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 1. ÚVOD 

 

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI  

 
Vážení zástupci municipalit a členové VSOR. Milí odběratelé a dodavatelé. Rozumní 

společníci a jednatelé. Úžasní kolegové.  

 

Je 1. března 2021, „můj již tradiční hodnotící den“ pracovního i soukromého života. I když ta 

hranice mezi těmito životy je opět méně znatelná. 

Přesně před rokem jsem v úvodu zmiňoval: „… rok 2019 jako rok velmi rychlý a hektický“.  A 

závěr jsem dokončoval: „ … je to však den, kdy byl v České republice potvrzen první člověk 

s nákazou COVID-19. A z tohoto důvodu je nyní asi vhodnější a důležitější soustředit se 

rychle na přítomnost a budoucnost. Jsme silní, „jsme RAVOS“, ….“ 

 

A jaký tedy byl rok 2020? Byl to opět rok rychlý? Myslím si, že ano. I když jsem si vědom, že 

„každému 50+“ se zdají všechny roky rychlé (-:  Možná, že ty roky zrychluje stále větší 

množství a rychlost informací a je složitější se v nich správně orientovat. Byl to rok hektický? 

Tak to rozhodně ano. Byl to rok „covidový“ a krizový, často s obavami, „a trochu bez 

Sluníčka“. Nicméně, musím říct, že tato krize byla a stále je pro nás i neskutečnou výzvou 

zjistit, jak na tom ve skutečnosti jsme.  

 

A jak na tom jsme, když to vezmu po staré matici?  

Potvrdili jsme si naše Slabosti. V „zájmu nejvyšší efektivity“ jsme byli personálně 

„podstavem“ u dělnických provozních profesí - Ihned jsme to napravili.  

Ohrožení? Máme je definované. Ty, které dokážeme ovlivnit, a nebudu je zde 

záměrně zmiňovat, proměníme ve Výzvu. Tím největším Ohrožením, je asi „státní aparát“. 

Naštěstí jsme si už na začátku krize velmi brzy uvědomili, že se na něj nemůžeme spoléhat 

a od té doby jsme byli vždy rychlejší a připravenější než „on“.  I když jednou nám během 

roku 2020 „opravdu pomohl“ -  v době největší vytíženosti při vrcholu 1. vlny epidemie nás 

„opět navštívila“ cenová kontrola Ministerstva financí.  

Příležitosti? Rozhodně to byly, a stále jsou, Inovace. „Kyberprostor“, do té doby 

trochu uzavřený, se najednou během měsíce dubna zcela otevřel. A věci, které v minulosti 

„na dálku nešly“, byly již v květnu naprostou samozřejmostí. Více a více musíme investovat 

do oblastí automatických systémů řízení a smart-meteringu.  

A Síla? To jste Vy, které Vás v úvodu oslovuji. Abych si neudělal „hříšek“, tak vás 

neoznačím za Trojici, ale raději za trojnožku.  
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První noha – Společníci: Starostové, samosprávy obcí a měst – VSOR, náš 

většinový vlastník – který nás v této době velmi podporoval a udržoval nás při zdravém 

rozumu. Druhý vlastník – Středočeské vodárny, a.s. – to je síla nadnárodní společnosti, která 

z „okresní vodárny“ dělá vodárnu „v Top 50 ČR“. Zejména nám pomohly již z minulosti 

předpřipravené Krizové a Akční plány, a dále pak přístup k technologickým a informačním 

systémům.  

Druhá noha - Odběratelé a Dodavatelé. Jsme ve společném Nadstandardním 

vztahu. Ani během karanténních opatření nedošlo k faktickému uzavření zákaznického 

centra či výpadku odběratelských a dodavatelských služeb.  

A třetí noha? To jsou naši zaměstnanci - moji úžasní kolegové. Už nejsme jen 

Silní. Jsme ještě SILNĚJŠÍ.  

 

A „všem třem nohám“ patří mé největší Děkuji. 

 

Silný musí pomáhat Slabšímu. Sami jsme si zažili, že to může být najednou i naopak. Když 

nám „stát znárodnil“ naše březnové objednávky roušek, pomohl nám dodávkou šitých roušek 

náš stálý partner - Domov Ráček. Děkujeme. Proto jsme se rozhodli neomezit naší solidární 

činnost, ale naopak jsme jí zdvojnásobili. Stejně tak jsme neomezili naší podporu v oblasti 

životního prostředí. 

 

Je 1. března 2021. Vláda k dnešnímu dni již poněkolikáté vyhlásila Nouzový stav s dalšími 

omezujícími opatřeními. „Hitem“ dnešního dne je vystavování potvrzení na cestu do 

zaměstnání a ráno proběhlo první samotestování našich zaměstnanců. Vypadá to, že po 

ročním řešení krize nás to nejtěžší teprve čeká. RAVOS se i nadále bude více spoléhat na 

sebe - na Vás, než na „všechny možné a nemožné Koordinátory“. 

 

Přátelé, stejně jako minulý rok Vám přeji pevné Zdraví a silnou Víru. Nezapomínejte ani na 

zdravý rozum a občasný humor.    
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 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘEDMĚT ČINNOSTI 

 

- úprava, výroba, čištění a distribuce vody 

- odkanalizování a čištění odpadních vod 

- poradenství v oboru vodovodů a kanalizací 

- výstavba inženýrských sítí 

- inženýrská činnost v investiční výstavbě 

- nakládání s odpady 

- nakládání s nebezpečnými odpady 

- projektová činnost 

- silniční motorová doprava 

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obchodní jméno: RAVOS, s.r.o. 

    Sídlo: Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník 

IČ: 475 46 662 

    DIČ: CZ 475 46 662 

    Právní forma: společnost s ručením omezeným 

 Den zápisu: 23. dubna 1993 

   

Základní kapitál 

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19602 

1 200 000,- Kč  

Web: www.ravos-sro.cz 

   Email: info@ravos-sro.cz 

    

http://www.ravos-sro.cz/
mailto:info@ravos-sro.cz
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KLÍČOVÉ ÚDAJE 

 
 

 Obrat společnosti:         130 789 tis. Kč  

 Výsledek hospodaření (před / po zdanění):     3 741 / 3 005 tis. Kč 

 Počet zaměstnanců:        64 

 Výroba vody:         1 609 tis. m3 

 Ztráty vody:          131 tis. m3 

 Množství vyčištěné vody:        1 978 tis. m3 

 Počet havárií na vodovodních řadech:      58 

 Počet havárií na kanalizačních stokách:      57 

 Počet zásobovaných obyvatel pitnou vodou:     28 000 

 Délka vodovodních řadů:        286 km 

 Počet přípojek:         7 937 

 Počet provozovaných úpraven pitné vody:     7 

 Počet obyvatel napojených na kanalizaci:      22 898 

 Délka kanalizačních stok:        130 km 

 Počet kanalizačních přípojek:       5 053 

 Počet provozovaných čistíren odpadních vod:     8 

 

RAVOS, s.r.o. (Rakovnická vodárenská společnost) provozuje vodohospodářský 

majetek Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka (VSOR), případně jeho členských 

obcí, na základě Smlouvy o pronájmu vodovodů a kanalizací v majetku a správě VSOR ze 

dne 1. 3. 2004, ve znění platných dodatků. Tato zpráva podává přehled o rozsahu a stavu 

provozovaného majetku k 31. 12. 2020, o podstatných událostech, změnách a provedených 

pracích v roce 2020. 

Svojí činností společnost RAVOS přímo ovlivňuje zdraví, životní úroveň obyvatelstva 

a životní prostředí. Z toho důvodu staví kvalitu svého produktu - pitné a vyčištěné odpadní 

vody, společně s ochranou životního prostředí - mezi svoje hlavní priority. 
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 3. ORGANIZACE 

 
STATUTÁRNÍ ORGÁNY 

 

Společníci: 

 

Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka  Středočeské vodárny, a.s.  

Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník   U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno 

IČ: 470 19 549      IČ: 261 96 620 

Vklad: 612 000 Kč       Vklad: 588 000 Kč 

Obchodní podíl: 51%       Obchodní podíl: 49% 

 
Rada jednatelů: 
 

Ing. Hynek Kloboučník  jednatel společnosti  

Ing. Martina Ebertová                        jednatel společnosti     

Ing. Roman Valuš   jednatel společnosti     

 

Dozorčí rada:  

 

Mgr. Tomáš Valer   člen 

MUDr. Ivo Trešl    člen 

Lenka Daenemarková   člen 

Miroslav Macák    člen 

Jiří Petráček     člen 

Ing. Jakub Hanzl    člen 

Bc. Pavel Pobříslo    člen 
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VEDENÍ SPOLEČNOSTI 

 
Ing. Hynek Kloboučník            ředitel společnosti 

Ing. Veronika Marešová        manažerka Technického útvaru 

       Ing. Martina Ebertová           manažerka Ekonomického útvaru 

Ing. Martina Medňanská   manažerka Zákaznického útvaru  

Karel Bréda     vedoucí provozu Vodovod  

Luboš Týče     vedoucí provozu Kanalizace  

Ing. Jindřich Vydra    vedoucí střediska Technická podpora  

 
 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA  

 

 
 
 
 

 4. DODÁVKA PITNÉ VODY  
 

Společnost RAVOS, s.r.o. zásobuje pitnou vodou 28 000 obyvatel v okrese Rakovník, 

kde provozuje vodovody ve 39 obcích nebo jejich částech (z toho 4 skupinové).  

Vodohospodářskou infrastrukturu tvoří celkem 286 kilometrů vodovodní sítě, 7 úpraven vod, 

31 vodojemů a další související objekty (čerpací stanice, zdroje).  

 

Průměrná spotřeba vody v roce 2020 z vody fakturované činí 158 l/osobu za den.            

V domácnostech je spotřeba 87  l/osobu a den.   
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Technické a provozní parametry:  
 

       VODOVODY   
Měrná 

jednotka čís.ř. 2018 2019 

 
 
 

2020 

      a b 
   

Počet obyvatel zásobených vodou z veřejných 
vodovodů 

osoba 01 27 935 28 038 28 000 

 Počet veřejných vodovodů   kus 02 39 39 39 

                               z toho skupinových   kus 03 4 4 4 

 Délka vodovodní sítě (bez přípojek)   km 04 283 283 286 

 Počet vodovodních přípojek   kus 05 7 713 7 798 7 937 

 Délka vodovodních přípojek   km 06 84 86 87 

 Počet osazených vodoměrů     kus 07 7 712 7 797 7 936 

 Počet úpraven vody   kus 08 8 8 7 

 Kapacita vodojemů     m3 09 13 316 13 316 13 282 

 Kapacita zdrojů podzemní vody l. sec
-1

 10 116 119 119 

 Voda technologická     tis. m
3
 11 20 23 23 

 Voda vyrobená "V" ve vlastních vodohosp. zařízeních tis. m
3
 12 1 743 1 663 1 609 

                   z toho z vody podzemní (z ř. 12)   tis. m
3
 13 1 710 1 644 1 609 

 Voda převzatá   tis. m
3
 14 2 1 3 

 Voda předaná   tis. m
3
 15 0 0 0 

 Voda vyrobená určená k realizaci "VR"   tis. m
3
 16 1 745 1 664 1 612 

 Voda fakturovaná pitná (ř. 18 až 21) tis. m
3
 17 1 451 1 458 1 452 

  domácnosti   tis. m
3
 18 825 840 888 

v tom pro (z ř. 14)  ostatní odběratele tis. m
3
 21 626 618 564 

 Ztráty vody v trubní síti     tis. m
3
 22 277 181 131 

 Vlastní potřeba vody   tis. m
3
 23 17 25 29 

 Ostatní nefakturovaná voda   tis. m
3
 24 0 0 0 

 Voda vyrobená užitková   tis. m
3
 25 0 0 0 

 Voda fakturovaná užitková (z ř. 26)   tis. m
3
 26 0 0 0 

 Vodné celkem   tis. Kč 27 53 964 55 644 58 813 
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4.1.  ZDROJE A ÚPRAVNY VODY 

 

Z celkového počtu 39 lokalit je 38 zásobeno výhradně ze zdrojů podzemní vody (vrty, 

studny, jímací zářezy). Pouze u vodovodu Jesenice je kombinace zdrojů podzemní 

a povrchové vody (voda převzatá). Každý využívaný zdroj má platné povolení k nakládání s 

vodami. 

 

Přehled platných rozhodnutí o povolení k odběru vody: 

VODOVOD 
KATASTRÁLNÍ 

ÚZEMÍ 

POVOLENÍ K ODBĚRU 

č. j.  platnost 

PODZEMNÍ VODA       

Branov Branov OZP01/68511/2018/Sm 31. 12. 2030 

Jesenice Jesenice u Rakovníka OZP01/68511/2018/Sm 31. 12. 2030 

Kalivody Kalivody OZP01/25499/2017/Ku 31. 12. 2036 

Kněževes Kněževes u Rakovníka OZP01/68510/2018/Sm 2. 3. 2029 

Kostelík Kostelík Slabce OZP01/68511/2018/Sm 31. 12. 2030 

Lhota pod Džbánem Lhota pod Džbánem OZP01/68511/2018/Sm 31. 12. 2028 

Nový Dvůr u Řeřich Zavidov OZP01/68511/2018/Sm 31. 12. 2024 

SV Povlčín Milostín OZP01/46674/2020/Sm 31. 12. 2030 

Račice Račice nad Berounkou OZP01/68511/2018/Sm 31. 12. 2030 

Rakovník                            
SV Rakovník - jih                         
SV Rakovník - sever    
SV Senomaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Rakovník, Senomaty OZP01/53235/2015/Ku 
31. 12. 2020 
požádáno o 

prodl. povolení 

Roztoky (Beraník) Roztoky u Křivoklátu OZP01/68516/2018/Sm 31. 12. 2024 

Řevničov (Ř3) Řevničov OZP01/47191/2020/Sm 31. 12. 2030 

Řevničov (R-1) Řevničov OZP01/47192/2020/Sm 31. 12. 2030 

Řevničov (RN-1) Řevničov OZP01/47194/2020/Sm 31. 12. 2030 

Řevničov- nádraží Řevničov OZP01/2168/2015/Ku 31. 12. 2024 

Týřovice Hřebečníky OZP01/68511/2018/Sm 31. 12. 2024 

Nesuchyně Nesuchyně OZP01/68517/2018/Sm 27. 3. 2029 

Roztoky (studny S1 a 
S2) 

Roztoky u Křivoklátu OZP01/68518/2018/Sm 9. 7. 2029 
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Zdroje a úpravna vody Na Studánkách  
 

Jednostupňová úpravna vody Na Studánkách je hlavním technologickým prvkem 

vodovodu Rakovník a navazujících skupinových vodovodů Rakovník jih a Rakovník sever, 

kde je upravována podzemní voda ze tří pramenišť jímacího území Rakovnický potok. 

Pod odborným vedením externího hydrogeologa byl i v roce 2020 prováděn monitoring 

jímání podzemních vod.  

V areálu Na Studánkách byla provedena 1. etapa projektu „Zvýšení biodiverzity 

pozemků úpravny vody“ – výsadba jednoho pásu plodonosných stromů a keřů, které jednou 

budou vhodným úkrytem i potravou pro ptáky a drobné živočichy. 

 

Zdroj a úpravna vody Povlčín 
 

Voda z pramenního zářezu nad budovou úpravny vody má nejen nadlimitní obsah 

dusičnanů, ale zároveň i vysoký obsah iontů a agresivního oxidu uhličitého. U technologie 

iontové výměny dusičnanových iontů za chloridové přetrvávají problémy v kolísání množství 

dusičnanů a chloridů v upravené pitné vodě. Řízení této technologie je komplikované, 

zejména z důvodu absence kontinuálního měření. Obsah dusičnanů a chloridů v upravené 

vodě je pravidelně sledován a vyhodnocován ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí. 

 

Zdroj a úpravna vody Kalivody 
 

Obsah dusičnanů ve studni kolísavě překračuje povolený limit, úpravna pracuje na bázi 

iontové výměny bez jakýchkoliv problémů.  

 

Zdroj a úpravna vody Řevničov - nádraží  
 

Jednostupňová úprava podzemní vody z blízkého vrtu, která spočívá v odvětrání 

radonu, pracuje bez závad. Upravená voda splňuje požadavky na dodávku pitné vody 

ve všech ukazatelích. 

 

Zdroje a úpravna vody Jesenice  
 

Úprava surové vody z jímacích zářezů na principu technologie reverzní osmózy spol. 

EUROWATER pro snížení obsahu dusičnanů probíhala i v roce 2020 bez problémů. 

Technologie úpravny je čtvrtletně regenerována a současně je prováděna i servisní 

prohlídka. Více než polovinu z celkového množství dodané pitné vody tvoří voda z dalšího 

zdroje vrtu Je1. Průběžně je odebírána voda ze Stebna (voda předaná od SčVK) – 

v souvislosti s plánovaným propojením soustav je od srpna 2020 odebíráno větší množství 

vody (dříve 50 m3/měsíc nyní 650 m3/měsíc).  
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Zdroje a úpravna vody Řevničov 
 

 Většina odebírané vody byla i v roce 2020 čerpána z vrtu Ř3, který z důvodu vysokého 

obsahu dusičnanů musí být upravován technologií na bázi reverzní osmózy. Úpravna i vrt 

během roku nevykazovala žádné nedostatky, technologie je pravidelně regenerována. Vrty 

na severním okraji obce mají trvale nízkou vydatnost. 

Z důvodu nedostatečné kapacity vodních zdrojů byl od 27. 5. do 27. 8. 2020 vyhlášen 

zákaz používat pitnou vodu k zalévání, mytí aut, doplňování nádrží a napouštění bazénů. 

 

Zdroje a bývalá úpravna vody Roztoky 
 

 Většina odebírané vody byla i v roce 2020 čerpána ze studní na břehu řeky 

Berounky.  Dozorový orgán Krajské hygienické stanice v Rakovníku schválil nový provozní 

řád analýzy rizik, čímž odsouhlasil demontáž technologie původní ÚV.  V současné době je 

surová voda pouze chlorována na výstupu z ATS. 

Z vrtu „Beraník“ byla čerpána voda po celý rok, vzhledem k nízké vydatnosti jde jen 

o doplňkový zdroj pitné vody. 

 

Ostatní zdroje 
 

Vodu z ostatních využívaných zdrojů nebylo nutné kromě hygienického zabezpečení 

chlornanem sodným nijak upravovat. 

Zdroj pitné vody v Kněževsi nebyl v roce 2020 využíván. 

Zdroje v Novém Dvoře u Řeřich opakovaně v letním období nepokrývaly svou 

vydatností poptávku připojených obyvatel, i zde byl od 27. 5. do 27. 8. 2020 vyhlášen zákaz 

používat pitnou vodu k zalévání, mytí aut, doplňování nádrží a napouštění bazénů.  

V říjnu 2020 byly provedeny kamerové prohlídky vrtů R3, R4 a R6 „Lišanský potok“, 

proběhla schůzka za účasti OŽP MěÚ Rakovník, Povodí Vltavy, Vodní zdroje (hydrogeolog) 

a RAVOS ve věci povolení k odběrům a monitoring nového jímacího území. 

 

4.2.  VODOVODNÍ SÍŤ 
 

 V roce 2020 bylo z prostředků vlastníka obnoveno 1 546 m vodovodní sítě. Objem 

obnovy je vyvolán především nutnou koordinací obnovy inženýrských sítí 

před rekonstrukcemi komunikací 

 Bylo zaznamenáno celkem 75 událostí 

 Na vodovodech bylo odstraněno celkem 58 havárií, z toho 20 na území města 

Rakovník 

 Na vodovodních přípojkách bylo opraveno celkem 17 havárií, z toho 9 v Rakovníku 
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PORUCHY 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet poruch 100 120 116 80 75 

Poruchy na vodovodní síti 70 81 59 62 58 

Poruchy na vodovodních 
přípojkách 

30 39 57 18 17 

Poruchy na vodoměrech 8 20 30 60 26 

Výměny vodoměrů 1 173 1 305 1 646 1 182 904 
 
 

 

 
FOTODOKUMENTACE VYBRANÝCH PORUCH 

 
 
            

o  Mutějovice, Na Příči – zkorodované šrouby a výměna obou šoupat DN 100                            
 

      
 

 
 

o Janov – podélná trhlina v PVC               
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o Kněževes, Pražská – zarostlý navrtávací pas na PVC 110 a výměna uzávěru            
 

      
        

o Rakovník, Frant. Diepolta – stržené šoupě DN 80 a osazení dalších 2 ks                                                    

      
    

o Rakovník, Luženská – prasklý U-kus na L250       
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o Nesuchyně, areál VDJ – prasklé hrdlo na přívodním řadu PVC 110                                                                       

     

 
o Rakovník, Komenského nám. – díry v potrubí L 80                 

    
 

o Rakovník, Mánesova – výměna hydrantu, šoupěte a přípojkového pasu          
   

    
 
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2020 
 RAVOS, s.r.o. 

 

16 

o Rakovník, Frant. Diepolta – příčný lom na L 80                                        

    
 
 

 

4.3.  ÚDRŽBA A OPRAVY 

 
 

Provozovatel v maximálně možné míře zajišťuje údržbu a opravy pronajatého majetku, 

o čemž vypovídají dále uvedené ukazatele. Vynakládáním prostředků na údržbu a opravy 

pronajatého majetku se RAVOS snaží prodloužit životnost majetku a šetřit tím finanční 

prostředky vlastníka infrastruktury. V tomto roce byly v rámci pravidelné údržby vymyty 

vodojemy v Kalivodech, Řevničově a ve Lhotě pod Džbánem. 

   
 

      VÝZNAMNÉ OPRAVY, SLUŽBY A INVESTICE 

 

LUBNÁ 

o Výměna všech navrtávacích pasů na přípojkách, hydrantů a šoupat  
 
 

   
 

 
 
LHOTA POD DŽBÁNEM 

o Výměna řadu z pramenní jímky do vodojemu (75 m) a připoložení signalizačního 
vodiče  
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KALIVODY VDJ 
 

o Osazení průtokoměru s přenosem, vyvedení nátoku nad hladinu pro efektivnější 
výměnu vody v akumulaci, vyčištění komory, výměna sacího koše a žebříku za 
nerezové. 

 

    
 

    
 
 

ŘEVNIČOV, MÁNESOVA 
 

o Výměna navrtávacích pasů a uzávěrů v návaznosti na obnově povrchu 
 

   … 
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o Osazení nového šoupěte, výměna stávajícího a výměna požárního hydrantu  
 
 

   

    
                                                     

 

KNĚŽEVES 
 

o Výměna starých šoupat před obnovou chodníků 
 

    
 

   
TÝŘOVICE VDJ 
 

o Osazení šoupěte a FF- kusu v armaturní komoře a navrtávky pro odvzdušnění řadu 
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PRAMENIŠTĚ RAKOVNICKÝ POTOK A ÚV STUDÁNKY 

o ÚV - oprava úniku chloru a servis plynových chlorátorů  

 

 
 

o Vrt V8 – výměna hydraulické části čerpadla   

  

 
 

o Vrt V70 – osazení nového čerpadla se synchronním motorem a frekvenčním 

měničem (úspora el. energie)    
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ROZTOKY ÚV 

o Oprava střechy a fasády  

    

 

BRANOV 

o Výměna nového čerpadla na vrtu 

    

CHLUM 

o Výměna redukčního ventilu 
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KOSTELÍK VDJ  

o Instalace telemetrie na objektu 

   
 

NESUCHYNĚ VDJ 

o Oprava fasády, výměna rozvaděče a osazení nových vnitřních dveří pro zdvojení 

zabezpečení 

 

    
 

 

RAKOVNICKO 
 
 

o Monitoring podzemních vod – Vodní zdroje 
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4.4.  KVALITA DODÁVANÉ VODY 

 
Kontrola kvality pitné vody je v souladu s plánem odběrů vzorků pitných vod prováděna 

dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. a vyhlášky č. 428/2001 Sb., obě v platném znění.  Výsledky 

rozborů jsou v kopiích čtvrtletně zasílány všem obcím napojeným na vodovody pro veřejnou 

potřebu ve správě RAVOS, s.r.o.  Současně rovněž probíhá elektronický přenos všech dat 

do databáze Krajské hygienické stanice. 

Vodovodní síť byla kontrolována v průběhu roku 2020 jak po trase distribuce (vodojemy, 

přivaděče), tak u spotřebitelů, kde ale byla kontrola částečně omezena z důvodu pandemie 

koronaviru. V souladu s novou legislativou byly zavedeny odběry tzv. souvztažných vzorků 

pitné vody (odběr prováděn souběžně ve vodojemu a u koncového odběratele na síti). 

Dodávána voda splňovala požadované hygienické limity. 

   Hygienické zabezpečení pitné vody je zajišťováno ve formě plynného chloru 

nebo chlornanu sodného. Maximální koncentrace chloru nejsou u zákazníků překračovány. 

 Údaje o kvalitě pitné vody v dalších lokalitách provozovaných společností RAVOS, s.r.o. 

jsou k dispozici na www.ravos-sro.cz/pitna-voda 

Rozbory pitných vod provádí a zajišťuje pro RAVOS Vodohospodářská laboratoř Spal, 

akreditovaná ČIA pod číslem 1421 se zavedeným systémem jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 

17025. Tato laboratoř provádí akreditované odběry a rozbory pitných vod a vod používaných 

k výrobě pitné vody (podzemní, povrchová voda). Jde o mikrobiologický a hydrobiologický 

rozbor; základní chemický rozbor, který zahrnuje stanovení fyzikálně – chemických ukazatelů 

a senzorickou analýzu – stanovení pachu a chuti; speciální anorganickou a organickou 

analýzu a zajišťuje měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě. Laboratoř 

poskytuje také interpretaci naměřených výsledků a odborná stanoviska.  

 

 
 

Lišanské prameniště – vrt R6 
 

http://www.ravos-sro.cz/pitna-voda
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Průměrná kvalita dodávané pitné vody skupinových vodovodů: 
(uvedené údaje jsou průměrné hodnoty za rok 2020, limity stanoví vyhláška 252/2004 Sb., 
radiologické ukazatele stanoví vyhláška SUJB č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně) 
 
 

 

Ukazatel Jednotky 
hygienický 

limit 
Rakovník 

a SV 
SV 

Senomaty 
SV 

Povlčín 

základní ukazatele           

pH 
 

6,5-9,5** 7,1 6,9 6,9 

vápník a hořčík (tvrdost celková) mmol/l 2-3,5*** 2,2 2,1 4,1 

chemická spotřeba kyslíku - Mn mg/l 3** 1,5 1,5 1,5 

kationty 
  

   

vápník mg/l 40-80*** 47,3 51,3 92,6 

hořčík mg/l 20-30*** 24,9 20,7 43,8 

sodík mg/l 200** 9,9 8,5 12,0 

železo mg/l 0,2** 0,11 <0,06 <0,06 

mangan mg/l 0,05** <0,012 <0,012 0,01 

hliník mg/l 0,2** <0,03 <0,03 <0,3 

amonné ionty mg/l 0,5** 0,2 0,2 0,2 

anionty 
  

   

sírany mg/l 250** 58,9 53,9 82,1 

chloridy mg/l 100** 27,3 25,7 186,2 

dusičnany mg/l 50* 16,2 16,4 38,0 

dusitany mg/l 0,5* <0,037 <0,037 <0,037 

mikrobiologické ukazatele 
  

   

Mikroskop.obraz-počet 
organismů jedinci/ml 50** 0 0 0 

Escherichia coli KTJ/100ml 0* 0 0 0 

Koliformní bakterie KTJ/100ml 0** 0 0 0 

Intestinální enterokoky KTJ/100ml 0* 0 0 0 

počty kolonií při 36 ºC KTJ/ml **** 3,3 5,3 12,3 

počty kolonií při 22 ºC KTJ/ml **** 8,3 6,6 3,5 

speciální ukazatele 
  

   

chloroform µg/l 30** <1 <1 <1 

suma THM µg/l 100* 3,8 2,6 <0,1 

pesticidní látky celkem µg/l 0,5* 0,017 0,041 0,39 

radiologické ukazatele 
  

   

objemová aktivita radonu 222 Bg/l 50/300 17,7 - - 

celková objemová aktivita alfa Bg/l 0,2 0,26 - - 

celková objemová aktivita beta Bg/l 0,5 0,19 - - 
 

* NMH - nejvyšší mezná hodnota                       - novela z. 263/2016 – 5 let nepřekročeno, nemusí být dále sledováno 

** MH - mezná hodnota 

*** DH - doporučená hodnota 
 

**** bez abnormálních změn 
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 5. ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
 

RAVOS, s.r.o. provozoval k  31. 12. 2020 kanalizační systémy ve 14 lokalitách 

(Rakovník, Šamotka, Haná, Senomaty, Nouzov, Hostokryje, Lubná, Senec, Pavlíkov, 

Roztoky, Jesenice, Řevničov, Přílepy a Olešná). Tyto systémy jsou zakončeny 8 

mechanicko-biologickými čistírnami odpadních vod.  Odpadní vody z městysu Senomaty 

(Senomaty, Nouzov, Hostokryje) a obcí Lubná, Senec a Přílepy jsou přivedeny kanalizačními 

sběrači do stokového systému Rakovníka, kde jsou centrálně čištěny. 

   

Z celkového počtu 23 527 trvale bydlících ve výše uvedených obcích je na kanalizační 

síť napojeno 22 898 obyvatel, což je 97,3 %. Celková délka provozovaných stokových 

systémů činí 130 km kanalizační sítě se 5 053 kanalizačními přípojkami, z toho jednotné 

kanalizace je 84 km, splaškové kanalizace 45 km a dešťové 1 km. Síť tvoří z 86 % gravitační 

stokový systém a ze 14 % systém tlakové kanalizace, jejíž součástí je 17 čerpacích stanic 

(ČSOV). 

  

V roce 2020 bylo z prostředků vlastníka obnoveno 998 m kanalizační sítě. Objem obnovy 

je vyvolán především nutnou koordinací obnovy inženýrských sítí před rekonstrukcemi 

komunikací. 

 

 

 
 

 

ČOV Rakovník – dosazovací nádrž 
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Technické a provozní parametry kanalizace: 
 

         KANALIZACE   

Měrná 
jednotka 

čís. 
ř. 

 
 

2018 

 
 

2019 

 
 

2020 

      a b    

Počet obyvatel bydlících v domech 
napojených na veřejnou kanalizaci             

osoba 01 22 999 23 014 22 898 

                  z toho s koncovou ČOV     osoba 02 22 999 23 014 22 898 

v tom 
mechanické 
čistírny 

osoba 03 0 0 0 

     (z ř. 02)      

Mechanicko- 
biologické 
čistírny 

osoba 04 22 999 23 014 22 898 

  

z toho s 
odstraňováním 
N, P, N+P od r. 
2004 

osoba 05 22 999 23 014 22 898 

 Délka kanalizační sítě (bez přípojek)  km 06 125 128 130  

 Počet kanalizačních přípojek    kus 07 4 857 4 985 5053 

 Délka kanalizačních přípojek km 08 55 57 57  

 Voda vypouštěná do vodních toků celkem tis.m3 09 1 850 1 927 1 978  

Množství vypouštěných odpadních vod do veř. 
kanalizace 

tis.m3 10 1 477 1 522 1 538  

     v tom             splaškových tis.m3 11 694 709 737 

    (z ř. 10)           
průmyslových a 
ostatních 

tis.m3 12 518 551 513 

 Množství čištěných odpadních vod tis.m3 13 1 850 1 927 1 978 

     z toho v průmyslových čistírnách   tis.m3 14 136 151 156 

      v tom              splaškových tis.m3 15 694 709 737 

     (z ř. 13)       
průmyslových a 
ostatních 

tis.m3 16 518 551 513 

                      srážkových tis.m3 17 638 667 728 

 Stočné celkem   tis.Kč 18 49 761 52 854 56 468 

      

5.1.  ČOV 

 
I v roce 2020 pokračuje vyhodnocování provozu jednotlivých ČOV za účelem 

snížení spotřeby elektrické energie.  Ke snížení spotřeby elektrické energie přispěla např. 

výměna veřejného osvětlení na ČOV Rakovník a obnova technologií na ČOV Šamotka a 

ČOV Řevničov.  

 K překročení povolených limitů nad rámec platných povolení k vypouštění odpadních vod 

nedošlo. 
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Povolení k nakládání s vodami - vypouštění OV: 
 

ČOV povolení vydal dne č.j. platnost 

Rakovník 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor 

životního prostředí a zemědělství 17. 12. 2015 139800/2015/KUSK 30. 11. 2025 

Jesenice 
Městský úřad Rakovník, odbor životního 

prostředí 15. 1. 2020 OZP01/57683/2019/Sm 15. 1. 2030 

Roztoky 
Městský úřad Rakovník, odbor životního 

prostředí 4. 11. 2016 OZP01/46297/2016/ZM 25. 11. 2026 

Pavlíkov 
Městský úřad Rakovník, odbor životního 

prostředí 8. 11. 2013 OZP01/40020/2013/FP 27. 11. 2023 

Haná 
Městský úřad Rakovník, odbor životního 

prostředí 16. 7. 2012 OŽP/24337/2012/FP 31. 5. 2022 

Řevničov 
Městský úřad Rakovník, odbor životního 

prostředí 9. 4. 2013 OZP01/4916/2013/ZM 3. 5. 2023 

Olešná 
Městský úřad Rakovník, odbor životního 

prostředí 15. 3. 2016 OZP01/68524/2015/ZM 

30. 11. 2020 
požádáno o 

nové 
povolení 

Šamotka 
(Oprám) 

Městský úřad Rakovník, odbor životního 
prostředí 26. 8. 2020 OZP01/4948/2020/Ku 26. 8. 2025 

 

 

ČOV Rakovník 

Je městská, mechanicko-biologická čistírna se systémem aktivace DRDN a anaerobní 

stabilizací kalu. Slouží k čištění odpadních vod z města Rakovníka a okolních obcí. 

Rakovnická čistírna jako jediná ve správě RAVOS má i kalovou koncovku s plynovým 

hospodářstvím. Jsou na ni naváženy k dalšímu zpracování kaly z ostatních ČOV. Tato ČOV 

je zařízením pro příjem, úpravu a zneškodňování vybraných odpadů.  

 

ČOV Řevničov 

 Je mechanicko-biologická čistírna, jejíž válcová aktivační nádrž slouží jako nitrifikační 

i denitrifikační stupeň. Čistí odpadní vody z obce Řevničov. ČOV pracuje díky předchozím 

rekonstrukcím a obnově stabilně, bez zásadních problémů. 

 

ČOV Roztoky 

Je mechanicko-biologická čistírna systému aktivace DN s kontinuálním chemickým 

srážením fosforu. Na ČOV jsou čištěny odpadní vody z obce Roztoky a odpadní vody, které 

jsou naváženy z přilehlých obcí a rekreačních oblastí podél Berounky.  

 

ČOV Jesenice 

Je mechanicko-biologická čistírna se systémem aktivace DN. V aktivační nádrži 

probíhá automaticky řízený proces nitrifikace a denitrifikace. Na ČOV jsou čištěny odpadní 

vody z města Jesenice a navážené odpadní vody z přilehlých obcí.  
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ČOV Pavlíkov 

Je mechanicko-biologická čistírna s aktivací systému DN. Na ČOV natékají odpadní 

vody pouze z obce. Na ČOV jsou naváženy odpadní vody z místních částí městyse Pavlíkov. 

ČOV pracuje stabilně s výjimkou trvalejších dešťů a zimního období, kdy dochází 

ke kolísání účinnosti zejména v ukazateli amoniakální dusík.  

Technologie membrán instalovaná v prostoru denitrifikační nádrže nebyla v roce 2020 

provozována.            

 

ČOV Haná 

Je mechanicko-biologická čistírna s aktivací systému DN s kapacitou 100 EO. Slouží 

pro ubytovací zařízení pro sociálně slabé a areál Údržby městských komunikací patřící 

městu Rakovník. V  roce 2020 nebyly na provozu čistírny shledány vážnější nedostatky. 

 

ČOV Olešná 

Je mechanicko-biologická čistírna s aktivací systému DN s kapacitou 600 EO. Na ČOV 

natékají pouze splaškové odpadní vody z tlakové kanalizace v obci. V červenci 2020 byla 

zahájena stavba intenzifikace ČOV, předpokládaný termín dokončení 05/2021. Po dobu 

výstavby jsou na základě požadavku Povodí odebírány 2 vzorky měsíčně, výsledky splňují 

maximální počet překročení daný vyhláškou. 

 

ČOV Šamotka (Oprám) 

 Od 1. 1. 2020 je mechanicko-biologická ČOV z 80. let minulého století v majetku 

VSOR, díky tomu došlo k dlouho plánované obnově dožilých kovových konstrukcí 

a zastaralé technologie ČOV. Očekáváme, že instalací nového systému řízení dodávky 

vzduchu v závislosti na obsahu kyslíku v aktivaci dojde až k 50% úsporám elektrické energie. 

Součástí zakázky byla i pasportizace čistírny a nový provozní řád. 
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Přehled výsledků provozovaných ČOV (limit dán ročním průměrem v mg/l): 

 

    BSK5 CHSK NL Pcelk. N-NH4 Ncelk. Nanorg. 

Rakovník limit povolení 14 (20) 60 (100) 18 (25) 1,5* (3)   
14* 
(25)   

 

rok 2017 7,2 35,2 3,7 0,6 3,3 9,6 7,9 

rok 2018 6,5 33,8 3,2 0,7 1,5 8,4 6,3 

rok 2019 8,2 39,1 4,1 0,8 1,3 9,3 7,4 

rok 2020      7,7 37,4 5,8 0,8 1,6 11,3 8,8 

Jesenice limity  25 (45) 80 (120) 25 (40)   
15* 
(30)     

 

rok 2017 9,7 48,1 4,8 3,0 0,6     

rok 2018 9,6 50,6 3,2 3,1 0,6     

rok 2019 8,6 39,1 1,8 2,8 0,6   

rok 2020   10,1 47,5 2,8 3,2 1,0   

Roztoky limit povolení 18 (25) 70 (120) 20 (30)  2*/5 8* (15)     

 

rok 2017 10,3 46,9 5,8 1,1 1,0     

rok 2018 8,8 40,9 3,3 1,0 0,6     

rok 2019 9,3 42,5 4,0 0,4 0,7   

rok 2020 10,4 48,8 6,2 1,2 1,5   

Řevničov limity  22 (30) 75 (140) 25 (30)   
12* 
(20)     

  rok 2017 13,1 58,6 6,2 4,3 6,0    

 

rok 2018 11,4 59,3 4,5 4,4 1,7     

rok 2019 12,2 60,5 3,2 4,2 1,8   

rok 2020   10,5 49,2 4,3 4,2 1,1   

Pavlíkov limity  15 (30) 75 (140) 15 (30)   
12* 
(20)     

 

rok 2017 12,6 59,2 7,6 3,4 2,4     

rok 2018 10,9 54,8 1,8 4,2 5,7     

rok 2019 10,8 55,6 3,1 3,7 6,7   

rok 2020   11,9 60,3 6,2 4,3 9,1   

Haná limity  30 (50) 110 (170) 40 (60)         

 

rok 2017 8,0 32,9 3,8  0,6     

rok 2018 11,5 48,5 4,3  0,8   

 

rok 2019 6,9 38,4 2,5  1,5   

rok 2020   6,1 25,6 9,5  0,4   

Olešná 

limity 30 (50) 110 (170) 40 (60)     

rok 2018 19,5 88,9 15,0  51,5   

 

rok 20199   20,7 97,7 15,3  7,5   

rok 2020 18,3 82,9 24,7  15,2   

Šamotka 
(Oprám) 

limity 30 (50) 110 (170) 40 (60)     

rok 2020  16,9 79,8 20,4  4,0   

 

 

Rozbory odpadních vod provádí pro RAVOS Vodohospodářská laboratoř Spal, 

akreditovaná ČIA pod číslem 1421 se zavedeným systémem jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 

17025.  Tato laboratoř zajišťuje akreditovaný odběr a základní rozbor odpadních vod a kalů. 
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Převzaté odpadní vody a odpady (m3) 

ČOV Rakovník 2018 2019 2020 

navezené odpadní vody 23 046 27 996 28 655 

převzaté odpady (zejména kaly) 1 290  1 536 1 563 

     

 ČOV Jesenice    

navezené odpadní vody 5 169 8 065 6 685 

     

 ČOV Roztoky    

navezené odpadní vody 6 286 4 852 7 076 

     

 ČOV Pavlíkov    

navezené odpadní vody 1 166 868 1 438 

 

V souvislosti s novelou zákona o vodách se v roce 2020 podařilo získat pouze 

povolení k nakládání s vodami pro vody vypouštěné z oddělovacích komory v areálu ČOV 

Jesenice. Zbylé OK na ČOV Roztoky a ČOV Rakovník jsou rozpracovány z důvodu 

zamítavého stanoviska CHKO. 

Poplatky za tyto vypouštěné nečištěné odpadní vody za rok 2020 činily 311 tis. Kč  

                             

5.2.  KANALIZAČNÍ SÍŤ 

V roce 2020 bylo převážně vlastními mechanizačními prostředky prováděno čištění 

a údržba na vlastní síti a přípojkách a vyvážení kalů z ČOV v tomto rozsahu: 

 

Vyvážení kalů z jednotlivých ČOV: 

o ČOV Řevničov – 852 m3 

o ČOV Haná – 14 m3 

o ČOV Pavlíkov – 468 m3 

o ČOV Jesenice – 446 m3 

o ČOV Roztoky – 660 m3 

o ČOV Olešná – 396 m3 

o ČOV Šamotka – 66 m3 

 

Tlakový vůz Mercedes Actros na čištění kanalizace 

o délka preventivně vyčištěné kanalizační sítě tlakovým vozem činí 10,98 km  

o 242 zásahů na provozovaném majetku 

o 223 zásahů na zakázkách mimo provozovaný majetek  

 

 
2019 2020 

zásahů tlakovým vozem celkem 364 465 
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Fekální vůz Mercedes Benz 6x6 o objemu 12m3  

o 872 vývozů na provozované i cizí síti (o 23% více vývozů než v roce 2019)  
o množství navážených odpadních vod z lokalit bez veřejné kanalizace má trvale 

vzrůstající charakter  
 

 
 
 
Kamerové prohlídky 

o prohlédnuto 3,006 km kanalizace 
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Poruchy a havárie 

o evidováno a odstraněno 57 porucha na kanalizačních řadech 

o 4 na kanalizačních přípojkách 

o v rámci oprav kanalizačních šachet bylo vyměněno 29 kanalizačních poklopů 
(většinou v souvislosti s opravami šachet nebo rekonstrukcemi povrchu 
komunikací) 

 

Fotodokumentace vybraných poruch 
 

o Rakovník, ul. Dukelských hrdinů (Policie ČR) - propad nad kanalizační šachtou 
(vysoký provoz kamionové dopravy do areálů firem) 

 
 

o Rakovník, křižovatka ul. Pražská x Županského - propad kanalizačního poklopu 
v křižovatce (reakce na stížnosti občanů) 

 
 

o Rakovník, ul. Fojtíkova – propad, neodborný průstup do skruže uvnitř šachty 
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o Rakovník, ul. Dukelských hrdinů - oprava propadu u kanalizační šachty 
 

   
 

 
o Rakovník, ul. Na Sekyře - oprava propadu u kanalizace (vypadlá trubka z hrdla)  

 

   
 

 

o Lubná - oprava 3 poškozených revizních šachet na přivaděči z Lubné do Rakovníka  
 

   
 
 

o Senomaty ČSOV 2 - tuk na plovácích a čerpadlech 
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o Roztoky ČSOV Permon - ucpané čerpadlo textilními ubrousky   
 

 
 

o Olešná – oprava havárie na tlakové kanalizaci 
 

   
 

o Lubná - havarijní stav kanalizační šachty 
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o Rakovník, ul. V Jamce – po kamerové prohlídce byly nalezeny skryté šachty 
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5.3. ÚDRŽBA A OPRAVY 

 
Provozovatel v maximálně možné míře zajišťuje údržbu a opravy pronajatého 

majetku, o čemž vypovídají dále uvedené ukazatele. Vynakládáním prostředků na údržbu a 

opravy pronajatého majetku se RAVOS snaží prodloužit životnost majetku a šetřit tím 

finanční prostředky vlastníka infrastruktury. 

  
 VÝZNAMNÉ OPRAVY, SLUŽBY A INVESTICE 
 
 
ČOV RAKOVNÍK 

             

o Oprava fasády na nástavbě budovy  
 

 
 

o Oprava střechy provozní budovy 
 

    
 
 

o Oprava macerátoru Vogelsang  
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o Oprava motoru, převodovky, plastového obložení pojezdové lišty a řetězu usazovací 
nádrže 

 

       
 

 
o Obnova shrabovacího zařízení UN (IZ VSOR) 

 

 
původní zastaralé a poruchové shrabováky UN 

 

 
nové shrabováky  

 
 
 
 
 
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2020 
 RAVOS, s.r.o. 

 

37 

o Obnova míchadel HTL 1 a 2 (IZ VSOR) 
 

   
 

o Oprava osvětlení v areálu (energetická úspora) 
 
 

   
 

 
o Instalace nového čerpadla Hidrostal v lapáku písků (IZ VSOR) 
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ČOV ŠAMOTKA 
 

o Obnova vystrojení ČOV (IZ VSOR) 
 

 

 
 
ČOV JESENICE 
 
 

o Výměna PLC   
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KANALIZACE RAKOVNÍK, JESENICE 
 

o Inspekce šachet a stok přístrojem CleverScan na skenování šachet - 5 HD kamer 
společně s výkonným hardwarem vytvoří sken s vysokým rozlišením na každém 
čtverečním centimetru. Díky 3D modelu odhalí všechny přípojky a případné praskliny, 
které jsou v šachtě nežádoucí.  

 

   
 
ČSOV ŘEVNIČOV  
 

o ČSOV ul. Karlovarská - instalace nového čerpadla Flygt (IZ VSOR) 
 

 
 
KANALIZACE ŘEVNIČOV 
 

o Oprava vadných poklopů a rámů v ul. Karlovarská  
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ČOV ROZTOKY 
 

o Oprava komunikace v areálu  
 

   
 

o Výměna vjezdových vrat ke stáčecímu místu 
 

   
 
 

o Obnova čerpadel WILO vratného kalu (IZ VSOR) 
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ČOV PAVLÍKOV 
 

o Oprava kalového čerpadla  
 

 
 
 
ČOV OLEŠNÁ 
 

o Oprava kalového čerpadla a instalace nového míchadla kalu (IZ VSOR) 
 

   
 
 
ČSOV ŘEVNIČOV FÜGNEROVA 
  

o Osazení PLC 
 

 
 
KANALIZACE RAKOVNÍK 
 

o Rakovník, ul. V Jamce - frézování nánosu pevných usazenin v kanalizační stoce  
 
RAKOVNICKO 
 

o Deratizace kanalizační sítě Rakovník, Jesenice, Lubná, Roztoky, Pavlíkov, Řevničov 
o Geodetické doměřování odlehčovacích komor (2. část) 
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I přes opakované osvětové kampaně byl největším problémem výskyt vlhčených ubrousků v 
kanalizaci, který vedl ke značným provozním problémům (zvýšená četnost výjezdů, čištění a 
oprav čerpadel). 
 

   
 
    

 6. NEVYUŽÍVANÝ MAJETEK 
 

Kněževes 

Úpravna vody a vrt jsou z důvodu napojení na SV Rakovník - sever mimo provoz.  

 

Nesuchyně (vrty), Chlum, Nový Dvůr u Chrášťan a Janov  

místní zdroje nejsou dlouhodobě využívány. Obce jsou zásobeny ze zdrojů skupinových 

vodovodů Rakovník sever, Rakovník jih a Povlčín.  

 

 7. MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, VYŠŠÍ MOC 
 

EXTRÉMMNÍ LETNÍ TEPLOTY 

V období léta 2020 opět několikanásobně narostla spotřeba pitné vody, kdy se 

v některých lokalitách množství odebrané vody blížilo k distribučním limitům vodárenské 

soustavy (vodojem, čerpací technika, povolená kapacita zdrojů apod.). Nejvíce se na dané 

situaci podílely intenzivní zálivky a napouštění bazénů z vodovodních přípojek. Proto v tomto 

období docházelo k častému zavážení akumulací cisternami. Nicméně s ohledem na vyšší 

množství srážek byla situace výrazně příznivější než v minulém roce. 

 I tento rok jsme museli požádat OŽP MÚ Rakovník o zákaz zalévání a napouštění 

bazénů z veřejného vodovodu pro obce Řevničov a Nový Dvůr u Řeřich. I přes tato opatření 

jsme museli opakovaně zavážet vodu cisternou z Rakovníka.  

Pokrývání deficitů zdrojů prostřednictvím nákupu vody předané u skupinového 

vodovodu Jesenice je již pro nás provozním standardem.   



VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2020 
 RAVOS, s.r.o. 

 

43 

Po celé letní období jsme byli 

v rámci našich možností nápomocni 

zákazníkům celého regionu 

zavážením pitné vody cisternou či 

zápůjčkami kontejnerů s PV.  

 

 

PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ 

Ve srovnání s rokem 2019, kdy jsme se velmi často museli vyrovnávat s následky 

přívalového deště, lze rok 2020 v této oblasti považovat za relativně klidný.  

 

 
 

výstavba nového mostu u ČOV Rakovník a přívalová voda 19. 7. 2020 
 

 

VICHŘICE 

Série po sobě jdoucích vichřic „Sabine“, „Yulia“ a „Zehra“ v týdenních rozestupech 

zasáhly v únoru naše území a způsobily nám škody padlými stromy.  

Vichřice byly doprovázeny i častými výpadky dodávky elektrické energie ve všech 

provozovaných objektech. Na několik hodin byly vyřazeny z činnosti téměř všechny čistírny a 

čerpací stanice. Díky vysokému pracovnímu nasazení našich zaměstnanců, a to zejména 

v nočních hodinách, se nám podařilo zajistit bezpečný provoz technologických zařízení. 
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STÁT 

 
V době sílící první a druhé vlny pandemie COVID-19 

jsme se opět dočkali „výrazné pomoci státu“ – pokračování 

cenové kontroly ze strany úředníků Ministerstva financí.  

 

 

COVID – 19 

 
Nečekanou a zatěžkávací zkouškou roku 2020 byl výskyt, šíření a nebezpečnost viru 

SARS-CoV-2. Chod společnosti byl epidemií ovlivněn již od poloviny března, kdy krizový 

štáb společnosti aplikoval první omezení. V závislosti na aktuální epidemické situaci byla 

přijata (případně částečně uvolněna) následující opatření: 

 

o Zajištění ochrany a fungování kritických služeb společnosti 

o Omezení kontaktu se zákazníky  

o Omezení kontaktů mezi zaměstnanci  

o Zvýšená hygienická opatření  

o Důsledné sledování a vyhodnocování příznaků nemoci a aplikace karanténních opatření  

o Zajištění dostatečných zásob pro fungování společnosti  

 

Aplikovaná opatření přinesla pracovní a organizační komplikace vč. nutnosti zvýšeného 

pracovního nasazení omezených směn. Dalšími nepříznivými důsledky byly neplánované 

náklady související se zajištěním bezpečného chodu společnosti. Omezení činností 

v příslušném období bylo nutné kompenzovat zvýšeným úsilím v období nadcházejícím, 

současně bylo nutné aplikovat odlišné metody práce vyplývající z přesunutí komunikace do 

virtuálního prostoru.  

Se všemi obtížemi a jejich řešením se však naše společnost vyrovnala velmi zdařile. 
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 8. GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS) 
 

Během roku pokračovali práce na doměřování dalších podzemních objektů 

odlehčovacích komor. Kompletní zákresy i dokumentace jsou důkladně přenášeny do 

systému GIS. 

 
 

Po celý rok bylo naměřeno cca 1 100 bodů povrchových znaků (vodovod + kanalizace). 

 

 

Ve spolupráci se Středočeskými vodárnami započalo testování nového zařízení pro sběr 

dat založeného na cloudové platformě. Toto řešení poskytuje mnohem větší komfort a nové 

technické možnosti při aktualizaci dat GIS. 
 

Na aktualizaci GIS dat se dále aktivně podílejí pracovníci provozu Kanalizace 

prováděním technických kontrol na kanalizační síti.  
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Ke konci roku byly započaty práce k celkovému dořešení implementace elektrických sítí 

do GIS včetně řešení integrace do geoportálu vyjadřování. 

  

Přívod elektřiny z přípojkového místa do čerpací stanice kanalizace 

 

Pracovníci technického útvaru pokračovali v zakreslování starších přípojek evidovaných 

v našem archivu. Celkově za rok 2020 bylo zakresleno 1 769 vodovodních přípojek a 392 

kanalizačních přípojek. 

 

 

V otázce vývoje samotného GIS byla například pro zpřehlednění nahlížení na liniový 

prvek úseku vodovodního řadu v místech překryvu vytvořena doplňková symbolika tzv. 

NEPROPOJENÉ KŘÍŽENÍ. 

 

 

Přes vyjadřovací portál bylo za rok 2020 celkem podáno a vyřízeno 539 žádostí. Jedná 

se o znatelné navýšení počtu žádostí oproti roku 2019, kde bylo podáno 327 žádostí.  
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 9. SPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI 
 

DISPEČINK, MĚŘENÍ A REGULACE 

V roce 1998 byl uveden do provozu dispečink na úpravně vody v Rakovníku, 

který umožňuje sledování objektů, zápis a archivování vybraných veličin jako je například 

kolísání hladin v nádržích a noční průtoky. Velikost nočního průtoku je indikátorem poruchy 

ve vodárenské síti. Dispečerský řídicí systém pracuje od listopadu 2015 v novém operačním 

režimu. 

 Od roku 2012 jsou data ze systému přenášena na dispečink Středočeských vodáren, 

a.s. (dále SVAS) do Kladna. Tento dispečink disponuje 24 hodinovým dohledem. V průběhu 

roku 2018 se spolupráce s dispečinkem SVAS opět rozšířila o další monitorovaná místa. 

RAVOS využívá SCADA systémy SVAS. 

 K přenosu dat je používána vysílací frekvence v tzv. „placeném“ pásmu. Část 

přenosů je uskutečňována pomocí sítě GPRS mobilních operátorů.  

 

 Telemetrická síť je každý rok rozšiřována o přenosy z dalších objektů. V roce 2020 

byla rozšířena o sedm dalších bodů nákupem a instalací 7 ks dataloggerových 

telemetrických jednotek: VDJ Lhota pod džbánem, ČOV Šamotka, ČOV Haná, ČSOV 

Poddžbánská, Vrt V1, ČOV Olešná, VDJ Kostelík.  
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Vzhledem k ukončení podpory OS Win7 musel být vyměněn dispečerský PC za nový 

s OS Win10 (IZ VSOR). Při překročení licence maximálního množství 5 000 sledovaných 

bodů byla zakoupena licence bez omezení počtu přenášených veličin (IZ VSOR) 

Ve spolupráci se SVAS byly postupně uváděny do provozu stanice s driverem 

Modbus TCP. První takto vybavená stanice je ČSOV Fügnerova v Řevničově. Další podobná 

aplikace je na ČSOV Na Spravedlnosti, která je již osazena funkční telemetrií. 

 

SMART METERING 

I v roce 2020 pokračovalo osazování „chytrých“ vodoměrů a RF snímačů pro dálkové 

odečty. To vše ve spolupráci a z finančních prostředků vlastníka infrastruktury. Poměr 

„chytrých vodoměrů“ je přibližně 7% z celkového počtu osazených vodoměrů v síti. 

 

 

KAMEROVÝ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM  

 

Kromě kamerových systémů na 

ČOV Rakovník, ČOV Řevničov, ÚV 

Rakovník a administrativní budově, začala 

montáž zabezpečovacího sytému objektů 

na bázi součástek firmy Jablotron. Tento 

způsob je moderní a postupně nahrazuje 

zastaralý systém, jež je součástí původních 

telemetrických stanic. Nově jsou do objektů 

umisťovány klávesnice, kdy při vstupu po zadání kódu je dispečink informován, kdo do 

objektu vstoupil a v případě chybného zadání kódu je rozlišeno i neoprávněné vniknutí. 

Systém je dodáván i se službou napojení na pult centrální ochrany bezpečnostní agentury. 

V průběhu roku 2020 bylo takto zabezpečeno dalších 6 objektů.  

V souvislosti se zvyšováním zabezpečení objektů byl zaveden tzv. „systém 

centrálního klíče“. Byly vyměněny všechny zámkové vložky a visací zámky. Byly nakoupeny 

universální klíče s různou úrovní práv k odemykání konkrétních vložek.  
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PLÁN KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI 

 

Ve spolupráci se SVAS jsme v roce 2019 

provedli zásadní aktualizaci dokumentu, jak 

postupovat v případě vzniku krizových situací a o 

vzájemné pomoci filiálek patřících do skupiny 

VEOLIA (povodně, sucho, havárie velkého rozsahu, 

blackout, teroristický čin, pandemie, apod.) 

Aktualizace systému probíhala i v průběhu roku 

2020. Byl zaveden mimo jiné i systém „semaforu“, kde každý den dle epidemické situace 

platili jasně daná pravidla pro chování a činnosti všech zaměstnanců.  

 

ADR (povinnosti dle zákona o převozu nebezpečných látek) 

 

Ve spolupráci se SVAS jsme v roce 2019 uzavřeli smlouvu o 

poskytování služeb odpovědné osoby za ADR a o školeních našich 

zaměstnanců na „malé ADR“. V roce 2020 díky tomu nedošlo k žádnému porušení 

povinností vyžadovaných zákonem ADR. 

 

GPS VE VOZIDLECH 

 
Všechna vozidla RAVOS (včetně manažerských) jsou vybavena zařízením GPS. 

Toto zařízení sleduje pohyb jednotlivých vozidel a zaznamenává jej do databáze. Jednání o 

možnosti využívat data ze systému GPS pro automatickou tvorbu „stazek“, a tím 

minimalizaci chyb při tvorbě podkladů pro fakturaci zakázek, se kvůli pandemii protáhla a 

byla přesunuta do roku 2021. 

 

 

 10. ENERGETIKA 
 

Po celou dobu provozování spol. RAVOS je kladen důraz na snižování spotřeb 

energií nákupem energeticky úspornějších strojů a technologií a efektivnější řízení 

technologických procesů. V srpnu 2016 byl společnosti RAVOS udělen certifikát podle normy 
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ISO EN ČSN 50001 „Management hospodaření s energií“. Základním cílem ISO 50001 je 

neustálé zlepšování hospodaření s energií aktualizována.  

Ve většině objektech jsou průběžně nahrazována původní svítidla panely LED a 

LED žárovkami. 

Synergickým efektem spolupráce se SVAS je využívání jejich specializovaného 

energetika. Od roku 2019 používáme modul EnM IS HELIOS Green. Tento nový systém 

propojuje ekonomický IS s energetickým a tak jsou všechna data jen v jednom systému, což 

umožnuje s daty ještě efektivněji pracovat než v předešlém systému. Systém nyní zahrnuje 

nejen spotřebu energií ale i hospodaření s vodou.  

V roce 2020 byl v rámci zlepšování získávání dat z terénu zaveden elektronický 

systém odečtů s názvem EMA. Pracovníci při odečtech používají tablet s nahranou aplikací a 

on-line načítají stavy jednotlivých měřidel. Součástí aplikace je pořizování fotografií displejů 

měřidel. Aplikace při pořizování odečtu „hlídá“ i reálnost odečítaného stavu a upozorní 

odečítače na případně chybně zadaný stav. Tím se omezilo riziko chybně zadaného stavu. 

   

 

 11. ZÁKAZNÍCI 
 

V roce 2020 pokračoval proces sjednocování a optimalizace pracovních postupů 

s cílem dalšího zkvalitňování služeb zákazníkům. Projekt Optimalizace odečtové služby 

nastavil od ledna roku 2020 nová pravidla pro odečty. Odečty od roku 2020 provádějí dva 

odečítači, zaměstnanci vodáren, kteří jsou vybaveni nejmodernější technologií, jsou 

pravidelně školeni a je vyhodnocován jejich výkon a kvalita práce. 
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V průběhu roku probíhala změna odečtových cyklů, spočívající v převedení všech 

maloodběrů do ročního odečtu, nastavení záloh a sjednocení termínů v daných lokalitách.       

Úpravy Zákaznického centra vyústily ve vybudování moderního a příjemného 

prostředí, které bylo navíc v reakci na vzniklou coronavirovou situaci doplněno o ochranné 

prvky.   

 

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM 

 

Zákaznické centrum v Rakovníku zprostředkovává osobní kontakt se zákazníkem 

a spolu s recepcí řeší veškeré požadavky zákazníků. Přijímá žádosti o realizaci vodovodních 

a kanalizačních přípojek, uzavírá a aktualizuje smlouvy, sjednává splátkové kalendáře, 

eviduje stížnosti a řeší reklamace v souladu s reklamačním řádem společnosti. 

 Otevírací doba byla v roce 2020 optimalizována tak, aby vyhovovala požadavkům 

zákazníků - ve středu tak mohou zákazníci navštívit zákaznické centrum až do 17:00 hodin. 

Díky coronavirové krizi probíhal značnou část roku provoz Zákaznického centra v krizovém 

režimu – tedy pouze pro předem objednané zákazníky. Důsledkem tohoto opatření byl 

pokles počtu návštěv ZC (na 432 oproti předchozímu, roku, kdy ZC využilo 1 091 

odběratelů). ZC dále vyřešilo 1 634 písemných požadavků a 387 telefonických hovorů.  

V roce 2020 došlo také ke zrušení výběru plateb za vodné a stočné v hotovosti.  

Důvodem bylo nízké využití této služby, - v roce 2019 bylo toto formou uhrazeno pouhých 

0,7% z celkové částky za vodné a stočné. 

 

CALL CENTRUM 

 
Zákaznická linka poskytuje zákazníkům společnosti informace sedm dní v týdnu 

po 24 hodin. Call centrum zprostředkovává zákazníkům především informace týkající se 

vodárenství a přijímá od zákazníků hlášení o poruchách, které předává dispečinku. 

Samozřejmostí je poskytování informací týkajících se smluvních vztahů, plateb, záloh, 

reklamací a poskytování odpovědí na široké spektrum dotazů, se kterými se na Call centrum 

zákazníci společnosti obracejí. Pro zákazníky jsou připraveny 2 nonstop linky:  840 111 116 

a 601 278 278. V roce 2020 obsluha zákaznické linky vyřídila celkem 3 169 hovorů. 

 

ZÁKAZNICKÝ INTERNET 

 

Zákaznický internet patří mezi oblíbené služby, které jsou zákazníkům poskytovány. 

Prostřednictvím svého internetového účtu může zákazník nejen kontrolovat své faktury 

a platby, ale může zde také zadávat některé požadavky, které by jinak musel řešit osobní 
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návštěvou zákaznického centra. V roce 2020 využívalo služeb zákaznického internetu 1 905 

odběratelů. 

 

ODEČTOVÁ SLUŽBA 

 

Odečtová služba zajišťuje kromě pravidelných odečtů, dle předem stanoveného 

harmonogramu, také přenos informací mezi zákaznickým centrem a odběrateli. V roce 2020 

bylo provedeno celkem 11 220 odečtů fakturačních měřidel.  

 

REZERVAČNÍ SYSTÉM 

 
Společnost RAVOS, s.r.o. nabízí svým zákazníkům možnost zarezervovat si schůzku 

v zákaznickém centru, a to prostřednictvím rezervačního systému. Ten je dostupný 

na webových stránkách www.ravos-sro.cz. Rezervační systém umožňuje zákazníkům 

zarezervovat den a hodinu schůzky v daném zákaznickém centru, a tím vyřídit svůj 

požadavek bez čekání. Rezervační systém je k dispozici i zákazníkům, kteří vyřizují své 

požadavky na technickém útvaru. V roce 2020 zaznamenal tento systém nárůst využívanosti 

o téměř 70 % oproti předchozímu roku.  

 

SMS INFO 

 
Mezi další významné služby, které je společnost schopna nabídnout patří služba 

SMS–info. Principem této služby je zaregistrovaným subjektům (nikoli tedy pouze 

zákazníkům společnosti) zdarma odeslat důležité informace týkající se dodávky pitné vody. 

V roce 2020 bylo zaregistrováno do této služby 721 odběratelů.  

 

ODBĚRATELÉ 

 

Epidemiologická opatření velmi ovlivnila i fakturaci vodného a stočného. Výrazně 

klesla spotřeba vody v sektoru služeb. Tento výpadek částečně kompenzoval nárůst 

spotřeby u domácností, kdy se projevil tzv. „domácí splachovací efekt“ (lidé používají toaletu 

doma namísto v práci). Zbytek tohoto výpadku je pro nás promarněná příležitost, čili 

uzavřením tohoto sektoru se tato část nabídky nespotřebovala, a to je tedy náš výpadek, 

ztráta.  

V celkových číslech to však nemělo až tak zásadní dopad, který postihl vodárny 

v jiných částech republiky, kde se spotřeba vody odvíjí např. od cestovního ruchu (Praha, 

Jižní Čechy, apod.). Výpadek tržeb jsme kompenzovali úsporami v nákladových položkách a 
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náš největší odběratel své odběry dokonce navýšil. To jsou zhruba dva hlavní důvody, proč 

jsme nemuseli výrazně zvyšovat cenu vody a naopak ji stále dokážeme držet v 2. 

nejlevnějším cenovém pásmu, a tím i pod republikovým průměrem.  

 

Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. 

Množství fakturované pitné vody zaznamenalo ve srovnání s předchozím rokem 

nárůst o 8 503 m3. V odvedené vodě byl nárůst o 13 527 m3.  

 

Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.  

Celková fakturace pitné vody za rok 2020 byla oproti roku 2019 vyšší o 487 m3. U 

stočného byl pokles o 2 569 m3.  

 

Triton, s.r.o. 

Tato společnost je typických příkladem uzavřeného sektoru služeb. Odběry byly nižší 

o 19 185 m3 ve vodném a o 20 554 m3 ve stočném.  

 

V celkovém meziročním srovnání je u fakturace vodného propad o 6 tis. m3. U 

stočného je zaznamenán nárůst o 16 tis. m3 oproti roku 2019.  

 

 

 12. VLASTNÍ MAJETEK A ZAKÁZKY  
 

VLASTNÍ INVESTICE 

 
o Citroen Jumper valník do provozu Kanalizace 
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o pěch Husqvarna LT 6005 a elektrocentrála Honda EC 5000 
 

   
 

o centrální tiskárna v sídle společnosti 
 

    

o Citroen Berlingo pro provoz Vodovod  
 

 
     
 

 

STAVEBNÍ ZAKÁZKY 
 

o Rakovník - obnova vodovodu LT DN 80 a PE 250 v ulici Rabasova                         
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o Rakovník, Hwiezdoslavova – obnova vodovodu LT DN 100 

 

   
 

   
 

 

o Jesenice, Školní – obnova vodovodu PE 110 
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o Lubná – výstavba vodovodu 
 

o Senomaty, Nádražní u MŠ - prodloužení vodovodu PE 90  
 

o Rakovník, nábřeží Dr. Beneše – obnova vodovodu PE 110 
         
 

   

 
 
o Rakovník, Koubkova – obnova vodovodu PE 160 

    

   
 

o Rakovník, Zátiší - montáž vodovodu L80  
 

o Rakovník, Šamotka - montáž vodovodu L80 
 

o Mutějovice, Poddžbánská - prodloužení vodovodu 90 
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 13. BEZPEČNOST PRÁCE 
 

Bezpečnost práce je vedle vzdělávání zaměstnanců druhým strategickým bodem 

stanoveným na mezinárodní úrovni pro celou skupinu Veolia, tedy i pro RAVOS. Jedním z 

našich závazků je záruka zdravého a bezpečného pracovního prostředí a nulová úrazovost. 

Základní pravidla BOZP obsažená v Zákoníku práce, v platných právních předpisech a 

technických normách zprostředkovává také Kodex bezpečnosti práce. Všichni zaměstnanci 

společnosti jsou vzděláváni v oblasti BOZP a PO formou interních pravidelných školeních a 

externích odborných školeních povinných z právních a ostatních předpisů. Do řídící 

dokumentace společnosti byly implementovány nové předpisy a poznatky z analýz rizik, 

výsledků kontrolní činnosti BOZP a legislativních změn. 

      

Roční prověrka BOZP A PO, preventivní kontroly 

Dvakrát ročně probíhá preventivní kontrola všech provozů a pracovišť ve správě společnosti. 

Při této kontrole probíhají kontroly a revize vyhrazených technických zařízení, technická 

úroveň a vybavenost pracovišť, vybavení sociálního zázemí, hygienická a zdravotní opatření, 

poskytování OOPP, školení a organizační opatření a stav požární ochrany. Z výsledku 

kontroly se vypracuje protokol a jednotlivé provozy pracují na nápravě nalezených chyb.  

   

Mezinárodní týden BOZP  

V září 2020 proběhl ve všech společnostech skupiny VEOLIA „Mezinárodní týden BOZP“. 

Slouží ke každoročnímu zdůraznění zaměstnancům, že bezpečnost je základní a ničím 

nezpochybnitelná hodnota. Tématem tohoto Týdne BOZP bylo: „Jednejme pro lepší zítřek“. 

 

Interní audit ISO-EMS-BOZP 

 Na podzim roku 2020 proběhl každoroční interní audit ISO-EMS-BOZP, kde nebyly 

objeveny žádné závady.   

 
Pracovní úrazovost 

 
Každý případný úraz je řádně prošetřen, zjišťuje se příčina úrazu a stanovují se opatření 

proti opakování pracovního úrazu. S úrazem, jeho příčinou a stanoveným opatřením jsou 

seznamováni všichni zaměstnanci společnosti. 

 

V roce 2020 nenastal ve společnosti RAVOS žádný pracovní úraz. 
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 14. OSTATNÍ 
 

14.1.  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
Jsme environmentální společnost. Ani v době začínající technologické revoluce 

nezapomínáme, co je hlavním vstupem naší činnosti – voda a příroda jako celek. Chráníme 

přírodu a podporujeme její 

biodiverzitu. Snižujeme naši 

energetickou náročnost a 

plníme požadavky, které 

jsou definované 

v mezinárodních 

standardech pro ochranu 

životního prostředí. 

V areálu Na 

Studánkách byla provedena 

1. etapa projektu „Zvýšení 

biodiverzity pozemků 

úpravny vody“ – výsadba jednoho pásu plodonosných stromů a keřů, které jednou budou 

vhodným úkrytem i potravou pro ptáky a drobné živočichy.  

 

Dále byla dokončena vodní plocha pro podporu biodiverzity v areálu společnosti, 

včetně instalace velkého hmyzího hotelu. 
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Na ČOV Rakovník byly osazeny ptačí budky, malý hmyzí hotel a čmelín.  

 

 
 

Ve spolupráci se sdružením ROS Fénix jsme vyvěsili 15 ptačích budek podél oplocení vrtů u 

Senomat a 5 za Kovošrotem Rakovník 

 

 

Kolektivním systém sběru baterií – zapojení do systému sběru baterií vytvořením dvou 

veřejných míst (v sídle společnosti a na ČOV Rakovník) 
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14.2.  ZAMĚSTNANCI 

 

 K 31. 12. 2020 měla společnost RAVOS, s.r.o. 64 fyzických zaměstnanců. V organizaci 

pracuje 43 mužů a 21 žen, nejpočetnější věkovou skupinou jsou zaměstnanci ve věku 50 – 54 let.  

Na vzdělávání zaměstnanců bylo v  roce 2020 vynaloženo celkem 122 tis. Kč. Částka je 

oproti předchozímu období nižší vzhledem ke složité covidové situaci, přesto probíhá soustavné 

zvyšování kvalifikace účastí zaměstnanců na odborných seminářích a školeních, která absolvují 

dle svých pracovních zařazení a odborností. Převážná většina školení musela být uskutečňována 

pouze elektronicky.  

 V oblasti péče o zdraví jsou pro zaměstnance smluvně zajištěny zdravotní prohlídky – 

vstupní, preventivní i mimořádné. Tato oblast je, bohužel, rovněž silně narušena 

epidemiologickou situací a nouzovým stavem, termíny prohlídek se daří udržovat s velkým úsilím 

a musejí se přizpůsobovat možnostem zdravotnického zařízení. Nemocnost ve společnosti 

v loňském roce činila 2,6%. 

Fluktuace zaměstnanců v tomto roce byla vyšší – dosáhla výše 15,6%. Důvodem je 

jednak potřeba zajištění odpovídající úrovně provozování stále narůstajícího počtu spravovaných 

objektů a jednak převedení zaměstnanců úseku ostrahy do externí specializované firmy. 

 Zaměstnancům jsou poskytovány různé benefity – příspěvek na stravování, na penzijní 

pojištění i odměny při životních výročích. Všem zaměstnancům je poskytována dovolená na 

zotavenou ve výši 5 týdnů, zaměstnanci v kanalizačních provozech mají přiznanou dodatkovou 

dovolenou v délce 1 týdne. Všichni zaměstnanci měli rovněž možnost v případě zdravotních 

problémů čerpat až 5 dní indispozičního volna. 

Ve firemní strategii jsou uplatňovány tyto kodexy: etický, manažerský, protikorupční, 

ekologický a bezpečnosti práce. 

                     Věková struktura 
 

  

 věk muži ženy 

do 20 let 1 0 

20 - 24 let 0 0 

25 - 29 let 0 0 

30 - 34 let 8 2 

35 - 39 let 2 2 

40 - 44 let 7 1 

45 - 49 let 7 4 

50 - 54 let 9 3 

55 - 59 let 6 5 

nad 60 let 3 4 

 

  Průměrný věk zaměstnanců je 46,5 roku. 
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Struktura dle dosaženého vzdělání  

   základní vzdělání 3% 1 

vyučen + SO 50% 33 

ÚSO + ÚSV 33% 21 

VŠ 14% 9 

 
    

Délka zaměstnání ve společnosti 

   do 5 let zaměstnání 47% 30 

6 - 10 let 8% 5 

11 - 20 let 23% 15 

   

 
Struktura pracovního zařazení 

 

 THP Dělníci 

muži 6 37 

ženy 17 4 

celkem 23 41 

 

 

14.3.  ODPOVĚDNOST A SOLIDARITA  

 

V náročném roce 2020 jsme formou sponzorského daru věnovali finanční částku 

určenou k financování opatření k potírání koronaviru Masarykově nemocnici v Rakovníku a v 

závěru roku jsme jako již tradičně podpořili 

Domov Ráček formou finančního 

příspěvku na realizaci projektu plnícího 

sociální, humanitární a sportovní účely – 

projekt roku 2021 „Rok naděje“. Protože 

nebyla v důsledku epidemiologických 

opatření možnost uspořádat tradiční 

prodejní výstavu adventních předmětů – 

výrobků z centra Ráček, měli zaměstnanci 

možnost formou „nákupu on-line“ zakoupit 

drobný vánoční dárek a celkovým výtěžkem z těchto nákupů také podpořit dobročinné účely.   
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Dále jsme přispěli peněžním darem, zakoupením vybavení a pomůcek, zápůjčkami či 

sbírkou zaměstnanců několika spolkům a organizacím (např. Všeobecná fakultní nemocnice 

v Praze, stacionář Společenství Dobromysl, Římsko-katolická farnost Rakovník, 

Pečovatelská služba Rakovník, Rakovnické Recyklování a další). 
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 15. ZPRÁVA DOZORČNÍ RADY  
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 16. EKONOMICKÁ ČÁST 
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16.1.  ROZVAHA  

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2020 
 RAVOS, s.r.o. 

 

66 

 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2020 
 RAVOS, s.r.o. 

 

67 

16.2.  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
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16.3.  PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 
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16.4.  PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 
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16.5.  PŘÍLOHA K UČETNÍ ZÁVĚRCE 
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16.6.  RŮZNÉ 

 

V uplynulém roce společnost RAVOS, s.r.o. nevyvíjela žádné aktivity v oblasti vývoje 

a výzkumu, a ani nenabyla žádné vlastní podíly.  

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné 

události, které by měly významný vliv na účetní závěrku společnosti. 

 

16.7.  ZPRÁVA O VZTAZÍCH 
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16.8.  VÝROK AUDITORA 
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