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1. ÚVOD 

1.1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI 

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

jednatelé. Úžasní kolegové.  

Ještě před 14 dny jsem si v duchu říkal: „Co tam budu psát? Vždyť ten rok 2021 byl „jako přes kopí-

rák“ s tím minulým rokem“… Opět to byl rok rychlý, krizový, covidový, zároveň velmi pracovitý, a tím i 

zase pro RAVOS nesmírně úspěšný. Popravdě, když máte vynikající produkt, platící odběratele, spoleh-

livé dodavatele, dva silné a zároveň velmi podporující společníky (Vodohospodářské sdružení obcí Ra-

kovnicka a Středočeské vodárny, a.s.) a k tomu všemu i 65 nejlepších kolegů na světě, tak ten rok jinak 

než úspěchem dopadnou ani nemůže. A za to Vám Všem patří mé veliké poděkování. 

Je 1. března 2022, právě dnes je mi 55 let a najednou je celý svět „vzhůru nohama“. Po „čínském 

viru“ tu máme „ruskou nápravu dějin“!! Dnes je to 7. den brutální agrese a války Ruska vůči Ukrajině a 

mě, namísto klidného bilancování roku, zmítá mix emocí. Zloba na toho ruského zločince…. hněv na 

ještě nedávnou proruskou servilitu některých zástupců naší země, a kteří si dnes připínají ukrajinské 

stužky na saka. Ale i velký obdiv a uznání všem Ukrajincům, jak hrdě bojují za svoji zemi a svobodu. A 

také pýcha na RAVOS, jelikož hned v prvním dnu invaze tuto ruskou agresi jednoznačně odsoudil a 

okamžitě schválil finanční pomoc Ukrajině. Jsem dojatý, jakým způsobem se zvedla nesmírná vlna soli-

darity s ukrajinským lidem. Jsem i v naději, že se snad konečně civilizovaný svět probudí a přestane se 

schovávat za „všechnu tu možnou a nemožnou výhodnost, zájmovost a všedruhovou překorektnost“, 

a začne jednat znovu tak, aby se ZLU opět začalo říkat jasné a důsledné NE! 

Přátelé, stejně jako minulý rok Vám přeji pevné Zdraví a silnou Víru. Nemohu se dnes s Vámi roz-

loučit jinými slovy, než - Sláva Ukrajině 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

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    

 

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  

http://www.ravos-sro.cz/
mailto:info@ravos-sro.cz
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Klíčové údaje 

Obrat společnosti: 139 542 tis. Kč  

Výsledek hospodaření (před / po zdanění): 5 086 / 4 060 tis. Kč 

Počet zaměstnanců: 67 

Výroba vody: 1 560 tis. m3 

Ztráty vody: 105 tis. m3 

Množství vyčištěné vody: 2 256 tis. m3 

Počet havárií na vodovodních řadech:  72 

Počet havárií na kanalizačních stokách: 68 

Počet zásobovaných obyvatel pitnou vodou:  27 867 

Délka vodovodních řadů: 285 km 

Počet přípojek: 7 855 

Počet provozovaných úpraven pitné vody: 7 

Počet obyvatel napojených na kanalizaci:  22 944 

Délka kanalizačních stok: 130 km 

Počet kanalizačních přípojek: 5 065 

Počet provozovaných čistíren odpadních vod: 8 

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

podářského sdružení obcí Rakovnicka (VSOR), případně jeho členských obcí, na základě Smlouvy o pro-

nájmu 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. 2021, o podstatných 

událostech, změnách a provedených pracích v roce 2021. 

Svojí činností společnost RAVOS přímo ovlivňuje zdraví, životní úroveň obyvatelstva a životní pro-

středí. Z toho důvodu staví kvalitu svého produktu - pitné a vyčištěné odpadní vody, společně s ochra-

nou 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 předseda 

MUDr. Ivo Trešl  místopředseda 

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 
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4. DODÁVKA PITNÉ VODY 

Společnost RAVOS, s.r.o. zásobuje pitnou vodou 27 867 obyvatel v okrese Rakovník, kde provozuje 

vodovody ve 38 obcích nebo jejich částech (z toho 4 skupinové).  Vodohospodářskou infrastrukturu 

tvoří celkem 285 kilometrů vodovodní sítě, 7 úpraven vod, 29 vodojemů a další související objekty (čer-

pací stanice, zdroje). Vodovod Račice (včetně zdrojů) byl k 1. 1. 2021 vrácen obci. 

Průměrná spotřeba vody v roce 2021 z vody fakturované činí 140 l/osobu za den. V domácnostech 

je spotřeba 89 l/osobu a den. 

Technické a provozní parametry: 

VODOVODY   
Měrná 

jednotka 
čís. 
ř. 

2019 2020 2021 

   a b    

Počet obyvatel zásobených vodou z veřejných vodovodů osoba 01 28 038 28 000 27 867 

Počet veřejných vodovodů   kus 02 39 39 38 

z toho skupinových   kus 03 4 4 4 

Délka vodovodní sítě (bez přípojek)   km 04 283 286 285 

Počet vodovodních přípojek   kus 05 7 798 7 937 7 855 

Délka vodovodních přípojek   km 06 86 87 87 

Počet osazených vodoměrů     kus 07 7 797 7 936 7 854 

Počet úpraven vody   kus 08 8 7 7 

Kapacita vodojemů     m3 09 13 824 13 710 13 670 

Kapacita zdrojů podzemní vody l. sec-1 10 119 119 118 

Voda technologická     tis. m3 11 23 23 16 

Voda vyrobená "V" ve vlastních vodohosp. zařízeních tis. m3 12 1 663 1 609 1 558 

z toho z vody podzemní (z ř. 12)   tis. m3 13 1 644 1 609 1 558 

Voda převzatá   tis. m3 14 1 3 2 

Voda předaná   tis. m3 15 0 0 0 

Voda vyrobená určená k realizaci "VR"   tis. m3 16 1 664 1 612 1 560 

Voda fakturovaná pitná (ř. 18 až 21) tis. m3 17 1 458 1 452 1 426 

  domácnosti   tis. m3 18 840 888 905 

v tom pro (z ř. 14)  ostatní odběratele tis. m3 21 618 564 521 

Ztráty vody v trubní síti     tis. m3 22 181 131 105 
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Vlastní potřeba vody   tis. m3 23 25 29 29 

Ostatní nefakturovaná voda   tis. m3 24 0 0 0 

Voda vyrobená užitková   tis. m3 25 0 0 0 

Voda fakturovaná užitková (z ř. 26)   tis. m3 26 0 0 0 

Vodné celkem   tis. Kč 27 55 644 58 813 61 305 

 

4.1. ZDROJE A ÚPRAVNY VODY 

Z celkového počtu 38 lokalit je 37 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 02. 03. 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 

Rakovník 
SV Rakovník - jih 
SV Rakovník - sever 
SV Senomaty z prame-
niště Rakovnický po-
tok 

Rakovník, Senomaty 
OZP01/57409/2012/Ku   
ve znění 
OZP01/57813/2020/Ku 

31. 12. 2024  

Rakovník 
SV Rakovník - jih 
SV Rakovník - sever z 
prameniště Lišanský 
potok 

Rakovník, Lišany  
u Rakovníka 

OZP01/22591/2021/Ku 31. 12. 2024 

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

Roztoky (studny S1 a 
S2) 

Roztoky u Křivoklátu OZP01/68518/2018/Sm 09. 07. 2029 

Řevničov (Ř3) Řevničov OZP01/47191/2020/Sm 31. 12. 2030 
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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. 03. 2029 

 

Zdroje a úpravna vody Na Studánkách  

Jednostupňová úpravna vody Na Studánkách je hlavním technologickým prvkem vodovodu Rakov-

ník 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 hydrogeo-

loga byl i v roce 2021 prováděn monitoring jímání podzemních vod.  

V areálu Na Studánkách byla provedena 2. etapa projektu „Zvýšení biodiverzity pozemků úpravny 

vody“ – výsadba druhého 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 objektem ČS, resp. úpravny vody, má nejen nadlimitní obsah dusič-

nanů, 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 kontinuál-

ního 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 v surové vodě ze studně 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 pro snížení obsahu 

dusičnanů probíhala i v roce 2021 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). 
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Zdroje a úpravna vody Řevničov 

Většina odebírané vody byla i v roce 2021 čerpána z vrtu Ř3. Surová voda z vrtu musí být z důvodu 

vysokého obsahu dusičnanů upravována 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 22. 7. do 22. 10. 2021 vyhlášen zákaz použí-

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

Zdroje a bývalá úpravna vody Roztoky 

Většina odebírané vody byla v roce 2021 čerpána ze studní na břehu řeky Berounky. Surová voda je 

upravována pouze chlorací na výstupu z ATS. 

Z vrtu Beraník byla čerpána voda po celý rok, vzhledem k nízké vydatnosti jde jen o doplňkový zdroj 

pitné vody. 

Zdroje Lišanské prameniště a úpravna vody Antonín 

Během roku 2021 probíhala výstavba úpravny vody ve stávajícím objektu bývalé hydroforové sta-

nice v areálu vodojemů Antonín. Úpravna bude upravovat vodu z JÚ Lišanského prameniště. Na všech 

třech vrtech byla z prostředků provozovatele provedena regenerace a ověření jejich vydatnosti. Vrty 

byly vystrojeny a osazeny měřící a řídící technologií. Vyrobená voda bude posílením zdrojů pitné vody 

pro Rakovník a skupinové vodovody Rakovník jih a sever. V následujících letech tak bude možné zahájit 

obnovu řadů a regeneraci vrtů v prameništi Rakovnického potoka bez rizika výpadku v zásobování. 

Ostatní zdroje 

Vodu z ostatních využívaných zdrojů nebylo nutné kromě hygienického zabezpečení chlornanem 

sodným nijak upravovat. Zdroj pitné vody v Kněževsi nebyl v roce 2021 využíván. 

4.2. VODOVODNÍ SÍŤ 

- V roce 2021 bylo z prostředků vlastníka obnoveno 2 133 m vodovodní sítě. Objem obnovy je vyvo-

lán především nutnou koordinací obnovy inženýrských sítí před rekonstrukcemi komunikací 

- Bylo zaznamenáno celkem 112 událostí 

- Na vodovodech bylo odstraněno celkem 72 havárií (z toho 38 na území města Rakovník) 

- Na vodovodních přípojkách bylo opraveno celkem 40 havárií (z toho 15 v Rakovníku) 

  



VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2021 
RAVOS, s.r.o. 

12 

 

PORUCHY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet poruch 100 120 116 80 75 112 

Poruchy na vodovodní síti 70 81 59 62 58 72 

Poruchy na vodovodních přípojkách 30 39 57 18 17 40 

z toho na vodoměrech 7 21 32 6 1 20 

Výměny vodoměrů 1 173 1 305 1 646 1 182 904 586 

 

Fotodokumentace vybraných poruch 

CHLUM – PŘÍČNÝ LOM NA LITINOVÉM POTRUBÍ DN 100 PŘI ZÁMRZU ZEMĚ TÉMĚŘ 1 M 

 

   

 

RAKOVNÍK, VDJ ANTONÍN – PRASKLÉ HRDLO NA LITINOVÉM POTRUBÍ DN 250 
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KNĚŽEVES, JIŽNÍ – ZKORODOVANÉ ŠROUBY NA PUKLICI ŠOUPĚTE, VÝMĚNA 3KS ŠOUPAT 

  

SENOMATY, HOSTOKRYJSKÁ – PRASKLÉ HRDLO NA PVC 110 

 

JESENICE, PLZEŇSKÁ – POŠKOZENÍ HL. ŘADU L150 V DÉLCE 5M PŘI OBNOVĚ KOMUNIKACE 

  

RAKOVNÍK, KOKRDOVSKÁ – PŘÍČNÝ LOM NA POTRUBÍ LI DN 100 (OPRAVA POD TLAKEM) 
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RAKOVNÍK, LIŠANSKÁ – VÝMĚNA FF KUSŮ V CHRÁNIČCE POD KOMUNIKACÍ (CELKEM 20M) 

  

RAKOVNÍK, LUŽENSKÁ – PŘÍČNÝ LOM NA L 250 

  

 

4.3. ÚDRŽBA A OPRAVY 

Provozovatel v maximálně možné míře zajišťuje údržbu a opravy pronajatého majetku, o čemž vy-

povídají 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 

RAKOVNÍK, VDJ ŠAMOTKA  

- Výměna prorezlých vstupních dveří a nefunkčních dveří do obou komor  
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RAKOVNÍK, PRŮMYSLOVÁ ZÓNA 

- osazení nového tlakového pásma speciálním průtokovým měřidlem 

  

 

JANOV 

- výměna 13 navrtávacích pasů včetně uzávěrů 

    

 

ŘEVNIČOV, ZAHRADNÍ 

- výměna 4 kompletních navrtávek, 2 hydrantů, 1 šoupěte DN 80 a oprava propadlého stropu 

armaturní šachty 
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ROZTOKY, ÚPRAVNA VODY 

- přeložka výtlačného řadu v budově ÚV z části budovy (v havarijním stavu), zazdění spojovacích 

dveří, přepojení 2 přípojek, demontáž nepotřebného provzdušnění a oprava stropních desek 

   

LHOTA POD DŽBÁNEM 

- instalace fotovoltaického panelu pro dobíjení baterie telemetrického systému  

 

  

 

TÝŘOVICE, VDJ 

- instalace fotovoltaického panelu pro dobíjení baterie telemetrického systému 
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PRAMENIŠTĚ RAKOVNICKÝ POTOK A ÚV STUDÁNKY 

- ÚV – výměna plynového ohřívače vody za elektrický boiler  

 

  

 

- Vrt V8 – výměna hydraulické části čerpadla 

  

 

PRAMENIŠTĚ LIŠANSKÝ POTOK A ÚV ANTONÍN 

- Regenerace vrtů R3, R4 a R6  

   

 

- Zvýšení jištění pro VDJ Antonín – pro novou ÚV bylo nutno zvýšit požadovaný příkon na 100A a 

výměna elektroměru  
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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 čtvrt-

letně zasílány všem obcím napojeným na vodovody pro veřejnou potřebu ve správě RAVOS, s.r.o.  Sou-

časně rovněž probíhá elektronický přenos všech dat do databáze Krajské hygienické stanice 

Vodovodní síť byla kontrolována v průběhu roku 2021 jak po trase distribuce (vodojemy, přiva-

děče), tak u spotřebitelů. Dodávána voda splňovala požadované hygienické limity 

Hygienické zabezpečení pitné vody je zajišťováno ve formě plynného chloru nebo chlornanu sod-

ného. Maximální koncentrace chloru nejsou u zákazníků překračovány 

Údaje o kvalitě pitné vody v dalších lokalitách provozovaných společností RAVOS, s.r.o. jsou k dis-

pozici na www.ravos-sro.cz/pitna-voda 

Rozbory pitných vod prováděla pro RAVOS Vodohospodářská laboratoř Spal, akreditovaná ČIA pod 

číslem 1421 se zavedeným systémem jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Tato laboratoř provádí akre-

ditované 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 sta-

novení 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 1 

 

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 2021, 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 Seno-

maty 
SV Povl-

čín 

základní ukazatele           

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

vápník a hořčík (tvrdost celková) mmol/l 2-3,5*** 2,1 2 3,75 

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

kationty      

vápník mg/l 40-80*** 45,7 47,9 88,9 

hořčík mg/l 20-30*** 23 19,5 40,1 

sodík mg/l 200** 10,7 9,8 15,6 

železo mg/l 0,2** <0,06 <0,06 <0,06 

mangan mg/l 0,05** <0,012 <0,012 0,02 

hliník mg/l 0,2** <0,03 <0,03 <0,03 

amonné ionty mg/l 0,5** <0,13 0,22 0,2 

anionty      

sírany mg/l 250** 56,4 59,1 84,1 

chloridy mg/l 100** 27,9 27,6 96,4 

dusičnany mg/l 50* 17,6 16,9 43,5 

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

mikrobiologické ukazatele      

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 **** 4,11 1,8 8,3 

počty kolonií při 22 ºC KTJ/ml **** 4 0,17 3,8 

speciální ukazatele      

chloroform µg/l 30** <1 <1 0,5 

suma THM µg/l 100* 1,32 0 0,6 

pesticidní látky celkem µg/l 0,5* 0,03 0,07 0,39 

radiologické ukazatele      

objemová aktivita radonu 222 Bg/l 50/300 7,4 - - 

celková objemová aktivita alfa Bg/l 0,2 0,22 - - 

celková objemová aktivita beta Bg/l 0,5 0,21 - - 

 

* 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. 2021 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 přive-

deny kanalizačními sběrači do stokového systému Rakovníka, kde jsou centrálně čištěny. 

Z celkového počtu 23 538 trvale bydlících ve výše uvedených obcích je na kanalizační síť napojeno 

22 944 obyvatel, což je 97,5 %. Celková délka provozovaných stokových systémů činí 130 km kanali-

zační sítě se 5 065 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 2021 bylo z prostředků vlastníka obnoveno 1 308 m kanalizační sítě. Objem obnovy je vyvo-

lán především nutnou koordinací obnovy inženýrských sítí před rekonstrukcemi komunikací. 

 

 

ČOV Rakovník – dosazovací nádrž 1 
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Technické a provozní parametry kanalizace: 

KANALIZACE   
Měrná 

jed-
notka 

čís. 
ř. 

2019 2020 2021 

      a b    

Počet obyvatel bydlících v domech 
napojených na veřejnou kanalizaci 

    osoba 01 23 014 22 898 22 944 

z toho s koncovou ČOV     osoba 02 23 014 22 898 22 944 

v tom 
mechanické čis-
tírny 

osoba 03 0 0 0 

(z ř. 02) 
Mechanicko- bio-
logické čistírny 

osoba 04 23 014 22 898 22 944 

 
z toho s odstra-
ňováním N, P, 
N+P od r. 2004 

osoba 05 23 014 22 898 22 944 

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

Počet kanalizačních přípojek    kus 07 4 985 5053 5 065 

Délka kanalizačních přípojek km 08 57 57 57 

Voda vypouštěná do vodních toků celkem tis.m3 09 1 927 1 978 2 256 

Množství vypouštěných odpadních vod do veř. kanali-
zace 

tis.m3 10 1 522 1 538 1 515 

v tom splaškových tis.m3 11 709 737 762  

(z ř. 10) 
průmyslových a 
ostatních 

tis.m3 12 551 513 536 

Množství čištěných odpadních vod tis.m3 13 1 927 1 978 2 256 

z toho v průmyslových čistír-
nách 

  tis.m3 14 151 156 178 

v tom splaškových tis.m3 15 709 737 762 

(z ř. 13) 
průmyslových a 
ostatních 

tis.m3 16 551 513 536 

 srážkových tis.m3 17 667 728 958 

Stočné celkem   tis.Kč 18 52 854 56 468 58 909 
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5.1. ČOV 

I v roce 2021 pokračuje vyhodnocování provozu jednotlivých ČOV za účelem snížení spotřeby elek-

trické energie.   

U žádné z ČOV v roce 2021nedošlo k překročení povolených limitů nad rámec platných povolení 

k vypouštění odpadních vod. 

Povolení k nakládání s vodami - vypouštění OV: 

ČOV povolení vydal dne č.j. platnost 

Rakovník 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor ži-

votního 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 OZP01/53243/2020/Sm 12.5.2031 

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 zpra-

cování kalové vody z ostatních ČOV a také odpadní vody z obcí bez kanalizační sítě. Tato ČOV je zaříze-

ním pro příjem, úpravu a zneškodňování vybraných odpadů.  

ČOV Řevničov 

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

stupeň. Čistí splaškové 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 fos-

foru. Na ČOV jsou čištěny odpadní vody z obce Roztoky a odpadní vody, které jsou naváženy z přileh-

lých obcí a rekreačních oblastí podél Berounky. V roce 2021 byla ČOV vybavena zařízením pro přenos 

dat na centrální dispečink.  
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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.  

ČOV Pavlíkov 

Je mechanicko-biologická čistírna s aktivací systému DN. Na ČOV jsou čištěny splaškové odpadní 

vody z obce a dovezené odpadní vody z místních částí městyse Pavlíkov. 

ČOV vykazuje rozkolísanou účinnost zejména v ukazateli amoniakální dusík.  

Technologie membrán instalovaná v prostoru denitrifikační nádrže nebyla v roce 2021 provozo-

vána. 

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 2021 

nebyly na provozu čistírny shledány vážnější nedostatky. 

ČOV Olešná 

Je mechanicko-biologická čistírna s aktivací systému DN s navýšenou kapacitou 810 EO. Na ČOV na-

tékají pouze splaškové odpadní vody z tlakové kanalizace v obci. Od 05/2021 je zahájen zkušební pro-

voz intenzifikované ČOV. V rámci této investice bylo proveden i nový řídící a telemetrický systém s pře-

nosy na dispečink.  

Po dobu výstavby byly dle požadavku Povodí odebírány 2 vzorky měsíčně, v rámci zkušebního pro-

vozu jsou odběry prováděny již jen 1 x měsíčně. Výsledky za rok 2021 splňují maximální povolený počet 

překročení daný vyhláškou (během zkušebního provozu již k žádným překročením nedošlo). 

ČOV Šamotka (Oprám) 

Je mechanicko-biologická čistírna, jejíž aktivační nádrž slouží jako nitrifikační i denitrifikační stupeň. 

Čistí odpadní vody z lokality Šamotka. ČOV pracuje díky předchozí rekonstrukci stabilně a bez zásadních 

problémů. Nová technologie provzdušnění a zejména proces řízení dle oxy sondy přinesly výraznou 

úsporu elektrické energie (z původních 36 na necelých 9 MWh). 
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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 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 

rok 2021 8,2 32,9 3,5 0,7 1,4 9,8 7,7 

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

 

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   

rok 2021  9,3 45,3 4,3 2,1 0,6   

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

 

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   

rok 2021 11,0 47,0 5,8 1,1 1,6   

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

  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   

rok 2021 9,9 43,6 4,5 3,8 3,1   

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

 

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   

rok 2021   13,1 63,3 9,6 4,1 10,1   

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

 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   

rok 20201  8,0 39,9 4,5  0,5   

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   

rok 2021 16,8 76,4 10,0  15,6   

Šamotka 
(Oprám) 

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

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

 rok 2021 14,7 76,5 8,8  1,1   
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Rozbory odpadních vod prováděla pro RAVOS Vodohospodářská laboratoř Spal, akreditovaná ČIA 

pod číslem 1421 se zavedeným systémem jakosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025.  Tato laboratoř zajišťovala 

akreditovaný odběr a základní rozbor odpadních vod a kalů. 

Převzaté odpadní vody a odpady (m3) 

ČOV Rakovník 2018 2019 2020 2021 

navezené odpadní vody 23 046 27 996 28 655 26 523 

převzaté odpady (zejména kaly) 1 290 1 536 1 563 1 592 

      

ČOV Jesenice     

navezené odpadní vody 5 169 8 065 6 685 6 517 

      

ČOV Roztoky     

navezené odpadní vody 6 286 4 852 7 076 7 582 

      

ČOV Pavlíkov     

navezené odpadní vody 1 166 868 1 438 1 871 

 

Poplatková povinnost pro vypouštěné nečištěné odpadní vody z oddělovacích komor (OK) v areálu 

ČOV byla počátkem roku 2021 zrušena. V návaznosti na tuto úpravu legislativy bylo požádáno o zrušení 

povolení k vypouštění pro OK na ČOV Jesenice a rozpracované žádosti pro OK na ČOV Roztoky a ČOV 

Rakovník byly vzaty zpět. 

5.2. KANALIZAČNÍ SÍŤ 

V roce 2021 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: 

- ČOV Řevničov – 1 194 m3 

- ČOV Haná – 10 m3 

- ČOV Pavlíkov – 464 m3 

- ČOV Jesenice – 324 m3 

- ČOV Roztoky – 828 m3 

- ČOV Olešná – 550 m3 

- ČOV Šamotka – 36 m3 



VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2021 
RAVOS, s.r.o. 

26 

Tlakový vůz Mercedes Actros na čištění kanalizace 

- délka preventivně vyčištěné kanalizační sítě tlakovým vozem činí 10,71 km  

- 253 zásahů na provozovaném majetku 

- 223 zásahů na zakázkách mimo provozovaný majetek  

 2019 2020 2021 

počet zásahů tlakovým vozem celkem 364 465 476 

 

 

FEKÁLNÍ VŮZ MERCEDES AROCS 6X6 O OBJEMU 12M3  

- 911 vývozů na provozované i cizí síti (o 4,5% více vývozů než v roce 2020)  

- množství navážených odpadních vod z lokalit bez veřejné kanalizace má trvale vzrůstající charakter 

(dostáváme se na maximální kapacitu vývozů)  

 

KAMEROVÉ PROHLÍDKY 

- prohlédnuto 3,286 km kanalizace, z toho 2,319 km vlastní kapacitou (tlačná kamera) 
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FOTODOKUMENTACE VYBRANÝCH PORUCH 

- evidováno a odstraněno 68 poruch na kanalizačních řadech 

- 10 na kanalizačních přípojkách 

- v rámci oprav kanalizačních šachet bylo vyměněno 10 kanalizačních poklopů a provedena celková 

oprava konstrukčních prvků u 9 šachet (v souvislosti s rekonstrukcemi povrchu komunikací) 

RAKOVNÍK, B. NĚMCOVÉ - OPRAVA DNA KANALIZAČNÍ ŠACHTY (DEGRADACE BETONOVÉHO 

DNA) 

   

RAKOVNÍK, UL. KOMENSKÉHO NÁM. - ODSTRANĚNÍ STARÉHO POKLOPU Z KANALIZAČNÍ 

STOKY (ZJIŠTĚNO PŘI KAMEROVÉ PROHLÍDCE) 

  

RAKOVNÍK, UL. KLICPEROVA - SKRYTÁ ŠACHTA, INSTALACE KÓNUSU PRO VSTUP DO ŠACHTY 

PRO ODLEHČENÍ V AREÁLU ŠKOLKY YMCA 
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RAKOVNÍK, UL. PRAŽSKÁ - PROPAD NA HLAVNÍ STOCE, ČIŠTĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE PŘI OPRAVĚ 

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, ZAPRAVENÍ NEZASLEPENÉ PŘÍPOJKY 

 

   

 

RAKOVNÍK, UL. PRAŽSKÁ - OPRAVA PROPADU, NEZAPRAVENÁ PŘÍPOJKA 

 

   

 

RAKOVNÍK, UL. KŘIKAVOVA - OPRAVA ŠACHTY 

 

  

 

SENOMATY ČSOV 2 - SERVISNÍ PROHLÍDKA ČERPADLA 
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ROZTOKY ČSOV PERMON - UCPANÉ ČERPADLO TEXTILNÍMI UBROUSKY, TUKY   

 

SENOMATY – OPRAVA PRASKLÉHO POKLOPU KANALIZAČNÍ ŠACHTY 

  

JESENICE, NÁDRAŽNÍ - VÝMĚNA ROZBITÉHO KÓNUSU A PROVEDENÍ JÁDROVÉHO VRTÁNÍ 

PRO NAPOJENÍ DEŠŤOVÉ ULIČNÍ VPUSTI 

   

JESENICE, NÁDRAŽNÍ - VYSEKÁNÍ A VYTĚŽENÍ ASFALTU ZE DNA ŠACHTY Z DŮVODU 

UCPÁVÁNÍ STOKY. VYČIŠTĚNÍ KANALIZACE TLAKOVÝM VOZEM 
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RAKOVNÍK, UL. KŘIKAVOVA – OPRAVA KANALIZAČNÍ STOKY 

   

 

5.3. ÚDRŽBA A OPRAVY 

Provozovatel v maximálně možné míře zajišťuje údržbu a opravy pronajatého majetku, o čemž vy-

povídají 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 

- Oprava kompenzace 

 

 

- Oprava čerpadla Hidrostal na provozní vodu M 99 
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- Oprava elektromotoru 22 kW dmychadla Kubíček M24 

 

- Oprava míchadla Flygt M73 - Regenerace 

 

- Oprava lisu na shrabky - vysypané ložisko, utržené klínky, roztržené drážky na hřídeli po vniknutí 

větve 

  

- Výměna kotlů a rozvodů pro vytápění budovy mechanického odvodnění kalů, starých garáží a 

strojovny plynojemu (ve vazbě s IZ VSOR) 
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- Pravidelný servis a oprava hořáku ZBL 110A 

  

ČOV HANÁ 

- Oprava provozní budovy (IZ VSOR) 

   

 

ČSOV HOSTOKRYJE 

- Instalace ponorného tenzometru - měřidlo (IZ VSOR)   

KANALIZACE RAKOVNÍK 

- Inspekce šachet a stok v ul. Heroldova, Žlutického, Jiráskova a Spalova přístrojem CleverScan na 

skenování šachet.  
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KANALIZACE ŘEVNIČOV 

- Kontrola napojení dešťových vod do splaškové kanalizace kouřostrojem 

  

ČOV ŘEVNIČOV 

- Oprava rozvodu vzduchového potrubí k dmychadlu na provzdušnění kalojemu 

- Oprava oplachového čerpadla mikrosít 

 

ČOV ROZTOKY 

- Oprava frekvenčního měniče  

 

 

 

 

- Oprava čerpadla EMU 
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ČOV PAVLÍKOV 

- Oprava čerpadla Wilo (KID, ložiska, gufera) 

 

- vyčerpání a vyčištění nádrží od usazenin pod provzdušňovacími elementy (zhoršení procesu 

čistění)  

   

zanesené dna nádrží 

 

 

 

 

  

vyčištěné nádrže 

ČOV OLEŠNÁ 

- Intenzifikace ČOV Olešná – zkušební provoz 
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ČSOV SENOMATY I 

- Zkapacitnění - dokončení díla, uvedení do provozu (IZ VSOR) 

   

   

RAKOVNICKO 

- Deratizace na kanalizačních sítí probíhají dle našich zjištění v Rakovníku, Jesenici, Lubné, 

Roztokách, Pavlíkově Řevničov 

- Geodetické doměřování odlehčovacích komor  

- Technické prohlídky a zaměření kanalizačních šachet – příprava na Generel KS 

 

Osvětová kampaň „Co nepatří do kanalizace“ je prezentována našim odběratelům v maxi-

mální možné míře (na webových stránkách, prostřednictvím letáků, korespondencí i všemi za-

městnanci). Ale i přes danou snahu stále nastávají problémy s vhazováním vlhčených 

ubrousků, předmětů či vyléváním tuků do kanalizace. To má za následek zvýšenou četnost vý-

jezdů na čištění stok a časté opravy čerpadel. 
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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 skupinových vodovodů Rakovník 

sever, Rakovník jih a Povlčín. 

7. MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, VYŠŠÍ MOC 

SILNÉ BOUŘKY A EXTRÉMNÍ LETNÍ ODBĚRY 

V létě 2021 vlivem silných lokálních bouřek docházelo na mnoha místech k výkyvům napětí a vý-

padkům elektrické sítě. To mělo za následek poškození citlivých telemetrických součástek a v pěti pří-

padech zničení elektromotorů ponorných čerpadel vysokým přepětím. Náhrada vzniklých škod je likvi-

dována ve spolupráci s pojišťovnou. 

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

vodovodu pro obec Řevničov. I přes tato opatření jsme museli systém dotovat dovozem vody z Rakov-

níka.  

Vodovod Jesenice - dodávka vody z vlastních zdrojů byla limitována stavbou rekonstrukce komuni-

kace I. třídy, resp. obnovou vodovodu probíhající po úsecích. Stavbou rozdělený systém vodovodu byl 

dotován vyšším nákupem vody předané z ČS Stebno (dříve 50 m3/měsíc nyní 650 m3/měsíc). 

PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ 

13. 7. 2021 způsobil přívalový déšť v Rakovníku značné zásahy na kanalizační síti.  

  

Rakovník, Čermákovy sady v parku  Rakovník, S. K. Neumanna 
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VICHŘICE A DOWNBURST 

24. 6. 2021 způsobil úder blesku během ničivé bouře spálení zařízení rozvaděče a neopravitelnou škodu 

na motoru čerpadla v čerpací šachtě Stebno (voda nakupovaná pro obec Jesenice). Silný vítr polámal 

stromy v širokém okolí příjezdové cesty a několik dnů nebylo možné se k čerpací šachtě dostat ani 

pěšky. 

Downburst je jev, při kterém na rozdíl od tornáda jde o silný výtok studeného vzduchu ve středu 

bouře. Následky jsou podobně ničivé. 

 

  

 

Pro obec Krty jsme bezplatně zapůjčili kontejner s pitnou vodou z důvodu zaplavení místních studní. 

Obci Stebno, resp. městu Kryry jsme darovali finanční dar ve výši 10 tis. Kč a na své náklady nechali 

obnovit průjezdnost cesty "ze Stebna k čerpací stanici". 

STÁT 

MINISTERSTVO FINANCÍ, ODBOR 16 – CENOVÁ POLITIKA 

I v roce 2021 probíhala pokračující cenová kontrola Ministerstva financí pro kontrolované období 

2017 a 2018. Nakonec se podařilo dosáhnout rozhodnutí Městského soudu v Praze o tom, že Minis-

terstvo financí není věcně příslušné k provádění cenových kontrol a jím zahájené cenové kontroly 

jsou proto nezákonné. 

SPECIALIZOVANÝ FINANČNÍ ÚŘAD (SFÚ) 

V listopadu pak byla zahájena cenová kontrola SFÚ pro kontrolované období 2019 – 2020 

VÝMĚR MF Č. 01/VODA/2022  

Nový (a do jisté míry revoluční) výměr o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací ze dne 12. července 

2021 
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COVID – 19 

Těžkou zkouškou roku 2021 byl stále pokračující výskyt, šíření a nebezpečnost viru SARS-CoV-2. 

Omezující přijatá opatření byla kompenzována zvýšeným pracovním nasazením a společnost RAVOS se 

s danými obtížemi vyrovnala excelentně. 

 

„covid porada“ 

 

 

v nelehké době jsme nezapomínali na svou odpovědnost a solidaritu 
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8. GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS) 

Během roku 2021 pokračovaly práce na doměřování dalších podzemních objektů odlehčovacích ko-

mor v Rakovníku. Kompletní zákresy i dokumentace jsou důkladně přenášeny do systému GIS. Součástí 

výstupů jsou i 3D data ve formě mračna bodů. Ke konci roku je doměřeno všech 8 odlehčovacích ko-

mor na kanalizační síti v Rakovníku.  

  

Technický útvar ve spolupráci s provozem Kanalizace prováděl technické prohlídky šachet. V období 

říjen – prosinec bylo provedeno 155 komplexních revizních prohlídek. 

 

Rok 2021 byl ve znamení doměřování kanalizační sítě, tedy shromažďování dat pro nový generel 

města Rakovník. Aktuální stav: z celkového počtu 1 845 šachet je geodeticky zaměřeno 1 504 šachet, 

což odpovídá 83 %. 

V rámci vývoje Geografického informačního systému byl implementován nový nástroj, který umož-

nuje v GIS prohlížet kamerové prohlídky na kanalizační síti. Práce na digitalizaci všech dostupných pro-

hlídek jsou připraveny a v příštím roce budou postupně přidávány do GIS. Součástí implementace no-

vého nástroje bylo pořízení nového datového uložiště. 
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V říjnovém čísle časopisu SOVAK vyšel odborný článek na téma: „Moderní metoda inspekce kanali-

začních šachet “. 

Přes vyjadřovací portál bylo za rok 2021 celkem podáno a vyřízeno 551 žádostí. Podklady v elektro-

nické formě (.DGN) byly poskytnuty 104 žadatelům. 

Za rok 2021 bylo nově zakresleno do GIS celkem 5 521 prvků. 

Během roku byl vytvořen nový seznam veškerých geodetických zaměření včetně dat, který je do-

stupný všem zaměstnancům na cloudovém uložišti. 

9. SPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI 

DISPEČINK, MĚŘENÍ A REGULACE 

V roce 1998 byl uveden do provozu dispečink na úpravně vody v Rakovníku. Od roku 2012 jsou 

data ze systému přenášena na dispečink Středočeských vodáren, a.s. (dále SVAS) do Kladna. Tento dis-

pečink 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 uskutečňo-

vána pomocí sítě GPRS mobilních operátorů. 

Nově bylo v roce 2021 rozšířeno spektrum technologií pomocí APN a protokolu Mod-Bus. 

Telemetrická síť v roce 2021 byla rozšířena právě o stanice ModBus TCP/IP, instalovaných na ČOV 

Roztoky, ČOV Olešná, část ČOV Rakovník, ÚV Antonín a všechny tři vrty Lišanského prameniště 

Vzhledem k výměně dispečerského PC v předešlém roce a modernizaci jeho programů musel být 

koupen nový NAS server a licence na databázový zálohovací systém k uchování všech dat.  

SMART METERING 

I v roce 2021 pokračovalo osazování „chytrých“ vodoměrů a RF snímačů pro dálkové odečty. To vše 

ve spolupráci a z finančních prostředků vlastníka infrastruktury. Poměr „chytrých vodoměrů“ je při-

bližně 8% z celkového počtu osazených vodoměrů v síti. 
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KAMEROVÝ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM  

 

Kromě kamerových systémů na ČOV Rakovník, ČOV Řevničov, ÚV Rakovník a administrativní bu-

dově, pokračovala montáž zabezpečovacího sytému objektů na bázi součástek firmy Jablotron. Tento 

způsob postupně nahrazuje zastaralý systém, jenž je součástí původních telemetrických stanic. Nově 

jsou do objektů umisťovány klávesnice, kdy při vstupu zadáním individuálního kódu je dispečink infor-

mován, 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 2021 byly takto zabezpečeny další 3 objekty. 

 

V souvislosti se zvyšováním zabezpečení objektů byl již v uplynulém roce zaveden tzv. „systém cen-

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

s různou úrovní práv k odemykání konkrétních vložek. 

PLÁN KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI 

Ve spolupráci se SVAS probíhala i v průběhu roku 2021 aktualizace dokumentu, jak postupovat v 

případě vzniku krizových situací a o vzájemné pomoci filiálek skupiny VEOLIA (povodně, sucho, havárie 

velkého rozsahu, blackout, teroristický čin, pandemie, apod.) Bylo pokračováno mimo jiné i v systému 

„semaforu“, kde každý den dle epidemické situace platila 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 2021 díky tomu nedošlo k žádnému po-

rušení 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 sys-

tému GPS pro automatickou tvorbu „stazek“, a tím minimalizaci chyb při tvorbě podkladů pro fakturaci 

zakázek, se kvůli pandemii protáhla a byla přesunuta do roku 2022. 
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DOPRAVA 

V roce 2021 byla v modul doprava HeliosGreen zprovozněna část týkající se sledování spotřeby vo-

zidel. Dále byl odladěn automatický výpočet silniční daně a následné elektronické vyplnění hlášení pro 

finanční úřad. Byla nastavena pravidla pro výpočet nákladovosti vozidel pro přesnější sledování eko-

nomiky provozu. 

10. ENERGETIKA 

Po celou dobu provozování spol. RAVOS je kladen důraz na snižování spotřeb energií nákupem ener-

geticky úspornějších strojů a technologií a efektivnější řízení technologických procesů. V srpnu 2016 

byl společnosti RAVOS udělen certifikát podle normy 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. Na-

kupované stroje a elektrická zařízení jsou vybírána s ohledem na jejich energetickou náročnost. 

V roce 2021 byly na dvou objektech situovaných v místech bez možnosti připojení k veřejné elek-

trické síti instalovány fotovoltaické panely, které dobíjí akumulátory telemetrické sítě. 

  

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 energe-

tickým, 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.  
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V rámci zlepšování získávání dat z terénu byl zaveden elektronický systém odečtů s názvem EMA. 

Pracovníci při odečtech používají tablet s nahranou aplikací a on-line načítají stavy jednotlivých měři-

del. 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 

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, uza-

vírá a aktualizuje smlouvy, sjednává splátkové kalendáře, eviduje stížnosti a reklamace, které jsou ná-

sledně řešeny v souladu s reklamačním řádem společnosti. 

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

případně pouze pro předem objednané zákazníky. Důsledkem tohoto opatření byl pokles počtu osob-

ních návštěv ZC. ZC řešilo v roce 2021 požadavky odběratelů převážně v distančním režimu, zpracováno 

bylo 1 930 písemných požadavků a 335 telefonických hovorů.  

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 zákaz-

níků 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 2021 obsluha zákaznické linky vyřídila celkem 3 149 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 návštěvou zákaznického centra. V roce 

2021 využívalo služeb zákaznického internetu 2 184 odběratelů. 

ODEČTOVÁ SLUŽBA 

Odečtová služba v roce 2021 zpracovala celkem 12 225 odečtů fakturačních měřidel, které byly po-

užity pro fakturaci vodného a stočného.  

REZERVAČNÍ SYSTÉM 
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Společnost RAVOS, s.r.o. nabízí svým zákazníkům možnost zarezervovat si schůzku v zákaznickém 

centru, a to prostřednictvím rezervačního systému. Ten je dostupný ze Zákaznického portálu, umístě-

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

vat den a hodinu schůzky v daném zákaznickém centru, a tím vyřídit svůj požadavek bez čekání. Rezer-

vační systém je k dispozici i zákazníkům, kteří vyřizují své požadavky na technickém útvaru. V roce 2021 

byla díky krizovému režimu omezena možnost osobních návštěv v zákaznickém centru společnosti, po 

zrušení tohoto opatření byl systém využit pro rezervaci 36 schůzek v zákaznickém centru. 

SMS INFO 

Mezi další významné služby, které je společnost schopna nabídnout patří služba SMS–info. Princi-

pem této služby je zaregistrovaným subjektům (nikoli tedy pouze zákazníkům společnosti) zdarma ode-

slat důležité informace týkající se dodávky pitné vody. Oproti roku 2020, kdy bylo zaregistrováno do 

této služby 721 odběratelů, zaznamenal zájem o tuto službu v roce 2021 značný nárůst - k 31. 12. 2021 

bylo do systému přihlášeno 1 317 zákazníků společnosti. 

ODBĚRATELÉ 

Pokračující epidemiologická opatření i v roce 2021 ovlivnila fakturaci vodného a stočného. Mezi-

roční spotřeba sektoru služeb poklesla ve vodném o 58 tis. m3. Tento výpadek opět částečně kompen-

zoval nárůst spotřeby u domácností, kdy se projevil tzv. „domácí splachovací efekt“ (lidé používají to-

aletu 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. Po dlouhé době 

tak došlo k meziročnímu poklesu vodného (o 26 tis. m3) i stočného (o 29 tis. m3).  

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

Množství fakturované pitné vody zaznamenalo ve srovnání s předchozím rokem pokles o 37 187 m3. V 

odvedené vodě byl nárůst o 16 037 m3.  

Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.  

Celková fakturace pitné vody za rok 2021 byla oproti roku 2020 nižší o 1 033 m3. U stočného byl nárůst 

o 3 696 m3.  

Triton, s.r.o. 

Tato společnost je typických příkladem uzavřeného sektoru služeb. Odběry byly nižší o 8 395 m3 ve 

vodném a o 6 103 m3 ve stočném. 
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12. VLASTNÍ MAJETEK A ZAKÁZKY  

VLASTNÍ INVESTICE 

SADA ČISTÍCÍCH TRYSEK PRO TLAKOVÝ VŮZ  

  

TRASOVACÍ PŘÍSTROJ VLOC3D A TLAKOVÝ ČISTIČ 

 

CITROEN BERLINGO VAN 4 X 4  

 

- Server PowerEdge R640 

- SW GIST - plánování osobních nákladů 

- mobilní měřič průtoku a tlaku na hydrantech 

- odkup vily čp. 490 v areálu společnosti (1. platba) 
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STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

RAKOVNÍK, POD VÁCLAVEM - OBNOVA VODOVODU LT DN 100 

   

RAKOVNÍK, KŘIKAVOVA – OBNOVA VODOVODU LT DN 100 

  

JESENICE – OBNOVA A PŘELOŽKA VODOVODU Z LESA PE 160 (CCA ZE 2/3) 

  

RAKOVNÍK, KOUBKOVA – PŘELOŽKA VÝTLAKU (DOKONČENÍ) 

RAKOVNÍK, VDJ ANTONÍN – OBNOVA MAR 
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ČOV ROZTOKY – TELEMETRIE 

ČOV PAVLÍKOV – TELEMETRIE 

ČS STEBNO A RAKOVNÍK VRT V4 – OBNOVA ČERPACÍ TECHNIKY 

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 zdra-

vého a bezpečného pracovního prostředí a nulová úrazovost. Základní pravidla BOZP obsažená v Záko-

níku práce, v platných právních předpisech a technických normách zprostředkovává také Kodex bez-

pečnosti 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 vybave-

nost 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 2021 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: „Hon na rizika“. 

20. - 24. 9. 2021 TÝDEN BEZPEČNOSTI BOZP A PO 

SOUTĚŽ KROK DO BEZPEČÍ – VEOLIA 
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Interní audit ISO-EMS-BOZP 

Na podzim roku 2021 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 opa-

kování pracovního úrazu. S úrazem, jeho příčinou a stanoveným opatřením jsou seznamováni všichni 

zaměstnanci společnosti. 

V roce 2021 nastal ve společnosti RAVOS jeden pracovní úraz (bez pracovní neschopnosti), kdy si 

zaměstnanec při přenášení trubky od čerpadla přimáčkl předloktí. Zaměstnanec byl poučen a bylo 

doporučeno provádět práce s větší opatrností.  

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 me-

zinárodních standardech pro ochranu životního prostředí. 
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V areálu Na Studánkách byla provedena 2. etapa projektu „Zvýšení biodiverzity pozemků úpravny 

vody“ – výsadba pásu plodonosných stromů a keřů, které jednou budou vhodným úkrytem i potravou 

pro ptáky a drobné živočichy. Dále zde byl zaměstnancem provozu vybudován včelí úl. 

 

Pracovník údržby zachránil kachnu před uhynutím. Kachna přistála v aktivační nádrži na ČOV v Je-

senici. Zde se pěna kachně nalepila na křídla a peří, ta pak nebyla schopná odletět z nádrže. Kachnu se 

podařilo vylovit a následně očistit. Po usušení byla vypuštěna do volné přírody. 

 

Ve spolupráci se sdružením ROS Fénix proběhlo vyčištění všech 20 ptačích budek, které byly společně 

osazeny v roce 2020 podél oplocení vrtů u Senomat a 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. 2021 měla společnost RAVOS, s.r.o. 67 fyzických zaměstnanců. V organizaci pracovalo 45 

mužů a 22 žen, nejpočetnější věkovou skupinou jsou zaměstnanci ve věku mezi 45 až 54 roky. 

Na vzdělávání zaměstnanců bylo v  roce 2021 vynaloženo celkem 207 tis. Kč., 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, pre-

ventivní i mimořádné. Tato oblast je, bohužel, stále silně narušena epidemiologickou situací, termíny 

prohlídek jsou nadále v mírném skluzu a musejí se přizpůsobovat možnostem zdravotnického zařízení 

a všeobecné situaci. Nemocnost ve společnosti v loňském roce přes všechny okolní negativní vlivy 

klesla na 2,1%. 

Fluktuace zaměstnanců byla oproti předešlému roku výrazně nižší – dosáhla výše pouze 4,6 %. Per-

sonální změny se týkaly především několika posílení, a to útvaru Kanalizace vzhledem k narůstajícímu 

objemu obhospodařovaných objektů, Technického útvaru kvůli činnosti spojené s IS GIS a ekonomic-

kého útvaru z důvodu částečné obměny pracovních pozic po návratu jedné pracovnice z mateřské do-

volené. 

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 3 dny indispozič-

ního volna. 

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

bezpečnosti práce. 

Věková struktura 

věk muži ženy 

do 20 let 0 0 

20 - 24 let 2 0 

25 - 29 let 2 0 

30 - 34 let 7 1 

35 - 39 let 2 4 

40 - 44 let 8 1 

45 - 49 let 6 4 

50 - 54 let 8 3 

55 - 59 let 5 4 

nad 60 let 5 5 
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Průměrný věk zaměstnanců je 48,8 roků. 

 

Struktura dle dosaženého vzdělání  

   

základní vzdělání 3% 2 

vyučen + SO 48% 32 

ÚSO + ÚSV 36% 24 

VŠ 13% 9 

  

   

Délka zaměstnání ve společnosti 

   

do 5 let zaměstnání 48% 32 

6 - 10 let 8% 5 

11 - 20 let 22% 15 

více než 20 let 22% 15 

 

STRUKTURA PRACOVNÍHO ZAŘAZENÍ 

 

 THP Dělníci 

muži 9 36 

ženy 18 4 

celkem 27 40 

 

14.3. ODPOVĚDNOST A SOLIDARITA  

I v minulém roce jsme nezapomněli na svou odpovědnost a solidaritu.  V závěru roku jsme opět 

podpořili Domov Ráček formou finančního příspěvku a prostřednictvím již tradiční prodejní výstavy a 

nákupu adventních předmětů. 

Peněžním darem, zakoupením vybavení a pomůcek, zápůjčkami, sbírkou zaměstnanců či přátel RA-

VOSu jsme podpořili několik spolků a organizací (např. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Římsko-

katolická farnost Rakovník, Rakovnické Recyklování a další). 
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PODPORA RAKOVNICKÝM MODELÁŘŮM ZÁPŮJČKOU KONTEJNERU S PV 

 

PODPORA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PŘI VYDÁNÍ PREVENTIVNÍ PUBLIKACE „PRVNÍ PO-

MOC NENÍ VĚDA“ 

PODPORA MLÁDEŽNICKÉHO RUGBY RC RAKOVNÍK A HOKEJISTŮ HC RAKOVNÍK 

 

ZHOTOVENÍ PROJEKTU „MULTIGENERAČNÍ HŘIŠTĚ“ V SOUSEDSTVÍ NAŠEHO AREÁLU 
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10. BŘEZNA 2021 JSME SI PŘIPOMNĚLI 62. VÝROČÍ TIBETSKÉHO POVSTÁNÍ PROTI KOMUNIS-

TICKÝM OKUPANTŮM Z ČÍNY 

 

 

 

MNOHO AKCÍ BYLO PODPOŘENO PROSTŘEDNICTVÍM PROPAGACE NAŠÍ PITNÉ KOHOUTKOVÉ 

VODY RAVOSENKA 
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15. ZPRÁVA DOZORČNÍ RADY  
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16. EKONOMICKÁ ČÁST 
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16.1. ROZVAHA 
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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 ÚČETNÍ 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. 
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16.7. ZPRÁVA O VZTAZÍCH 
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