, dále stoupá po 5-ti letech o 
2 mil.Kč na 38 mil Kč a dále je konstantní do roku 2075 a pak se snižuje po 5-ti 
letech o 2 mil.Kč na 24 mil Kč (varianta V4) 

 Finanční investiční limit do roku 2018 je 20 mil Kč, dále stoupá po 5-ti letech o 
2 mil.Kč na 32 mil Kč a dále je konstantní (varianta V5) 

 Finanční investiční limit do roku 2018 je 26 mil Kč, dále stoupá po 5-ti letech o 
10%, tj. 2,6 mil.Kč (varianta V6) 

 Finanční investiční limit do roku 2018 je 26 mil Kč, dále stoupá po 5-ti letech o 
20%, tj. 5,2 mil.Kč (varianta V7) 

 

7.2 Výsledky multikriteriální analýzy vodovodní sítě 

V následující kapitole jsou stručně zhodnoceny výsledky simulací obnovy vodovodní 
sítě pro výhledové 30-ti leté období od roku 2013 do 2043 (varianty V1, V2, V3) a pro 
100 leté období (varianty V4, V5, V6 a V7). Výsledky simulace jsou vyhodnoceny dle 
základních technických a ekonomických parametrů.  

Mezi základní technické parametry obnovy sítě patří vyčíslení délky 
rekonstruovaných řadů, vývoj průměrného stáří vodovodních řadů a vývoj průměrné 
zbytkové životnosti sítě. Vzhledem k omezeným investičním možnostem dochází 
k rozdílu technické potřeby rekonstrukce a nastaveného finančního limitu. Pro 
každou variantu je tedy kromě skutečně navrženého rozsahu obnovy (v souladu 
s finančním limitem) i rozsah obnovy odpovídající technické potřebě.  

Ekonomické zhodnocení výsledků simulace plánu obnovy se zaměřuje na porovnání 
investičních a provozních nákladů provozovatele sítě. 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

E. Technicko ekonomické vyhodnocení 

 

 

- 57 - 

 

Výsledky analýzy jsou zpracovány ve formě tabulek, grafů a map. Mapové výstupy i 
některé grafové výstupy jsou zpracovány jako samostatné přílohy. Zde uvádíme 
přehled jednotlivých typů výstupů a jejich shrnutí. 

 

7.2.1 Varianta V6 s nárůstem finančních prostředků o 10% 

Tato varianta se vyznačuje finančním limitem postupně stoupajícím o 10% počáteční 
hodnoty, tj. 2,6 mil. Kč každých 5 let. 

 
Obr. 7.1 Grafické vyjádření finančního limitu obnovy vodovodů pro variantu V6 

Varianta byla spočtena na 100 let (včetně roku 2113). 

 

7.2.1.1 Tempo obnovy sítě 

Vypočtené potřeby rekonstrukcí řadů převyšují investiční možnosti klienta. Navržené 
tempo obnovy vodovodní sítě Olomouce je zobrazeno na následujícím grafu jako 
„Skutečnost“. Znamená počet procent délky zrekonstruovaných řadů vůči celkové 
délce sítě. „Technická potřeba“ znamená celkovou délku řadů (v procentuálně vůči 
celkové délce sítě), které by v daném roce měly být rekonstruovány na základě 
technického hodnocení – jsou v kategorii I. 
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Obr. 7.2 Grafické vyjádření tempa obnovy sítě pro danou variantu analýzy (Skutečnost: řady obnovované, Technická 
potřeba: řady, které jsou určeny k rekonstrukci) 

Z výsledku lze vidět, že potřeba rekonstruovat z hlediska technické potřeby stále 
roste a zhruba od roku 2040 se snižuje. 

Následující graf ukazuje tempo obnovy délkou rekonstruovaných řadů v km. 

 
Obr. 7.3 Grafické vyjádření tempa obnovy sítě pro danou variantu analýzy (Skutečnost: řady obnovované, Technická 

potřeba: řady, které jsou určeny k rekonstrukci)  

Podle návrhu obnovy se rekonstrukce budou provádět rovnoměrně, každý rok 
přibližně 2 - 5 km potrubí. 

 

7.2.1.2 Stáří vodovodní sítě 

Následující grafy ukazují vývoj průměrného stáří vodovodní sítě. 
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br. 7.4 Grafické vyjádření vývoje průměrného stáří sítě pro danou variantu analýzy 

Průměrné stáří vodovodní sítě pro tuto variantu se mírně pořád zvyšuje, což je dáno 
výměnou potrubí s kratší životností za potrubí s dlouhou životností (tvárná litina).  

Následující graf ukazuje průměrnou zbytkovou životnost sítě. 

 
Obr. 7.5 Grafické vyjádření vývoje průměrné zbytkové životnosti sítě pro danou variantu analýzy   
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Z grafu lze vidět, že zbytková životnost se z počátku mírně sníží a pak se postupně 
zvyšuje. Výrazně příznivější vývoj oproti vývoji průměrného stáří sítě je dán tím, že 
se všechna potrubí obnovují do materiálu s vysokou životností, která je oproti 
životnosti převážné většiny stávajících potrubí významně vyšší. 

Následující graf ukazuje vývoj délky řadů (km) v kategoriích podle stáří v průběhu 
analyzovaných let. 

 
Obr. 7.6 Grafické vyjádření délky řadů podle stáří pro danou variantu analýzy 

 

7.2.1.3 Poruchovost vodovodní sítě 

Dalším parametrem vodovodní sítě časově závislým na tempu obnovy sítě je 
poruchovost řadů. Časový průběh vývoje počtu poruch je znázorněn na následujícím 
grafu. Počet poruch postupně roste z hodnoty cca 300 p/rok na přibližně 500 p/rok do 
roku 2030 a pak se snižuje a v závěru období opět již začíná růst. 

 
Obr. 7.7 Grafické vyjádření vývoje počtu poruch pro danou variantu analýzy 
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7.2.1.4 Úniky vody 

Následující graf vykresluje časový průběh úniků vody pro analyzované období.  

 
Obr. 7.8 Grafické vyjádření vývoje úniků vody pro danou variantu analýzy 

Z výsledků anylýzy vychází, že prvních 20 let analyzovaného období se únik bude 
dařit držet shruba na stejné úrovni, pak je zde patrný mírný pokles.  

 

7.2.1.5 Ekonomické vyhodnocení 

Finanční zhodnocení investičních a provozních nákladů je tedy nedílnou součástí 
výstupů simulace. 

Následující graf ukazuje rozbor nákladů na rekonstrukce.  

 
Obr. 7.9 Grafické vyjádření vývoje nákladů na rekonstrukce pro danou variantu analýzy 
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V případě této varianty se technická potřeba postupně zvyšuje a neodpovídají ji 
investiční možnosti především v první třetině simulovaného období. 

V následujícím grafu je prezentován časový vývoj celkových investičních a 
provozních nákladů. Náklady na rekonstrukci představují daný finanční limit této 
varianty. 

 

Obr. 7.10 Grafické vyjádření vývoje nákladů provozních a investičních pro danou variantu analýzy 

Závěr: Tato varianta reflektuje předchozí průběh výstavby vodovodní sítě, kdy 
největší potřeba rekonstrukce je v období let do roku 2055. Po tomto období je již 
možno finanční limit rekonstrukce opět snižovat. Průměrná životnost vodovodní sítě 
je v dlouhodobé perspektivě stejná jako v současném stavu. Na začátku 
simulovaného období je nutno postupně navyšovat finanční objem, přičemž do roku 
2028 dochází k  zhoršování technického stavu. To se negativně projevuje především 
ve výrazném poklesu průměrné životnosti sítě a nárůstu poruchovosti. Po tomto roce 
se již daří technický stav sítě udržovat a od roku 2055 se technický stav zlepšuje.  

Tato varianta byla v rámci finančního limitu zvolena jako schválená pro plán 
obnovy na další období. 

7.2.2 Varianta V7 s nárůstem finančních prostředků o 20% 

Tato varianta se vyznačuje finančním limitem postupně stoupajícím o 20% počáteční 
hodnoty, tj. 5,2 mil. Kč každých 5 let. 
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Obr. 7.11 Grafické vyjádření finančního limitu obnovy vodovodů pro variantu V7 

 

Varianta byla spočtena na 100 let (po rok 2113). 

7.2.2.1 Tempo obnovy sítě 

Vypočtené potřeby rekonstrukcí řadů převyšují investiční možnosti klienta. Navržené 
tempo obnovy vodovodní sítě Olomouce je zobrazeno na následujícím grafu jako 
„Skutečnost“. Znamená počet procent délky zrekonstruovaných řadů vůči celkové 
délce sítě. „Technická potřeba“ znamená celkovou délku řadů (v procentuálně vůči 
celkové délce sítě), které by v daném roce měly být rekonstruovány na základě 
technického hodnocení – jsou v kategorii I. 

 
Obr. 7.12 Grafické vyjádření tempa obnovy sítě pro danou variantu analýzy (Skutečnost: řady obnovované, Technická 

potřeba: řady, které jsou určeny k rekonstrukci)  
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Z výsledku lze vidět, že potřeba rekonstruovat z hlediska technické potřeby stále 
roste a zhruba od roku 2035 se snižuje. 

Následující graf ukazuje tempo obnovy délkou rekonstruovaných řadů v km. 

 
Obr. 7.13 Grafické vyjádření tempa obnovy sítě pro danou variantu analýzy (Skutečnost: řady obnovované, Technická 

potřeba: řady, které jsou určeny k rekonstrukci)  

7.2.2.2 Stáří vodovodní sítě 

Následující grafy ukazují vývoj průměrného stáří vodovodní sítě. 

 
Obr. 7.14 Grafické vyjádření vývoje průměrného stáří sítě pro danou variantu analýzy   

Průměrné stáří vodovodní sítě pro tuto variantu financování kolísá zhruba do roku 
2070 a poté narůstá. To je dáno předpokladem, že bude použit materiál s dlouho 
životnosti (100 let).  
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Následující graf ukazuje průměrnou zbytkovou životnost sítě. 

 
Obr. 7.15 Grafické vyjádření vývoje průměrné zbytkové životnosti sítě pro danou variantu analýzy   

Z grafu lze vidět, že zbytková životnost se v první polovině simulace téměř nemění a 
poté začíná výrazně narůstat. Toto je opět dáno volbou materiálu na obnovu sítě.  

Následující graf ukazuje vývoj délky řadů (km) v kategoriích podle stáří v průběhu 
analyzovaných let. 
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Obr. 7.16 Grafické vyjádření délky řadů podle stáří pro danou variantu analýzy   

 

7.2.2.3 Poruchovost vodovodní sítě 

Dalším parametrem vodovodní sítě časově závislým na tempu obnovy sítě je 
poruchovost řadů. Časový průběh vývoje počtu poruch je znázorněn na následujícím 
grafu. Počet poruch postupně roste z hodnoty cca 300 p/rok na přibližně 500 p/rok do 
roku 2030 a pak se snižuje, ke konci jak dožívají některé řady, opět narůstá. 

 
Obr. 7.17 Grafické vyjádření vývoje počtu poruch pro danou variantu analýzy   
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7.2.2.4 Úniky vody 

Následující graf vykresluje časový průběh úniků vody pro analyzované období.  

 
Obr. 7.18 Grafické vyjádření vývoje úniků vody pro danou variantu analýzy   

Je zde patrný v první třetině setrvalý stav, pak mírný pokles a ke konci období opět 
nárůst.  

7.2.2.5 Ekonomické vyhodnocení 

Finanční zhodnocení investičních a provozních nákladů je tedy nedílnou součástí 
výstupů simulace. Následující graf ukazuje rozbor nákladů na rekonstrukce.  

 
Obr. 7.19 Grafické vyjádření vývoje nákladů na rekonstrukce pro danou variantu analýzy   
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V případě této varianty se technická potřeba postupně zvyšuje a neodpovídají ji 
investiční možnosti přibližně roku 2040, poté je již potřeba kryta. 

 

V následujícím grafu je prezentován časový vývoj celkových investičních a 
provozních nákladů. Náklady na rekonstrukci představují daný finanční limit této 
varianty. 

 
Obr. 7.20 Grafické vyjádření vývoje nákladů provozních a investičních pro danou variantu analýzy   

Zbytková životnost sítě se pohybuje do 44 let. 

Závěr: Tato varianta již výrazně lépe pokrývá technické potřeby sítě, kdy největší 
potřeba rekonstrukce je v období let cca do 2040. Průměrná životnost vodovodní sítě 
se drží na konstatní hodnotě. 

Tato varianta je příznivější pro financování v prvních 30 let simulace, kde zvýšený 
limit umožňuje rychlejší obnovu řadů ve špatném technickém stavu. 

Proto je tato varianta doporučena.  

7.2.3 Závěr a grafické výstupy 

Z výsledků simulace uvedených v předchozích kapitolách vyplývá, že nejvhodnější 
variantou pro obnovu vodovodní sítě města Olomouc je varianta V7, která 
v simulovaném období nejlépe využívá dostupné finanční prostředky. S ohledem na 
finanční možnosti zadavatele však byla jako finální uvažována varianta V6, která je 
také presentována v grafických výstupech. 
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8 Závěr 

8.1 Celkové vyhodnocení technického stavu vodovodní sítě 

Celkové vyhodnocení technického stavu sítě bere v potaz všechna dohodnutá kritéria 
a ke každému kritériu přiřazuje váhu. 

Kritéria a hodnocení: 

1. Stáří potrubí – váha 20% 

2. Poruchovost – váha 40% 

3. Význam řadu – váha 15% 

4. Kapacita řadu – váha 15% 

5. Únik vody – váha 10% 

 

U každého segmentu sítě je pak provedeno jeho bodové ohodnocení podle 
jednotlivých kritérií a celkový počet bodů pak popisuje jeho technický stav – čím větší 
počet bodů, tím horší technický stav. 

Segmenty, které se dostanou do kategorie 1 jsou určeny k rekonstrukci. 

 

Stupeň priority Popis 

Bodové 
hodnocení 

Vodovodní síť 

1 

Závažné závada komplikující 
provozování sítě, jejíchž 
progrese může způsobit 
havárii 

  

< 610; 1000 > 

2 

Závada, která bezprostředně 
nekomplikuje provoz sítě, ale 
kterou je třeba odstranit 
v dohledné době 

  

( 550; 610 > 

3 

Závady místního významu 
neomezující provoz sítě 

Ostatní zjištěné a evidované 

  

( 400; 550 > 
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závady 

Bez priority Bez závad ( 0; 400 > 

Tab. 8.1 Celkové technické vyhodnocení vodovodních řadů  

Současný stav sítě je ve stavu, který indikuje vysokou investiční potřebu obnovy.  

Na níže uvedeném grafu je patrno procentuální zastoupení délky sítě v jednotlivých 
prioritách. 

 
Obr. 8.1 Koláčový graf procentuálního zastoupení délky sítě v jednotlivých prioritách  

Prostorové vyhodnocení technického stavu vodovodní sítě včetně zařazení do 
jednotlivých priorit obnovy je uvedeno v grafické příloze, jejíž ukázka je uvedena 
níže. 
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Obr. 8.2 Celkové bodové ohodnocení úseků vodovodní sítě (ukázka grafické přílohy) 

 

8.2 Plán obnovy vodovodní sítě 

V rámci řešení plánu obnovy vodovodní sítě bylo uvažováno několik variant. Jako 
schválená byla vybrána varianta V6: uvažuje s finančním limitem do roku 2018 je 26 
mil Kč, dále stoupá po 5-ti letech o 2,6 mil.Kč (viz. následující obrázek) 
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Obr. 8.3 Grafické vyjádření finančního limitu varianty V6 

 

Vodovodní síť byla hodnocena výše uvedenou metodikou. Na požadavek klienta byl 
zohledněn ještě faktor dosažení maximální životnosti řadu. Řady, které dosáhly této 
maximální životnosti, byly do rekonstrukce zařazovány prioritně bez ohledu na další 
parametry.  

 

vodovodní řady 

materiál 
maximální 
životnost 

[roky] 

dovolené 
výpočtové 
překročení 

[roky] 

OC 70 

15 

TLT 100 

LT 1 80 

LT 2 80 

PE 50 

PVC 50 

Tab. 8.2 Maximální životnost řadů dle materiálu 
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S ohledem na stávající technický stav sítě a omezení daná finančním limitem, nebylo 
možné zrekonstruovat všechny řady, které dosáhnou maximální životnosti. Na níže 
uvedeném grafu je patrna délka řadů nesplňujících toto kritérium.  

 
Obr. 8.4 Délka řadů (m) s překročením maximální životnosti 

Zpoždění rekonstrukce těchto řadů je však 1 a maximálně 5 let, dle volných 
finančních prostředků. 

Závěrem je nutné zkonstatovat, že pro obnovu byl volen materiál s dlouhou dobou 
průměrné životnosti (100 let). Toto se pozitivně projevuje na zbytkové životnosti sítě. 
Níže uvedený graf znázorňuje výraznou investiční technickou potřebu do roku 2050, 
která výrazně převyšuje stávající finanční možnosti. Tato vysoká technická potřeba 
je výsledkem nízkých finanční prostředků, které byly v posledních obdobích 
skutečně vynaloženy výhradně na obnovu vodovodní sítě. 

 
Obr. 8.5 Grafické vyjádření vývoje nákladů na rekonstrukce pro danou variantu analýzy 
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Celkový průběh simulace uvedené varianty je patrný na níže uvedeném grafu. 

 

 

Obr. 8.6 Grafické vyjádření vývoje nákladů provozních a investičních pro danou variantu analýzy 

Výsledný plán obnovy uvažuje s pětiletými časovými intervaly a je zobrazen 
v grafické příloze E.1.7 Vyhodnocení TEV Plán obnovy sítě. Délka plánu obnovy pro 
grafické zobrazení je uvažována 30 let, tj. do roku 2043. 
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8.3 Plán obnovy objektů 

Pro každý vodárenský objekt ve vlastnictví města Olomouce bylo na základě 
podrobného průzkumu stávajícího stavu stanoveno období, ve kterém má 
proběhnout rekonstrukce jeho stavební resp. technologické části. Zároveň byla 
odhadnuta výše nákladů na tyto rekonstrukce.  
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2019 – 2023                     3,00       3,00 

2024 – 2028                 2,50     1,50     4,00 

2029 – 2033         9,21         2,50         11,71 

2034 – 2038                             
 

2039 - 2043   58,30                       1,00 59,30 

Tab. 8.3 Náklady na obnovu objektů a jejich časové určení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koncepce vodního hospodářství města Olomouce  
 

E. Technicko ekonomické vyhodnocení 

 

 

- 76 - 

 

8.4 Finanční potřeba na obnovu vodovodní sítě a vodárenských 
objektů 

K potřebě finančních prostředků na obnovu vodovodní sítě, je nutno připočítat 
náklady na obnovu vodárenských objektů, které jsou její nedílnou součástí. Účelné 
vynakládání prostředků, získaných ve formě nájemného od provozovatele, právě a 
jen na obnovu vodohospodářské infrastruktury je nedílnou podmínkou zachování 
spolehlivého systému zásobování odběratelů pitnou vodou. 

 

období 

vodovodní síť – náklady na 
obnovu dle var.V6 

vodárenské objekty – 
náklady na obnovu  

celkové náklady na 
obnovu 

průměrný 
roční náklad 
na obnovu  

ročně ∑ za období ∑ za období ∑ za období Ø za období 

2014 - 2018 26 130 0 130 26 

2019 - 2023 28,6 143 3 146 29,2 

2024 - 2028 31,2 156 4 160 32 

2029 - 2033 33,8 169 12 181 36,2 

2034 - 2038 36,4 182 0 182 36,4 

2039 - 2043 39 195 60 255 51 

Tab. 8.4 Celkové náklady na obnovu vodovodní sítě a vodárenských objektů v období 2014 - 2043 

 Upozorňujeme, že v případě obnovy vodovodní sítě je zvyšování prostředků 
v každém 5-ti letém období o 2,6 mil. Kč  myšleno jako částka vydávaná nad inflaci.  
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1 Úvod 

V této kapitole je popsána metodika vyhodnocování technického stavu kanalizačních 
stok a sběračů a jejich následné navrhování k obnově. Popisuje jednotlivá kritéria pro 
vyhodnocení technického stavu kanalizační sítě zájmové oblasti. Metodika byla 
modifikována tak, aby respektovala formu a obsah vstupních dat dodaných 
provozovatelem kanalizační sítě a vyhovovala dohodnutým požadavkům. 

1.1 Metodika vyhodnocení technického stavu kanalizační sítě 

Plánování obnovy kanalizační sítě je dlouhodobý proces, který by měl sledovat určité 
cíle a strategii na základě ucelené a odsouhlasené metodiky. Stanovení metodiky pro 
výběr úseků kanalizace pro rekonstrukci nemá tedy dopad pouze pro aktuální situaci, 
ale má dlouhodobý vliv na technické parametry sítě a především na ekonomické 
ukazatele. Tím se myslí samozřejmě především potřebné investiční prostředky na 
obnovu kanalizační stok, ale i vývoj provozních nákladů především spojených s 
opravami poruch na kanalizační síti. 

Z hlediska objektivního vyhodnocení dopadu zvolené strategie obnovy kanalizační 
sítě a především její optimalizace je tedy naprosto stěžejní vyhodnocení z hlediska 
delšího časového období. V případě tohoto projektu bylo období simulace procesu 
obnovy sítě zvoleno období 100 let, přičemž podrobněji je popsáno prvních 30 let. 

Na následujícím obrázku (obdobný proces jako u vodovodní sítě) je znázorněn 
proces simulace. 

Data GIS PreprocessingPreprocessing
HodnocenHodnoceníí technicktechnickéého stavu sho stavu sííttee

ZohlednZohledneenníí koordinace a koncepcekoordinace a koncepce

OdvozenOdvozeníí priority rekonstrukcpriority rekonstrukcíí (rok i)(rok i)

VýbVýbeer r rradaduu k rekonstrukci , nk rekonstrukci , náákladyklady

(zohledn(zohledneenníí akt. finanakt. financcnníích omezench omezeníí))

ZmZmeena rekonstruovaných na rekonstruovaných rradaduu

FinanFinanccnníí

modelmodel

OdvozenOdvozeníí budoucbudoucíích vlastnostch vlastnostíí ssííttee

NavrNavržženenáá

Koncepce sKoncepce sííttee

Rok = i+1Rok = i+1

UloUložženeníí tabulky roku itabulky roku i

Aktualizace jednotnAktualizace jednotnéé integrintegr. tabulky. tabulky
TechTech. . rreeššeneníí obnovyobnovy

Data GIS PreprocessingPreprocessing
HodnocenHodnoceníí technicktechnickéého stavu sho stavu sííttee

ZohlednZohledneenníí koordinace a koncepcekoordinace a koncepce

OdvozenOdvozeníí priority rekonstrukcpriority rekonstrukcíí (rok i)(rok i)

VýbVýbeer r rradaduu k rekonstrukci , nk rekonstrukci , náákladyklady

(zohledn(zohledneenníí akt. finanakt. financcnníích omezench omezeníí))

ZmZmeena rekonstruovaných na rekonstruovaných rradaduu

FinanFinanccnníí

modelmodel

OdvozenOdvozeníí budoucbudoucíích vlastnostch vlastnostíí ssííttee

NavrNavržženenáá

Koncepce sKoncepce sííttee

Rok = i+1Rok = i+1

UloUložženeníí tabulky roku itabulky roku i

Aktualizace jednotnAktualizace jednotnéé integrintegr. tabulky. tabulky
TechTech. . rreeššeneníí obnovyobnovy

 
Obr. 1.1 Princip dlouhodobé simulace obnovy sítě 
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Vyhodnocení dopadů přijaté strategie obnovy sítě je možné vyhodnotit jak pro 
jednotlivé roky simulovaného období tak v podobě celkových ukazatelů jako 
průměrné tempo rekonstrukce, celková, průměrná výše investičních nákladů, trend 
stárnutí sítě, trend vývoje nákladů na opravy a na úniky vody, porovnání investičních 
nákladů a provozních úspor atd. 

Vyhodnocení technického stavu sítě a navazující plán rekonstrukce je integrovanou 
součástí komplexního posouzení a návrhu rozvoje systému zásobení vodou města 
Olomouc. 

Pro hodnocení TEV byly navrženy a odsouhlaseny následující pravidla: 

• Vliv času bude zaveden jen pro stárnutí materiálu, ostatní kritéria (poruchy, 
přetížení a význam) nebudou vlivem času měněny. 

• Vyhodnocení pouze pro gravitační jednotnou a dešťová kanalizaci, splašková 
nebude hodnocena z hlediska přetížení. Tlaková kanalizace a výtlaky 
budou rekonstruovány s ohledem na životnost 

• Investiční strategie budou sledovány/porovnány dle objektivních ukazatelů. 

• V rámci finančních výpočtů se nebude uvažovat s inflací cen materiálů a prací. 

• Náhrada materiálů obnovovaných úseků bude prováděna a to tak, že se 
všechny materiály vymění za materiál s prokazatelnou životností nejméně 
100 let. 

• Horizont investiční strategie nejméně 30 let, s ohledem na průběh předchozí 
výstavby se však předpokládá 100 let. 

 

1.1.1 Kritéria pro vyhodnocení technického stavu kanalizační sítě 

Obecný postup vyhodnocení technického stavu kanalizační sítě a následného 
plánování obnovy sítě je založen na multikriteriálním vyhodnocení zvolených 
parametrů. Podle principu multikriteriálního vyhodnocení se bodují jednotlivá kritéria 
s různými váhami. Výsledkem jejich součtu je pak celkový počet vážených bodů, 
maximální počet bodů jednoho úseku je 1 000. Na základě těchto celkových 
vážených bodů je určen stupeň priority, viz tabulka č.1.1, určující časový požadavek 
na obnovu daného úseku sítě. Základní limit pro zařazení segmentu do plánu investic 
není určen – je to rozdíl proti vodovodní síti, kde byla určena hodnota 610 bodů. 
Tento rozdíl je dán tím, že budování kanalizační sítě probíhalo v několika velkých 
vlnách a pokud by se použilo kritérium priorita, tak by v některých letech nebyl využit 
plánovaný podíl investic a v jiných letech by naopak prostředků málo. 

Obecně probíhá vyhodnocení technického stavu a výsledná volba priority obnovy pro 
jeden segment sítě dle následujícího obrázku. 
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Obr. 1.2 Metodika multikriteriální analýzy 

Pro vyhodnocení technického stavu kanalizační sítě a plánu obnovy byly použita 
celkem čtyři základní kritéria (ukazatele) podstatně vystihujících skutečný stav 
kanalizační sítě. Kritéria lze rozdělit na ukazatele s přímým vyhodnocením a na 
ukazatele odvozené. 

Ukazatele s přímým vyhodnocením byly pro jednotlivé úseky přímo odvozeny ze 
vstupních podkladů. Pro odvozené ukazatele nemáme přímé vstupní podklady, 
vychází se z výpočtu modelu, na základě hodnot jiných ukazatelů nebo např. 
z celkové hodnoty pro celé povodí. 

Mezi ukazatele s přímým vyhodnocením patří: 

 Stáří potrubí – váha 40% 

 Stavební stav – váha 30% 

Ukazatele odvozené na základě výstupů z modelu jsou: 

 Význam úseku – váha 10% 

 Hydraulické přetížení – váha 20% 

Jednotlivé ukazatele technického stavu sítě jsou podrobně popsány v kapitole 4. 
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Obr. 1.3 Kritéria (ukazatele) multikriteriální analýzy 

 

Stupeň priority Popis 

Bodové hodnocení 

Kanalizační síť 

1 
Závažné závada komplikující 
provozování sítě, jejíchž progrese 
může způsobit havárii 

< 610; 1000 > 

2 

Závada, která bezprostředně 
nekomplikuje provoz sítě, ale 
kterou je třeba odstranit 
v dohledné době 

( 550; 610 > 

3 

Závady místního významu 
neomezující provoz sítě 

Ostatní zjištěné a evidované 
závady 

( 400; 550 > 

Bez priority Bez závad ( 0; 400 > 

Tab. 1.1 Bodové limity pro stupně priority rekonstrukce kanalizačních úseků 

Vyhodnocení technického stavu kanalizační sítě a návrh priority obnovy se opírá o 
hromadné zpracování dat. Znamená to, že základní technické ukazatele pro 
hodnocení jsou plně určovány na základě datové základny GIS (stáří úseku, materiál 
úseku, poruchy, atd.). Datová základna modelu tak vznikla na podkladě technicko-
provozní GIS databáze a digitalizace kamerových prohlídek.  
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Kromě dat zjištěných rozborem stávajícího stavu technické sítě je velice důležitým 
vstupem pro simulaci procesu rekonstrukce kanalizační sítě systém křivek, které 
popisují stárnutí kanalizace. Jedná se především o závislost životnosti na stáří 
vodovodních řadů. Křivky jsou vytvořeny samostatně z hlediska jednotlivých trubních 
materiálů. 

Multikriteriální vyhodnocení technického stavu sítě je implementováno v softwarovém 
prostředí HydroNet plně využívajícím specializované funkce pro objektové modely a 
geografická data. Tato volba nám poskytuje jedinečné grafické zpracování vstupů a 
výstupů řešení. 

V rámci projektu byl vyhodnocen plán obnovy kanalizační sítě v několika variantách, 
které se navzájem liší  

• Limitem bodového ohodnocení, při jehož překročení se navrhuje obnova řadu 

• Způsobem investiční strategie (konstantní, skokové navyšování a lineární 
navyšování) 

Rozdíl jednotlivých variant popisují následující kapitoly. 

 

1.1.2 Hodnotící ukazatele technického stavu sítě 

Z důvodu objektivního vyhodnocení investiční strategie a porovnání jednotlivých 
scénářů mezi sebou byla prováděna na základě hodnotících ukazatelů technického 
stavu. 

Pro výpočty byly použity následující ukazatele: 

• PRŮMĚRNÉ STÁŘÍ SÍTĚ  

• VÁŽENÉ BODOVÉ HODNOCENÍ SÍTĚ  

A pro doplnění i doplňkové ukazatele: 

• PLÁNOVANÁ ŽIVOTNOST SÍTĚ 

• ZBYTKOVÁ ŽIVOTNOST SÍTĚ 

• PROCENTO OPOTŘEBENÍ 

 

 

 

Jednotlivé ukazatele se programově vypočetly dle následujících vzorců: 
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Průměrné stáří sítě suma(stáří úseku * délka úseku)/celková délka 

Vážené bodové hodnocení 
sítě vypočtené 
multi.krit.analýzou 

suma(hodnocení úseku * délka úseku)/celková délka 

Plánovaná životnost sítě suma(životnost úseku * délka úseku)/celková délka 

Zbytková životnost sítě Plánovaná životnost – průměrné stáří 

Procento opotřebení (staří / životnost)*100 (přepočteno na délku) 

Pro dosažení „optimálního stavu“ kanalizační sítě byly určeny limitní hodnoty těchto 
ukazatelů 

• PRŮMĚRNÉ STÁŘÍ SÍTĚ     60 let 

• VÁŽENÉ BODOVÉ HODNOCENÍ SÍTĚ  200 bodů 

• PLÁNOVANÉ STÁŘÍ    50 let 

• ZBYTKOVÁ ŽIVOTNOST    60 let 

• PROCENTO OPOTŘEBENÍ   85% 

• PRŮMĚRNÉ OPOTŘEBENÍ   50% 

 

1.2 Metodika vyhodnocení technického stavu objektů 

Plánování obnovy objektů na kanalizační síti musí být nedílnou součástí obnovy 
infrastruktury. Obdobně jako u vlastní sítě, je i obnova objektů dlouhodobý proces, 
který by měl sledovat určité objektivní cíle a strategii na základě ucelené a 
odsouhlasené metodiky.  

Stanovení metodiky pro obnovu objektů nemá tedy dopad pouze pro aktuální situaci, 
ale má dlouhodobý vliv na ekonomické ukazatele. Tím se myslí samozřejmě 
především potřebné investiční prostředky na obnovu kanalizace, ale i vývoj 
provozních nákladů především spojených s opravami poruch objektu. 

Pro hodnocení technického stavu objektů byly sestaveny a odsouhlaseny formuláře 
„Protokol hodnocení technického stavu objektů na stokové síti“. Do těchto formulářů 
prováděli vybraní zástupci provozovatele a zpracovatele vlastní hodnocení. 

Hodnocené ukazatele technického stavu objektu jsou seskupeny do skupin, resp. 
hodnotících kritérií, jimž jsou standardně přiřazeny váhy, vyjadřující míru důležitosti 
pro správnou technickou funkci hodnoceného objektu. U každého objektu je 
samostatně provedeno vyhodnocení stavu stavební části a technologické části. 
Vzory formuláře pro vyhodnocení stavu odlehčovací komory s přehledem kritérií, 
včetně vah, které jim byly přiřazeny jsou zobrazeny v následujících dvou tabulkách. 
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Stavební stav 

položka váha hodnocený ukazatel 

SA 10 stáří objektu v letech či léta po celkové stavební rekonstrukci 

SB 

40 

o
d

le
h

čo
va

cí
 k

o
m

o
ra

 

stavební konstrukce 

dno 

stěny 

strop 

5 zámečnické prvky 

rošty, lávky 

žebříky 

zábradlí 

SC 

25 

st
av

id
lo

vá
 k

o
m

o
ra

 

stavební konstrukce 

dno 

stěny 

strop 

5 zámečnické prvky 

rošty, lávky 

žebříky 

zábradlí 

SD 15 

o
st

at
n

í p
rv

ky
 násypy 

komunikace 

zpevněné plochy a opěrné zdi 

oplocení 

odlehčovací potrubí vč. vyústění 

Tab. 1.2 Ukazatele stavebního stavu a jejich váhy 

Stav technologie 

položka váha hodnocený ukazatel 

TA 10 
stáří objektu v letech či léta po celkové rekonstrukci 
technologie 

TB 50 

ar
m

. +
 s

ta
vi

d
l. 

K
o

m
o

ra
 předčistící zařízení odlehčovaných vod 

přelivná hrana, norná stěna 

armatury (šoupátka, stavítka, klapky...) 

TC 40 

o
st

at
n

í p
rv

ky
 vyhrazená technická zařízení 

elektrická instalace 

automatický systém řízení 

měření a regulace 

telemetrie 

Tab. 1.3 Ukazatele stavu technologické části a jejich váhy 

Každému ukazateli bylo přiřazeno bodové hodnocení na základě skutečně zjištěného 
stavu po vzájemné shodě všech hodnotitelů. Pokud se ukazatel v objektu nenacházel 
nebyl hodnocen. Rozsah bodového hodnocení je uveden v tabulce 1.4. 
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Vzhledem k nutnosti získat vzájemně porovnatelná data a udržet stejný objektivní 
pohled na technický stav jednotlivých částí konstrukcí a zařízení provádí hodnocení 
v celém území stále stejní pracovníci, aby se v nejnutnější míře omezil vliv 
subjektivity. 

    
Bodové 

hodnocení 
Stav ukazatele 

1 prvek bez závad a defektů 

2 prvek s drobnými závadami a defekty bez vlivu na na provoz 

3 prvek ve špatném stavu 

4 
prvek ve špatném stavu, který bezprostředně nehrozí havárií, ale při dalším 

odkladu opravy nebo údržby k tomuto stavu zjevně spěje 

5 
prvek ve stavu, který hrozí havárií a plnění funkce je bezprostředně ohroženo 

nebo významně omezeno 

Tab. 1.4 Rozsah bodového hodnocení 

Tabulky bodového hodnocení ukazatelů jsou ve formulářích dále doplněny o níže 
uvedené komentáře: 

 
1) Koordinační vazby na stavby jiných správců a investorů 
2) Odlehčovací stoka a vyústění 
3) Slovní popis stavu OK (ČS, DZ) a existujících problémů 
4) Nadstandardně problémové technologické celky 
5) Další souvislosti a argumenty 
6) Vyjádření oddělení dispečinku 

Veškeré zjištěné problémy byly fotograficky zdokumentovány tak, aby při dalším 
hodnocení bylo možno provést vzájemné srovnání minulého a současného stavu 
zařízení a tím i rychlosti jejich stárnutí. 

S ohledem na možné rozdělení prací při případné rekonstrukci objektu a také 
z důvodu odlišné životnosti stavebních a strojních prvků byla při hodnocení objektu 
hodnocena samostatně jak stavební tak technologická část. Bodový rozsah pro 
stavební část je 100 – 500 bodů, stejný rozsah 100 – 500 bodů je i pro 
technologickou část. Jejich součet  (tj. 200 – 1000 bodů) pak vyjadřuje stupeň priority 
za kompletní objekt. 
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2 Sběr dat 

Sběr dat pro vyhodnocení technického stavu kanalizační sítě navazoval na již 
dodaná data pro zpracování matematického modelu kanalizačního systému. 
Základním podkladem pro vyhodnocení technického stavu potrubní sítě je 
matematický model. Tvorba topologie modelu je podrobně popsána v dílu B 
Generelu. Z atributů kanalizačních úseků je při zpracování plánu obnovy sítě 
využíváno především těchto parametrů potrubí: 

 Profil (rozměr) potrubí DN 

 Rok výstavby (stáří) 

 Materiál potrubí 

 Délka úseku 

Pro samotné vyhodnocení technického stavu kanalizační sítě byly dodány data o 
provedených kamerových prohlídkách papírové formě (protokoly prohlídek). 
Podrobněji popsáno v kapitole 2.2.1. 

Dále se vstupní data pro vyhodnocení TEV přebíraly z některých výsledků simulace 
zkalibrovaného modelu kanalizačního systému Olomouce pro stávající stav. Jedná 
se o data: 

 Počet přetížení úseku při extrémních událostech. 

 Význam úseku – nepřímo stanoveno na základě průtoku daným úsekem. 

Detailně jsou tyto kritéria a jejich zpracování popsané v kapitole 5 této zprávy. 

V neposlední řadě byly pro ekonomické vyhodnocení nutné i finanční údaje vztahující 
se k obnově kanalizační sítě města Olomouc. Podrobněji popsáno v kapitole 2.3. 

 

2.1 Topologie a základní technické parametry kanalizační sítě 

Technické parametry řadů byly zpracovány v databázi pro výpočet TEV. 
V poskytnutých podkladech bylo nejprve nutno co nejpřesněji určit, které úseky 
stokové sítě a potažmo i objekty jsou v majetku Statutárního města Olomouce. Neboť 
pouze tohoto majetku se týká zpracované technicko ekonomické vyhodnocení resp. 
plán obnovy. 

Jelikož v době zpracování projektu neobsahovaly údaje z GISu provozovatele 
kompletní údaje o vlastnických vztazích, byly tyto ve spolupráci s provozovatelem 
zkompletovány a zapracovány do databáze. Úseky stokové sítě nacházející se na 
území města Olomouce ale nepatřící SmOl jsou schematicky zobrazeny zeleně na 
obrázku 2.1. 
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Obr. 2.1 Kanalizační systém – tematická mapa vlastnických vztahů 

Z GISu a dalších poskytnutých podkladů byly čerpány a do databáze doplňovány 
případné chybějící údaje o profilu a materiálu potrubí – viz. obrázky 2.2 a 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Kanalizační systém – tematická mapa podle průměru potrubí 
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Obr. 2.3 Kanalizační systém – tematická mapa podle materiálu potrubí 

Při zpracování dat z kamerových průzkumů stok byl ke všem úsekům stokové sítě 
doplněn údaj o roku výstavby. Postup výstavby kanalizační sítě ve městě Olomouci 
je zobrazen na obrázku 2.4. 

Na sloupcovém grafu lze sledovat tempo výstavby. Z grafu jsou patrná období 
s intenzivní výstavbou a to zejména období let 2004 – 2009, kdy se za podpory 
evropských dotací  (ISPA , Fond soudržnosti) dobudovali kanalizace zejména 
v okrajových a satelitních místních částech města.  
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Právě rozvoj kanalizace v posledním desetiletí je jedním z důvodů proč se simulace 
obnovy sítě prováděla na výhledové období 100 let. Samozřejmě není předmětem 
projektu a není ani důvod definovat detailní plán obnovy na takovéto dlouhé časové 
období, ale z hlediska zobrazení vývoje vypovídajících ukazatelů o stavu sítě v čase 
je vhodné simulaci „protáhnout“ právě až na zmíněných 100 let. 

Obr. 2.4 Délka potrubí v závislosti na roku výstavby 

 

 

2.2 Poruchy kanalizační sítě 

Provozovatel provádí systematický monitoring stokové sítě. Použitelná data dodaná 
od provozovatele pro TEV kanalizační sítě ve městě Olomouc se týkala poruch na 
kanalizaci zaznamenaných za období let 1999 - 2012.  

Dodaná data byla v podobě papírových protokolů z kamerových prohlídek – viz. obr. 
2.5 a 2.6. Tento podklad byl „digitalizován“ a geokódován. Kódy všech poruch 
daného úseku byly zapsány k danému úseku. Při této činnosti se zároveň prováděla 
kontrola správnosti dat v GIS a byly kontrolovány a v mnoha případech doplňovány 
zejména tyto údaje: 
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• Profil (DN) úseku 

• Materiál úseku 

• Rok výstavby 

• Napojení na další úsek 

• Název stoky 

• Systém sítě – jednotná x splašková x dešťová 

 

 

 

Obr. 2.5 Vzor protokolu z monitoringu stoky                          Obr. 2.6 Vzor situačního záznamu provozovatele 
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Dle tabulky Dodaná data byla v podobě papírových protokolů z kamerových 
prohlídek – viz. obr. 2.5 a 2.6. Tento podklad byl „digitalizován“ a geokódován. Kódy 
všech poruch daného úseku byly zapsány k danému úseku.  

V tabulce 2.1 je přehled o rozsahu roboticky zmonitorované stokové sítě města 
Olomouce, ze které byl zpracován protokol. Zbývající 1/3 délky sítě tvoří jednak 
průlezné resp. průchozí sběrače, u kterých je jejich stav zaznamenávám ruční 
kamerou bez provádění protokolu, tak jak je uveden na obrázku 2.5 a také stoky, 
které doposud z nějakého důvodu (zejména nepřístupná místa) nebyly kamerou 
prohlédnuty. 

 

 délky / druh stoky je
d

n
o

tn
á 

d
eš

ťo
vá

 

sp
la

šk
o

vá
 

ce
lk

em
 

celková délka 263 520 20 639 22 576 306 735 

zmonitorovaná délka* 175 192 10 290 20 613 206 095 

% 66,5 49,9 91,3 67,2 

Tab. 2.1 Vyhodnocení protokolů z robotického kamerového průzkumu 

 

Z důvodu změny systému kódování zjištěných poruch muselo být provedeno 
sjednocení dvou období. Do 31.9.2010 byly závady na stoce v protokolech 
označovány ve škále 1 (nejzávažnější porucha) až 5 (nejméně závadná porucha). Od 
1.10.2010 je systém dle normy logicky otočen a odpovídá školnímu hodnocení.  

Stavební stav úseků stokové sítě odpovídající 1/3 délky celkové délky, ze kterých 
nebyly protokoly z monitoringu, byly vyhodnoceny ručně. Ruční vyhodnocení bylo 
provedeno ve spolupráci s provozovatelem. Zmíněným úsekům byl přiřazen stavební 
stav v rozsahu 1 až 5 a to při zohlednění místních znalostí a hodnocení okolních 
úseků stejného či podobného stáří a materiálového provedení. 

Po vyhodnocení dat o poruchách na kanalizačních sítí byl proveden pokus o nalezení 
závislosti počtu poruch na stáří a materiálu potrubí. Došli jsme však k závěru, že 
takovouto závislost nelze na rozdíl např. od vodovodní sítě odvodit. Poruchovost 
jednotlivých úseků stokové sítě je dána zejména technologickou kázní resp. nekázní 
při výstavbě stok. 

Z tohoto důvodu nebyl do finančního modelu vývoj poruch se zvyšujícím se stářím 
potrubí implementován. Tento jev dokladují následující grafy na obrázcích 2.7, 2.8 a 
2.9. 
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Obr. 2.7 Vliv kategorie poruchy na stáří potrubí pro plastová potrubí 

Z výše uvedeného obrázku (Obr. 2.7) je patrné, že počet poruch nesouvisí s rokem 
výstavby. 

 
Obr. 2.8 Počet úseků z vážnými poruchami podle roku výstavby a materiálu potrubí 
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Obr. 2.9 Podíl jednotlivých poruch pro jednotlivé základní materiály potrubí 

 

2.3 Poskytnuté finanční údaje k obnově stokové sítě 

Pro vyhodnocení efektivnosti obnovy kanalizační sítě byly stanoveny jednotkové 
investiční náklady. Pro stanovení nákladů na obnovu nebyly na rozdíl od vodovodní 
sítě sledovány provozní náklady. 

 

2.3.1 Jednotkové náklady 

Investice představují okrajovou podmínku pro vlastní vyhodnocení celkových nákladů 
v jednotlivých letech simulace. Při simulaci jde o zadání maximální celkové investice 
v jednotlivých letech, kterou je vlastník ochoten do potrubního systému vložit. A dále 
je nutno jako vstup stanovit jednotkovou cenu obnovy každého úseku stoky. 
Jednotkové ceny kalkulované při obnově stok jsou uvedeny v tabulce 2.2. Stoky 
jiného než kruhového profilu byly přepočteny na adekvátní kruhový profil. Ke 
stanovení jednotkových cen byla použita každoročně aktualizovaná publikace 
„průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury“ vydávaná Ústavem územního 
rozvoje, jakožto organizační složkou Ministerstva pro místní rozvoj. 
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náklady na obnovu stokové sítě [Kč/m] včetně PČ, IČ** 

DN 
pažená rýha v nezpevněných 

plochách 
pažená rýha ve zpevněných 

plochách 

200 6 360 11 630 

250 7 720 12 480 

300 8 430 13 340 

400 10 530 16 050 

500 12 190 17 930 

600 13 890 20 040 

700 16 260 23 090 

800 18 920 25 910 

900 21 230 30 220 

1000 23 910 34 660 

1100 27 030 39 000 

1200 30 230 44 010 

1300 33 650 49 430 

1400 72 220 

1500 79 630 

1600 87 390 

1700 95 510 

1800 103 990 

1900 112 850 

2000 103 740 

2100 111 880 

2200 120 310 

2300 129 060 

2400 138 130 

2500 147 490 

2600 157 150 

2700 167 130 

2800 177 410 

2900 188 000 

3000 140 390 

3100 148 300 

3200 156 420 

3300 164 770 

3400 173 330 

3500 182 100 

3600 191 100 

3700 200 310 

3800 209 730 

3900 219 370 

Tab. 2.2 Ceny rekonstrukcí kanalizačních úseků (Kč na 1 m) 

Profil DN1400 je nejmenší profil, jehož stavbu lze provádět hornickým způsobem tzv. 
štítováním. Tento profil a profily větší jsou použity u kmenových stok a sběračů, které 
se nacházejí již ve značných hloubkách a u kterých lze právě tento způsob realizace 
předpokládat. Z tohoto důvodu není dělení povrchů od profilu DN1400 prováděno. 
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3 Vyhodnocení technického stavu objektů 

Statutární město Olomouc je vlastníkem následujících objektů nacházejících se na 
stokové síti: 

33 odlehčovacích komor 

32 čerpacích stanic 

34 čerpacích šachet 

1 objekt hrubého předčištění 

3 dešťové zdrže 

2 čistírny odpadních vod 

3.1 Popis objektů a vyhodnocení současného stavu 

Fyzická prohlídka výše uvedených objektů za účelem ověření jejich stavebně 
technického stavu byla provedena ve dnech 22. – 26.4.2013. V týmu provádějícím 
prohlídku objektů byl ï zástupci vlastníka, provozovatele a zpracovatele projektu. 

Prohlídka obou čistíren odpadních vod prováděna nebyla. Po dohodě se 
zadavatelem bude plán obnovy těchto objektů vycházet ze závěrů PFOVAK 
zpracovaného v roce 2008. 

Ve všech objektech bylo provedeno protokolární vyhodnocení technického stavu a 
pořízena fotodokumentace. 

 

3.1.1 Odlehčovací komory 

Byl vyhodnocen stavebně technický stav 33 odlehčovacích komor  a do protokolů 
bylo provedeno jejich bodové hodnocení. 

Přehled finálního bodového hodnocení jak stavební tak technologické části je uveden 
v tabulce 3.1. Jak již bylo uvedeno v popisu metodiky, je maximální dosažitelný počet 
bodů pro každou z částí 500, minimální 100.   

V tabulce 3.2 je zaznamenán přehled zjištěného vybavení odlehčovacích komor. 
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Obr. 3.1 Odlehčovací komory v majetku SmOl 

 

 

lokalita 
název 

OK 
rok výstavby 

stavební 
stav 

stav 
technologie 

celkový stav 

Olomouc OK5D 1976 365 400 765 

Olomouc OK3A 1970 316 383 700 

Olomouc OK2D 1969 320 320 640 

Olomouc OK3C 1980 228 400 628 

Olomouc OK4D 1982 252 360 612 

Olomouc OK6D 1976 298 310 608 

Olomouc OK1AII 1989 264 330 594 

Olomouc OK4C 1980 245 310 555 

Olomouc OK6C 1980 245 310 555 

Lošov OK1A 2002 200 200 400 

Olomouc OK1C 1967 200 140 340 

Lošov OK2C 1988 305 0 305 

Olomouc OK1H 1970 305 0 305 

Olomouc OK1CIII 1947 303 0 303 

Olomouc OK7D 2001 130 160 290 

Olomouc OK3FIc 1970 278 0 278 
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Olomouc OK2CI 1950 273 0 273 

Olomouc OK2F 2006 100 145 245 

Olomouc OK1G 2006 100 125 225 

Olomouc OK5CIV 2001 100 110 210 

Olomouc OK2A 2012 104 100 204 

Droždín OK1K 2007 100 100 200 

Droždín OK1KI 2007 100 100 200 

Olomouc OK2B 2006 100 100 200 

Olomouc OK3D 2006 100 100 200 

Olomouc OK5BXIX 2007 100 100 200 

Olomouc OK1D 2008 100 100 200 

Olomouc OK1B 2012 100 100 200 

Svatý Kopeček OK1KVII 2008 100 100 200 

Svatý Kopeček OK2K 2008 100 100 200 

Svatý Kopeček OK2KVII 2008 100 100 200 

Olomouc OK2HIV 2000 100 0 100 

Olomouc OK3HIII 2000 100 0 100 

Tab. 3.1 Přehled hodnocení odlehčovacích komor 
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lokalita název OK 
rok 

výstavby 

vybavení OK uzávěr na odlehčovací stoce 

recipient poznámka stavitelná 
přelivná hrana 

norná 
stěna 

měření hladiny 
za hranou 
(recipient) 

měření hladiny 
před hranou 

(stoka) 

uzávěr na 
odtoku z 
komory 

uzávěr na 
odlehčovací 

stoce 

zpětná 
klapka 

mechanické 
předčištění 

napojení 
na CVD 

dálkové 
ovládání 

místní 
ovládání 
elektro 

místní 
ovládání 

ruční 

automatické 
řízení 

Olomouc OK1AII 1989                           Morava zpracována PD na rekonstrukci 
Olomouc OK2A 2012                           Morava   
Olomouc OK3A 1970     plovák                     Morava zpracována PD na rekonstrukci 
Olomouc OK1B 2012                           Mlýnský potok   
Olomouc OK2B 2006       plovák                   Mlýnský potok   
Olomouc OK5BXIX 2007                           Mlýnský potok   
Olomouc OK1C 1967                           Morava   
Olomouc OK3C 1980                           Morava odlehčovací stoka trvale uzavřena 
Olomouc OK4C 1980                           Morava není hrana 
Olomouc OK6C 1980                           Morava   
Olomouc OK2CI 1950                           Mlýnský potok   
Olomouc OK1CIII 1947                           Mlýnský potok zpracována PD na rekonstrukci 
Olomouc OK5CIV 2001                           Mlýnský potok   
Olomouc OK1D 2008                           Morava   
Olomouc OK2D 1969                           Morava   
Olomouc OK3D 2006                           Morava   
Olomouc OK4D 1982     plovák                     Morava zpracována PD na rekonstrukci 
Olomouc OK5D 1976                           Morava   
Olomouc OK6D 1976                           Morava   
Olomouc OK7D 2001     plovák plovák                   Morava   
Olomouc OK2F 2006                           Bystřice   
Olomouc OK3FIc 1970                           Bystřice   
Olomouc OK1G 2006     tl. čidlo                     Bystřice   
Olomouc OK1H 1970                           Hamerský 

náhon 
PPO není nutno řešit 

Olomouc OK3HIII 2000                           Hamerský 
náhon 

PPO není nutno řešit 
Olomouc OK2HIV 2000                           Hamerský 

náhon 
PPO není nutno řešit 

Droždín OK1K 2007                           Adamovka PPO není nutno řešit 
Droždín OK1KI 2007                           Adamovka PPO není nutno řešit 
Svatý Kopeček OK2K 2008                           Adamovka PPO není nutno řešit 
Svatý Kopeček OK1KVII 2008                           Adamovka PPO není nutno řešit 
Svatý Kopeček OK2KVII 2008                           Adamovka PPO není nutno řešit 
Lošov OK1A 2002                           Lošovský 

potok 
PPO není nutno řešit 

Lošov OK2C 1988                           Lošovský 
potok 

PPO není nutno řešit 

Tab. 3.2 Přehled vybavení OK 



Zjištěný stav OK je různorodý a je podrobně popsán v protokolech. Významná část 
OK byla postavena či zrekonstruována v poslední cca 10-ti letech a je stavebně 
v pořádku. U komor budovaných v dřívějším období stav stavebních prvků odpovídá 
víceméně stáří objektu. V tabulce 3.3 je uveden seznam pěti komor s nejhorším 
zaznamenaným stavebním stavem. Opravdu v havarijním stavu se nachází komora 
OK 5D na Černé cestě. Na komory OK2D a OK3A je zpracována projektová 
dokumentace, na realizaci se čeká. Stav komory OK2C významně negativně 
ovlivňuje kvalitu vody v Lošovském potoce. Komorou OK1H procházejí mimo jiné i 
mlékárenské odpadní vody ze závodu Olma, což je příčinou významnější degradace 
betonové konstrukce objektu.  

  

lokalita ulice označení 

Olomouc Černá cesta OK5D 

Olomouc Velkomoravská OK2D 

Olomouc U dětského domova OK3A 

Lošov Svolinského OK2C 

Olomouc Brunclíkova OK1H 

Tab. 3.3 Přehled prvních pěti OK s nejhorším stavebním stavem 

Minimální technologické vybavení OK odpovídající dnešním standardům je 
následující: 

 uzávěr na odlehčovací stoce 

 zpětná klapka na odlehčovací stoce 

 uzávěr na škrtící trati 

 stavitelná přelivná hrana 

 norná stěna 

 měření hladiny za hranou (recipient) 

 měření hladiny před hranou (stoka) 

 automatické řízení 

 napojení na vodárenský dispečink 

Samozřejmě vždy je nutno posoudit konkrétní funkci a situování komory vůči 
recipientu. 

Z tohoto pohledu lze mnoho komor na stokové síti města považovat ze technologicky 
nevyhovující, jejich přehled lze získat z tabulek 3.1 a 3.2. 

  

3.1.2 Čerpací stanice, čerpací šachty, objekt hrubého předčištění 

Byl vyhodnocen stavebně technický stav 32 čerpacích stanic a 1 objektu hrubého 
předčištění. V případě čerpacích šachet byl s ohledem na stejnou dobu výstavby a 
stejné technické provedení zhodnocen stav jedné vzorové šachty, který byl použit pro 
vyhodnocení všech ostatních.Přehled finálního bodového hodnocení jak stavební tak 
technologické části je uveden v tabulce 3.3. 
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Obr. 3.2 Čerpací stanice (červeně), čerpací šachty (modře) a objekt hrub. předčištění (žlutě) v majetku SmOL 

 

lokalita název ČSOV rok výstavby stavební stav stav technologie celkový stav  

Olomouc ČSOV Keplerova 1999 195 163 358 

Týneček ČSOV Týneček 1999 130 130 260 

Olomouc ČSOV Neředín 2003 115 122 237 

Chomoutov čerpací šachty Chomoutov 2000 100 130 230 

Olomouc čerpací šachty Holice 2001 100 118 218 

Olomouc ČSOV Morava 1 2006 100 115 215 

Chomoutov ČSOV Chomoutov 1 2008 100 115 215 

Olomouc ČSOV Bořivojova 2001 100 110 210 

Olomouc ČSOV Ahold 1 2000 100 110 210 

Olomouc ČSOV Ahold 2 2000 100 110 210 

Olomouc ČSOV Morava 2 2006 100 100 200 

Olomouc ČSOV Novosadský dvůr 2012 100 100 200 

Olomouc ČSOV Slavonínská 2007 100 100 200 

Olomouc ČSOV Požárníků 2007 100 100 200 

Olomouc ČSOV Buzulucká 2004 100 100 200 

Olomouc ČSOV Dykova 2005 100 100 200 

Olomouc ČSOV Dolní novosadská 1 2006 100 100 200 

Olomouc ČSOV Dolní novosadská 2 2006 100 100 200 

Olomouc ČSOV Dolní novosadská 3 2006 100 100 200 

Olomouc ČSOV Povelská 2005 100 100 200 

Olomouc ČSOV Janíčkova 2005 100 100 200 
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Olomouc ČSOV Lidická 2005 100 100 200 

Topolany ČSOV Topolany 1 2008 100 100 200 

Topolany ČSOV Topolany 2 2008 100 100 200 

Nedvězí ČSOV Nedvězí 1 2007 100 100 200 

Nedvězí ČSOV Nedvězí 2 2007 100 100 200 

Svatý Kopeček ČSOV Svatý Kopeček 2008 100 100 200 

Chomoutov ČSOV Chomoutov 2 2008 100 100 200 

Chomoutov ČSOV Chomoutov 3 2008 100 100 200 

Chomoutov ČSOV Chomoutov 4 2008 100 100 200 

Chomoutov ČSOV Chomoutov 5 2008 100 100 200 

Chomoutov ČSOV Chomoutov 6 2008 100 100 200 

Chomoutov ČSOV Chomoutov 7 2008 100 100 200 

Chomoutov ČSOV Chomoutov 8 2008 100 100 200 

Radíkov hrubé předčištění 2007 100 100 200 

Tab. 3.4 Přehled hodnocení čerpacích stanic, šachet a objektu hrub. předčištění 

 

 

lokalita název ČSOV 
rok 

výstavby 
zapojení 
čerpadel 

počet 
čerpadel 

příkon čerpadla 1 
[kW] 

příkon čerpadla 2 
[kW] 

česlicový 
koš 

napojení 
na CVD 

Olomouc ČSOV Neředín 2003 1+1 2 10 10     

Olomouc ČSOV Bořivojova 2001 1 1 0,8       

Olomouc ČSOV Morava 1 2006 1+1 2 2,2 2,2     

Olomouc ČSOV Morava 2 2006 1+1 2 6 6     

Olomouc 
ČSOV Novosadský 
dvůr 

2012 
1+1 2 1,3 3,1   GSM 

Olomouc ČSOV Slavonínská 2007 1 1 2       

Olomouc ČSOV Požárníků 2007 1 1 2       

Olomouc ČSOV Buzulucká 2004 1+1 2 2 2     

Olomouc ČSOV Dykova 2005 1+1 2 2 2     

Olomouc 
ČSOV Dolní 
novosadská 1 

2006 
1 1 1,3       

Olomouc 
ČSOV Dolní 
novosadská 2 

2006 
1 1 1,3       

Olomouc 
ČSOV Dolní 
novosadská 3 

2006 
1 1 1,3       

Olomouc ČSOV Ahold 1 2000 1+1 2 2 2     

Olomouc ČSOV Ahold 2 2000 1+1 2 2 2     

Olomouc ČSOV Povelská 2005 1+1 2 3,1 3,1     

Olomouc ČSOV Janíčkova 2005 1+1 2 2 2     

Olomouc ČSOV Lidická 2005 1+1 2 3,1 3,1     

Olomouc ČSOV Keplerova 1999 1+1 2 4,4 4,4     

Olomouc čerpací šachty Holice 2001 1 14 2x 0,8; 12x 1,1        
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Týneček ČSOV Týneček 1999 1+1 2 0,8 1,6     

Topolany ČSOV Topolany 1 2008 1+1 2 14,5 14,5     

Topolany ČSOV Topolany 2 2008 1+1 2 2,4 2,4     

Nedvězí ČSOV Nedvězí 1 2007 1+1 2 7,5 7,5     

Nedvězí ČSOV Nedvězí 2 2007 1+1 2 2 2     

Svatý 
Kopeček ČSOV Svatý Kopeček 

2008 
1+1 2 4,7 4,7     

Chomoutov ČSOV Chomoutov 1 2008 1+1 2 5,9 5,9     

Chomoutov ČSOV Chomoutov 2 2008 1 1 1,3       

Chomoutov ČSOV Chomoutov 3 2008 1 1 1,3       

Chomoutov ČSOV Chomoutov 4 2008 1 1 1,3       

Chomoutov ČSOV Chomoutov 5 2008 1+1 2 4,7 4,7     

Chomoutov ČSOV Chomoutov 6 2008 1 1 1,3       

Chomoutov ČSOV Chomoutov 7 2008 1 1 1,3       

Chomoutov ČSOV Chomoutov 8 2008 1 1 1,3       

Chomoutov 
čerpací šachty 
Chomoutov 

2000 
1 20 15x 1,1; 5x 1,5       

Radíkov hrubé předčištění 2007             

Tab. 3.5 Přehled parametrů čerpacích stanic, šachet a objektu hrub. předčištění 

Všechny čerpací stanice i šachty byly vybudovány v období let 1999 – 2012. Ze 
zjištěno stavu a vybavení ČS je patrné postupné získání zkušeností subjektů 
zapojených do jejich návrhu, výstavby a provozu a přenos těchto zkušeností do další 
výstavby.    

Lze konstatovat, že stavební části všech čerpacích stanic jsou ve vyhovujícím stavu. 
V případě technologie byly zaznamenány závady zejména v podobě nevhodně 
použitých materiálů příp. armatur s ohledem na prostředí, ve kterém jsou tyto prvky 
instalovány. Jedná se však vždy o závady řešené v rámci oprav.  

 

3.1.3 Dešťové zdrže, čistírny odpadních vod 

Byl vyhodnocen stavebně technický stav 3 dešťových zdrží. Stav ČOV Olomouc a 
ČOV Lošov nebyl posuzován. Plán obnovy obou ČOV bude vycházet z účetního 
rozdělení majetku do odpisových skupin – totožný postup jako při zpracování 
PFOVAK v roce 2008. 
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Obr. 3.3 Dešťové zdrže a ČOV v majetku SmOl 

 

lokalita název OK stavební stav stav technologie celkový stav  

Týneček DZ Týneček 133 118 251 

Olomouc DZ Nový Svět 100 100 200 

Olomouc DZ Horní lán 100 100 200 

Tab. 3.6 Přehled hodnocení dešťových zdrží 

 

 

lokalita název zdrže rok výstavby počet čerpadel příkon čerpadel [kW] napojení na CVD 

Týneček DZ Týneček 1999 2 2x 3,1 
 Olomouc DZ Nový Svět 2008 5 + 2 5x 55; 2x 3,1 
 Olomouc DZ Horní lán 2006 

   
Tab. 3.7 Přehled parametrů dešťových zdrží 

 

Jak stavební tak technologické části všech dešťových zdrží jsou ve vyhovujícím 
stavu. Jedná se o objekty postavené v nedávné době. U DZ Horní lán by bylo vhodné 
dobudovat napojení na  vodárenský dispečink. 
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3.2 Vývoj stavu objektů  

Z důvodu simulace vývoje stavu objektů v čase byla stanovena životnost dle tabulky 
3.2. 

část objektu průměrná životnost 

stavební část 100 let 

technologická část 50 let 

 
Tab. 3.8 Životnost částí objektu 

Pro posuzované období byla provedena simulace stárnutí objektů v čase. Stárnutí 
resp. zhoršování stavu stavebních i technologických prvků je uvažováno lineární. U 
objektů není nutno a ani nelze přesně určit přesné datum dožití některého z prvků. 
Degradace konstrukcí vedoucí k nefunkčnosti resp. k provozu ohrožujícímu stavu je 
zdánlivě pomalý proces, na který se lze z pohledu plánování rekonstrukce připravit.  

Je zřejmé, že odvádění odpadních vod je veřejným zájmem a při plánování 
rekonstrukcí ať potrubí tak objektů nelze vyčkávat až do okamžiku totálního selhání 
funkce prvku, který tento zájem ohrozí či snad dokonce přeruší.  

Na obrázcích 3.4 a 3.5 jsou pro ilustraci zobrazeny grafy vývoje bodového hodnocení 
jednotlivých odlehčovacích komor v posuzovaném období let 2013 – 2043. Bodová 
hranice, při které by mělo být přistoupeno k rekonstrukci se právě z výše uvedených 
důvodů pohybuje v rozmezí 400 – 450 bodů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4 Vývoj stavebního stavu OK 
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Obr. 3.5 Vývoj stavu technologie 

 

Stejné grafy jako výše uvedené byly vytvořeny i pro ostatní objekty – čerpací stanice, 
čerpací šachty, objekt hrubého předčištění a dešťové zdrže. Z těchto grafů byl 
následně sestaven plán určující dobu a výši nákladů na obnovu objektů. Plán obnovy 
je uveden v kapitole č.6. 
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4 Vyhodnocení technického stavu kanalizační sítě 

Jak již bylo uvedeno v kapitole o metodice, bylo vyhodnocení provedeno v programu 
HydroNet. 

 

 
Obr. 4.1 Průběh výstavby celé kanalizační sítě 

Pozn.: v grafu uvedené úseky z rokem výstavby 1815 jsou úseky, pro které se 
nepodařilo stanovit rok výstavby z dostupných zdrojů. 

Technický stav kanalizační sítě byl stanoven výpočtem pomocí multikriteriální funkce. 
Tato funkce pro kanalizační síť má 4 ukazatele (kritéria) a každý ukazatel má 
přiřazenu svou váhu. 

• TU1 - stavební stav - váha 30%, 

• TU2 – stáří - váha 40%, 

• TU3 - přetížení - 20%, 

• TU4 - význam - 10%. 

 

[m] 
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Všechny 4 ukazatele jsou přiřazeny každému trubnímu úseku stokové sítě. Každému 
úseku v každém roce simulace je stanoveno celkové bodové hodnocení dle vzorce: 

Body = Stavební_stav*0,3 + Stáří*0,4 + Přetížení*0,2 + Význam*0,1 

Pokud se úsek obnoví, tak se úseku stanoví stavební stav bez závad, staří se dále 
bude počítat od roku obnovy. Ukazatele přetížení a význam úseku se však v čase 
nemění. 

 

4.1 Popis stanovení jednotlivých ukazatelů 

4.1.1 Stavební stav 

Nejdříve si popíšeme kritérium stavebního stavu. Jak bylo uvedeno výše, kritéritum 
bylo stanoveno na základě digitalizovaných dat o provedených kamerových 
prohlídkách NEBO na základě ručního vyhodnocení. Ruční vyhodnocení má 
přednost před kamerovým záznamem. Kritérium má v rámci multikriteriální funkce 
váhu 30%, takže se jedná o velmi významné kritérium. 

Hodnota pro úsek s kamerovým záznamem byla stanovena následovně: 

Hodnotakamera = závada1^2 + závada2^2 + závada3^2 + závada4^2 + závada5^2 

 

Pokud úsek byl bez kamerového záznamu s protokolem byla hodnota úseku 
stanovena následovně: 

Hodnotaruční = hodnocení 

Následně bylo v bodovém hodnocení zohledněna délka sledovaného úseku: 

 
Hodnocení úseku z kamerového záznamu = Hodnotakamera/délka úseku 
Hodnocení úseku z ručního vyhodnocení = Hodnotaruční 

Přehledně je způsob bodového hodnocení uveden v tabulce 4.1. 

 

Hodnocení úseku 
z kamerového záznamu 

Hodnocení úseku z 
ručního vyhodnocení kategorie body 

> 4,5 5 5 10 
2,1 - 4,5 4 4 7 
0,9 - 2,1 3 3 4 
0,3 - 0,9 2 2 2 
0 - 0,3 1 1 0 
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Tab. 4.1 Zařazení stavebního stavu do kategorií a přiřazení bodů 

Hodnocení stavebního stavu je možné zpracovat do tematické mapy, jejíž ukázka je 
na následujícím obrázku. 

 
Obr. 4.2 Tematická mapa bodového hodnocení stavebního stavu kanalizační sítě 

4.1.2 Stáří 

Druhým významným kritériem je stáří úseku. Toto kritérium zohledňuje materiál 
potrubí a jeho stárnutí v čase. Kritérium má v rámci multikriteriální funkce váhu 40%, 
takže se jedná o významné kritérium. 

Pro základní materiály byla zpracována a projednána tabulka, která výše uvedené 
skutečnosti převádí do bodového hodnocení. 

 

beton, železobeton kamenina plasty (PVC, PE, PP) sklolaminát 
stáří body stáří body stáří body stáří body 

> 100 let 10 > 125 let 10 > 50 let 10 > 75 let 10 
81 - 100 8 101 - 125 8 41 - 50 8 61 - 75 8 
61 - 80 6 76 - 100 6 31 - 40 6 46 - 60 6 
41 - 60 4 51 - 75 4 21 - 30 4 31 - 45 4 
21 - 40 2 26 - 50 2 11 - 20 2 16 - 30 2 
<= 20 0 <= 25 0 <= 10 0 <= 15 0 

Tab. 4.2 Bodové hodnocení jednotlivých materiálů stok v závislosti na stáří 
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Protože kritérium je ovlivněno časovým faktorem, byly pro jednotlivé materiály 
zpracovány křivky stárnutí. Tyto křivky byly stanoveny na základě publikovaných 
údajů v odborné literatuře a znalostech zpracovatelů TEV. 

 

Obr. 4.3 Křivky stárnutí jednotlivých materiálů 
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5 Zpracování výstupů GK pro účely plánu obnovy 

Jak již bylo uvedeno v kapitole o metodice, bylo vyhodnocení provedeno v programu 
HydroNet. 

V předchozích kapitolách 1.1 a 4 je pospáno, že pro stanovení technického stavu 
kanalizační sítě výpočtem se použije multikriteriální funkce. Tato funkce pro 
kanalizační síť má 4 ukazatele (kritéria) a každý ukazatel má přiřazenu svou váhu. 

• TU1 - stavební stav - váha 30%, 

• TU2 – stáří - váha 40%, 

• TU3 - přetížení - 20%, 

• TU4 - význam - 10%. 

Stanovení prvních dvou parametrů je uvedeno v předchozí kapitole, následující 2 
ukazatele jsou popsány v této kapitole. 

5.1.1 Hydraulické přetížení 

Třetím kritériem je přetížení úseku. Toto kritérium zohledňuje provedené výpočty 
extrémních srážek a to na zkalibrovaném detailním modelu. Kritérium má v rámci 
multikriteriální funkce váhu 20%, takže se opět jedná o významné kritérium. 

Dle projednání bylo přetížení stanoveno jako hydraulické přetížení každého úseku. 
Za hydraulicky přetížený lze považovat úsek, který má úroveň hladiny po dobu 
nejméně 10 minut ve výšce 10 cm na záklenkem obou konců úseku. 

 Hydraulické přetížení bylo stanoveno pro 4 extrémní srážky a to s pravděpodobností 
překročení jednou za 2, 5, 10 a 15 let. Pro doplnění uvádíme, že srážky byly vybrány 
na základě statistiky efektu – hydraulického přetížení dle hladin a provedeného 
výpočtu MPS pro celou stokovou síť. 

Bodové hodnocení bylo opět stanoveno dle následující tabulky. 

 

počet přetížení body 
4 10 
3 9 
2 3 
1 1 
0 0 

Tab. 5.1 Bodové hodnocení úseků dle počtu přetížení při 2, 5, 10, 15-ti letém dešti 
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5.1.2 Význam úseku 

Posledním, tedy čtvrtým kritériem je význam úseku. Význam úseku byl stanoven na 
základě výsledků zkalibrovaného modelu a to tak, že byl vyhodnocen kulminační 
průtok každým úsekem. Průtok byl vypočten pro blokový déšť doby trvání 24 hodin. 
Intenzita srážky není podstatná, protože slouží pouze pro nepřímé stanovení celkové 
plochy povodí nad každým úsekem. Doba trvání musí překonat dobu dotoku 
z nejvzdálenějšího úseku kanalizační sítě. Následně byly určeny body dle následující 
tabulky. 

 

plocha povodí [ha] body 
>1000 10 

500,01 - 1000 7 
100,01 - 500 4 

1,01 - 100  1 
<= 1 0 

Tab. 5.2 Bodové hodnocení úseků dle velikosti povodí 
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6 Plán obnovy objektů (OK, ČS, DZ) 

Na základě vyhodnocení současného stavu objektů a předpokládaného vývoje jejich 
budoucího stavu je navržen plán obnovy objektů pro výhledové období let 2013 -
2043. 

Obnovou objektů rozumíme jeho rekonstrukci, která mu navrací minimálně jeho 
původní vlastnosti. Obnovou objektů nejsou míněny lokální opravy ani běžně 
prováděná údržba. 

 

6.1 Časové určení  

Odlehčovací komory 

Při sestavování plánu obnovy byly  brány na zřetel OK, na jejichž rekonstrukci je již 
zpracována projektová dokumentace. Tyto stavby jsou navrženy k realizaci v prvním 
výhledovém období 2014 – 2018. V dalších obdobích jsou postupně dle 
předpokládaného dožití navrhovány k rekonstrukci ostatní komory. Komory 
vybudované po roce 2000 jsou v dobrém stavebně technickém stavu a s jejich 
rekonstrukce ve výhledovém období se neuvažuje. 

U komor se s ohledem na stav a velikost objektu předpokládá společná rekonstrukce 
stavební i technologické části. 

  

období 
obnova stavební části a 

technologické části 

2014 - 2018 

OK3A (zpracována PD) 
OK4D (Povodí Moravy) 
OK2D (zpracována PD) 

OK1CIII (zpracována PD?) 

2019 - 2023 

OK5D 
OK3C 

OK1AII (zpracována PD) 
OK2C (Lošov) 

2024 - 2028 

OK4C 
OK6C 
OK1H 
OK6D 

2029 - 2033 
OK3Fic 
OK2CI 

2034 - 2038 OK1C 

2039 - 2043 
 

Tab. 6.1 Seznam OK k rekonstrukci 
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Čerpací stanice, čerpací šachty, objekt hrubého předčištění 

Všechny objekty byly vybudovány po roce 1999 a tak při uvažované životnosti jak 
stavební tak i technologické části objektů lze konstatovat, že ve výhledovém období 
není s obnovou těchto objektů počítáno. 

Jedinou výjimkou jsou stroje osazené v těchto objektech. U čerpadel používaných 
v čerpacích stanicích a šachtách je po dohodě s provozovatelem kalkulována 
životnost 10 let. Objekt hrubého předčištění má odhadovanou životnost 25 let. 
Předpokládané období výměny uvedených strojů je patrné z 6.3. 

Dešťové zdrže 

Ze stejných důvodů jako u čerpacích stanic uvažujeme, že  ve výhledovém období 
není s obnovou těchto objektů počítáno. Výjimkou jsou čerpadla v DZ Nový Svět u 
nichž je kalkulována životnost 30 let. 

 

6.2 Náklady na obnovu 

Pro možnost stanovení nákladů na obnovu stavební a technologické části objektů 
bylo nutno vyčíslit stávající hodnotu objektů, která je uvedena v tabulce 6.2. Při 
řešení byla cena stanovena dle m3 obestavěného prostoru. 

 

lokalita 
název 

OK 
rok 

výstavby 

cena dle m3 obestavěného prostoru 

obestavěný 
prostor [m3] 

Kč/m3 
cena stavební 

části [Kč] 

cena 
technologické 

části [Kč] 

celková cena 
[Kč] 

Lošov OK2C 1988 30 8 000 240 000 100 000 340 000 

Olomouc OK1CIII 1947 50 8 000 400 000 700 000 1 100 000 

Olomouc OK2CI 1950 150 8 000 1 200 000 500 000 1 700 000 

Olomouc OK1C 1967 220 8 000 1 760 000 1 500 000 3 260 000 

Olomouc OK2D 1969 175 8 000 1 400 000 1 000 000 2 400 000 

Olomouc OK1H 1970 190 8 000 1 520 000 500 000 2 020 000 

Olomouc OK3A 1970 1320 8 000 10 560 000 2 500 000 13 060 000 

Olomouc OK3FIc 1970 5 8 000 40 000 150 000 190 000 

Olomouc OK5D 1976 120 8 000 960 000 1 000 000 1 960 000 

Olomouc OK6D 1976 230 8 000 1 840 000 1 000 000 2 840 000 

Olomouc OK3C 1980 140 8 000 1 120 000 800 000 1 920 000 

Olomouc OK4C 1980 50 8 000 400 000 700 000 1 100 000 

Olomouc OK6C 1980 175 8 000 1 400 000 1 000 000 2 400 000 

Olomouc OK1AII 1989 740 8 000 5 920 000 3 500 000 9 420 000 

Tab. 6.2 Náklady na obnovu objektů



Na základě časového určení obnovy objektů a stanovení výše nákladů na její realizaci byl zpracován finální návrh, uvedený 
v tabulce 6.3. 

 

Tab. 6.3 Náklady na obnovu objektů v mil. Kč a jejich časové určení



7 Plán obnovy kanalizační sítě 

Plány obnovy kanalizační sítě byly zpracovány v automatizovaném nástroji pro 
několik variant. Tento nástroj kromě vlastního vyhodnocení technického stavu 
jednotlivých segmentů kanalizační sítě, na rozdíl od vodovodní sítě, neuvažuje 
koordinaci s dalšími plánovanými investicemi (vodovod, komunikace, další sítě…) a 
koncepční potřeby (zkapacitnění). Plán vychází ze simulace postupného stárnutí 
kanalizační sítě a její rekonstrukce v následujícím období 100, přičemž podrobně je 
dokladováno pouze prvních 30 let. Kromě technických vstupů a výstupů jsou 
vyhodnoceny i finanční parametry (především investiční náklady, provozní náklady 
nejsou z důvodu neexistenci podkladů hodnoceny. Výsledný plán rekonstrukcí 
zohledňuje provázání na finanční plán, kdy plánované rekonstrukce v jednotlivých 
letech nepřekročí stanovený finanční limit. 

Z hlediska investování je nezbytné porovnávat a sledovat tempo výstaby a následné 
obnovy sítě – viz Obr. 4.1. Finanční analýza byla provedena pro následující varianty 
– investiční scénáře (graficky viz Obr. 7.2). Tyto varianty vycházely z projednání na 
výrobních výborech a zohledňují finanční možnosti vlastníka infrastruktury. Výchozí 
hodnotou simulace pro rok 2014 je částka 50 mil. Kč. 

• Konstantní investice - 50, 100 a 150 mil Kč/rok (V1.a, V1.b, V1.c) 

• Skokové navyšování po pěti letech - o 10% (V2.a) nebo o 5 mil. Kč (V2.b)  

• Lineární navyšování prostředků z 50 na 100 mil Kč/rok a to o 2% ročně (V3) 

Po dalším upřesnění disponibilních prostředků v rámci jednání se zadavatelem a 
provozovatelem byla zpracována finální varianta (V4) s výchozí hodnotou pro rok 
2014 ve výši 65 mil. Kč. 

• Skokové navyšování po pěti letech a to o 10 % z částky pro rok 2014 – tedy 
vždy o 6,5 mil. Kč (V4) 

Na požadavek klienta byl zohledněn ještě faktor dosažení maximální životnosti stoky. 
Stoky, které dosáhly této maximální životnosti, byly do rekonstrukce zařazovány 
prioritně bez ohledu na další parametry.  

 

kanalizační stoky 

materiál 
maximální 
životnost 

[roky]  

dovolené 
výpočtové 
překročení 

[roky] 

BET, ŽB 100 

15 

KAM 125 

PVC 50 

PP 50 

PE 50 

SKL 75 

Tab. 7.1 Maximální životnost stok dle materiálu 
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Obr. 7.1 Srovnání tempa výstavby a tempa obnovy kanalizační sítě. 

 
Obr. 7.2 Prověřované investiční scénáře V1-V3 
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Obr. 7.3 Prověřovaný investiční scénář V4 

 

Jednotlivé scénáře byly porovnány dle srovnávacích kritérií technického stavu (např. 
stáří sítě) viz Obr. 7.4 nebo průměrného bodového hodnocení sítě viz Obr. 7.5. 
z grafů lze odvodit následující závěry: 

 Stávající investiční náklady 50 mil. Kč/rok jsou pro obnovu sítě nedostatečné a 
dochází k významnému stárnutí kanalizační sítě. 

 Naopak investiční náklady 150 mil. Kč/rok jsou pro obnovu sítě neekonomicky 
vysoké a u kanalizační sítě by nebyla využita její životnost. 

 Dále je z grafů patrné, že „hodnověrnější“ srovnávací parametr je průměrné 
stáří sítě než průměrné bodové hodnocení. 

 Z hlediska horizontu 100 let, což je z hlediska plánování stáří sítě optimální 
čas, se ukazuje, že optimální investiční scénář je ten s lineárním nárůstem 
finančních prostředků. 

 Pokud bychom sledovali pouze časový horizont 30 let,  nebyla by zohledněna 
masivní výstavba v posledním desetiletí. 

 Jako finální scénář byla po dohodě ze zadavatelem zpracována varianta 
V4.  
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Obr. 7.4 Srovnání investičních scénářů (V1-V3) podle ukazatele technického stavu – průměrné stáří 

 

 

Obr. 7.5 Srovnání investičních scénářů (V1-V3) podle ukazatele technického stavu – průměrné bodové hodnocení 
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Vývoj obnovy sítě, respektive doba na úplnou obnovu sítě pro jednotlivé scénáře je 
uvedeno na dalším grafu - Obr. 7.6. Z grafu je vidět, že pro konstantní investování 
150 mil. Kč/rok dojde ke kompletní obnově sítě již za 56 let. Naopak konstantní 
investování 50 mil Kč/rok způsobí, že některé části sítě budou obnovovány až po 
skočení životnosti. 

Podrobný graf vyhodnocení pro stávající investiční strategii města Olomouce je 
uvedeno v grafu Obr. 7.7. V tomto grafu lze odvodit: 

 Zbytková životnost sítě postupně klesá a na konci sledovaného období se blíží 
nule.  

 Dále je z grafu je patrné, jak se postupně zvyšuje průměrný věk 
rekonstruovaných úseků. Sice by bylo nejvhodnější, kdyby byly obnovovány 
pouze úseky se zbytkovou životností nula, ale to by pak znamenalo 
v některých letech zcela abnormálně vysoké inv. Prostředky, na které by 
vlastník neměl prostředky. 

 Průměrné stáří a průměrné opotřebení narůstá a na konci sledovaného období 
se blíží hodnotě 100 let. Toto stáří je optimální pro jednotlivé hodnoty, nikoliv 
však pro síť jako celek. Indikuje to zcela zanedbanou obnovu. Dále hrozí 
totální konstrukční kolaps celého kanalizačního systému. 

 
Obr. 7.6 Obnova sítě pro jednotlivé scénáře 
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Obr. 7.7 Podrobný graf pro konstantní investici 50 mil. Kč/rok (V1.a) 

Z pohledu vývoje zbytkové životnosti sítě lze doporučit investiční strategii lineárního 
nárustu (scénář V3) – viz. obrázek 7.8. 

 
Obr. 7.8 Vývoj zbytkové životnosti pro vybrané investiční scénáře 
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Pro zpracování výsledků byl zadavatelem zvolen investiční scénář V4. Vývoj 
jednotlivých ukazatelů  pro tento scénář je zobrazen na obrázku 7.9.  

 

Obr. 7.9 Vývoj ukazatelů scénáře V4  

Ani výše prostředků simulovaných na obnovu stokové sítě v investičním scénáři V4 
neumožní splnit podmínku o nepřekročení maximální životnosti jednotlivých stok o 
více jak 15 let, jak bylo uvedeno v tabulce 7.1. Délka stok a výše nákladů na jejich 
obnovu jsou zobrazeny na obrázcích 7.10 resp. 7.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.10 Délka stok s překročením životnosti o více jak 15 let  
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Obr. 7.11 Náklady na obnovu stok s překročením životnosti o více jak 15 let  

 

 

Obr. 7.12 Grafické vyjádření skutečných a potřebných nákladů (zvolený scénář V4)  
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8 Plán obnovy ČOV 

Město Olomouc je vlastníkem ČOV Lošov a ČOV Olomouc. Posouzení stavebně 
technického stavu objektů a technologického vybavení obou čistíren není předmětem 
tohoto dokument. 
 
Výše ročních nákladů na obnovu obou objektů byla převzata z dokumentu „Plán 
financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku SmOl“, který byl zpracován 
v roce 2008.  
 
U ČOV bylo pro stanovení roční výše nákladů na jejich obnovu použito účetní 
roztřídění majetku, který tvoří objekt ČOV, do odpisových skupin. Tedy do skupin, ve 
kterých je si druh majetku podobný. Účetní doba odpisování byla nahrazena 
„reálnou“ průměrnou životností stanovenou samostatně pro každou skupinu majetku. 
Výpočtová životnost je uvedena v tabulce 8.1.    
 

 

 

 

 

 
Tab. 8.1 Životnost dle odpisových skupin 

 
 
 
K roku 2008 měla ČOV Lošov účetní hodnotu 15,8 mil. Kč, ČOV Olomouc pak 805,2 
mil. Kč. Opotřebení ČOV Lošov vyjádřené procentuálně bylo 13 %, u ČOV Olomouc 
je to 27 %.  
 
Jelikož byly obě ČOV nedávno zrekonstruovány, je vhodné finanční prostředky 
určené na jejich obnovu využít dle aktuální potřeby (výměny drobného majetku a 
strojního zařízení zařazeného v 1 a 2 odpisové skupině po ukončení jeho životnosti, 
případná sanace objektů apod.) a zbylou částku akumulovat pro rozsáhlejší 
rekonstrukci v pozdějším období. 
 
Na základě hodnoty obou ČOV a jejich opotřebení byly náklady na jejich obnovu ve 
výhledovém období stanoveny dle tabulky 8.2. Po dohodě se zadavatelem bylo 
nastaveno zvyšování ročních nákladů na obnovu vždy o 2 mil. Kč v každém 5-ti 
letém období. 
 
 
 
 

odpisová skupina  životnost  

1 10 let 

2 15 let 

3 25 let 

4 55 let 

5 70 let 
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období 
ČOV – náklady na obnovu 

ročně ∑ za období 

2014 - 2018 20,2 101 

2019 - 2023 22,2 111 

2024 - 2028 24,2 121 

2029 - 2033 26,2 131 

2034 - 2038 28,2 141 

2039 - 2043 30,2 151 

 
Tab. 8.2 Prostředky na obnovu ČOV 
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9 Závěr 

9.1 Plán obnovy stokové sítě 

Pro nalezení nejlepší investiční strategie pro obnovu kanalizační sítě města 
Olomouce byli navrženy a zhodnoceny 4 kategorie investičních scénářů. 

 Konstantní investice a to ve výši 50, 100 a 150 mil. Kč/rok (V1.a, V1.b, V1.c) 

 Skokové navyšování po pěti letech - o 10% (V2.a) nebo o 5 mil. Kč (V2.b) 
s počáteční investicí v roce 2014 ve výši 50 mil. Kč 

 Lineární navyšování prostředků z 50 na 100 mil Kč/rok a to o 2% ročně (V3) 

Po dalším upřesnění disponibilních prostředků v rámci jednání se zadavatelem a 
provozovatelem byla zpracována finální varianta (V4) s výchozí hodnotou pro rok 
2014 ve výši 65 mil. Kč. 

 Skokové navyšování po pěti letech a to o 10 % z částky pro rok 2014 – tedy 
vždy o 6,5 mil. Kč (V4) 

 

Ze všech výše uvedených grafů je jednoznačně zřejmé, že pokud bychom sledovali 
pouze prvních 30 let, bylo by možné považovat za vyhovující scénáře: 

• Konstantní investice 50 mil. Kč/rok 

• Lineární nárůst investice 

• Skokový nárůst po pěti letech buď o 5 mil. Kč/rok nebo o 6,5 mil. Kč/rok 

• Skokový nárůst po pěti letech o 10%  

Při dlouhodobém zhodnocení zjistíme, že jako optimální se ukazuje scénář lineárního 
investování. Ostatní scénáře časem technický stav vlivem nízkých investic zhorší. 

Scénář konstantního investování 150 mil. Kč/rok technický stav příliš vylepšují a 
nevyužijí tak potenciál kanalizační sítě. Naopak stávající investice 50 mil. Kč/rok je 
zcela nedostatečná. 

Jako optimální „kompromisní“ řešení je doporučena varianta se skokovým 
navyšováním částky na obnovu vždy o 6,5 mil. Kč a to každých 5 let (varianta 
V4). Výchozí investice pro rok 2014 je nastavena na 65 mil. Kč 

S ohledem na to, že obnova sítě byla prováděna tak, aby v každém roce byl 
vyčerpán maximální možné množství investičních prostředků, tak se investiční plán a 
skutečně investované prostředky neliší. 
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9.2 Plán obnovy objektů a ČOV 

Pro každý objekt na stokové síti ve vlastnictví města Olomouce bylo na základě 
podrobného průzkumu stávajícího stavu stanoveno období, ve kterém má 
proběhnout rekonstrukce jeho stavební resp. technologické části. Zároveň byla 
odhadnuta výše nákladů na tyto rekonstrukce.  

Samostatnou kapitolou zůstávají prostředky na obnovu ČOV Olomouc a ČOV Lošov, 
které mají být použity k průběžně prováděným rekonstrukcím obou areálů.  

 

9.3 Finanční potřeba na obnovu stokové sítě, objektů a ČOV 

K potřebě finančních prostředků na obnovu stokové sítě, je nutno připočítat náklady 
na obnovu objektů (ČS, OK, DZ), které jsou její nedílnou součástí a také náklady na 
obnovu stavební a technologické části ČOV. Účelné vynakládání prostředků, 
získaných ve formě nájemného od provozovatele, právě a jen na obnovu 
vodohospodářské infrastruktury je nedílnou podmínkou zachování spolehlivého 
systému odvádění a čištění odpadních vod. 

 

období 

stoková síť – náklady 
na obnovu 

objekty – náklady 
na obnovu  

ČOV – náklady na obnovu 
celkové 

náklady na 
obnovu 

průměrný roční 
náklad na 
obnovu 

ročně ∑ za období ∑ za období ročně ∑ za období ∑ za období Ø za období 

2014 - 2018 65 325 19 20,2 101 445 89 

2019 - 2023 71,5 357,5 15 22,2 111 483,5 96,7 

2024 - 2028 78 390 11 24,2 121 522 104,4 

2029 - 2033 84,5 422,5 4 26,2 131 557,5 111,5 

2034 - 2038 91 455 5 28,2 141 601 120,2 

2039 - 2043 97,5 487,5 2 30,2 151 640,5 128,1 

Tab. 9.1 Celkové náklady na obnovu stokové sítě, objektů a ČOV 

Upozorňujeme, že v případě obnovy stokové sítě je zvyšování prostředků v každém 
5-ti letém období o 6,5 mil. Kč  myšleno jako částka vydávaná nad inflaci.  
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1 Úvod 

Cílem kapitoly je shromáždit a sumarizovat náklady na obnovu a rozvoj 
vodohospodářské infrastruktury, která je ve vlastnictví města Olomouce nebo bude 
na jeho území realizována.. Zároveň je v kapitole zpracován návrh časového 
rozložení nákladů na: 

1) obnovu infrastruktury 

2) realizaci navržených opatření, která řeší: 

a) stávající nevyhovující stav v některých lokalitách 

b) budoucí využití rozvojových ploch  

Odhad nákladů na obnovu majetku a realizaci navržených opatření je zpracován v 
cenové úrovni roku 2013. Přesný rozbor výchozích podkladů pro stanovení ceny je 
uveden v jednotlivých částech projektu. 
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2 Rozsah projektu 

Technicko – ekonomické vyhodnocení je provedeno pro jednotlivé dílčí části 
vodohospodářské infrastruktury, která se nachází na území města Olomouce resp. je 
v jeho vlastnictví. Jedná se o: 

1) vodovodní síť včetně příslušných objektů (VDJ, ČS...) 

2) jednotnou a splaškovou kanalizační síť včetně příslušných objektů (OK, ČS, 
DZ..) 

3) drobné vodní toky, svodnice a to včetně příslušných objektů (nádrže,stupně...) 

 

Je třeba upozornit, že v technicko – ekonomickém vyhodnocení nejsou zahrnuty: 

1) dešťová kanalizace – nevztahují se na ní požadavky zákona o VaK, zatížena 
nevyjasněnými majetkovými vztahy    

2) vodní toky Morava, Střední Morava, Bystřice – toky ve správě Povodí Moravy 
s.p. 

 

2.1 Upřesnění rozsahu 

Vodovodní síť 

Značná část vodovodní sítě nacházející se na území města Olomouce je zároveň i 
jeho majetkem. Na území města se však nachází i řady, jejichž vlastníkem jsou i jiné 
subjekty.  

 

vodovodní síť 

328,32 km vodovodních řadů 

hodnota majetku 
1 874,34 mil. Kč 

6 vodojemů 

1 čerpací stanice 

Tab. 2.1 Vodovodní síť – rozsah majetku SmOl 

Návrh obnovy vodovodní sítě a opatření na ní navrhovaná jsou zpracovány jen 
a pouze pro tu část vodovodní sítě, která je vlastněna městem Olomouc. 
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Kanalizační síť 

Na území města Olomouce se nachází jednotná, splašková i dešťová kanalizační síť. 
Stejně jako u vodovodní sítě, jsou i v případě sítě kanalizační na území města 
některé stoky, jejichž vlastníkem jsou i jiné subjekty než město Olomouc. 

Specifickým případem je dešťová kanalizace. Na tuto se nevztahuje zákon o VaK a 
tedy ani povinnost vlastníka vytvářet prostředky na její obnovu. Dešťová kanalizace 
na území města má mnoho vlastníků a provozovatelů, případně nejsou majetkové 
poměry vyjasněny. Neexistuje žádný aktuální a platný dokument (pasport), který by 
podával bližší informace o dešťové kanalizaci na území města. Samo město 
Olomouc nemá přesnou evidenci, které dešťové stoky vlastní.      

 

stoková síť 

347,07 km kanalizačních stok 

hodnota majetku 
5 364,49 mil. Kč 

33 odlehčovacích komor 

32 čerpacích stanic 

34 čerpacích šachet 

79 domovních čerpacích šachet 

1 objekt hrubého předčištění 

3 dešťové zdrže 

2 čistírny odpadních vod 

Tab. 2.2 Stoková síť – rozsah majetku SmOl 

Návrh opatření a návrh obnovy stokové sítě dle požadavku zákona o VaK je 
zpracován pouze pro jednotnou a splaškovou stokovou síť vlastněnou městem 
Olomouc. Dešťová kanalizace, ač by si to jistě zasloužila, není projektem 
řešena. 

 

Drobné vodní toky a svodnice 

Dobrý stav drobných vodních toků a svodnic, která se nacházejí na území města 
Olomouce má přímý vliv nejenom na majetek jeho obyvatel. Jejich správu na území 
města zajišťují organizace Povodí Moravy s.p., Lesy ČR s.p. a Státní pozemkový 
úřad. Správu zatrubněných úseků Nemilanky, Adamovky a Hamerského náhonu pak 
vykonává přímo město Olomouc.  
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Mnoho úseků drobných vodních toků a svodnic nemá své vlastní parcely a pokud 
ano, nemusí být ve vlastnictví svých správců. Tento stav samozřejmě komplikuje 
nejenom jejich údržbu, ale i samotnou realizaci navržených opatření. Dokument 
navrhuje opatření na tocích a svodnicích s cílem ochránit majetek občanů města a 
zároveň udává orientační odhad nákladů na jejich realizaci, avšak na základě výše 
uvedených skutečností, má samo město Olomouc omezené možnosti jak přimět 
správce resp. vlastníky, aby tato opatření realizovali. Z dosavadní praxe je zřejmé, že 
už sama údržba koryt a objektů je pro jejich správce tak finančně náročná, že ji 
nemůžou provádět s patřičnou četností a k údržbě dochází téměř vždy až na základě 
vzniku havarijního stavu.  

Návrh opatření na drobných vodních tocích a svodnicích je zpracován pro 
všechny potřebné úseky na území města Olomouce a to bez ohledu na 
vlastnické a správcovské poměry v daných lokalitách. 
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3 Souhrn investičních a neinvestičních opatření 

3.1 Investiční opatření 

V každé ze tří dílčích částí projektu byla navržena investiční opatření. Jejich cílem  je 
jednak řešení případného nevyhovujícího stavu v současnosti a dále příprava 
infrastruktury na budoucí využití rozvojových ploch. 

V každé části bylo provedeno investiční ocenění navržených opatření a k opatřením 
přiřazeny priority – viz. tabulka 3.1.  

 

 
 
 
 

 

 

 

Tab. 3.1 Přehled priorit 

Pro jednotlivá období (stanovaná dle priorit) byly náklady na realizaci navržených 
opatření přepočteny na roční průměrný náklad – viz. tabulka 3.2. Náklady na opatření 
s prioritou 0 nebyly do kalkulace zahrnuty, neboť jsou k tíži investora, který má zájem 
o využití příslušné rozvojové plochy.  

 

priorita období 
∑ období 
(mil. Kč) 

∑ ročně 
(mil. Kč) 

roční náklady na opatření v jednotlivých částech 
(mil. Kč) 

GZV GK SOP 

1 2014 - 2018 53,30 10,46 0,31 0,31 9,84 

2 2019 - 2023 58,78 22,00 11,76 8,94 1,30 

3 2024 - 2043 97,53 9,35 4,88 4,47 0,00 

Tab. 3.2 Průměrný roční náklad na navržená opatření 

 

 

priorita  časové určení financováno 

1 do 5 let 

město Olomouc 2 do 10 let 

3 do doby platnosti ÚP 

0 
nestanoveno, 

podmíněno rozvojem 
soukromý 
investor 
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3.2 Neinvestiční opatření, doporučení 

Jednotlivá opatření resp. doporučení jsou navržena jak pro vlastníka tak pro 
provozovatele. 

Vodovodní síť 

1) Provozní úkony (MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.) 

Racionalizace rozdělení sítě na měrné okrsky a zásobní pásma spočívající v 
otevření resp. uzavření některých šoupat. 

2) Evidence poruch (MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.) 

Doporučujeme upravit databázovou aplikaci evidence poruch tak, aby byla 
provedena vazba mezi poruchou a databázovým prvkem – potrubím, na 
kterém porucha nastala. 

3) Majetkoprávní vztahy (město Olomouc, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.) 

Zefektivnit proces předávání nově vybudovaných řadů do vlastnictví města 
Olomouce v těsné spolupráci s provozovatelem. 

  

Stoková síť 

1) Provozní úkony (MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.) 

Škrcení odtoku z OK1K a OK1K1 po napojení obce Samotišky a napojení 
rozvojových ploch v Droždíně.  

2) Úprava řízení odlehčovacích komor (MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.) 

Doporučujeme upravit (prověřit) způsob řízení dostatečně vybavených 
odlehčovacích komor z pohledu jejich uzavírání/otevírání v závislosti na úrovni 
hladiny ve stoce/recipientu. 

3) Evidence kamerového průzkumu stok (MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.) 

Doporučujeme rozšířit stávající GIS o aplikaci, které bude databázově 
zaznamenávat výsledky kamerového průzkumu stok. Pouhé připojení 
naskenovaného protokolu na příslušný úsek stoky považujeme za 
nevyhovující. 

4) Pasport dešťové kanalizace (město Olomouc) 

Při realizaci projektu bylo zjištěno, že neexistuje ucelený podklad evidující 
dešťovou kanalizaci na území města Olomouce. Takovýto podklad zahrnující i 
řešení majetkoprávních vztahů je nutno vytvořit. 
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5) Majetkoprávní vztahy (město Olomouc, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.) 

Zefektivnit proces předávání nově vybudovaných stok do vlastnictví města 
Olomouce v těsné spolupráci s provozovatelem. Vyřešit majetkoprávní vztahy 
ke stokám realizovaným v minulosti, které jsou sice MORAVSKOU 
VODÁRENSKOU, a.s. provozovány, ale nejsou evidovány jako majetek 
města.  

 

Drobné vodní toky, svodnice, HDV 

1) Majetkoprávní vztahy (město Olomouc) 

Stávající rozdělení drobných vodních toků na území města do vlastnictví a 
správcovství několika subjektů není prospěšné. Cílem je stanovit jasnou 
koncepci, která mimo zachování současného stavu může jít pouze dvěma 
směry: 

a) převzít do správy veškeré drobné vodní toky a svodnice nacházející se na 
území města 

výhody:   - investice a údržba je zcela v rukou města 

nevýhody:      - nemožnost ovlivnit poměry v povodí mimo území města 

 - nutnost nalézt finanční zdroje na údržbu a investice 

 - nutnost zřídit správcovskou společnost = náklady  

 

b) předat vlastní úseky do správy Povodí Moravy, s.p. a podpořit převedení 
úseků spravovaných Pozemkovým úřadem taktéž do správy Povodí 
Moravy, s.p. 

výhody:   - správu provádí jedna profesně erudovaná společnost 

- odpovědnost za stav „věci“ má jedna společnost 

nevýhody:      - navržená opatření financuje správce => město je pouze 
v postavení žadatele bez přímého vlivu 
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2) Objekty pro HDV = vodní díla (město Olomouc) 

Z pohledu budoucího provozu, údržby a kontroly objektů sloužících pro HDV je 
nutno upřesnit, zda jsou tyto objekty vodními díly či nikoli. Dle názoru 
zpracovatele projektu je cílem tyto objekty za vodní díla považovat a takto je i 
povolovat.   

3) Evidence vodoprávních rozhodnutí (město Olomouc) 

V případě povolování objektů HDV v režimu vodních děl, je nutno striktně 
využívat editor vodoprávní evidence v souladu s vyhláškou č. 414/2013. Sb.  
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4 Souhrn nákladů na obnovu vodovodů a kanalizací 

Povinnost vlastníka vodovodní a kanalizační sítě obnovovat průběžně tento majetek  
je dána zákonem č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
Nedodržení této povinnosti je správním deliktem za nějž je možno dle ustanovení 
zákona uložit vlastníkovi pokutu. 

Náklad na obnovu je ekonomicky oprávněným nákladem, který lze započíst do ceny 
vody. 

V případě oddílného provozního modelu, který je nyní nastaven mezi městem 
Olomouc a společností MOVO, a.s., se k vlastníkovi prostředky na obnovu majetku 
dostávají v podobě nájemného od provozovatele. V případě smíšeného resp. 
vlastnického modelu provozování má na obnovu a rozvoj majetku k dispozici vlastník 
i prostředky, které získal ve formě zisku. 
  
Vlastník by mněl po provozovateli vyžadovat takovou výši nájemného, aby z něj bylo 
možno obnovu majetku v plné míře realizovat. Provozovatel tento požadavek v plné 
výši promítne do ceny vody. Ve většině případů není však možno tento požadavek 
realizovat neboť podfinancování obnovy infrastruktury, které od minulých let trvá až 
do současnosti, se promítne do enormní finanční potřeby. Její plné pokrytí by pak 
vedlo k navýšení ceny vody na sociálně neúnosnou míru. 

 
K udržení současného stavu nebo alespoň ke snížení tempa jeho zhoršování  „musí“ 
vlastník 100 % nájemného získaného od provozovatele použít na obnovu majetku – 
je k tomu zákonem o VaK zavázán. Přičemž obnovou je myšlena prostá reprodukce 
majetku, ne jeho rozšiřování či opravy. Z tohoto titulu není možné používat (přelívat) 
tyto prostředky na obnovu jiného majetku vlastníka (např. komunikace), jako je nyní 
v případě města Olomouce běžnou praxí.  
  

 

23% 60% 

roční prostředky na obnovu 
vodovodní sítě 

26 mil. Kč 

roční prostředky na 
obnovu stokové sítě 

68,8 mil. Kč 

roční prostředky na 
obnovu ČOV 

20,2 mil. Kč 

roční disponibilní nájemné 

(období 2014 – 2018) 

115 mil. Kč 

17% 
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5 Celkové náklady na udržitelnost systému  

Upozorňujeme, že je nutno striktně rozlišovat prostředky určené na obnovu 
vodovodní a stokové sítě a náklady na realizaci navržených opatření. Jedině 
pravidelné a úplné vynaložení prostředků získaných z nájemného na obnovu 
vodovodů a kanalizací je cestou jak zpomalit degradaci této části vodohospodářské 
infrastruktury vybudované za posledních 100 let. Je to jediný způsob jak zajistit 
plynulé zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod i pro další 
generace. 

 

období 

průměrný roční náklad na 
obnovu (mil. Kč) 

celkový roční 
náklad na 
obnovu 
(mil. Kč) 

průměrný roční náklad na realizaci navržených 
opatření (mil. Kč) 

celkový roční 
náklad na 
realizaci 
opatření 
(mil. Kč) 

vodovodní síť 
stoková síť 

+ ČOV 
vodovodní síť stoková síť drobné vodní toky 

2014 - 2018 26,0 89,0 115,0 0,3 0,3 9,8 10,5 

2019 - 2023 29,2 96,7 125,9 11,8 8,9 1,3 22,0 

2024 - 2028 32,0 104,4 136,4 4,9 4,5 0,0 9,3 

2029 - 2033 36,2 111,5 147,7 4,9 4,5 0,0 9,3 

2034 - 2038 36,4 120,2 156,6 4,9 4,5 0,0 9,3 

2039 - 2043 51,0 128,1 179,1 4,9 4,5 0,0 9,3 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.1 Celkové roční náklady na obnovu a realizaci navržených opatření 

 

 

 

k financování využito 
100% nájemného hrazeného 

provozovatelem (MOVO, a.s.) 

financováno z ostatních 
zdrojů vlastníka (vlastní, 

dotační...)   
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SEZNAM PŘÍLOH 

E.4.1 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (2010 – 2015) 
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1  Úvod 

V letech 2015 – 2016 byla provedena aktualizace projektu Koncepce vodního 
hospodaření města Olomouce. Předmětem této aktualizace bylo doplnění generelu 
zásobování vodu a kanalizace o realizované inženýrské sítě rozvojových ploch              
a realizovaná opatření, popř. probíhající rekonstrukce na sítích.  

Předmětem aktualizace nebyl přepočet plánu obnovy, nicméně důležitou součástí 
této aktualizace bylo zhodnocení finančních toků do obnovy sítí a její srovnání 
s plánem uvažovaným v rámci projektu KVHOL. 

Základní podklady pro aktualizaci byly:  

 Aktuální geodatabáze (k datu 18.11. 2015) a změnové sestavy vodovodní sítě 
poskytnuté MOVO a.s. 

 Seznam investičního opatření realizovaných na vodovodní sítě poskytnutý MMOI 
pro roky 2010 - 2015 

 Kolaudační souhlasy k některým z realizovaných akcí. 
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2 Investiční opatření 

V rámci hlavního projektu byla v každé ze tří dílčích částí byla navržena investiční 
opatření, která vycházela z optimalizačních a koncepčních potřeb jednotlivých částí. 
Tabulka oceněných investičních doporučených opatření je uvedena níže.  

 

priorita období 
∑ období 
(mil. Kč) 

∑ ročně 
(mil. Kč) 

roční náklady na opatření v jednotlivých 
částech 
(mil. Kč) 

GZV GK SOP 

1 2014 - 2018 53,30 10,46 0,31 0,31 9,84 

2 2019 - 2023 58,78 22,00 11,76 8,94 1,30 

3 2024 - 2043 97,53 9,35 4,88 4,47 0,00 

Tab. 2.1 Průměrný roční náklad na navržená opatření 

V rámci aktualizace 2016 bylo provedeno porovnání realizovaných investičních akcí 
s doporučenými investičními opatřením projektu KVHOL. Přehled realizovaných akcí 
oborem investic Magistrátu města Olomouce i realizovaných z nájemného v letech 
2010 – 2015 je uveden příloze E.4.1 - Plán financování obnovy vodovodů                      
a kanalizací. 

 

2.1 Investiční opatření realizovaná v rámci systému 

2.1.1 Vodovodní síti 

Akce realizované na vodovodní síti do konce roku 2015 jsou vyobrazeny na níže 
uvedeném obrázku a jsou vyznačeny červenou barvou. 
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Obr. 2.1 Realizované akce v období 2010 - 2015 

Lze zkonstatovat, že žádná z realizovaných akcí se netýká opatření navržených 
v rámci generelu vodovodu. Úseky rekonstrukcí byly stanoveny dle jiných priorit, než 
které byly použity v projektu KVHOL. Akce byly dále posuzovány z pohledu kritérií 
obnovy vodovodní sítě.  

2.1.2 Objekty vodovodní sítě 

Z podkladů dodaných zadavatelem vyplývá, že byla realizována akce týkající se 
komory věžového vodojemu Tabulový vrh v celkové investici 686 020,66 Kč, 
Vzhledem k tomu, že tato akce byla realizováno z vybraného nájemného, lze 
předpokládat, že se jedná o akci související s obnovou objektu. Významná 
rekonstrukce tohoto vodojemu je v plánu obnovy uvažována až v letech 2030 – 2034 
(16 530 000 Kč). 

2.1.3 Kanalizační síti 

Akce realizované na kanalizační síti do konce roku 2015 jsou vyobrazeny na níže 
uvedeném obrázku a jsou vyznačeny červenou barvou. 
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Obr. 2.2 Realizované akce v období 2010 - 2015 

Lze zkonstatovat, že žádná z realizovaných akcí se netýká opatření navržených 
v rámci generelu kanalizace. Úseky rekonstrukcí byly stanoveny dle jiných priorit, než 
které byly použity v projektu KVHOL. Akce byly dále posuzovány z pohledu kritérií 
obnovy kanalizační sítě.  

2.1.4 Objekty kanalizační sítě 

Z podkladů dodaných zadavatelem vyplývá, že na objektech kanalizační sítě nebyly 
provedeny žádné investiční akce.  

2.1.5 Drobné vodní toky 

Z podkladů dodaných zadavatelem vyplývá, že na drobných vodních tocích řešených 
v rámci části SOP byly zrealizovány 3 investiční akce v období 2010 – 2015. Tyto 
investiční akce jsou především typu rekonstrukce zatrubněných úseků                         
a rekonstrukce propustku. 
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Lze zkonstatovat, že žádná z realizovaných akcí se netýká opatření navržených 
v rámci SOP. Realizované investiční akce byly provedeny dle jiných priorit, než které 
byly použity v projektu KVHOL.  

 

2.2 Doporučená a realizovaná investiční opatření 

Níže uvedená tabulka shrnuje náklady na opatření doporučená projektem KVHOL            
a skutečně realizovaná opatření (z doporučených). 

 

priorita období 
∑ období 
(mil. Kč) 

∑ ročně 
(mil. Kč) 

roční náklady na opatření v 
jednotlivých částech 

(mil. Kč) 

GZV GK SOP 

Realizace 
doporučení 

2014-2016   0 0 0 

1 2014 - 2018 53,30 10,46 0,31 0,31 9,84 

2 2019 - 2023 58,78 22,00 11,76 8,94 1,30 

3 2024 - 2043 97,53 9,35 4,88 4,47 0,00 

Tab. 2.2 Průměrný roční náklad na navržená opatření vs realizované opatření 

Porovnání hodnot z výše uvedené tabulky naznačuje, že plán investic patrně nebyl 
zatím plně harmonizován s doporučeními projektu. Nicméně je nutné podotknout 
také jiný časový rámec. Doporučovaná opatření předpokládají realizací do roku 2018. 
Realizované akce pravděpodobně vychází z dříve schváleného investičního plánu.  
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3 Náklady na obnovu systému 

V rámci aktualizace 2016 bylo provedeno porovnání realizovaných akcí 
realizovaných v rámci obnovy a doporučenými úseků určených k obnově 
definovaných v projektu KVHOL.  

Dále byla věnována pozornost finančním objemům věnovaným obnově kanalizační 
sítě a její srovnání s plánem uvažovaným v projekt KVHOL. 

3.1 Realizované akce v rámci obnovy 

3.1.1 Vodovodní síť 

V rámci vodovodní sítě lze zkonstatovat, že ze seznamu dodaných akcí byla 
v souladu s plánem obnovy doporučeným tímto projektu realizována pouze jedna 
akce, která je v současné době v rozestavěném stavu, a to v ulici Neředínská. 
Ostatní realizované akce s plánem obnovy na roky 2014 – 2018 nekorespondují. 
Rekonstrukce v ulicích Heydukova, Průchodní, Zolova, Studentská, Trnkova, 
Štítného jsou zahrnuty v plánu obnovy k realizaci v letech 2027 – 2042 (Štítného 
2019).  

Z akcí provedených na objektech byla do soupisu zahrnuta rekonstrukce VVDJ 
Tabulový vrch.  

3.1.2 Kanalizační síť a ČOV 

Po provedení analýzy dat o kanalizačních úsecích je možné zkonstatovat, že 
rekonstrukce kanalizačních úseků Úzká a Studentská vedly k výměně stok 
s překročenou životností. Stejného efektu pak bylo dosaženo rekonstrukcí úseků 
v ulicích Franklinova a Zámečnická. V obou případech se jedná o akce provedené 
v průběhu zpracování KVHOL. 

3.1 Doporučený a realizovaný plán obnovy  

Analýza poskytnutých data týkající se investičních akcí financovaných z nájemného 
realizovaných Moravskou vodárenskou, a.s. nebo oborem investic Magistrátu města 
Olomouce a také se zohledněním akcí oborem investic Magistrátu města Olomouce 
z vlastních zdrojů poukázala na rozdílné využití finančních prostředků.  

Přehled finančních prostředku investovaných v letech 2012 – 2015 do vodovodní            
a kanalizační sítě města Olomouce je patrný v níže uvedené tabulce. 
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období 
roční náklad (mil. Kč) 
vodovod + kanalizace 

roční náklad  
(mil. Kč) 

Disponibilní 
nájemné 

 
nájemné 

obor investic 
(vlastní) 

 

 

2012 13,56 + 31,65 1,71 + 85,45 132,37 109,49 

2013 0,7 + 3,89 0 + 38,03 42,62 112,12 

2014 0 + 0 3,87 + 6,23 10,1 114,92 

2015 6,83 + 15,04 2,78 + 1,73 26,38 - 

Plán obnovy dle KVHOL 
2014 - 2018 

26,0 89,0 115,0 115,0 

Tab. 3.1 Náklady na rekonstrukce v letech 2012 - 2015 

Tyto údaje poukazují na skutečnost, že finanční prostředky vybrané v rámci 
nájemného nejsou opětovně využívány na obnovu. Z tohoto důvodu je nutné 
upozornit na výstupy provedených analýz v rámci projektu KVHOL, kdy zvolená           
a doporučená varianta financování obnovy sítě, tj. investování 100% vybraných 
prostředků z nájemného zpět do obnovy sítě zajistí pouze udržení stávajícího stavu 
nebo alespoň snížení tempa jeho zhoršování. Aktuální technická potřeba 
rekonstrukce sítí významným způsobem převyšuje tuto uvažovanou finanční částku.  

Navrhované prostředky určené k obnově projektem KVHOL na období 2014 – 2018 
jsou uvedeny v následujícím schématu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23% 60% 

roční prostředky na obnovu 
vodovodní sítě 

26 mil. Kč 

roční prostředky na 
obnovu stokové sítě 

68,8 mil. Kč 

roční prostředky na 
obnovu ČOV 

20,2 mil. Kč 

roční disponibilní nájemné 

(období 2014 – 2018) 

115 mil. Kč 

17% 
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4 Náklady na udržitelnost 

Aktualizace projektu KVHOL k roku 2016 v sobě nezahrnuje přepočet plánu obnovy, 
z tohoto důvodu není možné přesně vyjádřit dopad skutečného financování obnovy 
na technický stav sítě.  

Lze však zkonstatovat, že potřebu investice 100% disponibilního nájemného zpět do 
účelné obnovy sítě, tak aby se zajistilo zpomalení degradace kanalizační i vodovodní 
sítě včetně objektů na nich. Toto je jediný způsob jak zajistit plynulé zásobování 
pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod i pro další generace. 
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