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Anotace 

POLÁČKOVÁ, R.: Posouzení bezpečnosti a ochrany zařízení na úpravu pitné vody 

v Moravskoslezském kraji. Diplomová práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2012, 92 stran. 

 
Klíčová slova: Pitná vody, úpravna vody, ohrožení, chlor, analýzy FMEA, SWOT analýza 

Cílem diplomové práce je posoudit bezpečnost a ochranu úpravny pitné vody Podhradí 

z hlediska různých druhů ohrožení, a to především z pohledu přírodních vlivů, 

technologických vlivů a z hlediska lidského faktoru.  

V rámci této diplomové práce byly provedeny analýzy a modelace a na základě jejich 

výsledků byl následně vytvořen přehled o zdrojích možných rizik v úpravně vody, které 

mohou závažným způsobem narušit výrobu a dodávku pitné vody a také mohou ohrozit 

zdraví obyvatelstva.  

Součástí diplomové práce jsou také návrhy opatření pro snížení rizika úniku chloru 

z úpravny do okolí a návrhy opatření na zvýšení zabezpečení objektu proti neoprávněnému 

vniknutí.  

 

Annotation 

POLÁČKOVÁ, R.: Assessment of security and protection of water works in Moravian-

silesian region. Diploma thesis. Ostrava VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of 

Safety Engineering, 2012, 92 pages. 

 

Keywords: Drinking water, water treatment, threats, chlorine, FMEA, SWOT analysis 

The aim of the thesis is to assess the safety and protection of drinking water treatment 

Podhradí for the various types of threats, particularly from the perspective of nature, 

technological impact and the human factor. 

As part of this thesis were carried out analysis and modeling on the basis of their results 

was subsequently created an overview of sources of potential risks in the water treatment, 

which can seriously disrupt production and supply of drinking water and may also endanger 

the health of the population.  

The thesis also proposed measures to reduce the risk of leakage of chlorine from the 

water treatment to the surroundings and proposed measures to improve building security 

against unauthorized intrusion.  
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1 Úvod 
Voda je nezbytným a nenahraditelným předpokladem existence celého lidstva, zajišťuje 

plnohodnotný a zdravý život lidí i zvířat a je nezbytnou podmínkou pro ekonomický 

a sociální rozvoj na úrovni jednotlivých regionů, státu i celého světa.  

Jedním z kritérií hodnocení rozvoje a vyspělosti státu je i míra zajištění plynulého 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Česká republika má v této oblasti velmi dobrou pozici, 

a to jak z pohledu počtu zásobovaných obyvatel, tak i z pohledu kvality dodávané pitné vody.  

Téměř 9,8 milionů obyvatel je napojeno na veřejný vodovodní řád a využívá tak pitnou 

vodu vyráběnou v některé z mnoha úpraven, které stojí na začátku celého složitého procesu 

výroby pitné vody. V úpravnách dochází ke zpracování surové vody získávané z podzemních 

nebo povrchových zdrojů, k výrobě pitné vody a jejímu hygienickému zabezpečení tak, aby 

odpovídala všem zákonným předpisům a normám. 

V této diplomové práci jsem se proto zaměřila na zjištění možných druhů ohrožení, 

kterým mohou být úpravny vody vystaveny a jakým způsobem jsou proti nim zabezpečeny, 

popř. zda se samy mohou stát zdrojem rizika.  

Faktory, které mohou ovlivnit, omezit nebo dokonce přerušit proces úpravy pitné vody 

a tím ohrozit plynulé zásobování obyvatelstva pitnou vodou, popř. snížit kvalitu vody, jsem 

rozdělila do tří základních skupin, a to na přírodní vlivy, vlivy technického rázu a vlivy 

lidského faktoru mající charakter protiprávního jednání a na každý z těchto vlivů byla 

provedená analýza příčin a následků poruch.  

V další části diplomové práce jsem se zaměřila na úpravnu vody jako původce možného 

rizika. Při procesu úpravy vody se využívá celá řada chemikálií, z nichž nejzávažnější je 

chlor, neboť se jedná o látku toxickou a v úpravně se vyskytuje v poměrně velkém množství.  

V případě havárie nebo útoku tedy může dojít k úniku většího množství této látky, což 

může způsobit zamoření nejenom samotného objektu úpravny, ale také jeho okolí a způsobit 

tak vážné dopady na zdraví a životy lidí i životní prostředí. Této otázce je také věnována 

zpracovaná případová studie, která pomocí programu Aloha simuluje průběh a důsledky 

takovéhoto úniku.  

V diplomové práci jsem se podrobněji zaměřila na Ostravský oblastní vodovod, který 

distribuuje pitnou vodu téměř na většině území Moravskoslezského kraje, a který je 

zásobován vodou ze tří hlavních úpraven, a to z úpravny vody Podhradí, Nové Vsi 

u Frýdlantu nad Ostravicí a Vyšní Lhoty. Z těchto tří úpraven se detailněji věnuji úpravně 

vody Podhradí, která je z uvedených úpraven největší a na zásobování Ostravského oblastního 
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vodovodu se podílí největší měrou. Mimo to jsem měla možnost účastnit se řízené exkurze 

v této úpravně a podrobněji se tak seznámit s objektem úpravny, s technologií úpravy vod 

a některými bezpečnostními prvky.  

Cílem diplomové práce je tedy posoudit bezpečnost a ochranu úpravny vody Podhradí, 

zhodnotit její slabé i silné stránky a na základě provedených analýz identifikovat zdroje 

rizika, navrhnout opatření ke snížení rizik a ke zmírnění jejich dopadů.  
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2 Rešerše: 
MALÝ, J. Chemie a technologie vody. 2. doplněné vydání. Brno: ARDEC. 2006. 

329 s. ISBN 80-86020-50-9. [25] 

Publikace se věnuje základním fyzikálním a chemickým vlastnostem vody a metodám 

jejich úpravy na vodu pitnou, jejímu zušlechťování a dezinfekci.  

V další části této publikace je řešena problematika odpadních vod a způsoby jejich 

čištění.  

 

BINDZAR, J. Základy úpravy a čištění vod. Praha: Vysoká škola chemicko-

technologická. 2009. 251 s. ISBN 978-80-7080-729-3. [6] 

Náplní této knihy jsou především základní procesy a postupy pro úpravu povrchové 

i podzemní vody, jímání vodních zdrojů a doprava pitné vody a její akumulace.  

Součástí této publikace je i přehledná charakteristika odpadních vod a procesy jejich 

čištění a zpracování čistírenských kalů. 

 

PROCHÁZKOVÁ, D. Bezpečnost lidského systému. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství. 2007. 139 s. ISBN 978-80-86634-97-5. [27] 

Publikace obsahuje základní nástroje k zajištění bezpečnosti a udržitelnosti rozvoje 

lidského systému. Stanoví možný přístup k různým druhům rizika, popis, utřídění 

a charakteristiky metod analýzy a hodnocení rizik.  

 

STŘEDA, L. Nebezpečné chemické látky a ochrana proti nim. Praha: MV – 

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 2006. 224 s. ISBN 

80-86640-63-9. [34] 

V této publikaci jsou uvedeny základní informace o vybraných nebezpečných 

chemických látkách ve smyslu zákona číslo 59/2006 Sb. v platném znění.  

Publikace předkládá u jednotlivých chemických látek podrobný přehled o jejich 

identifikaci, klasifikaci a vlastnostech, dále nejzávažnější nepříznivé účinky a zásady pro 

poskytování první pomoci, opatření pro hasební zásah a pro případ náhodného úniku, pokyny 

pro zacházení a skladování, toxikologické informace, osobní ochranné prostředky a jiné 

informace.  
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3 Právní předpisy 
Zákon číslo 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona číslo 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona číslo 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů 

v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon číslo 430/2010 Sb., kterým se mění zákon číslo 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon číslo 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých dalších zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 

o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška číslo 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející 

do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška číslo 252/2004 Sb., o požadavcích na pitnou a teplou vodu, kterou se stanoví 

hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, 

ve znění pozdějších předpisů. 

ČSN 69 00 12 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky. 

ČSN 07 83 04 Tlakové nádoby na plyny. Provozní pravidla. 

ČSN 75 50 50 Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech. 
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4 Zásobování pitnou vodou 
Z pohledu zásobování obyvatelstva pitnou vodou se Česká republika řadí mezi vyspělé 

země. Na vysoké úrovni je i jakost dodávané pitné vody. V tomto směru je Česká republika 

srovnatelná s nejvyspělejšími státy Evropské unie. Vodu z veřejného vodovodního řádu 

využívá až 9,79 milionu obyvatel České republiky, což představuje 93,1% celkové populace.  

V Moravskoslezském kraji je to více než 95% obyvatel. Hlavním zásobovacím 

systémem pro tuto oblast je Ostravský oblastní vodovod (OOV), který na území 5 okresů 

zásobuje vodou až 1 100 000 obyvatel. Schéma OOV je uvedeno na obrázku číslo 1. [20,41] 

 

 

Obrázek číslo 1:  Ostravský oblastní vodovod [24] 

 

4.1 Pitná voda 

Pitná voda je zdravotně nezávadná voda určená k trvalému používání obyvatelstvem 

a jejíž chemické a bakteriologické složení a hygienické zabezpečení odpovídá vysokým 

nárokům plynoucím z požadavků Světové zdravotnické organizace a zákonným předpisům 

každé země.  

V České republice vymezuje pitnou vodu zákon číslo 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, který ji definuje jako veškerou vodu 

v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda 

používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým 

určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské 

spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání. [44] 
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4.2 Hygienické požadavky na  pitnou vodu 

Hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody se stanoví 

hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických 

a organoleptických ukazatelů, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem, nebo jsou 

povoleny nebo určeny podle zákona číslo 258/2000 Sb. v platném znění příslušným orgánem 

ochrany veřejného zdraví. Hygienické limity se stanoví jako nejvyšší mezní hodnoty, mezní 

hodnoty a doporučené hodnoty. [44] 

Hygienickým limitem se rozumí hodnota stanovená v přílohách číslo 1, 2 a 3 vyhlášky 

252/2004 Sb., o požadavcích na pitnou a teplou vodu nebo hodnota stanovená na základě 

zákona orgánem ochrany veřejného zdraví. Nejvyšší mezní hodnota je určena jako hodnota 

zdravotně závažného ukazatele jakosti pitné vody, v důsledku jejíhož překročení je vyloučeno 

použití vody jako pitné, neurčí-li orgán ochrany veřejného zdraví na základě zákona jinak. 

Mezní hodnota je hodnota organoleptického ukazatele jakosti pitné vody, jejich přirozených 

součástí nebo provozních parametrů, jejíž překročení obvykle nepředstavuje akutní zdravotní 

riziko. Není-li u ukazatele uvedeno jinak, jedná se o horní hranici rozmezí přípustných  

hodnot. Doporučené hodnoty jsou nezávazné hodnoty ukazatelů jakosti pitné vody, které 

stanoví minimální žádoucí nebo přijatelnou koncentraci dané látky, nebo optimální rozmezí 

koncentrace dané látky. [43]  

 

4.3 Kontrola jakosti pitné vody 

Sledování kvality pitné vody je dána platnými zákonnými předpisy a provádí se jak 

v průběhu její výroby a úpravy, tak i v distribuční síti. 

Pitná voda musí mít takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které nepředstavují ohrožení 

veřejného zdraví a nesmí obsahovat mikroorganismy, parazity a látky jakéhokoliv druhu 

v počtu nebo koncentraci, které by mohly ohrozit veřejné zdraví (příloha číslo 1). 

Osoby zásobující veřejnost pitnou vodou musí ve stanovených četnostech a množství 

sledovat jakost vyráběné a dodávané pitné vody. Hygienické limity jakosti pitné vody 

i způsob a četnost kontroly jakosti dodávané vody stanoví především zákon číslo 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, prováděcí vyhláška číslo 252/2004 Sb., 

v platném znění a vyhláška číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.  

Provádějí se laboratorní vyšetření, kterými se stanovují dvě skupiny ukazatelů:  

1. mikrobiologické a biologické ukazatele 
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2. fyzikální a chemické ukazatele 

a) zdravotně významné – anorganické 

b) zdravotně významné – organické 

c) ukazatelé, jejichž zvýšené hodnoty mohou negativně ovlivnit jakost pitné vody 

d) látky, jejichž přítomnost v pitné vodě je nežádoucí 

V roce 2004 byl zřízen Registr kvality pitné a rekreační vody. Jde o celostátní 

informační systém, v němž jsou ukládány veškeré výsledky laboratorních vyšetření pitné 

vody a také výsledky kontrol, které provádí krajské hygienické stanice.  

 

4.4 Spotřeba pitné vody 

V současné době se průměrná spotřeba vody pohybuje kolem 138 litrů na osobu a den, 

přičemž u samotných domácností je spotřeba vody zhruba 89,5 litrů. [41] 

V tabulce číslo 1 je uveden vývoj spotřeby vody v domácnostech v letech 2006 až 2009 

v celé České republice a srovnání se situací v Moravskoslezském kraji.  

 

Tabulka číslo 1: Vodovody pro veřejnou spotřebu v tisících m3 2006 – 2009 [7-10] 

 Oblast Voda vyrobená 

určená k realizaci 

Voda fakturovaná Voda 

nefakturovaná domácnosti Ostatní 

2006 ČR 694 716 337 410 190 660 166 646 

MS kraj 85 109 45 310 22 095 17 704 

2007 ČR 679 169 342 417 189 280 147 472 

MS kraj 82 252 45 205 22 158 14 889 

2008 ČR 664 482 332 439 184 040 148 003 

MS kraj 80 133 43 779 21 774 14 580 

2009 ČR 649 018 328 490 176 123 144 405 

MS kraj 77 840 43 923 20 024 13 893 

 

Jak z uvedené tabulky vyplývá, spotřeba vody v posledních letech výrazně poklesla, a to 

i přes to, že se k vodovodnímu řádu  napojuje stále více obyvatel. Hlavními důvody snížení 

spotřeby vody jsou především neustále narůstající ceny vodného a stočného a také používání 

úspornějších vodovodních baterií a spotřebičů. Snížení spotřeby vody je patrné také 

v zemědělství a průmyslu, k čemuž dochází díky rozvoji modernějších a vyspělejších 

technologií.  
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5 Technologie úpravy povrchových vod 
Vodní zdroje určené k úpravě na pitnou vodu mohou pocházet jak z podzemních, tak 

i z povrchových vod. Vzhledem k tomu, že všechny úpravny vody, o kterých se ve své 

diplomové práci zmiňuji, využívají zdroje jen z povrchových vod, věnuji se v této kapitole 

pouze technologii úpravy povrchových vod.  

Surová voda čerpána z vodních zdrojů často nesplňuje požadavky na bakteriologické, 

fyzikální a chemické vlastnosti pitné vody. Z tohoto důvodu je nutné tyto vlastnosti upravit 

tak, aby vyhovovaly základním hygienickým požadavkům stanoveným právními předpisy.   

Proces, při kterém dochází k zlepšování technických vlastností vody pomocí různých 

technologických, chemických, fyzikálních i biologických postupů a procesů se nazývá úprava 

vody (obrázek číslo 2). 

 

 

 

Obrázek číslo 2: Schéma čištění vody ve vodárnách [12] 

 

V příloze číslo 13, části 2 vyhlášky číslo 428/2001 Sb., v platném znění jsou uvedeny 

standardní metody úpravy vody. Surová voda je do jednotlivých kategorií zařazována na 

základě ukazatelů, které jsou uvedeny v části 1 zmiňované vyhlášky. Jednotlivé typy úprav 

jsou pak uvedeny v příloze číslo 2 této diplomové práce. 

 

5.1 Předčištění 

Mechanické předčištění surové vody obvykle představuje první stupeň celého procesu 

úpravy vody. Jeho úkolem je odstranit tuhé látky a plyny z vody. Může být použito i jako 

samostatný proces v případech, kdy nejsou kladeny velké nároky na kvalitu vody, např. 

v průmyslu nebo zemědělství. 



 9 

Voda čerpána z povrchových zdrojů, ať už tekoucích nebo stojatých, obsahuje množství 

nejrůznějších tuhých látek, jako jsou hrubé suspenze, písek, štěrk, větve, plasty, kuchyňský 

odpad či jiné plovoucí látky, které je nutné odstranit již na místě čerpání ještě před vlastní 

úpravou, aby nedošlo k poškození čerpacích zařízení, potrubí a celkového procesu úpravy 

vody. 

Mechanické předčištění může probíhat dvěma způsoby: odstraňováním plovoucích látek 

pomocí česlí, sít a pásových filtrů a odstraňováním hrubých suspendovaných látek pomocí 

lapáků písku, usazovacích nádržní, pískových filtrů, mikrofiltrů apod. [24] 

Pro provádění mechanického předčištění upravované vody se nejčastěji používají různé 

druhy česlí a sít (příloha číslo 3).  

 Česle – jedná se o velmi hustou mříž, která se skládá z jednotlivých česlic, což jsou 

pruty a z průlin, což jsou mezery mezi nimi. Dělí se podle šířky průlin na hrubé česle (šířka 

průlin je 80 – 100 mm), střední česle (šířka průlin je 20 – 25 mm) a jemné česle (šířka průlin 

je do 10 mm).  

 Síta – jde o pevná zařízení z děrovaných plechů nebo pletiva, která pracují na stejném 

principu jako česle. Velikost otvorů bývá do 20 mm. Mohou se také využívat síta pohyblivá. 

 Ostatní zařízení – lapáky písku a štěrku, ponorné stěny proti plovoucímu oleji a tuku,  

filtry, usazovací nádrže apod. [24] 

 

5.2 Koagulace 

Koagulace je základním technologickým postupem při úpravě povrchových vod na vodu 

pitnou. Ke koagulaci nebo-li čiření se při úpravě vody přistupuje v případech, kdy jsou 

znečišťující částice tak malé, že je není možné odstranit sedimentací ani filtrací.  

Jde o fyzikálně chemický proces, při  němž se odstraňují organické i anorganické 

koloidní látky pomocí koagulačního činidla. Důvodem tohoto procesu je změnit velikost 

znečišťujících látek tak, aby je bylo možné z vody odstranit právě sedimentací, filtrací či 

průchodem vločkového mraku v čiřičích. [25,45] 

Proces čiření se skládá z několika na sebe navazujících činností. Při koagulaci dochází 

k destabilizaci koloidních částic vody přídavkem koagulátu, při flokulaci se shlukují 

destabilizované částice do větších agregátů a pak do okem viditelných vloček a při čiření se 

provádí separace vloček od vyčištěné vody.  

Při procesu čiření vody se využívají zařízení, které se nazývají čiřiče. Dochází v nich 

ke koagulaci, sedimentaci a částečné filtraci. [6,25] 
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Koagulačními činidly, které se během čiření dávkují jsou především soli železa a hliníku 

(síran železnatý, síran hlinitý, chlorid železitý), a ty pak ve vodě vytvářejí hydratované oxidy 

železa a hliníku. Koloidní částice se pak agregují do hrubých disperzí (vloček), jejichž 

velikost je tak dostatečně velká pro separaci sedimentací a filtrací.  

Rozlišujeme dva druhy separace suspenze, a to jednostupňovou a dvoustupňovou.  

 Jednostupňová separace – využívá se u kvalitních povrchových vod, které mají 

nízký obsah organických látek a je tedy dostačující nižší dávka koagulačního činidla 

s následným navedením na vodárenský filtr (koagulační filtrace). Je potřeba získat menší 

vločky, aby se na povrchu filtrační náplně netvořila souvislá vrstva kalu. Pro jednostupňovou 

separaci jsou vhodnější soli hlinité.  

 Dvoustupňová separace – využívá se v případě surové vody horší kvality, kdy je 

zapotřebí dodávat vyšší dávky koagulačního činidla (až několika desítek mg.l-1). Při tomto 

druhu separace se využívá uspořádání v prvním stupni čiřič, který zachytí hlavní podíl vloček 

(kalu) ve vločkovém mraku čiřiče a ve druhém stupni následuje filtr, na který se tak dostává 

nejmenší podíl vloček odcházejícího z prvního stupně. U dvoustupňové separace je vhodné 

volit soli železité, vždy však záleží na provedených laboratorních koagulačních zkouškách. [6] 

 

5.3 Sedimentace 

K dalším technologickým postupům při úpravě vody patří sedimentace, která je 

založena na principu separace tuhých částic vlivem gravitace. Sedimentace je proces, v němž 

se pevné částice s vyšší hustotou, než je hustota vody, usadí následkem působení gravitační 

síly. Rychlost této separace je určena velikostí částic, jejich tvarem a hustotou a také hustotou 

a viskozitou vody. Na částici v klidné kapalině proti sobě působí v gravitačním poli tíhová 

síla a vztlak. Na základě výsledné síly se pak částice pohybuje. Je-li její hustota větší než je 

hustota kapaliny, sedimentuje, je-li menší, pohybuje se směrem ke hladině, tedy flotuje. [25] 

Sedimentaci rozlišujeme podle charakteru částic na zrnitou a vločkovitou suspenzi 

a podle koncentrace suspenze dělíme sedimentaci na prostou, rušenou a sedimentaci 

zahušťování.  

Suspenze zrnitá – jednotlivé částice nemění během sedimentace svoji velikost a tvar. 

K těmto suspenzím patří např. pískové suspenze, vápenato-hořečnaté suspenze po chemickém 

odkyselování a změkčování vody, primární kal městské odpadní vody a další. Suspenze 

vločkovitá – během usazování podléhají ortokinetické koagulaci, kdy částice mění svojí 

velikost i tvar. Patří k nim např. biologické částice a kal vznikající při koagulačním procesu 
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úpravy vody. Sedimentace prostá – částice si zachovávají svůj individuální charakter a 

nedochází k vzájemnému ovlivňování. Sedimentace rušená – částice si zachovávají svůj 

individuální charakter, ale rychlost jejich pohybu je vzájemně ovlivňována. Sedimentace 

zahušťování – dochází-li ke zvyšování koncentrace suspenze, vytváří se při její sedimentaci 

rozhraní mezi fází kapalnou a vrstvou zahuštěné suspenze (kalem). Částice ztrácejí 

individuální charakter a vytvářejí pórovitou vrstvu, která svým pohybem ve směru tíhového 

zrychlení vytlačuje kapalnou fázi a tím se zahušťuje. [25] 

 

5.4 Flotace 

Flotace je fyzikální děj, při kterém na rozdíl od sedimentace, dochází k vynášení 

pevných, suspendovaných částí z kapaliny, jejíž hustota je vyšší než hustota těchto částic. Při 

flotaci jsou separované látky vynášeny na hladinu, kde se vytváří kompaktní vrstva 

zhuštěného kalu, která se odstraňuje (obrázek číslo 3). 

 

 

Obrázek číslo 3: Schéma flotace [12] 

 

Při přirozené flotaci probíhá separace bez vnějšího vlivu jen působením skládání síly 

gravitační a vztlaku. Tento způsob se využívá při separaci v lapácích olejů. [25] 

Pro separaci suspendovaných látek se uplatňuje především takzvaná tlaková flotace, 

kdy se tvoří mikrobubliny na základě náhlého uvolnění tlaku, při němž je nasycena voda nebo 

suspenze vzduchem. U tlakové flotace se vzduchem sytí buď veškerá suspenze nebo čistá 

voda, která se po nasycení vzduchem a uvolnění tlaku smísí se suspenzí. Pro nasycení 

vzduchem se také používá voda odváděná z flotace, zbavená suspendovaných částic a jako 

taková je recyklovaná do procesu. Nevyflotovaný kal se usazuje u dna flotační nádrže odkud 

je podle potřeby vypuštěn. Některé nádrže bývají vybaveny i stíráním dna.  
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Vzniklé aglomeráty tuhých částic s mikrobublinami jsou posléze oddělovány v prostoru 

flotační jednotky a hromadí se u hladiny jako kal. Tento kal je odstraňován ze spodní části 

flotační nádrže a u flotace na recirkulačním  principu je přiváděna do tlakové nádrže, v níž je 

pod tlakem sycena vzduchem.  [25] 

 

5.5 Filtrace 

Filtrace představuje obvykle poslední krok při technologické úpravě vody. Následuje 

buď jako druhý stupeň za sedimentací nebo za čiřením, anebo při jednostupňové separaci 

za rychlým nebo pomalým mícháním, kdy se na filtrech zachycují přepadající vločky.  

Při filtraci dochází k separaci určitých látek průtokem přes filtrační vrstvu tvořenou 

filtrační síťovinou nebo zrnitým materiálem. Účinnost filtrace závisí především na charakteru 

a množství suspendovaných látek ve filtrované vodě, zrnitosti a výšce filtrační náplně, 

filtrační rychlosti, filtračním odporu písku k průtoku filtrované vody, teplotě vody a s ní 

související viskozitou. [25] 

Samotný filtrační proces se skládá z filtrační a prací fáze. Filtrační fáze je provozní 

fáze, kdy se suspenze zachycují ve filtrační náplni a prací fáze spočívá v regeneraci 

filtračního lože a následného odvádění zachycené suspenze do odpadu. U pitné vody nesmí 

být koncentrace suspendovaných látek větší než 0,2 mg.l-1, vztaženo na koncentraci železa 

nebo hliníku včetně tzv. neagregovaného podílu, tj. železa a hliníku. [22,25] 

Při úpravě pitné a provozní vody se využívá objemová filtrace, při které jsou suspenze 

zachycovány v celém objemu filtrační náplně (příloha číslo 4). 

Filtrace je z pohledu úpravy vody velmi důležitým prvkem, neboť jako konečný článek 

technologického procesu určuje výslednou kvalitu upravené vody. 

 

5.6 Hygienické zabezpečení  

Hygienické zabezpečení představuje poslední krok při výrobě pitné vody ze surového 

zdroje. Jeho úkolem je zajistit zdravotní nezávadnost upravované vody po stránce infekční 

a bakteriologické nezávadnosti. K tomuto účelu se používají nejrůznější dezinfekční 

prostředky, které se volí na základě množství a složení vody, podle druhu vodního zdroje, 

způsobu úpravy a dopravy vody a v neposlední řadě také s přihlédnutím k místním poměrům 

a finanční stránce.  
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5.6.1 Chlorace a chloraminace vody 

Nejrozšířenějším způsobem dezinfekce využívané pro centrální zásobování pitnou 

vodou je pomocí chloru nebo látek, které uvolňují aktivní chlor. Množství chloru užívaného 

při běžné dezinfekci se pohybuje okolo 0,2 až 1,0 mg.l-1 a to v závislosti na jakosti a teplotě 

vody. Obsah volného aktivního chloru v pitné vodě u spotřebitele by měl mít rozmezí 0,1 – 

0,3 mg.l-1.  

Vzhledem k tomu, že ve skupinových vodovodech se vyrobená pitná voda drží déle a je 

tedy nutné ji zabezpečit na delší dobu, využívá se k dezinfekci metoda chloraminace. 

K samotné chloraminaci dochází i při pouhém chlorování vody, která obsahuje i nepatrné 

koncentrace amonných iontů. Dochází tak ke vzniku chloraminů, které delší dobu hydrolyzují 

za uvolňování chloru. Přebytek chloru je pak možné zachovat ve vodě déle než při samotné 

chloraci. Reakční doba u chloraminace je větší než u pouhé chlorace, a to minimálně 

2 hodiny, přičemž u samotné chlorace je to pouze 20 až 30 minut. [6] 

 

5.6.2 Oxidace použitím oxidu chloričitého 

U tohoto způsobu hygienického zabezpečení upravované vody je nevýhodou složitost 

přípravy oxidu chloričitého a s tím spojené větší finanční náklady na vlastní proces 

dezinfekce. Naopak výhoda tohoto způsobu spočívá v minimalizaci vzniku chlorovaných 

uhlovodíků, protože oxid chloričitý má oproti chloru pouze oxidační účinky.  

Oxid chloričitý je připravován z chloritanu sodného dvěma způsoby, a to reakcí 

chloritanu sodného s chlorem nebo rozkladem chloritanu sodného minerálními kyselinami. [6] 

 

5.6.3 Ozonizace vody 

V současné době se stále více využívá pro dezinfekci upravované pitné vody ozón, který 

je jako dezinfekční a oxidační prostředek účinnější než chlor. Nevýhodou použití ozónu při 

dezinfekci vody je především jeho velké energetické náklady při výrobě a jeho rychlá 

spotřeba v případě více znečištěných vod.  

I v případě, že je ozón zařazen do technologického procesu výroby pitné vody, je 

posledním stupněm hygienického zabezpečení vody chlor. [6]  

 

5.6.4 Ostatní způsoby dezinfekce 

Mezi další způsoby využívané k hygienickému zabezpečení vody patří oligodynamické 

působení některých těžkých kovů, např. soli stříbra a mědi využívané u malých podzemních 
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zdrojů (studní). Ultrafialové záření se pak užívá zejména pro malé zdroje a pro dodatečnou 

úpravu vody v potravinářském průmyslu nebo v domácnostech. [6] 

 

5.7 Odstraňování dalších specifických látek 

Zmíněné technologické postupy umožňují upravit ukazatele jakosti vody tak, aby 

splňovala požadavky vyhlášky číslo 252/2004 Sb. Avšak např. dusíkaté látky, anorganické 

a organické mikroznečištění, fosforečnany a radioaktivní látky těmito technologiemi upravit 

nelze. Proto je nutné využití jiných způsobů úpravy vody.  

 

5.7.1 Odstraňování amonných iontů, dusitanů, dusičnanů a fosforečnanů 

Amonné ionty je možno z vody odstraňovat různými oxidačními a sorpčními metodami, 

např. chlorací s následnou adsorpcí na aktivním uhlí, přírodními materiály (zeolity) 

při vyšších koncentracích amonných iontů nebo biologickými metodami. 

Dusitany lze většinou oxidovat chlorem nebo manganistanem draselným na dusičnany. 

Ty se následně odstraňují chemickou redukcí, membránovými procesy elektrodialýzy 

a reverzní osmózou, biologickou denitrifikací a iontovou výměnou. Fosforečnany se 

odstraňují nejčastěji koagulačními a sorpčními pochody. [6,45] 

 

5.7.2 Odstraňování anorganického a organického mikroznečištění 

Anorganické mikroznečištění je způsobováno především těžkými kovy (arzen, olovo, 

nikl, rtuť, kadmium, chlor, stříbro, zinek a další) a odstraňuje se pomocí alkalického čiření, 

sorpcí na aktivním uhlí či jiných sorbentech, popř. na měničích iontů.  

Původci organického mikroznečištění  jsou zejména tenzidy, pesticidy, ropa a ropné 

látky, fenoly, chlorované uhlovodíky aj. Odstraňují se většinou adsorpcí na aktivním uhlí, 

oxidací ozónem, manganistanem draselným, popř. oxidem chloričitým. [6] 

 

5.7.3 Odstraňování radioaktivních látek 

Způsob odstraňování radioaktivních látek se volí podle druhu znečištění vody. Radon 

se z vody  odstraňuje intenzivní aerací, uran čiřením a při odstraňování radia se využívá 

spolusrážení RaSO4 a BaSO4, výměny iontů a adsorpce, např. na vodárenských píscích 

preparovaných vyššími oxidy manganu. [6] 
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6 Vybrané úpravny vody 
Za úpravnu vody označujeme soubor objektů, zařízení a technologií, v nichž dochází 

k úpravě přiváděné surové vody, která nesplňuje jakostní a hygienické limity uvedené 

ve vyhlášce číslo 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na vodu pitnou. [42] 

V úpravně vody dochází nejen k technologickým procesům čištění a úpravy vody, ale 

také k laboratorním zkouškám a rozborům pitné vody, které zajišťuji nezávadnost vody 

určené spotřebitelům. 

Přehled nejvýznamnějších úpraven pitné vody v České republice je uveden na obrázku 

číslo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 4: Nejvýznamnější úpravny pitné vody v České republice [10] 

 

Primárním vodárenským systémem výroby a distribuce pitné vody pro severní oblast 

Moravskoslezského kraje je Ostravský oblastní vodovod, který vlastní a provozuje společnost 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. Ostravský oblastní vodovod se skládá 

z Kružberského skupinového vodovodu a Beskydského skupinového vodovodu.  
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Tato společnost patří mezi jednu z nejrozsáhlejších vodárenských soustav v České 

republice a jejím hlavním úkolem je zajišťování plynulého zásobování pitnou vodou 

obyvatelů dané části Moravskoslezského kraje. 

Největšími úpravnami vody pro tuto oblast jsou Podhradí, Nová Ves u Frýdlantu 

nad Ostravicí a Vyšní Lhoty, které jsou zásobovány povrchovou vodou z nádrží Kružberk 

v Jeseníkách, Šance a Morávka v Beskydech (tabulka číslo 2). 

 

Tabulka číslo 2: Největší úpravny vody Moravskoslezského kraje [32] 

 ÚV Podhradí ÚV Nová Ves  
u Frýdlantu 

ÚV Vyšní Lhoty 

Výkon úpravny 
vody 

2 200 l.s-1 2 200 l.s-1 450 l.s-1 

Technologie úpravy jednostupňová 
koagulační filtrace 

jednostupňová 
koagulační filtrace 

jednostupňová 
koagulační filtrace 

Počet filtračních 
jednotek 

26 24 12 

Plocha filtrační 
jednotky 

72,0 m2 97,0 m2 27,4 m2 

Zdroj surové vody vodárenská nádrž 
Kružberk 

vodárenská nádrž 
Šance 

vodárenská nádrž 
Morávka 

Zahájení provozu 1958 1969 1961 
Chemikálie pro 

úpravu vody 
síran hlinitý, chlor, 

chlordioxid, 
manganistan 

draselný, hydrát 
vápenatý 

síran hlinitý, chlor, 
chlordioxid, hydrát 

vápenatý 

síran hlinitý, chlor, 
hydrát vápenatý, 

chlordioxid 

 

6.1 Úpravna vody Podhradí u Vítkova 

Úpravna vody Podhradí je jedním z klíčových objektů Ostravského oblastního 

vodovodu.  

S výstavbou bylo započato v září 1954 a první dodávka pitné vody prostřednictvím 

dálkového vodovodního přivaděče se uskutečnila 20. prosince 1958. V průběhu 4 let bylo 

postupně vybudováno 26 filtračních jednotek o celkové ploše 1 872 m2 s výkonem 2 200 l.s-1.  

Úpravna je řešena jako jedna budova, která pojme veškeré technické zařízení. 

Konstrukci stavby tvoří železobetonový skelet s cihelnými vyzdívkami a celá úpravna je 

koncipována tak, že v případě poruchy je schopna dále fungovat na poloviční výkon, tedy 

1 100 l.s-1. [30] 
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6.1.1 Popis výroby pitné vody 

Technologie úpravy surové vody spočívá v jednostupňové koagulační filtraci 

v otevřeném, gravitačně protékaném systému mísících, flokulačních a filtračních jednotek. 

Jako koagulant je používám síran hlinitý. Voda je dále alkalizována vápnem a následně 

dezinfikována chlorováním.  

Úpravna v Podhradí je zásobována surovou vodou z vodárenské nádrže Kružberk, která 

je umístěna na řece Moravici. Voda je z Kružberku přiváděna tlakovou štolou v délce 6,7 km 

a o kruhovém profilu o průměru 240 cm. Štola dokáže dopravit až 9 kubíků vody za sekundu. 

Odběrný objekt pro tlakovou štolu je situován na pravém břehu Kružberské nádrže 

a umožňuje odběr ze dvou výškových horizontů. Obě vtokové štoly se spojují v šachtě 

návodních uzávěrů a odtud proudí surová voda přes vyrovnávací komoru ke komoře 

rychlouzávěru, které jsou umístěny v místě vyústění štoly na úpravnu v Podhradí. [30] 

 

6.1.2 Zásobené oblasti 

Upravená pitná voda je z úpravny dopravována betonovou vodárenskou štolou 

o průměru 210 cm a délce 5 663 m k tzv. oknu číslo 9 u obce Domoradovice a tam se 

následně dělí do dvou větví ocelových trubních řádů DN 1000, které končí ve vodojemech 

Krásné Pole odkud je voda dále vedena třemi směry. Zásobovacím řádem Krásné Pole – 

Poruba je pitná voda dodávána do sítě Ostrava - Poruba. Dalším řádem Krásné Pole – 

Záhumenice – Bučovice je pitná voda dopravována do Ostravy – Poruby, Bílovce, Studénky 

a dalších obcí v okrese Nový Jičín. Poslední řád Krásné Pole – Doubrava – Karviná přivádí 

pitnou vodu do centra Ostravy, Hlučínska, Bohumína, Orlové a Karviné.  

Třetí větev tzv. Kružberského skupinového vodovodu přivádí pitnou vodu 

do koncových vodojemů pro Ostravu v Krmelíně a Bělé a zásobuje obce po této trase.   

Přivaděč se skládá z vodovodní štoly a trubních řádů převážně z ocelového potrubí 

 o profilu DN 1600 mm, což je největší profil vodovodního potrubí vybudovaný na území 

České republiky. Tento přivaděč ve Fulneku odbočuje směrem do Hranic a zásobuje pitnou 

vodou obce v okrese Přerov. [30] 

 

6.1.3 Rekonstrukce a modernizace 

V úpravně došlo v posledních letech k několika rekonstrukcím technologického 

zařízení. Nejprve byla rekonstruována chlorovna a jako v jedné z prvních v zemi byl na této 
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úpravně zahájen provoz progresivní technologie dezinfekce pitné vody oxidem chloričitým. 

Dále zde byly vybudovány velkoobjemové skladovací prostory pro chloritan sodný.  

V dalších letech bylo postupně rekonstruováno energetické centrum úpravny, dávkování 

síranu hlinitého. Došlo k modernizaci strojovny, výměně čerpadla pro čerpání do města 

Vítkova a byla rekonstruována automatická tlaková stanice sloužící k přípravě tlakové vody 

pro celou úpravnu. Rovněž byla provedena výměna dmychadel pracího vzduchu a 

plynofikace kotelny a byla realizována technologická linka dávkování manganistanu 

draselného. Rekonstrukcí prošel i objekt flokulace, kdy byly odstraněny původní pádlové 

mísiče a nahrazeny sestavou svislých děrovaných přepážek, které zajišťují velmi dobré 

promíchání dávkovaných chemikálií a následnou tvorbu vloček.  

V nejbližších letech se plánuje rekonstrukce a modernizace pískových filtračních 

jednotek, trubních rozvodů, technologické linky vápenného hospodářství, hygienického 

zabezpečení upravené vody, a to včetně rozšíření technologie o ozonizaci. [33] 

 

6.2 Úpravna vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí 

Úpravna vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí je nejmladší z uvedených úpraven. 

Její provizorní provoz byl zahájen již v roce 1969, kdy vyvstala nutnost zvýšit kapacitu 

vodovodního systému v neustále se rozvíjejícím regionu. Následně byl dokončen přivaděč, 

vodojem, armaturní komora a řad ve směru do Frýdku – Místku, čímž se podařilo překonat 

kritické období nedostatečného zásobování Frýdku – Místku pitnou vodou.  

V roce 1973 bylo v provozu 8 otevřených pískových filtrů, které upravovaly vodu, byl 

dokončen objekt dávkování a další zařízení. V průběhu osmdesátých let se uskutečnilo 

několik náročných stavebních úprav, na jejichž konci dosáhla úpravna vody v Nové Vsi 

u Frýdlantu nad Ostravicí maximální kapacity 2 200 l.s-1. V současné době má úpravna 24 

filtračních jednotek o celkové ploše 2 328 m2. [30] 

 

6.2.1 Popis výroby pitné vody 

Úpravna je zásobována surovou vodou z nádrže Šance na řece Ostravici, která spadá 

do Beskydského skupinového vodovodu.  

Technologické zabezpečení je téměř totožné jako v úpravně vody v Podhradí, 

tj. koagulační filtrace za pomoci síranu hlinitého. Pro dezinfekci vody je zde využita 

technologie dávkování oxidu chloričitého, jehož součástí je velkoobjemové skladování 

chloritanu sodného. [30] 
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6.2.2 Zásobené oblasti 

Hlavní přívodní řád je veden přes Bašku do Bruzovic a zásobuje Frýdecko, Frýdlant 

nad Ostravicí a okolí. Z Bruzovic vede přivaděč do Krmelína, a umožňuje tak zásobovat 

Ostravu jak ze zdroje v Podhradí, tak i ze zdroje v Nové Vsi.  Pomocí odbočky přivaděče 

do vodojemu Bludovice je zásobován Havířov a vede dále až do Karviné. Pitnou vodou z této 

úpravny je také možné zásobovat Frenštát pod Radhoštěm a Kopřivnici, a to prostřednictvím 

vodojemu Červený kámen. Beskydská i jesenická část systému je propojena a tak umožňuje 

plynulé zásobování pitnou vodou i v případě možných poruch. [30] 

 

6.2.3 Rekonstrukce a modernizace 

V úpravně došlo k modernizaci technologické linky dávkování síranu hlinitého 

a v současné době je úpravna plně automatizovaná. Celý proces úpravy je řízen automatickým 

systémem a na jeho průběh dohlíží ve trojsměnném provozu operátor. Automatizován je 

rovněž i celý proces praní filtrů. [33] 

 

6.3 Úpravna vody Vyšní Lhoty 

Hlavním důvodem zahájení výstavby úpravny vody ve Vyšních Lhotách, ke kterému 

došlo v roce 1954, byly rostoucí požadavky na dodávky pitné vody zejména vlivem rychlého 

rozvoje hornického města Havířova, dále Orlové, Karviné, části Frýdku – Místku a Třince.  

K zahájení provozu úpravny došlo v dubnu 1961 a v roce 1963 byla úpravna kompletně 

dokončena. 

Jako zdroj surové vody nejprve sloužila řeka Morávka a následně na ní vystavěná 

přehrada Morávka, která je součásti tzv. Beskydského skupinového vodovodu. [30] 

 

6.3.1 Popis výroby pitné vody 

Technologie úpravy surové vody je obdobná jako obě předešlé. Jedná se tedy 

o jednostupňovou koagulační filtraci se systémem mísících, flokulačních a filtračních 

jednotek s koagulantem ve formě síranu hlinitého. Počet filtračních jednotek je 12 o celkové 

ploše 329 m2 s výkonem 450 l.s-1. [30] 
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6.3.2 Zásobené oblasti 

Vyrobená pitná voda je z úpravny dopravována přivaděči směrem na Havířov, Český 

Těšín a na Třinecko. Z této úpravny je zásobováno i město Frýdek – Místek a pivovar 

v Nošovicích. [30] 

 

6.3.3 Rekonstrukce a modernizace 

V úpravně Vyšní Lhoty proběhla celková rekonstrukce a modernizace chlorovny, 

technologických linek síranu hlinitého, vápenného hydrátu a nově byla realizována 

technologie výroby a dávkování oxidu chloričitého a plynofikace kotelny. 

Úpravna je plně automatizována a je řízena dálkově z velínu v úpravně vody Nová Ves 

u Frýdlantu nad Ostravicí tak, že v průběhu odpoledních a nočních směn, víkendů a svátků 

není v úpravně přítomna žádná obsluha. K přenosu dat jsou využívány radiové přenosové 

cesty, které jsou pro větší bezpečnost zálohovány. [33] 
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7 Možné druhy ohrožení úpraven vody 
Úpravny vody jsou stejně tak jako i jiné průmyslové objekty ohrožovány různými 

faktory, které vedou ke vzniku nežádoucích situací a událostí, jež mohou způsobit zranění či 

smrt lidí, poškodit životní prostředí a zapříčinit nemalé škody na majetku.  

Pro účely této diplomové práce jsou příčiny vzniku takovýchto událostí rozděleny podle 

podstaty jevů na vlivy přírodní, technické a vlivy lidského faktoru.  

 

7.1 Přírodní vlivy 

Lidstvo je od nepaměti vystavováno působení přírodních sil, které ovlivňují naše 

každodenní činnosti a zasahují do našeho života.  

Některé z přírodních vlivů, které mohou být příčinou omezení nebo přerušení úpravy a 

dodávky pitné vody jsou blíže popsány v této kapitole.  

 

7.1.1 Zemětřesení 

Zemětřesení je mimořádná událost související s náhlým pohybem zemské kůry 

vyvolaným uvolněným napětím. Mezi hlavní příčiny vzniku zemětřesení patří propad 

zemských dutin, neúměrný tlak vyvíjený na zemské vrstvy, vulkanická činnost nebo 

podzemní jaderné údery. [29] 

Podle způsobu vzniku dělíme zemětřesení na řítivá, ty vznikají zřícením stropů 

podzemních dutin v poddolovaných či krasových územích a bývají zpravidla lokálního 

charakteru. Sopečná nebo-li vulkanická zemětřesení jsou průvodním jevem vulkanické 

činnosti a nacházejí se v hloubkách do 10 km, i tato zemětřesení mají především lokální 

charakter. Nejčastějším druhem zemětřesení jsou zemětřesení tektonická. Tento druh vzniká 

náhlým uvolněním nahromaděné energie v tektonicky aktivních oblastech, kdy dochází ke 

smykovému pohybu ker podél zlomových spár.  

Pro popis velikosti zemětřesení se používá Richterova stupnice, která je založená na 

množství energie v hypocentru zemětřesení. Velikost zemětřesení je vyjádřena veličinou 

magnitudo a uvádí se rozmezí 1 – 9, jde ovšem o stupnici logaritmickou, a tak v podstatě 

nemá ani horní ani dolní hranici. [18,29] 

Zemětřesení patří mezi nejničivější typy mimořádných událostí a jsou doprovázeny 

výraznými škodami na zdraví a životech obyvatelstva a také na majetku. Zemětřesení 

způsobuje rozkmitání pozemních staveb, narušení jejich statiky či jejich úplnou destrukci. 
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Dále dochází k narušení rozvodů energií, vody, plynu, což vede k rozvoji požárů a výbuchů, 

popř. k úniku nebezpečných látek z poškozených rozvodů či zásobníků (v případě úpravny 

vody se může jednat o únik chloru či jiných chemikálií), a tím přispívá ke vzniku 

průmyslových havárií. Ohroženy mohou být také hráze vodních nádrží, kdy při jejich 

poškození nebo destrukci může vzniknout přívalová vlna.  

Česká republika nepatří mezi země, kde by byl výskyt zemětřesení častý. Dochází 

k němu jen několikrát do roka, a i tak jsou otřesy poměrně slabé, obvykle kolem 4. a 5. stupně 

Richterovy škály. Mezi nejčinnější oblasti patří mariánskolázeňský zlom a hronovsko-

poříčský zlom. Občasná aktivita se projevuje i na Opavsku, kde se úpravna vody Podhradí 

nachází, ovšem riziko případného poškození nebo narušení úpravny je zde velmi malé.  

 

7.1.2 Povodeň 

Povodeň je mimořádná událost vyznačující se zvýšenou hladinou vodního toku nebo 

jiných povrchových vod, při které hrozí vylití vody z koryta nebo zaplavení území. Jako 

povodeň můžeme označit i situaci, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným 

způsobem odtékat nebo odtok vody není dostatečný.  

Hlavními příčinami povodní jsou dlouhotrvající nebo přívalové dešťové srážky či náhlé 

a rychlé tání sněhové vrstvy, např. při jarních oblevách, což může být podpořeno 

nepropustnou nebo nasáklou půdou, hromaděním ledových ker či zmrzlou půdou, která 

nedokáže absorbovat další množství vody.  Takovéto povodně označujeme jako přirozené.  

Ke zvláštní povodni dochází při rozrušení hrází vodohospodářských děl, k čemuž může 

dojít při stavbě, provozu nebo údržbě vodních děl např. v důsledku narušení vzdouvacího 

tělesa hráze, porušení hradicích konstrukcí výpustných zařízení či nouzového řešení 

kritických situací, kdy hrozí vznik průlomové vlny. [18,29] 

Povodně způsobují ztráty na životech, životním prostředí i na majetku, také dochází 

k ohrožení infrastruktury a ke kontaminaci povrchových i podzemních vod. 

Úpravna vody Podhradí leží zhruba 60 m od řeky Moravice na vyvýšeném skalnatém 

podloží. Riziko povodně je tedy poměrně minimální. Dalším ohrožujícím prvkem se může 

jevit i vodní dílo Kružberk, které napájí úpravnu surovou vodou. Samotná kaskáda plní funkci 

významné povodňové ochrany, kdy transformací povodňové vlny je snížena kulminace 

stoleté vody z 257 m3/s na 50 m3/s. V tomto případě můžeme tedy uvažovat především 

o násilném poškození nebo zničení přehradní hráze.  
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7.1.3 Sesuv půdy 

Za sesuv půdy je označován pohyb hornin, při němž se sesouvající hmota oddělí od 

pevného podloží zřetelnou smykovou plochou. K sesuvům dochází při porušení stability 

svahu v důsledku přírodních jevů jako je zemětřesení, podmáčení podloží, zvětrávání, mráz, 

déšť či jiné klimatické a atmosférické vlivy nebo v důsledku lidské činnosti. [18,29] 

Vlivem sesuvů dochází k trhlinám v půdě, výraznému zvlnění terénu a u poddolovaných 

území vznikají ostře ohraničené propady nebo různé poklesové zóny.  

Se sesuvy půdy nejsou většinou spojeny velké počty obětí, ale způsobují převážně 

značné materiální škody. Může být ohrožena statika budov, dopravní komunikace, inženýrské 

sítě i vodní díla. 

Úpravna vody Podhradí je situována na skalnatém podloží zpevněném kořenovými 

systémy okolních stromů. Riziko přirozeného sesuvu půdy je zde velmi malé.  

 

7.1.4 Vichřice 

Vichřice a větrné poryvy vznikají vyrovnáváním rozdílných atmosférických tlaků 

v různých místech zemského vzdušného obalu. Dochází k situaci, kdy vzduch z míst s vyšším 

atmosférickým tlakem proudí do míst s tlakem nižším. Pro odhad síly nebo-li rychlosti větru 

podle jeho účinku na různé objekty se využívá Beaufortova stupnice. Rychlost větru se týká 

standardní výšky 10 m nad zemí ve volném terénu. Stupnice má rozmezí 0 až 12 stupňů a pro 

vichřici jsou stanoveny stupně 9 až 11, jimž odpovídá rychlost 75 –  88 km/hod pro vichřici, 

pro silnou vichřici 89 – 102 km/hod a mohutná vichřice má rychlost 103 – 117 km/hod. [18] 

Mezi projevy vichřice patří zejména ničení střech a lehkých nezajištěných budov, 

nadzemních částí produktovodů, elektrických vedení či poškození lesních porostů. Lidé jsou 

ohroženi především padajícími a létajícími předměty a částmi budov.  

V případě úpravny vody se může jednat o dlouhodobý výpadek elektrického proudu 

následkem porušení elektrického vedení či poškození budovy úpravny.  

 

7.1.5 Sněhová kalamita 

Kalamitní výskyt sněhových srážek vzniká při masivním a dlouhodobém sněžení, kdy 

dochází k vytváření závějí, pokryvu proláklin, prohlubní a nižších míst vlivem silného, 

nárazového a dlouhotrvajícího větru. Vlivem extrémních a prudkých poklesů teploty pod bod 

mrazu může docházet k namrzání deště nebo mlhy na silně podchlazený zemský povrch, dráty 

elektrického vedení, stromy, vozovky, technologická zařízení apod. [29] 
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V důsledku extrémních mrazů a přívalů sněhu dochází k poškozování lehkých staveb, 

u kterých může dojít tíhou sněhu k propadu střechy, k mechanickému poškození elektrického 

vedení či technologických celků. Zhoršená je také sjízdnost cest a celková dopravní situace či 

dostupnost některých odlehlejších míst.  

 

7.1.6 Požár 

Za požár označujeme každé nežádoucí hoření, které má na svědomí zranění nebo ztrátu 

životů osob nebo zvířat a škody na životním prostředí a také na majetku nebo jsou tímto 

nežádoucím hořením bezprostředně ohroženy.  

Požáry mohou vznikat také působením přírodních živlů, jako je blesk, samovznícení při 

vysokých teplotách a dlouhodobých obdobích sucha či jako doprovodné jevy při 

zemětřeseních. 

V blízkosti úpravny vody Podhradí se nachází souvislá řada stromů, jež se může stát 

např. v důsledku zasažení bleskem zdrojem požáru, jenž může přeskočit i na objekt úpravny.  

 

7.2 Technické vlivy 

Nebezpečné jevy technické povahy, které mohou způsobit závažnou havárii a tím 

způsobit výpadek ve výrobě pitné vody jsou převážně požár, výbuch, závada na 

technologickém zařízení, únik nebezpečné látky apod. U všech těchto vlivů může být 

původcem i člověk, který představuje nejrizikovější článek celého technologického procesu.  

 

7.2.1 Požár 

Požár je nekontrolovatelné a nežádoucí hoření, při kterém hrozí nebezpeční poškození 

zdraví, majetku nebo životního prostředí nebo při kterém již k takové újmě došlo. Tento druh 

hoření není předem ohraničený na určitý prostor. Hoření je oxidačně redukční proces, při 

kterém dochází k vzájemné reakci hořlavé látky a oxidačního prostředku za vývinu tepla, 

světla a zplodin hoření.  

Z pohledu požární ochrany dělíme látky do tří skupin – látky nehořlavé, které 

působením vysokých teplot za normálních podmínek nedoutnají, nehoří ani neuhelnatí, např. 

kámen, ocel, beton nebo cihla, látky nesnadno hořlavé, ty působením vysokých teplot za 

normálních okolností doutnají, nesnadno hoří a uhelnatí, v případě odstranění tepelného 

zdroje však sami uhasínají, např. PVC a konečně látky hořlavé, které hoří díky působení 

vysokých teplot, a to i po odstranění tepelného zdroje, např. dřevo, seno, papír, benzín apod.  
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Klasifikace hořlavých látek rozděluje požáry do jednotlivých tříd s ohledem na jejich 

skupenství. Třída A zahrnuje požáry pevných látek, jejichž hoření je zpravidla provázeno 

žhnutím (papír, textil, dřevo), do třídy B jsou zařazeny požáry kapalin nebo látek 

přecházejících do kapalného skupenství (nafta, barvy, benzín, dehet, tuky či parafín), třída C 

jsou požáry plynů (propan, metan, vodík, acetylén) a do třídy D patří požáry kovů (hliník, 

hořčík a jejich sloučeniny). 

Zvláštním druhem požáru jsou požáry kapalin, ke kterým dochází při úniku látky 

z přírub, netěsností čerpadel, korozivním porušením potrubí či nádob anebo při přečerpání 

nádrží. Při úniku hořlavé kapaliny vzniká louže hořlavé látky a vhodnou iniciací dochází 

k zahoření louže a vzniku tzv. plošného požáru POOL FIRE. Únik kapaliny z potrubí za 

vysokého tlaku vede ke vzniku tzv. JET FIRE, což je požár výronu kapaliny nebo plynu pod 

vysokým tlakem (např. z plynovodů, ropovodů apod.). FLASH FIRE je tzv. bleskový požár, 

tedy náhlý a intenzivní požár. [2] 

Mezi nejčastější příčiny vzniku požáru v úpravnách vody patří především zkrat 

elektrického vedení, úmyslné zapálení nebo neopatrná manipulace s otevřeným ohněm.  

Požárem mohou být ohroženy životy zaměstnanců i okolních obyvatel, kteří jsou 

vystaveni nebezpečnému působení toxických látek vznikajících při hoření jako jsou např. oxid 

uhelnatý, oxid uhličitý, chlorovodík, oxid siřičitý, kyanovodík a další. Vznikají škody na 

majetku, technologickém zařízení i na samotném objektu úpravny. 

 

7.2.2 Výbuch 

Výbuch je jev, při kterém dochází k náhlému a prudkému uvolnění energie 

doprovázeném nárůstem teploty a tlaku. Rozlišujeme výbuch fyzikální a chemický.  

U fyzikálního výbuchu dochází ke změně fyzikálních parametrů nad povolenou mez, 

která vede ke zvýšení tlaku uvnitř zařízení na takovou míru, kdy dochází k porušení tohoto 

zařízení. Jde např. o tlakové zásobníky či láhve s plyny, uzavřené nádrže s hořlavými 

kapalinami, potrubí produktovodů či parní kotle.  

V případě chemického výbuchu se jedná o rychle probíhající hoření směsi hořlavé látky 

s kyslíkem, vzduchem nebo jinou oxidační látkou doprovázené rychlým vznikem zplodin 

hoření nebo tepelného rozkladu a prudkým nárůstem tlaku. Nutnou podmínkou takového 

výbuchu je výskyt hořlavé látky (hořlavý plyn, pára nebo prach), oxidovadla (kyslík) 

a iniciačního zdroje (elektrická jiskra, horký povrch). K výbuchu pak dochází, jestliže  

koncentrace hořlavé látky ve vzduchu dosáhne dolní meze výbušnosti a je-li iniciační zdroj 

dostatečně silný. Dolní mez výbušnosti je minimální koncentrace hořlavých plynů, par nebo 
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prachu ve vzduchu, při které může dojít k výbuchu. Horní mez výbušnosti je naopak 

maximální koncentrace hořlavých plynů, par nebo prachu ve vzduchu, při které může nastat 

výbuch. [2] 

Iniciačními zdroji, které mohou způsobit vznícení hořlavých materiálů nebo směsí plynu 

či prachu se vzduchem mohou být horké povrchy, jiskry mechanického původu (při broušení 

nebo řezání), plameny, horké plyny, elektrické jiskry, statická elektřina, ale také blesk, 

elektromagnetické pole, chemické reakce a další.  

Fyzikálním projevem výbuchu je jev BLEVE. Jedná se o výbuch par expandující vroucí 

kapaliny, který může být vyvolán např. požárem v okolí tlakové nádoby obsahující 

zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny. Zástupcem chemického výbuchu je 

tzv. VCE, což je výbuch oblaku par velkého množství hořlavého plynu ve směsi s oxidačním 

činidlem. Výbuch prachu zatupuje jev Dust explosion. Jde o výbuch, který nastává po iniciaci 

rozvířených jemných částic oxidovatelných pevných látek jako jsou mouka, cukr, hliník, uhlí 

a další v procesu velmi rychlého hoření. Síla výbuchu je ovlivněná velikostí částí a jejich 

koncentrací ve vzduchu. V zařízeních chemických technologií může vzniknout Runaway 

reakce, tedy nežádoucí reakce nebo příliš rychlý průběh žádoucí reakce nebo vniknutí 

vzduchu do zařízení. [2] 

Předpokládaný výskyt výbuchu hrozí v objektech, kde se skladují, vyrábí, zpracovávají 

a vznikají látky schopné výbuchu, přepravují nebo unikají nebezpečné látky, provozují 

technologická zařízení s obsahem látek schopných výbuchu, používají hořlavé kapaliny při 

vyšších teplotách, probíhá nedokonalé hoření, chemický nebo tepelný rozklad látek nebo 

u zařízení, která jsou provozována s přetlakem nebo tam přetlak může vzniknout.  

Následkem výbuchu může dojít k usmrcení či poranění osob, narušení konstrukcí, 

poškození nebo destrukci budov, vzniku a rozšíření požáru, uvolnění toxických látek nebo 

zplodin hoření, poškození zásobníků nebezpečných látek a jejich následný únik, poškození 

technologických zařízení, rozvodů energií apod.  

 

7.2.3 Únik nebezpečné látky  

Při úniku nebezpečných látek se jedná o nekontrolovatelný únik hořlavých, výbušných, 

toxických, radioaktivních či jinak zdraví škodlivých látek. K takovému úniku může dojít ze 

stacionárních zdrojů, jakými jsou průmyslové podniky, sklady, čerpací stanice a jiné nebo ze 

zdrojů mobilních, tedy dopravních prostředků, které převážejí tyto látky po železnici nebo 

silnici, popř. po vodních cestách. Vyloučit nelze ani úniky nebezpečných látek z potrubí 

a produktovodů.  [2] 
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K úniku toxických kapalin dochází především z potrubí, při výrobě nebo během 

přepravy. Tyto úniky jsou velmi nebezpečné také pro životní prostředí, zejména pro vodní 

zdroje nebo pro zemědělskou půdu. Při úniku toxických plynů je rozhodující, zda se jedná 

o plyny lehké např. amoniak nebo o plyny těžké a směsi jako je např. chlor. Lehké plyny 

stoupají vzhůru a později difundují neutrálně. Uniklé zkapalněné plyny, které se směšují se 

vzduchem pak tvoří studené těžké směsi. Těžké plyny a směsi se naopak šíří horizontálně 

a mohou být prouděním větru zaneseny do zalidněných oblastí nebo se mohou hromadit 

v prohlubních. [2] 

K úniku nebezpečné látky může dojít neopatrností obsluhy, poruchou technologie 

výroby, při skladování nebo při přepravě nehodou dopravního prostředku, ale také přičiněním 

živelné pohromy při povodních, sesuvu půdy, větrných poryvech nebo zemětřesení. Vyloučit 

nelze ani cizí úmyslné zavinění nebo terorismus. Může se jednat o únik provozních kapalin 

(nafta, benzín, barvy, oleje apod.) nebo o únik látek využívaných při výrobních procesech 

(chlor, amoniak, kyselina sírová, kyanovodík, formaldehyd apod.). 

Následkem úniku a šíření toxických látek dochází k ohrožení života a zdraví lidí, které 

mohou skončit smrtí, zamořením životního prostředí, kontaminací terénů. Mnohé toxické 

látky se mohou stát iniciátorem požáru nebo výbuchu.   

V úpravnách vody je nejvíce používanou nebezpečnou látkou chlor, který se využívá 

pro dezinfekci a hygienické zabezpečení pitné vody.  

 

7.2.4 Technické závady na zařízení 

Technické závady vznikají v důsledku špatného nebo zastaralého technického stavu 

výrobního zařízení, které je vystaveno opotřebení, korozi, usazování nežádoucích látek či 

mechanickému nárazu, popř. nevhodným technologickým postupům, neodborné manipulaci 

a odchylkám od normálních provozních podmínek. Poškozeny mohou být také řídící, 

bezpečnostní a kontrolní systémy, které mohou být vyřazeny z činnosti opotřebovanou 

součástkou nebo procesní chybou.  

Předmětem technických závad v úpravnách vody mohou být jednotlivé částí 

technologického zařízení výroby pitné vody. Může dojít především k poškození čerpadel, 

míchadel, filtrů, čiřičů, dále k poškození vodovodních potrubí, ventilů, přírub, hladinoměrů, 

řídících jednotek, čidel apod.   

Mezi technické závady můžeme řadit také výpadek elektrického proudu nebo poškození 

rozvodů elektrického proudu, ke kterému dochází vlivem přírodních faktorů, např. vichřicí, 

zemětřesením, bleskem, náporem sněhu nebo mrazu. Dalšími příčinami výpadků proudu bývá 
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zkrat, přetěžování rozvodů a chyba může být i na straně elektrárny nebo v distribučním 

systému. Proti přerušení dodávek elektrické energie jsou úpravny většinou vybaveny 

záložními zdroji např. generátory, které umožňují překonat dobu výpadku elektřiny.  

 

7.3 Lidský faktor 

Jestliže posuzujeme možná ohrožení úpraven pitné vody, nemůžeme opomenout ani 

zásah člověka, neboť člověk představuje jeden z nerizikovějších faktorů. Tato kapitola proto 

pojednává o možných rizicích pocházejících ze strany člověka a to z hlediska jeho 

protiprávního jednání.  

 

7.3.1 Sabotáž, pomsta 

V současné době roste rozhořčení a znepokojení lidí, kteří jsou deprimováni vývojem 

ekonomické, politické i společenské situace v zemi. Roste xenofobní a rasistické smýšlení 

a celková nesnášenlivost a nespokojenost mezi obyvatelstvem. Takovéto rozpoložení může 

vést ke snaze některých osob k útokům na objekty a jedním z těchto cílů mohou být také 

úpravny pitné vody. Může se jednat o nespokojeného zaměstnance nebo jen někoho, kdo chce 

upozornit na sebe nebo některý ze společenských problémů dneška, ale může jít také 

o vydírání za účelem získání finančních prostředků, vyřizování si účtů nebo jen nenávist 

k celému světu. 

Formy takovýchto činů mohou být různé: použití nástražných výbušných systémů, 

zakládání požárů např. zápalnými láhvemi, narušení zařízení pro technologii úpravy vody či 

porušení zásobníků na skladování chloru nebo jiných chemických látek apod.  

 

7.3.2 Terorismus 

Terorismus můžeme charakterizovat jako hrubé zastrašování a nezákonné použití síly 

vůči jednotlivci nebo skupině osob či majetku se záměrem zastrašit vládu dané země, její 

obyvatelstvo nebo určitou skupinu obyvatel a dosáhnout tak politických, náboženských nebo 

ideologických cílů. Silný psychologický efekt, který doprovází teroristické útoky a vyvolává 

strach mezi obyvatelstvem  a následně i vládou, pomáhá těmto skupinám uskutečňovat 

sledované cíle. [35] 

Formy terorismu mohou být různé, může se jednat o terorismus ekonomický, 

psychologický, politický, s použitím konvenčních zbraní, nukleární, biologický, chemický 

nebo kombinovaný a globální. [35] 
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I přesto, že se Česká republika doposud nestala terčem útoku některé z teroristických 

skupin a nevyskytují se ani žádné podstatné znaky, které by tomu nasvědčovaly, nemůžeme 

tuto hrozbu jednoznačně vyloučit. Úpravna vody jako jeden z prvků kritické infrastruktury se 

tak může stát vhodným cílem případné teroristické agrese, jejímž výsledkem by byla nejenom 

zranění a smrtelná zranění zaměstnanců úpravny, ale došlo by také k ohrožení obyvatelstva 

přerušením zásobování pitné vody nebo výrazným zhoršením kvality pitné vody v případě 

biologického nebo chemického terorismu.  

V případě úpravny vody tak můžeme uvažovat o ohrožení nebezpečnými biologickými 

a chemickými látkami a použití nástražného výbušného systému, což je popsáno 

v následujících kapitolách.  

 

7.3.3 Použití biologických látek 

Biologické látky jsou živé mikroorganismy nebo jejich produkty, které vyvolávají 

onemocnění nebo smrt osob nebo úhyn zvířat a rostlin. Dělí se do šesti základních skupin, a to 

na bakterie, rickettsie, viry, plísně (houby), toxiny a geneticky modifikované organismy. 

Závažnost biologických látek je především v hromadném až masovém nakažení a úmrtí osob 

a tím vyčerpání zdravotnického materiálu, personálu i kapacit a  ve schopnosti těchto látek 

rozmnožovat se v tělech napadených osob.  

Použití těchto látek má specifické požadavky týkající se dostupnosti a dostatečné 

účinnosti mikroorganismu, jejího snadného rozmnožování, uchovávání a přepravování na 

místo útoku. Mechanické šíření biologických agens může probíhat několika způsoby: 

vdechnutím (inhalací) infekčního aerosolu, požitím (ingescí) kontaminované stravy nebo 

pitné vody a kůží (inokulací) pomocí infikovaných přenašečů. [28,40] 

V případě kontaminace vody je nebezpečná nejen voda pitná, ale i voda používaná ke 

koupání, mytí apod. Biologické látky mohou ve vodě přežívat i několik měsíců. Z důvodu 

naředění těchto látek ve vodě se uplatní především látky, které vyvolávají infekční 

onemocnění už při použití malého množství, jedná se např. o choleru nebo botulotoxin 

a shigatoxin, které si zachovávají toxické účinky i při velkém naředění.  

Cholera je akutní bakteriální střevní onemocnění vyznačující se bolestnými vodnatými 

průjmy, zvracením, křečemi v lýtkách, poklesem tlaku a následnou anurií. Jejím původcem je 

bakterie Vibrio cholerae a přenáší se fekálně-orální cestou nejčastěji požitím kontaminované 

vody.  

Botulotoxin je produktem bakterie Clostridium botulinum a botulismus není toxickou 

chorobou, ale jedná se o otravu způsobenou právě tímto toxinem. V případě bioterorismu se 
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uvažuje o použití krystalické velmi čisté formě botulotoxinu, ovšem u velkých vodních zdrojů 

by došlo k naředění a proces úpravy vody by značnou část této látky mohl odstranit. [28,40] 

Problém při zneužití biologických agens ve vodárně je především obstarání 

dostatečného množství biologického materiálu a jeho dávkování, neboť při aplikaci do vody 

dojde k naředění látky a tím i snížení nebezpečné koncentrace a také schopnost látek 

rozpouštět se ve vodě může být problematická. Mimo to je ve vyspělých zemích struktura 

čištění vody a následná dezinfekce chlorem na vysoké úrovni. 

 

7.3.4 Použití chemických látek 

Za chemické látky jsou považovány látky vysoce toxické, toxické nebo zdraví škodlivé 

vyskytující se v plynném, kapalném nebo pevném skupenství, které mohou i ve velmi malém 

nebo malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví, dočasné 

zneschopnění nebo trvalou újmu na zdraví a nebo mohou způsobit i smrt lidí, zvířat nebo 

mohou zničit rostliny (herbicidy, které zasahují zelené části rostlin a jsou určeny k ničení 

úrody a sterilizaci půdy). [28,40] 

Každá toxická látka působí na organismus ve čtyřech základních dějích: vstřebávání –  

postup, kterým se jed dostává do krevního oběhu (transportní systém), transport – velká část 

jedů je vázána na bílkoviny nebo na krevní složky, některé z těchto látek se hromadí v tkáních 

a postupně se uvolňují a následně způsobují další otravy, metabolický efekt včetně 

vylučování – probíhá především v játrech, popř. v ledvinách či plících a toxický efekt – 

závisí na typu látky, kdy některé látky mají vysokou schopnost vázat se v určitých orgánech 

např. mozku, plících, játrech apod. 

Chemické látky se mohou do těla dostávat několika bránami vstupu: zažívací cestou 

(orálně) – látka se polknutím dostane do žaludku a dalších částí trávícího ústrojí, kde dochází 

ke vstřebávání původní nebo přeměněné formy, dýchací cestou (inhalací) – látka je 

vdechována ve formě plynu nebo drobných kapének a proniká dýchacími cestami do plicních 

sklípků, kde se vstřebává, kůži (perkutánně) a sliznicí – některé plynné, kapalné i pevné látky 

mohou pronikat do organismu i prostřednictvím neporušené pokožky a sliznicemi, a to 

především sliznicí v očním spojivkovém vaku. [28,40] 

 

Toxické látky se na základě převažujících účinků na systémové úrovni dělí na látky: 

 nervově paralytické – působí na centrální a periferní nervový systém (G-látky: sarin, 

soman, tabun, cyklosin, V-látky: látka VX, látky se střední těkavostí: IVA) 

 zpuchýřující – vyvolávají tvorbu puchýřů a působí toxicky na imunitní systém 
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a ribonukleové kyseliny (yperity: sirný, oxolový, dusíkový, látky obsahující arzén: lewisit, 

alkylarziny PE, ED, MD) 

 dusivé – způsobují toxický otok plic zásahem na membrány plicních sklípků (chlor,  

fosgen, difosgen, chlorpikrin) 

 všeobecně jedovaté – blokují přenos kyslíku z krve do tkání (kyanovodík, chlorkyan,  

bromkyan, arzenovodík, fluoroctany, oxid uhelnatý) 

 zneschopňující – způsobují dočasné fyzické nebo psychické zneschopnění organismu;  

ve většině případů nezpůsobují smrt (kyselina d-lysergová a její deriváty: LSD-25, ALD-52, 

LAE-32, estery kyseliny glykolové: atropin, skopolamin, ditran, BZ, TB, aziridiny, 

tremorogenní a lathyrogenní látky) 

 dráždivé – působí na horní cesty dýchací, kůži nebo se jedná o látky slzotvorné 

(bromacetofenon, chloracetofenon CN, 2-chlorbenzalmalondinitril CS, difenylchlorarzin DA, 

difenylkyanarzin DC) [26,28,40] 

V případě chemických látek se nemusí jednat jen o chemický terorismus s přímým 

použitím bojových otravných látek či jiných chemických škodlivin, ale může jít také o útok 

na objekty a zařízení, kde se chemické látky vyrábějí nebo skladují s cílem zamořit okolí 

takových objektů, půdy nebo vodní zdroje. K hromadné intoxikaci osob může dojít i při 

průmyslových haváriích, které jsou spojeny s únikem chemických škodlivin a týkají se 

objektů, kde se tyto škodlivé látky nacházejí anebo se může jednat o havárie během přepravy 

takovýchto látek.  

 

7.3.5 Použití nástražného výbušného systému 

Použití nástražného výbušného systému (dále jen NVS) patří mezi nejčastější 

a nejrozšířenější způsob útoku, který se vyznačuje silným destruktivním účinkem a může 

s sebou nést i riziko ohrožení chemickým nebo biologickým popř., radiačním materiálem.  

NVS se rozumí systém, který se skládá z výbušné nebo zápalné látky (vysoce hořlavá 

látka, výbušná směs, trhaviny či výbušný plyn) či pyrotechnického prostředku a iniciačního 

prvku (ty mohou být dálkově ovládané, časové, citlivé na vnější podněty a kombinované), 

přičemž celý systém je skrytý v obalu zpravidla zakrývajícím jeho pravý účel např. ocelová 

trubka, krabice, bedna, kufr nebo jakýkoliv předmět denní potřeby. 

Záměrem pachatele využívajícího NVS je především snaha způsobit co největší škody 

na majetku a zdraví a životech lidí, přičemž nebere ohled na nezúčastněné osoby, anebo 

mohou být využívány ke zničení veškerých stop při páchaní trestné činnosti. [17,36] 
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Účinky, které napáchá NVS se dělí na: 

1. prvotní  

 tlaková vlna – v okolí výbuchu dochází k rozpínání zplodin výbušné přeměny, 

jakmile detonační vlna dosáhne povrchu nálože, začíná rozlet silně stlačených plynných 

zplodin výbuchu. Při výbuchu na povrchu expandující plyny silně stlačují a současně 

vytlačují okolní vzduch a vnější hranice stlačené vrstvy tvoří čelo vzdušné rázové vlny. 

Tlaková a rázová vlna pak působí na lidské tělo i na předměty. 

 seismická vlna – ta může vzniknout v případě, že NVS obsahuje velké množství 

výbušné látky a způsobuje poškození statiky budov. 

 vysoká teplota, zvukový efekt  

 

2. druhotné 

 fragmentační – tyto účinky vznikají působením tlakové vlny na obal NVS a na 

předměty vyskytující se v okolí výbuchu. Drobné střepiny a fragmenty jsou tlakovou vlnou 

urychleny a při nárazu na lidský organismus mohou zranit nebo i zabít.  

 pád uvolněných předmětů – tlakové nebo seismické vlny působí na předměty v okolí  

výbuchu. Ty které se vyskytují ve výšce a nejsou dostatečně upevněny mohou být vlivem 

šířících se vln shozeny, čímž získávají značnou energii a při dopadu na člověka mohou zranit 

nebo způsobit smrt. 

 poškození vedení nebo zásobníků – působením tlakové nebo seismické vlny výbuchu 

může dojít k poškození vedení elektrického proudu, vody, plynu, páry nebo zásobníků 

topného oleje, benzínu, nafty, barev, ředitel apod., které se vyskytují poblíž místa výbuchu, 

popř. i ty nacházející se pod zemí. 

 požár – vzniká působením tepla uvolněného při výbuchu na lehce zápalné látky, 

v takovém případě jsou škody na majetku větší než při pouhém výbuchu 

 panika – výbuch působí a ovlivňuje psychiku člověka, ten pak není schopen 

rozumného myšlení a je silně ovlivněn pudem sebezáchovy, což může vést ke zranění dalších 

osob, např. ušlapáním. [17,36] 

 

V případě použití NVS vůči úpravně vody dochází k narušení statiky budovy, 

k poničení zařízení a technologie, také je ohroženo zdraví a životy osob nacházejících se 

v objektu nebo v jeho okolí a v neposlední řadě může dojít k úniku nebezpečných látek 

nacházejících se v úpravně, a to hlavně chloru. 
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8 Analýza rizik 
V této kapitole se vedle obecného popisu analýzy rizik a jejich metod věnuji především 

analýze a hodnocení rizik s cílem vytvořit přehled o zdrojích možných rizik v úpravně vody 

Podhradí, které mohou závažným způsobem narušit výrobu a dodávku pitné vody 

do Ostravského oblastního vodovodu.  

Hodnocení rizik je povinnost vyplývající ze zákonných předpisů a norem a jde 

o nezbytnou podmínku pro efektivní řízení rizik.  

Analýzu rizik lze označit za proces zaměřený na identifikaci a kvantifikaci zdrojů 

ohrožujících životy a zdraví osob, životní prostředí a majetek, stanovení jejich 

pravděpodobností a dopadů.  

 

Analýza rizik zahrnuje : 

 identifikaci zdrojů rizika 

 určení možných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou vést k závažné havárii 

 odhad dopadů možných scénářů závažných havárií na zdraví a životy lidí, 

hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek 

 odhad pravděpodobností scénářů závažných havárií 

 stanovení míry rizika 

 hodnocení přijatelnosti rizika vzniku závažných havárií [3] 

 

8.1 Metody hodnocení rizik 

Metody, jimiž můžeme provádět hodnocení rizik lze rozdělit do několika skupin, a to 

podle stupně podrobnosti analýzy a podle schopnosti kvantifikace míry rizika.  

 

I. Podle stupně podrobnosti: 

1. Srovnávací metody 

Srovnávacími metodami lze identifikovat zdroje rizika a provádí se především formou 

porovnávání a aplikování provozních zkušeností v kombinaci s prohlídkou zařízení s cílem 

upozornit na slabá místa zařízení nebo systému. Těmito metodami však nelze vyčíslit míru 

rizika.  

K nejznámějším metodám patří např.:  

 Bezpečnostní prohlídka (Safety Review) 
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 Analýza kontrolním seznamem (Checklist Analysis) 

 Relativní klasifikace (Relative Rating) [13] 

 

2. Analytické metody založené na deterministickém přístupu 

Těmito metodami lze provádět identifikaci zdrojů rizika systematickou analýzou příčin 

vzniku nebezpečných událostí a scénářů rozvoje nebezpečné události. Mezi tyto metody se 

řadí např.:  

 Předběžná analýza ohrožení (Preliminary hazard analysis) 

 Co se stane, když … (What if?) 

 Analýza zdrojů rizika a provozuschopnosti (Hazard and Operability Analysis) 

 Analýza příčin a následků poruch (Failure Mode and Effects Analysis) 

 Analýza stromem poruch (Fault Tree Analysis) - nekvantitativní 

 Analýza stromem události (Event Tree Analysis) - nekvantitativní 

 Analýza příčin a následků (Cause – Consequence Analysis) 

 Analýza lidské spolehlivosti (Human Reliability Analysis) [13] 

 

3. Analytické metody založené na pravděpodobnostním přístupu 

Principem těchto analýz je stanovení pravděpodobnosti výskytu poruch, chyb 

a nepříznivých vlivů a výpočet pravděpodobnosti vzniku nebezpečné události na základě 

matematicko-statistických metod. Z těchto metod můžeme jmenovat např.: 

 Analýzu stromem poruch (Fault Tree Analysis) – kvantitativní 

 Analýzu stromem událostí (Evant Tree Analysis) – kvantitativní 

 Blokový diagram (Block Diagram) 

 Markovovy řetězce (Markov Chains) [13] 

 

II. Podle schopnosti kvantifikace míry rizika: 

1. Metody kvalitativní 

Pomocí kvalitativních metod jsou rizika vyjádřena slovním popisem, pravděpodobnosti 

<0;1> nebo určitým rozsahem <1;10>. Tyto metody se vyznačují nenáročností zpracování 

avšak jsou ovlivněny subjektivitou hodnotitele. Vychází z expertního odhadu 

a brainstormingu. [13] 
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2. Metody semikvantitativní 

Tyto metody doplňují kvalitativní metody bodovými hodnotami s cílem vytvořit takové 

bodové stupnice, které jsou podrobnější a umožňují tak lepší kontrolu a srovnání oproti 

kvalitativním metodám. [13] 

 

3. Metody kvantitativní (pravděpodobnostní) 

U těchto metod se využívají matematické výpočty rizika z četnosti výskytu ohrožení 

a jejího dopadu. [13] 

 

8.2 Posouzení rizik metodou SWOT  

SWOT analýza představuje komplexní metodu kvalitativního hodnocení. Princip této 

metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř 

základních skupin (obrázek číslo 5): 

 Silné stránky (Strengths) - přednosti 

 Slabé stránky (Weaknesses) – nedostatky 

 Příležitosti (Opportunities) – možnosti 

 Hrozby (Threats) – rizika [5] 

 

Výsledkem SWOT analýzy je možnost rozvíjet silné stránky s využitím potencionálních 

příležitostí a odstraňovat stránky slabé a předcházet tak možným rizikům. 
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Obrázek číslo 5: Grafické schéma SWOT analýzy [5] 
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Postup pro zpracování SWOT analýzy:  

 

1. vytvoření expertního týmu se znalostí prostředí a problematiky 

2. vytvoření tabulky  

3. zvolení hodnotících ukazatelů  

4. vytvoření bodové stupnice, která ukazatelům přiřadí ocenění (např. 1-5, 1-7, 1-9) 

5. bodové součty zapsané do tabulky, umožňují předběžně ohodnotit riziko 

6. výstupem jsou postupy vedoucí k maximalizaci předností a příležitostí a minimalizaci 

nedostatků a hrozeb [5] 

 

8.2.1 Zpracování SWOT analýzy 

SWOT analýza, která je uvedena v tabulce číslo 3, byla zpracována především se 

zaměřením na hodnocení zajištění plynulosti dodávek pitné vody z úpravny vody Podhradí do 

Ostravského oblastního vodovodního řádu.  

Zvolené ukazatele jsem hodnotila bodovou stupnicí 1 – 7, která je uváděná jako 

optimální. Číslu 1 v této stupnici je přiřazena hodnota „nejméně významná“,  číslo 5 je 

hodnotou „významnou“ a číslo 7 je označeno jako hodnota „nejvíce významná“. 

 

Tabulka číslo 3: SWOT analýza zajištění výroby a dodávek pitné vody z úpravny do 

vodovodního řádu 

 

 Silné stránky Body Slabé stránky Body 
1. Legislativní podpora 7 Velký počet osob zásobených 

pitnou vodou z úpravny 
6 

2. Existence bezpečnostní 
dokumentace 

6 Zastaralé technologické 
zařízení 

5 

3. Několikanásobná kontrola 
nezávadnosti vody  

6 Výskyt chemikálií (chlor) 6 

4. Možnost fungování poloviny 
úpravny  

5 Nedostatečné zabezpečení 
objektu úpravny 

6 

5. Zásoba pitné vody na určitou 
dobu 

5 Blízkost Střední školy Vítkov 
– Podhradí 

5 

6. Pravidelné kontroly a školení 7 Absence automatizace systému 5 
7. Omezený počet osob mající 

přístup k chemikáliím 
6   

8. Režim kontroly vstupu a 
vjezdu osob a vozidel 

7   

9. Signalizace úniku chemikálií 6   
 Součet bodů 55 Součet bodů 33 
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 Příležitosti Body Hrozby Body 
1. Zvýšení bezpečnostních prvků 

k zabezpečení objektu 
7 Požár, výbuch 6 

2. Zlepšení bezpečnostních prvků 
týkajících se chemikálií 

6 Porucha funkčnosti zařízení 5 

3. Modernizace technologického 
zařízení úpravy vody 

 Výpadek dodávky energie 3 

4. Využívání nových technologií 
pro dezinfekci vody 

6 Selhání lidského faktoru 
(špatné dávkování chloru, 
neopatrnost) 

6 

5. Informování obyvatelstva pro 
případ úniku chloru 

5 Sabotáž, protiprávní jednání, 
neoprávněný vstup 

7 

6. Informování a školení studentů 
Střední školy Vítkov-Podhradí 

5 Únik chloru 7 

7. Získávání finančních zdrojů  5 Ohrožení zdrojů surové vody 
(Kružberk, Slezská Harta) 

5 

8.   Zvýšení nebo snížení přítoku 
surové vody 

4 

9.   Přírodní katastrofa - vichřice, 
arktické mrazy 

4 

10.   Povodeň  2 
11.   Nedostatek finančních 

prostředků na bezpečnostní 
opatření 

5 

 Součet bodů 34 Součet bodů 54 
 

Z výsledků provedené SWOT analýzy vyplývá, že poměr mezi analýzou pozitiv 

a negativ, stejně tak jako mezi interní a externí analýzou je vcelku vyrovnaný.   

Slabými stránkami sledované problematiky je především velký počet osob zásobených 

pitnou vodou z úpravny vody Podhradí, výskyt nebezpečného chloru a nedostatečné 

bezpečnostní zajištění objektu úpravny. 

Za největší hrozby nebo rizika z pohledu zajištění výroby a zásobování pitnou vodou je 

označena sabotáž, protiprávní jednání a neoprávněný přístup do objektu, únik chloru, požár 

a výbuch. 

Hlavními příležitostmi jsou zejména možnosti zlepšení a zvýšení bezpečnostních prvků 

v zabezpečení objektu úpravny, dále bezpečnostních prvků týkajících se chemikálií, a to 

především chloru a využívání nových technologií úpravy a dezinfekce vody, které by 

představovaly nižší riziko vzniku technologických havárií nebo úniku chloru. 
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8.3 Posouzení rizik metodou FMEA  

K identifikaci zdrojů rizika jsem dále použila metodu analýzy příčin a následků poruch 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis).  

Princip metody FMEA vychází z kvantifikace četnosti poruch, jejich závažnosti 

a snadnosti jejich odhalení.  

Samotné hodnocení zdrojů rizika touto metodou se soustřeďuje na tři hlediska, která 

jsou hodnocená stupnicí bodů od 1 do 10 (tabulka číslo 4). 

Hodnotí se tedy: 

 pravděpodobnost výskytu poruchy (jevu) N 

 význam poruchy (jevu) P 

 pravděpodobnost odhalení poruchy (jevu) H 

Následuje výpočet tzv. rizikového prioritního čísla (RPN), které je tvořeno součinem 

příslušných bodových ohodnocení daných kritérií (N x P x H). Výsledky tohoto hodnocení se 

pak zavádějí do kvalitativní systematické tabulky, kde se také udávají návrhy na bezpečnostní 

zlepšení u jednotlivých položek v tabulce.  

Pomocí hodnot RPN lze vzájemně porovnávat dané scénáře a vyhodnocovat ty, které 

jsou pro danou situaci nejzávažnější a bylo by vhodné je detailněji analyzovat pomocí 

kvantitativních metod. [11,27] 

 

Tabulka číslo 4: Bodové hodnocení kritérií FMEA analýzy [5] 

Význam (dopad) N Pravděpodobnost výskytu P 

Sotva postřehnutelný 1 Nepravděpodobná 1 

Bezvýznamný 2 - 3 Velmi malá 2 - 3 

Středně významný 4 - 6 Malá  4 - 6 

Závažný 7 - 8 Mírná 7 - 8 

Mimořádně závažný 9 - 10 Vysoká 9 - 10 

Pravděpodobnost odhalení H Rizikové prioritní číslo RPN 

Vysoká 1 RPN  = N x P x H 

 

 

 

 

Mírná 2 - 5 

Malá 6 - 8 

Velmi malá 9 

Nepravděpodobná 10 
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8.2.1 Zpracování FMEA analýzy 

Samotné hodnocení rizik pomocí metody FMEA bylo provedeno ze tří hledisek, a to 

z pohledu přírodních a technických vlivů a z pohledu protiprávních činností způsobených 

člověkem. Samotná analýza, která je uvedena v tabulkách číslo 5, 7 a 9, byla zaměřena 

především na hodnocení zabezpečení plynulosti výroby a dodávek pitné vody.  

Stanovení míry tolerance rizika pak bylo provedeno pomocí Paretova principu 80/20 

a graficky znázorněno Lorenzovou křivkou (tabulka číslo 6, 8 a 10, graf číslo 1 až 6). 

Jednotlivá rizika byla seřazena podle závažnosti na základě rizikového prioritního čísla 

a  byl proveden procentuální přepočet jednotlivých rizik jejichž celková suma tvoří 100%. 

Jednotlivým rizikům pak bylo podle jejich bodové hodnoty přiřazeno procentuální vyjádření, 

tedy kumulativní četnost. Procentuální vyjádření jednotlivých rizik byla postupně sčítána 

od nejvyšších hodnot až do celkového součtu 80%.   

Identifikovaná rizika spadající do stanoveného limitu 80% byla identifikována jako 

rizika nepřijatelná, a pro ně byly navrženy další opatření. Ostatní rizika byla vyhodnocena 

jako přijatelná, která není nutné dále řešit.  
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Tabulka číslo 5: Analýza rizik – Přírodní vlivy 

 

IDENTIFIKACE PROCESU ÚPRAVNA VODY PODHRADÍ – PŘÍRODNÍ VLIVY 

SCÉNÁŘ PROJEV NÁSLEDEK PŘÍČINA 
KONTROLNÍ 

OPATŘENÍ 

V
Ý

Z
N

A
M

 

V
Ý

SK
Y

T
 

O
D

H
A

L
E

N
Í 

R
P

N
 

DOPORUČENÁ 

OPATŘENÍ 

1. zemětřesení Narušení statiky 
budovy, přerušení 
dodávek energií 

Poškození 
technologického 
zařízení, únik 
chloru, přerušení 
výroby 

Posun zemských 
ker, propad 
zemských dutin 

Záložní zdroje 
elektrické 
energie, 
železobetonový 
skelet budovy 

7 2 1 14 Sledování 
aktuálních meteo 
informací, revize 
záložního zdroje 
elektrické 
energie, sledování 
stavu budovy 

2. sesuv půdy Narušení statiky 
budovy, přerušení 
dodávek energií 

Poškození 
technologického 
zařízení, únik 
chloru, přerušení 
výroby 

Zemětřesení, 
atmosférické a 
klimatické faktory 

Záložní zdroje 
elektrické 
energie, 
železobetonový 
skelet budovy 

6 1 1 6 Revize záložního 
zdroje elektrické 
energie, sledování 
stavu budovy a 
podloží 

3. povodeň Zvýšená hladina 
vodního toku 

Zatopení objektu 
chlorovny, 
zařízení 

Vydatné deště, 
tání sněhu, 
porušení hrází 
Kružberk, Slezská 
Harta 

Objekt stojí na 
vyvýšeném místě 

7 2 1 14 Sledování 
aktuálních meteo 
informací, 
spolupráce 
s vodním dílem 
Kružberk 
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IDENTIFIKACE PROCESU ÚPRAVNA VODY PODHRADÍ – PŘÍRODNÍ VLIVY 

SCÉNÁŘ PROJEV NÁSLEDEK PŘÍČINA 
KONTROLNÍ 

OPATŘENÍ 

V
Ý

Z
N

A
M

 

V
Ý

SK
Y

T
 

O
D

H
A

L
E

N
Í 

R
P

N
 

DOPORUČENÁ 

OPATŘENÍ 

4. sněhová 
kalamita, náledí 

Poškození 
elektrických 
vedení, přerušení 
zásobování 

Přerušení 
dezinfekce vody, 
přerušení výroby 

Dlouhodobé 
vydatné sněžení, 
arktické mrazy 

Zásoba chemikálií 5 5 1 25 Sledování meteo 
informací, 
dostatek 
posypového 
materiálu, 
smlouva s TS na 
údržbu hlavních 
komunikací 

5. vichřice Poškození 
elektrických 
vedení 

Přerušení výroby Vyrovnávání 
rozdílných 
atmosfér. tlaků 

Záložní zdroj 
elektrické energie 

4 7 1 28 Sledování meteo 
informací, revize 
záložního zdroje 

6. požár  „Horká“ 
mimořádná 
událost 

Poškození 
objektu, přerušení 
výroby 

Zásah bleskem, 
samovznícení 

Požární hlásiče, 
kontroly 

5 7 2 70 Zásah hasičů, 
instalace 
stabilních 
hasících přístrojů 

7. vedra, sucha Nedostatek 
surové vody  

Přerušení výroby Nepříznivé 
klimatické 
podmínky, 
zhoršení kvality 
vody 

Náhradní zdroj 
surové vody 
(omezený) 

7 3 1 21 Sledování 
meteorologických 
informací 
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Tabulka číslo 6: Výpočet Paretova principu pro přírodní vlivy 

 Scénář N P H RPN Paretův princip 

1. Požár 5 7 2 70 39,33 

2. Vichřice 4 7 1 28 15,73 

3. Sněhová kalamita, náledí 5 5 1 25 14,04 

4. Vedra, sucha 7 3 1 21 11,80 

5. Povodeň 7 2 1 14 7,87 

6. Zemětřesení 7 2 1 14 7,87 

7. Sesuv půdy 6 1 1 6 3,36 

 

Na základě provedeného výpočtu Paretova principu pro přírodní vlivy vyplývá, že míra 

tolerance rizika je RPN ≥ 21. Pro rizika, která překračující tuto míru je tedy potřeba navrhnout 

inovativní opatření.  

 

Graf číslo 1: Grafické znázornění analýzy FMEA pro přírodní vlivy 
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Graf číslo 2: Lorenzova křivka pro přírodní vlivy 
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Tabulka číslo 7: Analýza rizik – Technické vlivy 
 
 

IDENTIFIKACE PROCESU ÚPRAVNA VODY PODHRADÍ – TECHNICKÉ VLIVY 

SCÉNÁŘ PROJEV NÁSLEDEK PŘÍČINA KONTROLNÍ 

OPATŘENÍ 

V
Ý

Z
N

A
M

 

V
Ý

SK
Y

T
 

O
D

H
A

L
E

N
Í 

R
P

N
 

DOPORUČENÁ 

OPATŘENÍ 

1. Požár „Horká“ 
mimořádná 
událost 

Poškození 
zařízení, 
přerušení výroby, 
zranění 

Závada 
elektroinstalace, 
manipulace 
s otevřeným 
ohněm 

Požární čidla, 
hasící přístroje, 
protipožární 
školení 

7 7 3 147 Zásah hasičů, 
stabilní hasící 
zařízení 

2. Výbuch plynu Poškození objektu 
a zařízení 

 

Přerušení výroby, 
únik chloru, 
zranění a smrtelná 
zranění osob 

Únik plynu Čidla úniku 
zemního plynu, 
kontroly, revize 

9 7 2 126 Kontrola a 
revize plynové 
kotelny, stabilní 
hasící zařízení 

3. Únik chloru při 
manipulaci 

Zamoření objektu Zranění osob Lidská chyba, 
vada materiálu 

Čidla úniku 
chloru, pračka 
vzduchu, školení 

8 6 5 240 Revize a 
kontrola čidel, 
mimořádná 
cvičení 

4. Záměna 
chemikálií 

Kontaminace 
vody 

Zhoršená kvalita 
pitné vody 

Lidská chyba, 
chybné značení 

Několikanásobná 
kontrola, odlišné 
kontejnery, 
bezpečnostní 
značení 

5 3 5 75 Školení, 
zvyšování 
kvalifikace, 
přechod na jiné 
technologické 
postupy 
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IDENTIFIKACE PROCESU ÚPRAVNA VODY PODHRADÍ – TECHNICKÉ VLIVY 

SCÉNÁŘ PROJEV NÁSLEDEK PŘÍČINA KONTROLNÍ 

OPATŘENÍ 

V
Ý

Z
N

A
M

 

V
Ý

SK
Y

T
 

O
D

H
A

L
E

N
Í 

R
P

N
 

DOPORUČENÁ 

OPATŘENÍ 

5. Záměna ventilů Únik 
nebezpečných 
látek 

Zranění osob, 
kontaminace 
vody, objektu 

Lidská chyba, 
nedostatečná 
kontrola 

Školení, kontroly 6 4 3 72 Bezpečnostní 
značení, 
kontrola značení 

6. Nedostatek 
chemikálií 

Znemožnění 
dávkování 
chemikálií 
 

Přerušení výroby 
a dezinfekce pitné 
vody 

Lidská chyba Předzásobení 
chemikáliemi 

5 3 4 60 Školení, 
kontrolování 
propočtů daného 
množství 

7. Porucha 
dávkování 
chemikálií 

Nesprávné nebo 
žádné dávkování 
chemikálií 

Přerušení výroby 
a dezinfekce pitné 
vody 

Lidská chyba, 
porucha zařízení 
na dávkování 
chemikálií 

Revize, kontroly, 
zdvojené zařízení 
schopné pracovat 
na poloviční 
výkon 

5 5 4 100 Provádění 
častější údržby, 
modernizace 
zařízení 

8. Dlouhodobý 
výpadek 
elektrického 
proudu 

Nefunkčnost 
zařízení na 
výrobu a 
dezinfekci vody 

Přerušení výroby 
a dezinfekce pitné 
vody 

Zkrat, přetížení 
sítě 

Záložní zdroje 
elektrické 
energie, Plán 
opatření při 
výpadku 

6 4 3 72 Revize a 
kontroly 
záložních zdrojů 

9. Porucha 
pomocných 
zařízení 
(čerpadla, 
míchadla) 

Nefunkčnost 
zařízení na 
výrobu a 
dezinfekci vody 

Přerušení výroby 
a dezinfekce pitné 
vody 

Únava materiálu, 
nedostatečná 
kontrola a údržba 

Revize, 
pravidelné 
kontroly, 
zdvojené zařízení 
schopné pracovat 
na poloviční 
výkon 

5 3 5 75 Modernizace 
zařízení, 
náhradní prvky 
zařízení 
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IDENTIFIKACE PROCESU ÚPRAVNA VODY PODHRADÍ – TECHNICKÉ VLIVY 

SCÉNÁŘ PROJEV NÁSLEDEK PŘÍČINA KONTROLNÍ 

OPATŘENÍ 

V
Ý

Z
N

A
M

 

V
Ý

SK
Y

T
 

O
D

H
A

L
E

N
Í 

R
P

N
 

DOPORUČENÁ 

OPATŘENÍ 

10. Poruchy 
řídících systémů 
(hladinoměry, 
řídící jednotky) 

Nefunkčnost 
zařízení na 
výrobu a 
dezinfekci vody 

Přerušení výroby 
a dezinfekce pitné 
vody 

Únava materiálu, 
nedostatečná 
kontrola a údržba 

Revize, kontroly, 
zdvojené zařízení 
schopné pracovat 
na poloviční 
výkon 

5 4 4 80 Modernizace 
zařízení, 
vícenásobné 
zajištění řídících 
systémů 

11.Poruchy 
technologického 
zařízení 

Nefunkčnost 
zařízení na 
výrobu a 
dezinfekci vody 

Přerušení výroby 
a dezinfekce pitné 
vody 

Únava materiálu, 
nedostatečná 
kontrola a údržba 

Revize, kontroly, 
zdvojené zařízení 
pracující na 
poloviční výkon 

6 4 3 72 Modernizace 
technologického 
zařízení 

12. Poruchy 
bezpečnostních 
systémů (ventily, 
čidla) 

Únik nebezpečné 
látky 

Přerušení výroby 
a dezinfekce pitné 
vody, zamoření 
objektu a vody 

Únava materiálu, 
nedostatečná 
kontrola a údržba 

Revize, kontroly, 
zdvojené zařízení 
pracující na 
poloviční výkon 

4 5 4 80 Školení 
pracovníků, 
modernizace 
systémů 

13. Únik 
toxických látek 

Zamoření objektu Zranění osob Netěsnost 
zařízení, 
neopatrná 
manipulace 

Čidla, havarijní 
plány  

8 5 6 240 PIO, cvičení, 
informování 
pracovníků a 
obyvatel  

14. Porucha 
zařízení pro 
kontrolu jakosti 

Znemožnění 
kontroly jakosti 
vyráběné vody 

Zhoršení kvality 
pitné vody 

Únava materiálu, 
nedostatečná 
kontrola a údržba 

Revize, kontroly, 
zdvojené zařízení 
pracující na 
poloviční výkon 

8 3 4 96 Zkoušky 
funkčnosti, 
modernizace 
zařízení 

15. Porucha 
dodávek surové 
vody 

Nedostatečné 
množství surové 
vody 

Přerušení výroby 
pitné vody 

Poškození 
štolového 
přivaděče 

Revize štol, 
možnost 
pumpovat vodu 
z řeky Moravice 

8 2 2 32 Spolupráce 
s vodním dílem 
Kružberk 
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Tabulka číslo 8: Výpočet Paretova principu pro technické vlivy 

 Scénář N P H RPN Paretův princip 

1. Únik chloru při 

manipulaci 

8 6 5 240 15,32 

2. Únik toxických látek 8 5 6 240 15,32 

3. Požár 7 7 3 147 9,38 

4 Výbuch plynu 9 7 2 126 8,04 

5. Porucha dávkování 

chemikálií 

5 5 4 100 6,38 

6. Porucha zařízení pro 

kontrolu jakosti 

8 3 4 96 6,13 

7. Poruchy řídících systémů  5 4 4 80 5,11 

8. Poruchy bezpečnostních 

systémů (ventily, čidla) 

4 5 4 80 5,11 

9. Porucha pomocných 

zařízení (čerpadla, 

míchadla) 

5 3 5 75 4,79 

10. Záměna chemikálií 5 3 5 75 4,79 

11. Záměna ventilů 6 4 3 72 4,59 

12. Dlouhodobý výpadek 

elektrického proudu 

6 4 3 72 4,59 

13. Poruchy technologického 

zařízení 

6 4 3 72 4,59 

14. Nedostatek chemikálií 5 3 4 60 3,83 

15. Porucha dodávek surové 

vody 

8 2 2 32 2,03 

 
 

Na základě provedeného výpočtu Paretova principu pro lidský faktor vyplývá, že míra 

tolerance rizika je RPN ≥ 75. Pro rizika, která překračující tuto míru je tedy potřeba navrhnout 

inovativní opatření.   
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Graf číslo 3: Grafické znázornění analýzy FMEA pro technické vlivy 
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Graf číslo 4: Lorenzova křivka pro technické vlivy 
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Tabulka číslo 9: Analýza rizik – lidský faktor (protiprávní jednání) 
 
 

IDENTIFIKACE PROCESU ÚPRAVNA VODY PODHRADÍ – LIDSKÝ FAKTOR (PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ) 

SCÉNÁŘ PROJEV NÁSLEDEK PŘÍČINA 
KONTROLNÍ 

OPATŘENÍ 

V
Ý

Z
N

A
M

 

V
Ý

SK
Y

T
 

O
D

H
A

L
E

N
Í 

R
P

N
 

DOPORUČENÁ 

OPATŘENÍ 

1. Požár (úmysl) „Horká“ 
mimořádná 
událost 

Přerušení výroby,  
únik chloru, 
zranění osob 

Zápalná láhev, 
hořlavina, 
následek iniciace 
NVS 

Požární hlásiče, 
kamerové 
systémy, 
pohybová čidla 

8 8 2 128 Fyzická ostraha, 
zlepšení 
perimetrické 
ochrany, stabilní 
hasící zařízení 

2. Výbuch 
objektu (NVS) 

Poškození objektu 
a zařízení 

Přerušení výroby, 
únik chloru, 
zranění a smrtelná 
zranění osob 

Iniciace NVS Požární hlásiče, 
kamerové 
systémy, 
pohybová čidla 

8 8 1 64 Fyzická ostraha, 
zlepšení 
perimetrické 
ochrany, stabilní 
hasící zařízení 

3. Výbuch 
plynové kotelny 
(NVS) 

Poškození objektu 
a zařízení  

Přerušení výroby, 
únik chloru, 
zranění a smrtelná 
zranění osob 

Iniciace NVS, 
poškození 
plynového kotle 

Požární hlásiče, 
kamerové 
systémy, 
pohybová čidla 

8 7 1 56 Fyzická ostraha, 
zlepšení 
perimetrické 
ochrany, stabilní 
hasící zařízení 

4. Výbuch 
chlorovny (NVS) 

Poškození objektu 
a zařízení, 
zamoření objektu 

Poškození 
zařízení, únik 
chloru, zranění a 
smrtelná zranění 
osob 

Iniciace NVS Požární hlásiče, 
kamerové 
systémy, 
pohybová čidla 

8 8 1 64 Fyzická ostraha, 
zlepšení 
perimetrické 
ochrany, stabilní 
hasící zařízení 
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IDENTIFIKACE PROCESU ÚPRAVNA VODY PODHRADÍ – LIDSKÝ FAKTOR (PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ) 

SCÉNÁŘ PROJEV NÁSLEDEK PŘÍČINA 
KONTROLNÍ 

OPATŘENÍ 

V
Ý

Z
N

A
M

 

V
Ý

SK
Y

T
 

O
D

H
A

L
E

N
Í 

R
P

N
 

DOPORUČENÁ 

OPATŘENÍ 

5. Použití špatné 
chemikálie 

Kontaminace 
vody 

Zhoršení kvality 
pitné vody 

Úmyslná záměna 
chemikálií 

Kamerové 
systémy, 
pohybová čidla, 
kontroly jakosti 
pitné vody 

6 4 5 120 Fyzická ostraha, 
zlepšení 
perimetrické 
ochrany 

6. Použití 
chemických látek 

Zamoření 
objektu, 
kontaminace vody 

Zranění osob, 
zhoršení kvality 
pitné vody 

Zneužití 
nebezpečných 
chemických látek 

Kamerové 
systémy, 
pohybová čidla, 
kontroly jakosti 
pitné vody 

6 4 5 120 Fyzická ostraha, 
zlepšení 
perimetrické 
ochrany, 
detektory úniku 

7. Použití 
biologických 
látek  

Zamoření 
objektu, 
kontaminace vody 

Zranění osob, 
zhoršení kvality 
pitné vody 

Zneužití  
nebezpečných 
biologických 
látek 

Kamerové 
systémy, 
pohybová čidla, 
kontroly jakosti 
pitné vody 

6 4 5 120 Fyzická ostraha 
zlepšení 
perimetrické 
ochrany, 
detektory úniku 

8. Poškození 
technologického 
zařízení 

Nefunkčnost 
technologického 
zařízení, 
kontrolních 
zařízení 

Přerušení výroby 
pitné vody 

Sabotáž, použití 
NVS 

Kamerové 
systémy, 
pohybová čidla, 
kontroly zařízení 

6 7 1 42 Fyzická ostraha, 
zlepšení 
perimetrické 
ochrany 

9. Poškození čidel 
úniku chloru 

Nefunkčnost čidel Zranění a 
smrtelná zranění 
osob 

Sabotáž, použití 
NVS 

Kamerové 
systémy, 
pohybová čidla, 
kontroly zařízení 

5 3 8 120 Fyzická ostraha 
zlepšení 
perimetrické 
ochrany 
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IDENTIFIKACE PROCESU ÚPRAVNA VODY PODHRADÍ – LIDSKÝ FAKTOR (PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ) 

SCÉNÁŘ PROJEV NÁSLEDEK PŘÍČINA 
KONTROLNÍ 

OPATŘENÍ 

V
Ý

Z
N

A
M

 

V
Ý

SK
Y

T
 

O
D

H
A

L
E

N
Í 

R
P

N
 

DOPORUČENÁ 

OPATŘENÍ 

10. Poškození 
čiřičů 

Nefunkčnost 
čiřičů 

Přerušení výroby 
pitné vody 

Sabotáž, použití 
NVS 

Kamerové 
systémy, 
pohybová čidla, 
kontroly zařízení 

6 2 2 24 Fyzická ostraha, 
zlepšení 
perimetru 

11. Poškození 
tlakové štoly 

Zamezení průtoku 
vody 

Přerušení 
dodávky surové 
vody, přerušení 
výroby 

Iniciace NVS Kamerové 
systémy, 
pohybová čidla, 
kontroly zařízení 

5 3 2 30 Fyzická ostraha, 
zlepšení 
perimetru 

12. Poškození 
vodárenské štoly 

Zamezení odtoku 
pitné vody 

Přerušení 
distribuce pitné  
vody 

Iniciace NVS Kamerové 
systémy, 
pohybová čidla, 
kontroly zařízení 

5 4 2 40 Fyzická ostraha, 
zlepšení 
perimetru 

13. Útok na auto 
převážející chlor 

Poškození sudů 
s chlorem 

Únik chloru Iniciace NVS, 
vytlačení z cesty, 
srážka autem 

Konstrukce sudů, 
zásoba chloru 

6 2 1 12 Kontrola vozidla, 
nepravidelnost 
přepravy 

14. Pád letadla Poškození objektu 
a zařízení  

Přerušení výroby, 
únik chloru, 
zranění a smrt 
osob 

Úmyslné 
navedení lehkého 
letadla 

Žádné 9 1 1 9 Minimalizace 
množství chloru 

15. Poškození 
hráze vodní 
nádrže Kružberk  

Poškození objektu 
a zařízení 

Zatopení objektu, 
přerušení výroby, 
únik chemikálií 

Iniciace NVS Zajišťuje vodní 
dílo Kružberk, 
nelze ovlivnit 

9 2 1 18 Spolupráce 
s vodním dílem 
Kružberk 
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Tabulka číslo 10: Výpočet Paretova principu pro lidský faktor 

 Scénář N P H RPN Paretův princip 

1. Požár (úmysl) 8 8 2 128 13,24 

2. Použití chemických látek 6 4 5 120 12,41 

3. Použití špatné chemikálie 6 4 5 120 12,41 

4. Použití biologických látek  6 4 5 120 12,41 

5. Poškození čidel úniku 

chloru 

5 3 8 120 12,41 

6. Výbuch objektu (NVS) 8 8 1 64 6,62 

7. Výbuch chlorovny (NVS) 8 8 1 64 6,62 

8. Výbuch plynové kotelny 

(NVS) 

8 7 1 56 5,79 

9. Poškození technologického 

zařízení 

6 7 1 42 4,34 

10. Poškození vodárenské štoly 5 4 2 40 4,14 

11. Poškození tlakové štoly 5 3 2 30 3,10 

12. Poškození čiřičů 6 2 2 24 2,48 

13. Poškození hráze vodní 

nádrže Kružberk  

9 2 1 18 1,86 

14. Útok na auto převážející 

chlor 

6 2 1 12 1,24 

15. Pád letadla 9 1 1 9 0,93 

 
 

Na základě provedeného výpočtu Paretova principu pro lidský faktor vyplývá, že míra 

tolerance rizika je RPN ≥ 56. Pro rizika, která překračující tuto míru je tedy potřeba navrhnout 

inovativní opatření.  
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Graf číslo 5: Grafické znázornění analýzy FMEA pro lidský faktor 
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Graf číslo 6: Lorenzova křivka pro lidský faktor 
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Na základě výsledků zpracovaných analýz metodami FMEA a SWOT jsem dále 

sledovala dva okruhy, a to  riziko spojené s únikem chloru a návrh opatření proti 

neoprávněnému vstupu do objektu úpravny vody.  
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9 Chlor jako rizikový faktor 
Využívání chloru v úpravnách vody je běžným postupem při hygienickém zabezpečení 

pitné vody pomocí chlorace a chloraminace vody.  

Chlor jako nebezpečná látka představuje možné ohrožení zdraví a života člověka 

a negativně zasahuje do životního prostředí, proto je tato kapitola věnována vlastnostem 

chloru, jeho účinkům na organismus a životní prostředí, zásadám pro manipulaci a skladování 

a základní ochraně proti jeho účinkům.  

Další část této kapitoly popisuje výskyt chloru v úpravně vody Podhradí, jeho množství, 

způsoby skladování a některá bezpečnostní opatření. 

 

9.1 Chlor  

Chlor je uveden v seznamu nebezpečných chemických látek v Nařízení vlády číslo 

258/2001 Sb. Podle zákona číslo 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích a o změně některých dalších zákonů, vycházejících ze směrnic Evropské unie, 

jsou za nebezpečné chemické látky označeny látky vysoce toxické, toxické nebo zdraví 

škodlivé, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i ve velmi malém nebo 

malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt.  

 

9.1.1 Charakteristika a základní vlastnosti chloru 

Chlor se řadí mezi velmi reaktivní a korozivní látky. Jde o značně nebezpečnou 

a agresivní látku, která se může vyskytovat jak v kapalném stavu, tak stavu plynném. 

Za normální teploty a tlaku je tato látka stabilní.  

Kapalný chlor je těžká na vzduchu se rychle vypařující olejovitá kapalina. Vyznačuje se 

žlutozelenou barvou a pronikavým, dusivým zápachem.  

Plynný chlor je těžší než vzduch, proto se při úniku do ovzduší koncentruje při zemi, 

v jímkách, prohlubních apod. Z jednoho litrů zkapalněného chloru se může za normálních 

podmínek vytvořit až 475 litrů plynného chloru. [1,34] 

Chlor je nehořlavá látka a nepředstavuje tedy téměř žádné požární riziko. Nebezpečnost 

chloru spočívá v jeho schopnosti zvyšovat hořlavost jiných látek. Chlor se mimo kyslíku 

přímo slučuje s velkým množstvím prvků a reaguje při kontaktu s mnoha anorganickými 

a organickými látkami (alkoholy, estery, oleje, rozpouštědla, silikonové oleje, silikonové 

pryže), zpravidla za uvolnění tepla a může dojít ke vznícení, prudkému hoření nebo výbuchu.  
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Některé hořlavé látky tvoří s chlorem dvoj nebo vícesložkové výbušné směsi, např. vodík, 

amoniak, methan, metylchlorid, kovy ve formě jemného prášku. Kromě zahřátí mohou být 

reakce iniciovány i UV zářením nebo statickou elektřinou.  

V případě nebezpečí požáru je nezbytné odstranit zásobníky s kapalným chlorem z místa 

požáru i z míst, na kterých by mohly být zásobníky vystaveny sálavému teplu, a to z toho 

důvodu, že při vyšších teplotách může dojít k samovolné exotermní reakci charakteru hoření 

mezi železem a chlorem.  

Chlor je rozpustný ve vodě (7 280 mg.l-1 při teplotě 20°C). Rozpustnost je ovlivněna 

teplotou a tlakem. Při snížení teploty nebo zvýšení tlaku rozpustnost chloru ve vodě vzrůstá. 

S vodou reaguje za vzniku kyseliny chlorovodíkové, což je čirá nebo mírně nažloutlá 

kapalina, která je při vyšších koncentracích toxická pro vodní organismy a poškozuje také 

rostliny. Chlor se také obecně dobře rozpouští v nepolárních rozpouštědlech, např. v chloridu 

uhličitém může vzniknout až 10 % roztok chloru. [34] 

 

Základní fyzikální vlastnosti jsou uvedeny v tabulce číslo 11.  

 

Tabulka číslo 11: Základní fyzikální vlastnosti chloru [34] 

Bod tuhnutí -101°C 

Bod varu - 33,8°C (-34,05°C při 101,3 kPa) 

Relativní hustota par 2,5 

Maximální koncentrace 19 400 mg.m-3 

Tlak nasycených par 638 kPa (20°C) 

Molární hmotnost  70,90 

 

Rizikovost chloru je charakterizována pomocí R vět (tabulka číslo 12). Jedná se 

o nebezpečné vlastnosti látky spojené s jejím užíváním.  

 

Tabulka číslo 12: Specifická rizikovost chloru [1] 

R 23 Toxický při vdechování 

R 35 Způsobuje těžké poleptání 

R 36/37/38 Drážní oči, dýchací orgány a kůži 

R 50 Vysoce toxický pro vodní organismy 
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S věty popisují základní pokyny nezbytné pro bezpečnou manipulaci s danou chemickou 

látkou. S věty stanové pro chlor jsou uvedeny v tabulce číslo 13.  

 

Tabulka číslo 13: Standardní pokyny pro bezpečné zacházení s chlorem [1] 

S 1/2 Uchovejte uzamčené a mimo dosah dětí  

S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě 

S 26 Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a 

vyhledejte lékařskou pomoc 

S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné 

rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít 

S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, 

okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 

S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí (viz 

speciální pokyny nebo bezpečnostní listy) 

 

9.1.2 Použití chloru a jeho sloučenin 

Chlor patří mezi přední suroviny uplatňující se především v chemickém průmyslu. 

Využívá se při výrobě polyvinylchloridu (PVC) a dalších organických hmot, trichlorbenzenů, 

propylenoxidu a  fosgenu, při výrobě anorganických sloučenin a desinfekčních prostředků, 

barviv, insekticidů, rozpouštědel apod.  

Dále se chlor a jeho sloučeniny uplatňují k bělení surovin v textilním a papírenském 

průmyslu jako je papír, celulóza nebo buničina.  

Pro své vlastnosti je chlor využíván také k dezinfekci pitné a lázeňské vody i vody 

v nádržích a bazénech určených pro rekreaci. 

Chlorovodík se používá k hydrochloraci pryže, ve výrobě vinylchloridů a alkychloridů, 

při oddělování bavlny od vlny a při čištění bavlny. Využití má také při leptání 

polovodičových krystalů a je meziproduktem v mnoha průmyslových výrobních procesech. 

Kyselina chlorovodíková se užívá především při moření povrchu oceli, k odstraňování 

koroze před dalším zpracováním oceli a v elektrochemickém průmyslu při galvanizaci 

a výrobě baterií. [1,34] 
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9.1.3 Účinky chloru na lidský organismus a životní prostředí 

Chlor se do organismu může dostat se znečištěným vzduchem nebo kontaminovanou 

vodou, případně i potravinami. U osoby exponované chlorem nebo chlorovodíkem se mohou 

objevit rizika a potíže související především s podrážděním nosu, dýchacích cest, vznikem 

trhlinek na dýchacích cestách, silným kašláním, krvácením z nosu a bolestí na hrudi, dušností, 

drážděním plic, vznikem plicního edému a nebezpečím udušení. Může dojít k popálení očí 

a kůže a k jejich nevratnému poškození. Opakované expozice mohou nenávratně poškodit 

plíce, srdce, krev a zuby, mohou vyvolat vyrážky a vedou k poškození imunitního systému.  

Dopady vystavení chloru na zdraví člověka závisí na koncentraci látky, délce působení 

a frekvenci expozice. Při vysokých koncentracích může chlor způsobit reflektorickou obrnu 

dýchací soustavy, zvýšenou respirační citlivost, chronickou bronchitidu a rozedmu plic, 

snížení odolnosti organismu proti běžným nemocem respiračního traktu a zástavu srdce. 

U středních a nízkých koncentracích dochází k podráždění sliznice dýchacích cest a plic, očí, 

kůže a může dojít i ke vznikům omrzlin. [34] 

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidský organismus jsou uvedeny v příloze číslo 4, 

podrobné příznaky zasažení chlorem a toxikologické informace jsou uvedeny v příloze číslo 5 

a 6. 

Chlor je látka velmi nebezpečná pro životní prostředí, které může být chlorem 

poškozováno již v malých koncentracích. Přípustná koncentrace volného chloru v pitné vodě 

je 0,3 mg.l-1. Koncentrace vyšší než 72,5 mg.l-1 činí vodu nepoživatelnou. [1,34] 

V důsledku havárie s únikem chloru může dojít k popálení zasažených rostlin a při styku 

se vzdušnou vlhkostí vzniká chlorovodík, který se rychle rozpouští ve vodě, čímž dochází 

ke vzniku silné kyseliny chlorovodíkové, která je při vyšších koncentracích toxická pro vodní 

organismy (obrázek číslo 6). 

 

 

 

Obrázek číslo 6: Výstražné symboly nebezpečnosti [3] 
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9.1.4 Podmínky pro zacházení a skladování chloru 

Při zacházení s chlorem musí být osoby vybaveny vhodnými osobními ochrannými 

prostředky a práci s kapalným chlorem mohou vykonávat pouze zaměstnanci, kteří byli 

podrobně seznámeni s nebezpečnými vlastnostmi této látky. Při práci s chlorem není dovoleno 

jíst, pít a kouřit. Po skončení práce je nezbytné umýt pokožku teplou vodou a mýdlem 

a ošetřit vhodným krémem.  

 

Doporučené osobní ochranné prostředky: 

 ochrana dýchacích orgánů – respirátor, ochranná maska s filtrem (ochrana proti 

chloru a aerosolům), popř. dýchací přístroj 

 ochrana očí – ochranné brýle nebo ochranný štít v kombinaci s ochranou dýchacích 

orgánů 

 ochrana kůže – ochranný oděv, ochranné rukavice 

 

Při manipulaci je nezbytné zabránit prudkým nárazům a zamezit shazování nádob 

z dopravního prostředku, a to i při použití jakéhokoliv tlumícího zařízení. 

Kapalný chlor se skladuje v nádobách, které odpovídají ustanovení ČSN 69 00 12, 

kapitoly V – Nádoby na kapalný chlor. Pro skladování přepravních sudů a láhví na kapalný 

chlor platí ustanovení ČSN 07 83 04 kapitoly 9 – Skladování.  

Láhve je nutné skladovat ve svislé poloze s možností stabilního připevnění ke stojanům 

nebo ke zdi a zajištění řetízky. Sudy se skladují takovým způsobem, aby bylo zabráněno 

jejich samovolnému pohybu. [14,15] 

Nádoby s chlorem je potřeba chránit před účinky tepla a slunečního záření. Skladují se 

odděleně od hořlavých a redukujících látek, nejlépe na chladném, dobře větratelném místě. 

 

9.2 Výskyt chloru v úpravně vody Podhradí u Vítkova 

V České republice jsou dva výrobci kapalného chloru – Spolchemie Ústí nad Labem 

(roční produkce 60 000 tun) a Spolana Neratovice (roční produkce 135 000 tun). Spotřeba 

kapalného chloru v České republice je pro vodárny 560 tun a to v drobných obalech, převážně 

sudech. Od roku 2008 u nás však nedochází k plnění těchto drobných obalů, a z tohoto 

důvodu je nutné dovážet je ze zahraničí, zejména z Polska, Slovenska, Rakouska a Německa.  

Sudy, které se v úpravně Podhradí používají jsou vyráběny německou firmou GHC 

Gerling. Pro přepravu a skladování kapalného chloru se využívají tlakové ocelové sudy 



 59 

o obsahu 600 kg (obrázek číslo 7) vybavené novými typy ventilů, které se uzavírají a otevírají 

ručně, popřípadě s použitím pomůcky na přesné dotahování ventilů, tzv. momentového klíče, 

kterým se zabrání přetahování závitu a následnému poškození těsnění uvnitř ventilu. 

Silnostěnné sudy mají tloušťku stěny 8 mm a jsou vyráběny s korozivním a bezpečnostním 

zesílením. V sudech je obsažena jak plynná fáze chloru, tak i fáze kapalná. Další technické 

údaje o tlakových ocelových sudech jsou uvedeny v příloze číslo 7. 

 

 

         
 

Obrázek číslo 7: Tlaková nádoba [14] 

 

Nejrizikovějším místem na chlorové nádobě je ventil (obrázek číslo 8). Tlakové sudy 

jsou osazeny dvěma ventily, ventil číslo 1 slouží pro odběr plynné fáze, ventil číslo 2 pak pro 

odběr fáze kapalné. Ventily těsní dosednutím pružného těsnění na pevný protikus. Pohyb je 

plynulý a nedochází k teplotním šokům na chlorátorech při rychlém otevření. Ventil 

nezamrzá, nedochází ke kontaktu dvou kovů a jejich oxidaci. Ventily se periodicky mění 

za nové. 

Ventil je nutné vždy dotahovat silou stejné intenzity cca 7 Nm. Při nedotažení ventilu  

dochází k postupnému úniku chloru a jeho hromadění pod kloboučkem láhve. Při přetažení 

ventilu dochází k vytlačení a deformaci pružného těsnění a po následném povolení a dotažení 

již ventil přestává zcela těsnit a chlor uniká. Při odpojení láhve od chlorátoru musí být na 

připojovací závit ventilu vždy našroubováno bezpečnostní víčko. Bez tohoto víčka nesmí být 

chlorová nádoba přepravována a skladována. Vždy je třeba mít náhradní víčko pro případ 

ztráty a jeho okamžité nahrazení na ventilu.  
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Obrázek číslo 8: Ventil a použití momentového klíče [15] 

 

V úpravně se nachází celkem 8 speciálních barelů určených na přepravu a uskladnění 

chloru. Čtyři naplněné barely jsou umístěny ve specializované místnosti, tzv. chlorovně 

(obrázek číslo 9) a zbývající čtyři prázdné se nacházejí ve skladu chloru. Maximální množství 

chloru, které se může v úpravně nacházet je 6 000 kg, průměrné množství je 3 600 kg, 

provozní stav se pohybuje v rozmezí 2 400 – 4 800 kg. Minimalizace množství této 

nebezpečné látky v areálu úpravny je také jedním z bezpečnostních prvků. 

 

 

Obrázek číslo 9: Chlorovna [vlastní zdroj] 

 

Podlaha chlorovny je zhotovená z keramické dlažby s maximální nosností 1 500 kg.m-2. 

Dveře musí být tepelně izolovány a opatřeny výstražnými tabulkami (obrázek číslo 10).  
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Obrázek číslo 10: Dveře chlorovny [vlastní zdroj] 

 

V místnosti je regulovaná teplota z důvodu ochlazování sudů. Chlorovna je vybavena 

také pračkou vzduchu, kdy při úniku chloru dochází k odsávání vzduchu z místnosti. 

V případě úniku obsahu jednoho celého sudu odsaje všechen vzduch, skrápí jej a absorbuje 

v roztoku. Chlorovna je vybavena akustickými čidly úniku chloru.  

Kontrola zůstatku obsahu sudů je prováděna pomocí automatických vah, které jsou 

umístěny pod každým sudem. K vážení sudů dochází i při přejímce od dopravce. 

K manipulaci se využívá jeřáb, který je vybaven váhou a pojistkou (závlačkou) na rameno. 

Rameno jeřábu je dimenzováno na 2x větší váhu, než je jeden sud, což je další 

z bezpečnostních prvků. Při přepravě jsou sudy vybaveny kryty ventilů, aby nemohlo dojít 

k uražení ventilu a tím k úniku chloru. 

Pracovníci, kteří vstupují do chlorovny musí být poučení a vybaveni potřebnými 

ochrannými prostředky – ochranným oblekem, ochrannou obuví, ochrannými rukavicemi, 

ochrannou maskou a štítem. Při výměně sudů spolupracují vždy minimálně dva pracovníci.  

Postupy manipulace a skladování chloru jsou popsány v ČSN 75 50 50.  
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10 Případová studie úniku chloru 
Na základě výsledků provedených analýz je jedním z rizikových faktorů úpravny vody 

výskyt chloru, který je zde využíván jako základní látka pro dezinfekci pitné vody. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o látku toxickou a nebezpečnou nejen pro člověka, ale také pro životní 

prostředí, je v této diplomové práci řešena případová studie spojená s únikem chloru, která je 

modelována pomocí počítačového programu.  

Modelování následků havárií spojených s únikem nebezpečných látek může být 

prováděno pomocí různých softwarů, které umožňují modelovat i následky požárů, výbuchů 

nebo šíření toxických mraků.  

K nejvyužívanějším programům patří ALOHA, EFFECTS, SAFETI, PHAST, RMP 

Comp, DAMEGE nebo v České republice vyvinutý program ROZEX. [4] 

Pro modelování scénářů úniku chloru z úpravny vody Podhradí jsem zvolila program 

ALOHA, a to především pro jeho poměrně snadné použití s minimalizací chyb uživatele, 

přítomnost databází chemických látek včetně jejich vlastností, snadnou modifikaci vstupních 

údajů, přehlednost výsledných dat a v neposlední řadě pro jeho dostupnost. 

 

10.1 Program ALOHA 

ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) je počítačový program, který byl 

vytvořen agenturami NOAA (National Oceanic and Atmospheric administrativ) a EPA 

(Environmental Protection Agency) jako atmosférický rozptylový model, který slouží 

pro hodnocení dopadů úniku nebezpečných chemických látek a zároveň jej lze použít také 

pro havarijní plánování a výcvik.  

Tento software modeluje základní rizika jako je toxicita, hořlavost, rozptyl oblaku plynů 

nebo par, požár nebo výbuchy těchto látek, ale také  tepelné záření a přetlak. Byl vytvořen 

tak, aby jeho použití bylo snadné a s minimem možných chyb způsobených obsluhou.  

Program ALOHA pracuje se dvěma matematickými modely rozptylu látek v ovzduší. 

Gaussův disperzní model se používá u plynu lehčího než vzduch v okolí zdroje úniku anebo 

v případě, chybí-li některé informace o vlastnostech látky nebo při úniku malého množství 

této látky.  

Model rozptylu těžkého plynu se využije u látek těžších než ovzduší u zdroje úniku 

anebo v případě, že je zkoumaná látka skladována v podchlazeném stavu či pokud dochází 

k dvoufázovému úniku. [27,37] 
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Postup modelování situace pomocí tohoto programu je uveden v tabulce číslo 14.  

 

Tabulka číslo 14: Postup modelování programem ALOHA [37] 

1 krok Zvolení lokace, pro kterou je uvažován únik 

nebezpečné látky a typ okolní krajiny 

2 krok Výběr dané látky z databáze 

3 krok Zadání meteorologických údajů 

4 krok Zadání zdroje úniku (typ zařízení, jeho rozměry, 

množství látky) 

5 krok Popis způsobu úniku nebezpečné látky 

 

Kromě uvedených kroků je třeba pro modelování zadat další fyzikální parametry jako je 

střední rychlost větru a směr větru, teplota vzduchu, koeficient drsnosti povrchu, oblačná 

pokrývka v desetinách, relativní rychlost vzduchu, čas, datum a zeměpisnou délku a šířku 

místa nebo atmosférický tlak. 

 

Program obsahuje databázi nejčastěji používaných chemických látek a jejich fyzikálně 

chemických vlastností. Výsledkem je pak jednoduchý průmět předpokládané zraňující či 

smrtelné koncentrace terénu, tzn. že ve scénáři jsou vytyčeny dvě hranice, z nichž jedna 

ohraničuje území se smrtelnou koncentrací dané látky a druhá ohraničuje území se zraňující 

koncentrací látky vůči lidem.  

Tento výsledek je pak předkládán v textových i grafických výstupech. Text obsahuje 

shrnutí všech vstupních informací a graf znázorňuje rychlost a směr úniku látky ze zařízení 

v čase pomocí barevného schématu, kdy jsou znázorněny tři zóny, jejichž barva udává 

závažnost dané situace. Červená barva označuje území s největším nebezpečím, tedy 

s největší koncentrací nebezpečné látky, barvy oranžová a žlutá, pak určují oblasti s nižšími 

koncentracemi uvažované látky. [27,37] 

 

10.2 Modelování případové studie 

Pro případovou studii byly zvoleny dva scénáře havarijního úniku nebezpečné látky 

v úpravně vod Podhradí. První scénář předpokládá únik chloru při manipulaci se sudy 

při jejich dopravě a překládání na prostranství k tomu určenému.  
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U druhého scénáře budeme uvažovat teroristický útok, při kterém dojde k odpálení 

nástražného výbušného systému přímo v chlorovně.  

Havarijní koncentrace škodlivin jsou u výsledných grafů označeny následovně:    

Akutní toxicita LCLo: jde o nejnižší publikovanou inhalační letální toxicitu pro člověka. Ve 

všech uvedených případech byla tato hodnota stanovena na 500 ppm/5 minut. U grafů 

označuje červenou oblast. 

ERPG-3: jedná se o maximální koncentrace ve vzduchu, která po hodinové expozici 

nevyvolá zdravotní poškození ohrožující život. Ve všech uvedených případech byla tato 

hodnota stanovena na 20 ppm. U grafů označuje oranžovou oblast.  

ERPG-2: představuje maximální koncentraci ve vzduchu, která po hodinové expozici 

nevyvolá nevratné nebo jiné vážné zdravotní problémy. Ve všech uvedených případech byla 

tato hodnota stanovena na 3 ppm. U grafů označuje žlutou oblast. 

Confidence lines: jde o bezpečnou hranici nebo prostor, kde nehrozí žádné riziko. [37] 

U všech uvedených scénářů jsem použila model rozptylu těžkého plynu, a to vzhledem 

k tomu, že chlor je těžší než vzduch a může dojít k dvoufázovému úniku, protože v sudech se 

nachází jak plynná, tak kapalná fáze chloru.  

 

10.2.1 Výsledky případové studie 

Pomocí programu ALOHA byly modelovány dva scénáře možných událostí úniku 

chloru z ÚV Podhradí, a tyto byly dále modifikovány na dvě různé atmosférické situace.  

Nejprve jsem na dané scénáře aplikovala běžné meteorologické podmínky (případové 

studie označené IA a IIA) a následně jsem zkoumala, jak se výsledný graf změní při 

modelování za méně příznivých meteorologických podmínek (případové studie IB a IIB). 

 

Případová studie IA 

V prvním případě jsem uvažovala, že k havárii dojde při překládání tlakových sudů 

s chlorem z nákladního auta na místo skladování pomocí jeřábu, kdy neopatrností 

obsluhujícího pracovníka dojde k poškození krytu pojistných ventilů, následnému uražení 

jednoho z ventilů a úniku celého obsahu sudu, což představuje 600 kg chloru.  

Stanovené atmosférické podmínky jsou následující:  

 rychlost větru 5 m/s 

 třída stability D 

 polojasno 

 bez inverze 
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 střední vlhkost 

 teplota 19 °C 

 

Z výsledného grafu číslo 7 vyplývá, že zóna ohrožení, která je znázorněna červenou 

barvou, vzniklá únikem chloru za stanovených meteorologických podmínek a o koncentraci 

500 ppm dosahuje vzdálenosti 237 m. Oranžově vyznačená oblast představuje koncentraci 

chloru 20 ppm a má dosah 1,4 km a koncentrace 3 ppm vymezená žlutě dosahuje do 

vzdálenosti 3,1 km. 

Z tohoto grafu tedy vyplývá, že bezprostředně ohroženi na životě by byli zaměstnanci 

úpravny a poškození zdraví by hrozilo i studentům Střední školy Vítkov – Podhradí, která se 

nachází v bezprostřední blízkosti úpravny a obyvatelům obce.  

Textové shrnutí scénáře IA je uvedeno v příloze číslo 8.  

 

Graf číslo 7:  Oblast předpokládaného úniku chloru podle scénáře IA 

 

 

 

 

Případová studie označena IB 

Při modelování tohoto scénáře jsem vycházela ze stejných výchozích podmínek jako 

u případové studie IA. Došlo pouze ke změně atmosférické situace, a to následovně: 

 
 rychlost větru 1,5 m/s 

 třída stability F 
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 zataženo 

 bez inverze 

 vlhkost 75 % 

 teplota 19 °C 

 

Graf číslo 8 znázorňuje, jak zhoršení počasí může změnit výsledný dosah uniklého 

chloru stejných koncentrací.  

Délka mraku uniklého chloru o koncentraci 500 ppm je 281 m, o koncentraci 20 ppm je 

to 1,2 km a u koncentrace 3 ppm se jedná o 2,9 km.  

I na základě zhoršených meteorologických podmínek jsou na životě ohroženi pracovníci 

úpravny a negativní vliv by únik chloru měl i na zdraví studentů střední školy a okolních 

obyvatel. Textové shrnutí scénáře IB je uvedeno v příloze číslo 9.  

 

Graf číslo 8: Oblast předpokládaného úniku chloru podle scénáře IB 

 

 

 

Případová studie IIA 

U druhé případové studie jsem si stanovila, že dojde ke vniknutí neoprávněné osoby 

do prostoru chlorovny, ve které se budou nacházet tři plné sudy, což představuje množství 

1 800 kg chloru a v důsledkem iniciace nástražného výbušného systému unikne 100% právě 

uskladněného chloru. 
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Stanovené atmosférické podmínky jsou následující:  

 rychlost větru 10 m/s 

 třída stability D 

 zataženo 

 bez inverze 

 střední vlhkost 

 teplota 11 °C 

 

Graf číslo 9 vyhodnocuje dosah uniklého chloru za určené meteorologické situace. Zóna 

ohrožení o koncentraci 500 ppm by představovala vzdálenost 486 m. U koncentrace 20 ppm 

by se jednalo o vzdálenost 2,7 km a u koncentrace 3 ppm pak 6,1 km. 

Na základě těchto údajů je patrné, že by k akutnímu ohrožení životů nebyly vystaveni 

pouze zaměstnanci úpravny, ale také studenti střední školy. A nebezpečné koncentrace chloru 

by byli vystaveni nejen obyvatelé obce Podhradí, ale také obyvatelé sousedních obcí. 

Textové shrnutí scénáře IIA je uvedeno v příloze číslo 10.  

 

Graf číslo 9: Oblast předpokládaného úniku chloru podle scénáře IIA 
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Případová studie IIB 

Při modelování dalšího scénáře jsem vycházela z podmínek uvedených u případové 

studie IIA a pozměnila jsem pouze meteorologické podmínky, a to takto: 

 

 rychlost větru 2 m/s 

 třída stability F 

 zataženo 

 bez inverze 

 střední vlhkost 

 teplota 11 °C 

 

Výsledkem grafu číslo 10 je vyznačená oblast úniku chloru o koncentraci 500 ppm 

v délce 577 m. Chlor o koncentraci 20 ppm dosáhl délky 2,2 km a u koncentrace 3 ppm se 

jedná o délku 5,2 km.  

Oproti předešlému scénáři tedy došlo ke zvětšení oblasti zóny ohrožení téměř o 100 m 

a opět by byly zasaženy i okolní obce. Textové shrnutí scénáře IIB uvedeno v příloze číslo 11. 

 

Graf číslo 10: Oblast předpokládaného úniku chloru podle scénáře IIB 
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11 Opatření ke snížení rizik při úniku chloru 
Úpravna vody Podhradí patří mezi nezařazené objekty skladující toxické látky, a je tedy 

mimo dikci zákona o prevenci závažných havárií. I přesto však představuje možný zdroj 

ohrožení v důsledku úniku chloru při jeho používání, skladování, přepravě či manipulaci. 

Proto je významnou povinností tohoto objektu zjišťovat zdroje rizika, provádět jejich analýzu 

a navrhovat a realizovat organizační, technická a kontrolní opatření k minimalizaci zjištěných 

rizik.  

Neopomenutelný je také význam preventivních opatření, která zahrnují spolupráci 

s obyvateli Podhradí a okolních obcí, učiteli a studenty nedaleké Střední školy Vítkov – 

Podhradí a jejich vzdělávání v oblasti havarijní připravenosti, školení, nácvik a prověřování 

znalostí a dovedností zaměstnanců úpravny vody v oblasti technologických postupů, 

bezpečnosti práce a jejich reakce na případnou mimořádnou událost. 

 

11.1 Havarijní připravenost 

V případě, že ke vzniku mimořádné události dojde,  jsou nejdůležitější první okamžiky, 

kdy se rozhoduje o míře poškození zdraví lidí, škodách na majetkových hodnotách i dopadech 

na životní prostředí. Nejdůležitějším aspektem je samozřejmě lidské zdraví a život, a z tohoto 

důvodu je nutné, aby všechny zúčastněné osoby měly povědomí, jak se v dané situaci 

zachovat, jak reagovat na jednotlivé výzvy, jak se chránit před účinky toxické látky 

a v neposlední řadě jak poskytnout první pomoc zasažené osobě, a to nejenom z důvodu 

minimalizace dopadů na zdraví, ale také k zabránění vzniku paniky, zmatečného jednání a k 

usnadnění práce zasahujících složek.  

 

11.1.1 Varování 

Varování obyvatelstva je zařazeno do Plánu varování obyvatelstva. Varování 

obyvatelstva je zajišťováno zejména elektronickými a rotačními sirénami s kolísavým tónem 

v trvání 140 vteřin, tzv. všeobecnou výstrahou. Signál se může opakovat 3x za sebou 

v tříminutových intervalech. Elektronické hlasové sirény varují verbální zprávou: „Chemická 

havárie! Ohrožení únikem škodlivin! Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize 

a regionálních rozhlasů. Chemická havárie! Mezi vysílanými informacemi mohou být 

i pokyny obyvatelstvu. [16,21] 
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Dalšími způsoby varování obyvatelstva může být městský nebo podnikový rozhlas, 

rozhlasový vůz, hromadné sdělovací prostředky nebo přímé varování příslušníků IZS.  

Při úniku chloru z úpravny budou obyvatelé Podhradí varováni prostřednictvím 

všeobecné výstrahy a podnikové signalizace.  

Zaměstnanci a studenti školy budou informováni o vzniklé situaci a dalším žádoucím 

postupu i pomocí školního rozhlasu. Konkrétní pokyny pak budou studenti přijímat od 

přítomného vyučujícího. Vyučující tedy musí být obeznámen, jak se v takové situaci 

zachovat, jaké jsou stanovené postupy a řídit se jimi.  

 

11.1.2 Ukrytí obyvatelstva 

V důsledku mimořádné události může dojít k dvoufázovému úniku chloru. Kapalná fáze 

se z volného prostranství může dostat do kanalizace a může ohrozit povrchové vody. Plynná 

fáze vytvoří toxický mrak, který se na základě meteorologických podmínek rozšiřuje do okolí 

místa úniku. Nejvyšší míra koncentrace chloru je u zdroje úniku. 

Za žádných okolností není přípustné setrvávat nebo přibližovat se k místu vzniku 

havárie. Je nutné co nejrychlejší ukrytí v nejbližší budově, a to v uzavřené místnosti ve 

vyšších patrech a na odvrácené straně od místa zdroje úniku nebezpečné látky. Také umožnit 

vstup do budovy i dalším osobám a starším či nemocným lidem a dětem bez dozoru nabídnout 

pomoc. V budově je potřeba uzavřít všechna okna, dveře, ventilační otvory, větrací šachty 

a důkladně všechny mezery a otvory, kterými může toxická látka vniknout, utěsnit např. 

pomocí izolační pásky či samolepící fólie. Dalším důležitým krokem je vypnutí ventilačních 

systémů, klimatizace, všech elektrických přístrojů a uhašení otevřeného ohně.  

Je vhodné přinést si do místnosti vodu a tkaninu a vytvořit si improvizovanou roušku 

namočením tkaniny do vody a v případě potřeby ji využívat jako jednoduchý filtr při dýchání.  

Nikdo by neměl opouštět uzavřený a zabezpečený prostor, pokud to není nezbytně 

nutné. Je potřeba dodržovat kázeň a pořádek a zabránit tak vzniku paniky a šíření poplašných 

zpráv. Každý je povinen dbát pokynů zasahujících složek a pokud bude požádán o pomoc, tak 

tuto poskytnout. Budovu je možné opustit až po ohlášení konce poplachu. [16,23] 
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11.1.3 Improvizované prostředky ochrany 

V mnoha případech bývá vznik mimořádné události, která je doprovázena únikem 

toxické látky, náhlý a nepředvídatelný a obyvatelé nemají možnost zajistit si prostředky 

individuální ochrany. Tyto prostředky jsou navíc zajišťovány pouze pro krizový stav ohrožení 

státu a válečný stav, a jsou určeny pro děti do věku 18 let (ukončení středoškolského studia), 

pro osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních a pro jejich doprovod. [21,23] 

K ochraně zdraví a života obyvatel před účinky nebezpečné látky je tedy potřeba 

využívat prostředky improvizované ochrany (příloha číslo 12). Principem těchto prostředků je 

využití částí oděvu a předmětů, které jsou běžně k dispozici v každé domácnosti. 

Obličej a dýchací cesty je vhodné chránit složeným kusem flanelové nebo froté látky, 

ručníku nebo kapesníku namočeným ve vodě a přiloženým k nosu a ústům. Nejsou-li tyto 

prostředky k dispozici, je možné využít i papírových utěrek, kapesníků nebo toaletního 

papíru. Pro zvýšení účinu ochrany proti chloru je možné látku namočit v roztoku vody 

a zažívací sody. Tento jednoduchý dýchací filtr je možné upevnit v zátylku šátkem nebo šálou 

a uvolnit tak obě ruce.  

Pro ochranu očí jsou nejvhodnější dobře těsnící brýle, jako jsou potápěčské, plavecké či 

lyžařské, mezery mezi brýlemi a obličejem se přelepí lepící páskou. Nejsou-li k dispozici 

žádné brýle, je možno použít igelitový pytlík a stáhnout gumou nebo páskou na úrovni lícních 

kostí. V případě zasažení očí škodlivou látkou je potřeba vyplachovat je pitnou nebo borovou 

vodou.  

Ochrana hlavy ze zajišťuje za použití pokrývek hlavy, které jsou k dispozici. Může se 

jednat o čepice, kukly, šátky, šály či klobouky, přes které se mohou pro zvýšení ochrany 

přetáhnout kapuce a nasadit přilby chránící před případnými padajícími předměty.  Je potřeba 

pokrývku dostatečně stáhnout a zakrýt vlasy a chránit čelo i krk a uši.  

K ochraně rukou se využívají rukavice z pevného a silného materiálu, nejvhodnější jsou 

pryžové nebo kožené. Rukavice musí zabezpečit pokrytí co největší části rukou, vznikne-li 

mezera mezi koncem rukavice a začátkem oděvu, překryje se nechráněné místo šálou, šátkem, 

igelitem apod. Rovněž je nutné převázat rukávy překrývající okraje rukavic vhodným 

provázkem nebo gumičkou. V případě, že rukavice nejsou k dispozici, lze pro krátkodobou 

ochranu povrchu těla využít např. igelit, šály, šátky či jiné vhodné prostředky. 

Mezi prostředky pro ochranu nohou jsou nejvhodnější gumové holiny, vysoké kožené 

boty nebo kozačky. Je potřeba utěsnit části nohavic překrývající obuv provázkem nebo 

gumičkou. Nedosahují-li nohavice konce obuvi, je nutné nechráněné části nohou zajistit 
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nějakou látkou nebo igelitovým sáčkem. V případě nízkých bot je vhodné použít návleky 

z igelitových sáčků nebo tašek.  

K ochraně těla je vhodné využívat především pláštěnky, dlouhé zimní kabáty, bundy, 

kalhoty, kombinézy, sportovní soupravy a podobné druhy oděvu vyrobené z pevného 

materiálu. Při zajištění ochrany těla je důležité použité oděvy utěsnit u krku a končetin např. 

pomocí pásku, šály, šátku,  pruhu látky nebo provázku. Další mezery v oděvu je možno 

přelepit lepící páskou. Pro zvýšení ochrany se doporučuje zakrýt celé tělo navíc pláštěnkou, 

dekou, plachtou nebo přikrývkou. [16,23] 

Uvedené prostředky jsou určeny především k použití při krátkodobém pobytu 

v zamořeném prostředí nebo k překonání zamořeného prostředí a pro jejich použití platí určité 

zásady. Je nutné zakrýt celý povrch těla a všechny ochranné prostředky důkladně utěsnit. Pro 

zvýšení ochrany před účinky působení toxické látky je vhodné vrstvení jednotlivých 

ochranných prostředků. Při návratu ze zamořeného prostoru je nezbytné odložit svrchní oděv 

do igelitového pytle a ten důkladně zavázat, pak se pečlivě osprchovat a utřít do sucha 

a obléci se do čistého oděvu. [16,23] 

 

11.1.4 Zásady první pomoci  

Jestliže i přes využití dostupných ochranných prostředků dojde k zasažení osoby 

toxickou látkou je nezbytné poskytnou jí první pomoc. Nejprve je nutné zamezit dalšímu 

kontaktu zasažené osoby s nebezpečnou látkou a přemístit jí vleže nebo polosedě do 

nezamořeného prostředí. Dále by měla být postižené osobě nasazena ochranná maska nebo 

dýchací přístroj. Oděv potřísněný toxickou látkou je nutno sejmout opatrně, aby nedošlo 

k rozvíření látky a zasažení dalších osob. Dojde-li k zasažení očí provádí se jejich výplach po 

dobu 10 minut při násilném otevření víček. Postižená místa na těle je potřeba důkladně omýt 

vodou a překrýt sterilním obvazem.  

Při zástavě dechu se provádí umělé dýchání z plic do plic a v případě zástavy srdce se 

přidává nepřímá masáž srdce. Postiženou osobu lze transportovat pouze ve stabilizované 

poloze na boku. Po celou dobu je potřeba kontrolovat základní životní funkce a zabránit 

podchlazení a co nejrychleji zavolat zdravotnickou záchrannou službu. [16,34] 
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11.2 Doporučení pro ohrožený objekt školy 

Kromě samotné úpravny vody patří mezi nejvíce ohrožené objekty Střední škola Vítkov 

– Podhradí, příspěvková organizace, která se nachází v bezprostřední blízkosti úpravny (viz 

obrázek číslo 11). 

 

 

Obrázek číslo 11: Okolí úpravny vody Podhradí  

1 – Úpravna vody Podhradí 

2 – Střední škola Vítkov – Podhradí 

 

Tato střední škola, která vznikla v roce 1964, poskytuje vzdělání ukončené maturitní 

zkouškou v oborech dopravní prostředky a gastronomie a rovněž umožňuje vzdělání 

zakončené výučním listem v oborech mechanik opravář motorových vozidel, karosář, kuchař 

a kadeřník.  

Škola zaměstnává 46 pracovníků, z toho je 29 učitelů a 17 nepedagogických pracovníků. 

Počet studentů střední školy se pohybuje okolo 300. Vyučování probíhá v rozmezí od 6.55 do 

14.05 hodin, v závislosti na rozvrhu hodin.  Součástí střední školy je také školní jídelna 

a domov mládeže. 

Z výsledků provedených analýz, podpořených modelováním havárií pomocí programu 

ALOHA je zřejmé, že objekt střední školy by byl v případě havárie vystaven působení chloru.  

Objekt by se mohl nacházet jak v pásmu zraňující koncentrace, tak v pásmu smrtelné 

koncentrace,  a to v závislosti na množství uniklého chloru a atmosférických podmínkách.  
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11.2.1Bezpečnostní opatření v objektu úpravny vody 

 
I. Stávající opatření 

 minimalizace množství chloru v objektu 

 speciální sudy určené na skladování chloru, včetně použití momentového utahováku 

 vážení sudů s chlorem 

 akustická čidla úniku chloru 

 čistička vzduchu v chlorovně 

 zpracovaný vnitřní havarijní plán 

 školení pracovníků 

 používání ochranných prostředků 

 dodržování bezpečnostních předpisů 

 dodržování pracovních postupů (chlorové hospodářství) 

 revize a kontroly zařízení 

 vstup možný pouze povolených osobám (součást režimových opatření) 

 

II. Navrhovaná opatření 

 instalace stabilních hasících přístrojů a protipožárních přístřešků 

 vyčlenění finančních prostředků na obnovu a pořízení bezpečnostních prvků  

 modernizace a renovace technologického zařízení 

 zlepšení zabezpečení objektu úpravny proti neoprávněnému vniknutí (perimetrická 

a plášťová ochrana, strážní služba) 

 bližší spolupráce se střední školou 

 pořádání exkurzí pro školy  

 

11.2.2 Bezpečnostní opatření v objektu školy 

Pro možnost vzniku mimořádné události je potřeba, aby na tuto situaci byli připraveni 

i učitelé a studenti školy. Ke snížení  negativních dopadů případné havárie mohou přispívat 

i následující opatření: 

 

Navrhovaná opatření 

 seznámení se s chlorem jako nebezpečnou látkou  

 vzdělávání se v oblasti havarijní připravenosti (varování, evakuace, první pomoc, 

zásady při úniku chloru) 
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 nácvik při simulaci úniku chloru 

 stanovení místnosti ve vyšších patrech s dostatečnou kapacitou a na odvrácené straně 

od  zdroje úniku 

 zpracování Plánu ochrany při ohrožení chlorem (Plán ochrany zpracovaný v rámci 

diplomové práce je uveden v příloze číslo 13) 

 seznámení učitelů a studentů s Plánem ochrany při ohrožení chlorem  

 účast na exkurzích do úpravny vody 

 

Všechna navrhovaná opatření je možné modifikovat také pro obyvatele Podhradí 

i okolních obcí. Je potřeba zvýšit povědomí mezi občany o nebezpečných účincích chloru, 

vhodném chování při jeho úniku  a o možnostech využití prostředků improvizované ochrany.  

Toho lze dosáhnout prostřednictvím tištěných letáků a brožur, besedami se zástupci 

HZS Moravskoslezského kraje i zástupci úpravny vody. Pořádání hromadných exkurzí do 

objektu úpravny však není z důvodu bezpečnosti možné. 
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12 Opatření proti neoprávněnému vstupu 
Úpravna vody jako objekt na výrobu pitné vody má výrazný podíl na zásobování 

obyvatelstva zdravotně nezávadnou vodou a je tedy významným prvkem kritické 

infrastruktury. Úpravna vody navíc využívá při zpracování surové vody řadu chemikálií, 

z nichž nejzávažnější je chlor, jehož únik by mohl způsobit vážné následky na zdraví 

a životech zaměstnanců úpravny i okolního obyvatelstva.  

Proto je potřeba zajistit ochranu objektu úpravny před neoprávněným vstupem, kdy 

může narušitel nejenom poškodit technologické zařízení na výrobu a dezinfekci pitné vody či 

bezpečnostní, řídící a kontrolní systémy, a tím způsobit vážný výpadek v plynulém 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou,  ale také může dojít k použití chemických či 

biologických látek k zamoření pitné vody, objektu úpravny i jejího okolí anebo se nepovolaná 

osoba může pokusit o destrukci zásobníků chloru, a tím způsobit únik této toxické látky.  

 

12.1 Integrovaný bezpečnostní systém 

Integrovaný bezpečnostní systém lze charakterizovat jako množinu vzájemně 

propojených a ovlivňujících se prvků, jejíž základním účelem je ochrana objektu.  

Strukturu tohoto bezpečnostního systému tvoří: 

 mechanické zábranné systémy 

 signalizační a monitorovací systémy 

 systémy organizačních opatření a ostrahy 

Průnik těchto tří systémů pak představuje optimální bezpečnost (příloha číslo 14). 

Účinnost bezpečnostního systému jako celku je dána jeho dostatečně rychlou reakcí tak, aby 

pokryla časový interval potřebný k překonání překážky. [38,39] 

 

12.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Základní úlohou mechanických zábranných systémů je zamezit neoprávněné osobě 

vniknout do chráněného objektu nebo alespoň tuto jeho snahu ztížit na dobu nutnou k zásahu 

pracovníka bezpečnostní služby nebo příslušníka bezpečnostního sboru.  

Mechanické zábranné systémy lze využít především proti:  

 násilnému proniknutí osob do chráněného objektu 

 neoprávněnému vstupu osob do chráněného objektu 

 krádeži předmětů a jiných hodnot z chráněného objektu 
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 poškození a znehodnocení zařízení, strojů a další techniky uvnitř objektu 

 umístění nebezpečného předmětu uvnitř objektu  

 

Působnost ochrany mechanických zábranných systémů je vymezena třemi zónami: 

 obvodová (perimetrická) ochrana – zajišťuje bezpečnost kolem chráněného 

objektu na obvodu pozemku a v prostoru mezi jeho hranicí a chráněným objektem  především 

pomocí oplocení, ochranných zdí, podhrabových překážek, vrcholových zábran, turniketů, 

brán, závor, retardérů apod. 

 plášťová ochrana – zamezuje narušení vstupních jednotek objektu a tím 

vniknutí neoprávněné osoby do chráněného objektu. Plášťovou ochranu tvoří stěny, okna, 

dveře, zámky a zámkové systémy, mříže, bezpečnostní fólie apod.  

 předmětová ochrana – představuje opatření proti zcizení či neoprávněné 

manipulaci s chráněnými aktivy. Patří sem vitríny, trezorové skříně, příruční pokladny, 

mobilní a přenosné trezory apod. [38,39] 

 

12.1.2 Signalizační a monitorovací systémy 

Hlavní funkcí signalizačních a monitorovacích systémů je zaznamenat informace 

o napadení chráněného objektu a tyto informace následně předat do řídícího centra.  

Představiteli těchto systémů jsou především pulty centralizované ochrany, poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy, kamerové vstupní a komunikační systémy, požární 

signalizace apod. [38,39] 

 

12.1.3 Systémy organizačních opatření a ostrahy 

Jejich úkolem je příjem informací ze signalizačních a monitorovacích systémů 

o napadení chráněného objektu. Následně je provedeno zhodnocení vzniklého nestabilního 

stavu a přijmutí opatření k uvedení do původního stavu. [38,39] 

 

12.2 Klasická ochrana 

Úkolem klasické ochrany je znemožnit neoprávněné osobě proniknout do chráněného 

prostoru, nebo tuto její snahu co nejvíce ztížit a zpomalit, popř. jí od tohoto úmyslu zcela 

odradit, a tím ochránit daný objekt. Systémy klasické ochrany se odlišují různými stupni 

pasivní odolnosti, která je stanovena množstvím vydané energie, času a úrovní použitého 

nářadí k překonání dané překážky.  
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Klasickou ochranu lze rozdělit to tří okruhů: 

 obvodová ochrana – ta zajišťuje bezpečnost kolem daného chráněného objektu 

 plášťová ochrana – jejím úkolem je zabránit narušení vstupních jednotek 

objektu 

 předmětová ochrana – zabraňuje zcizení nebo nepovolené manipulaci 

s chráněnými aktivy [38,39] 

 

12.3 Technická ochrana 

Technická ochrana doplňuje prvky klasické ochrany a představuje základní 

bezpečnostní opatření při ochraně objektu. Cílem prvků technické ochrany je zkvalitnit 

a podpořit činnost fyzické ochrany a daných režimových opatření, znemožnit nebo ztížit 

pokusy nepovolané osoby o narušení chráněného objektu, vyvolat rychlou reakci detekčních 

prvků na změny v objektu vyvolané pachatelem, a umožnit tak rychlý zásah fyzické ostrahy.  

Prvky technické ochrany jsou především:  

 poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – jde o systém několika 

základních prvků, které jsou schopny pomocí optického nebo akustického signálu detekovat 

na daném místě vstup, pokus o vstup nebo přítomnost neoprávněné osoby v chráněném 

prostoru. Reagují na fyzikální změny, které souvisejí s narušením chráněného prostoru 

narušitelem a na jejich základě pak vysílají poplachový signál. Jedná se např. o poplachové 

fólie, detektory rozbití skla, mikrovlnné a ultrazvukové detektory, magnetické kontakty, 

infračervené závory, pasivní infračervené čidla a další. 

 systémy uzavřených televizních okruhů – slouží ke sledování vnitřních 

i vnějších prostor chráněného objektu. Tyto systémy jsou schopny monitorovat současně 

velký rozsah střežených prostor a tím podpořit funkci dalších bezpečnostních prvků 

a současně všechny situace dokumentovat. 

 systémy kontroly a řízení vstupu – jde o soubor opatření, která zabraňují 

neoprávněnému vstupu osob do zabezpečeného objektu nebo prostor tak, aby se nedostaly 

k citlivým údajů nebo předmětům, dále umožňují sledovat pohyb osob po daném objektu 

a zaznamenávat i jejich příchod a odchod, a to na základě přidělených přístupových práv. 

 tísňové systémy – jejich cílem je ochrana osob nacházejících se v přímém 

ohrožení, kdy je signál z hlásiče přenesen do míst, odkud může být poskytnuta pomoc. 

Hlásiče lze aktivovat manuálně nebo zprostředkovaně. Rozeznáváme tísňové hlásiče veřejné 

a tísňové hlásiče speciální. 
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 systémy centralizované ochrany – jedná se o soustavu objektů chráněných 

elektrickými zabezpečovacími systémy, jejíchž poplachový signál je přiváděn na pult 

centralizované ochrany. Jde o souhrn technických a režimových opatření, která slouží 

k zabezpečení objektu pomocí dálkového přenosu poplachového signálu. Tyto pulty 

centralizované ochrany mohou být provozovány Policií České republiky, obecní policií nebo 

soukromými bezpečnostními službami. [38,39] 

 

12.4 Fyzická ochrana 

Fyzická ochrana představuje soubor činností, které provádí způsobilé osoby pověřené 

ostrahou s cílem zajistit ochranu osob, majetku, bezpečnost střežených objektů a veřejný 

pořádek. Fyzická ochrana se řadí mezi nejnákladnější druhy ochrany a je prováděna vrátnými, 

strážnými, hlídači, hlídací službou nebo policisty. 

Fyzická ochrana představuje: 

 ochranu a ostrahu majetku na místech veřejnosti přístupných 

 ochranu a ostrahu majetku na místech veřejnosti nepřístupných 

 ochranu a ostrahu majetku na místech určených pro styk se zákazníkem  

 ochranu a ostrahu přepravy finančních hotovostí a cenností 

 ochranu a ostrahu osob 

 zajištění pořadatelské služby v místech veřejných shromáždění 

 zajištění výjezdů a zásahů při poplachu prostřednictvím pultu centralizované 

ochrany [38,39] 

 

12.5 Režimová ochrana 

Tento druh ochrany zahrnuje souhrn administrativně-organizačních a věcných opatření, 

jejichž hlavním úkolem je zajistit bezporuchovou činnost celého zabezpečovacího systému 

chráněného objektu a snížit jeho zranitelnost před možným nežádoucím jednáním.  

Režimová opatření stanovují zásady, pravidla a oprávnění při pohybu zaměstnanců 

i dalších osob uvnitř chráněného objektu, pravidla provádění bezpečnostních kontrol 

vnášeného a vynášeného materiálu apod.  

Režimovou ochranu dělíme na: 

 vnější – zahrnuje podmínky vstupu a výstupu osob a vjezdu a výjezdu vozidel 

do prostor chráněného objektu 
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 vnitřní – zajišťuje dodržování vnitřních bezpečnostních směrnic o pohybu osob 

a vozidel v objektu, režimu pohybu materiálu, režimu zacházení s informacemi, 

režimu manipulace s klíči a identifikačními daty apod. [38,39] 

 

12.6 Doporučení pro úpravnu vody Podhradí 

Úpravna vody se nachází ve vesnici Podhradí, která leží v katastrálním území obce 

Vítkov v okrese Opava. 

Úpravna je situována na okraji vesnice, přičemž a z jedné strany je ohraničená 

nedalekou řekou Moravicí a lesem a z druhé strany blízce sousedí se Střední školou Vítkov – 

Podhradí. Objekt je řešen jako jedna budova, která je tvořena železobetonovým skeletem 

s cihelnými vyzdívkami. Hlavní vstup do objektu úpravny je uveden na obrázku číslo 12. 

V úpravně je zaměstnáno technických 24 pracovníků, kteří se střídají ve směnách po 8. 

O víkendech svátcích jsou v úpravně přítomní 3 pracovníci (strojník, dávkovač a elektrikář). 

 

 

Obrázek číslo 12: Hlavní vstup do budovy [vlastní zdroj] 

 

12.6.1 Stávající bezpečnostní prvky 

 režimová opatření - kontrola vstupu, zákaz vstupu osob kromě zaměstnanců, 

vstup dalších osob pouze na základě povolení ředitele, identifikační karty 

s omezenou platností jednoho roku pro dodavatele 

 zaměstnanci jsou vybaveni identifikačními kartami 

 na začátku příjezdové cesty je instalována značka zákaz vjezdu všech vozidel 
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 kamerový systém u hlavní brány a jednotlivých vstupů do budovy - bez stálého 

sledování situace na monitorech, záznamy z kamer se uchovávají na nosičích 

 řízené a kontrolované otevírání hlavní brány po ohlášení a identifikaci (na 

základě povolení) prostřednictvím elektronického zámku s audiotelefonem 

 návštěvy jsou do budovy úpravny vpouštěny pouze v doprovodu pověřené 

osoby, která si jí vyzvedne u hlavního vstupu 

 oplocení celého objektu – nedostatečná výška i druh plotu, nepředstavuje 

dostatečné zajištění perimetru 

 plášťová ochrana – nová plastová okna bez mříží či bezpečnostních fólií, dveře 

uzamykatelné, také bez mříží či bezpečnostních fólií 

 v objektu jsou rozmístěny halogenové reflektory se senzorem pohybu 

 

Z pohledu zajištění ochrany objektu úpravny vody Podhradí se jeví jako nedostatečné 

především zabezpečení perimetrické, plášťové a prostorové ochrany budovy a k podpoře 

celkové bezpečnosti mohou přispět i zlepšení  v oblasti režimových opatření.  

 

12.6.2 Navrhované bezpečnostní prvky 

 zajištění perimetrické ochrany – perimetr úpravny je ze zadní strany chráněn 

přírodní bariérou, kterou tvoří řeka a lesní porost. Okolo celého objektu je pak instalováno 

oplocení, jehož součástí je betonová zídka, která brání podhrabání nebo podlezení plotu.   

Samotný plot je vyroben ze svařovaného zvlněného pletiva, avšak jeho výška dosahuje 

jen zhruba 1,5 m a není doplněn ani žádnou vrcholovou zábranou. Toto oplocení tedy 

nezajišťuje dostatečnou ochranu tohoto objektu, neboť jeho překonání by nečinilo 

případnému narušiteli velkou námahu.  

Pro zvýšení bezpečnosti ochrany úpravny vody tedy navrhuji použít systém drátěného 

panelového oplocení z oceli se sílou prutu 4,8 mm (panel Vega B), a to do výšky 2,03 m. 

Panely jsou shora zakončeny svislými trny o délce 30 mm. Tyto panely je možné doplnit 

vhodnou vrcholovou zábranou, např. cívkou žiletkového drátu o průměru 45 mm.  

 

 zajištění plášťové ochrany – hlavním problémem plášťové ochrany objektu 

úpravny jsou nedostatečně zajištěné otvorové výplně. Objekt je sice vybaven novými 

plastovými okny a dveřmi, ale tyto nejsou opatřeny žádnými mechanickými zábranami proti 

vniknutí. Navrhuji tedy vybavit okna i všechny prosklené vstupní dveře bezpečnostními 

fóliemi tvořenými vrstvami polyesterového či polyvinylbuteralového filmu, které zajistí jejich 
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vyšší pasivní bezpečnost proti vniknutí do budovy a zároveň sníží možnost zranění při 

náhodném rozbití skleněné výplně. Prosklené vstupní dveře, které bezprostředně sousedí 

s vchodem do chlorovny doporučuji navíc zabezpečit také mříží nebo alespoň bezpečnostním 

sklem, neboť chlorovna je jedním z kritických míst celé úpravny. 

Zajištění plášťové ochrany objektu doporučuji podpořit i vhodnými magnetickými 

detektory, které signalizují nežádoucí otevření oken a dveří. Je možné použít např. bezdrátový 

magnetický detektor otevření JA – 82 M od firmy Jablotron. Tyto detektory se instalují přímo 

do plastových či dřevěných rámů oken a dveří a jsou tak ukryty před případnou nežádoucí 

manipulací. Magnetický kontakt detektoru reaguje na oddálení permanentního magnetu na 

křídle dveří nebo oken a vyhlásí poplach. [19] 

Jedním ze způsobů, jak se může neoprávněná osoba dostat do chráněného objektu je 

rozbití skleněné výplně oken nebo dveří. Proti tomuto druhu vniknutí je vhodné objekt 

zabezpečit pomocí akustických detektorů tříštění skla, které dokážou rozpoznat zvuk tříštění 

skla od jiného zvuku. Je vhodné využít detektory, které jsou kombinací akustických detektorů 

a detektorů pohybu, a tudíž signalizují nejen vniknutí do prostoru, ale také nedovolený pohyb 

v daném prostoru. Může se jednat např. o detektor pohybu osob a rozbití skla JS – 25 Combo 

vyráběný firmou Jablotron (obrázek číslo 13) . Tyto detektory využívají duální metody, při 

které jsou vyhodnocovány nepatrné změny tlaku vzduchu v místnosti způsobené nárazem do 

skleněné výplně a následné zvuky tříštění skla. [19] 

 

 

Obrázek číslo 13: Detektor pohybu osob a rozbití skla JS – 25 Combo [19] 

 

 zajištění prostorové ochrany – objekt úpravny vody je vybaven pouze 

venkovními kamerovými systémy, které monitorují vstup a výstup osob do budovy. Pro 

zvýšení bezpečnosti z hlediska sabotáže nebo destrukce tlakových sudů obsahujících chlor 
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doporučuji instalovat kamerový systém také do chodby směřující k místnosti chlorovny, tak 

aby kamera zabírala její hlavní dveře a monitorovala tak osoby vstupující do této místnosti.  

Dalším navrhovaným prvkem zajišťujícím dostatečnou prostorovou ochranu jsou 

pasivní infračervené detektory (PIR) umístěné v klíčových místech objektu, a to na chodbách 

a schodištích. Tyto detektory vyhodnocují změny vyzařování v infračerveném pásmu spektra 

elektromagnetického vlnění. Detekčním prvkem je pyroelektrický snímač, který je schopný 

detekovat změny záření dopadajícího na detektor. Jestliže se v jeho zorném poli pohybuje 

těleso s teplotou odlišnou od okolní teploty vyhodnotí narušení střeženého prostoru. PIR jsou 

tedy vhodné pro detekci a kontrolu pohybu osob v daném prostoru. Je možné použít např. 

bezdrátový PIR detektor s kamerou JA – 84P výrobce Jablotron, který umožňuje detekovat 

pohyb ve střeženém prostoru včetně vizuálního potvrzení poplachu. Detektor je vybaven 

kamerou, která je vybavena bleskem a infračerveným přisvícením pro focení v noci. 

V případě zaznamenání pohybu kamera pořídí sekvenci černobílých fotografií, které jsou 

uloženy v interní paměti a zároveň jsou bezdrátově přenášeny do ústředny, odkud jsou 

posílány mimo objekt. [19] 

 

 zlepšení režimových opatření – jak už jsem výše uvedla, je objekt úpravny 

vybaven kamerovými systémy nad hlavními vstupy do budovy. Výstupy z těchto kamer jsou 

zpracovány a přenášeny na monitory opatřené zařízením, které pořizuje audiovizuální 

záznamy na nosiče dat.  

V objektu úpravny však není žádná fyzická ostraha (vrátný, strážný nebo jiná pověřená 

osoba), která by sledovala a vyhodnocovala situace zobrazované na monitoru, a která by 

mohla zajišťovat i další činnosti fyzické ostrahy jako je kontrola vstupu a vjezdu do objektu 

a jeho opouštění, provádění obchůzek a kontroly objektu a stavu zařízení, navrhování 

a realizování bezpečnostních opatření v závislosti na konkrétní situaci, vykonávání 

protipožární ochrany a dalších potřebných činností. Vzhledem k tomu, že fyzická ostraha patří 

mezi finančně nejnákladnější způsoby ochrany objektu, je potřeba její význam a využití 

v úpravně vody Podhradí náležitě zvážit.  

Jednou z možností zamezení pohybu nepovolaných osob v areálu úpravny může být také 

zavedení výrazného jednotného pracovního oděvu pro technické pracovníky, čímž by se 

usnadnilo rozlišení cizích osob pohybujících se po chráněném objektu. A také zapojení 

pracovníků úpravny do navrhování bezpečnostních opatření a jejich motivace k tomu, aby 

věnovali pozornost osobám, které se po objektu pohybují bez doprovodu, popř. jiným 

neobvyklým skutečnostem, které mohou vést k narušení bezpečnosti úpravny vody.  
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13 Závěr 
Tématem této diplomové práce bylo posouzení bezpečnosti a ochrany zařízení na 

úpravu pitné vody v Moravskoslezském kraji, konkrétně úpravny vody Podhradí.  

Po přehledu právních předpisů a stručném úvodu do oblasti zásobování obyvatelstva 

pitnou vodu, jsem se v  jednotlivých kapitolách postupně zabývala popisem technologických 

postupů úpravy surové vody na vodu pitnou, způsobu jejího hygienického zabezpečení 

a odstraňování jiných specifických látek.  

V další kapitole jsem uvedla popis tří největších úpraven vody v Moravskoslezském 

kraji, a to se zaměřením na jejich základní charakteristiky, oblasti, které pitnou vodou 

zásobují a provedené rekonstrukce a modernizace.  

Jelikož jsem se v této práci zabývala možným ohrožením výroby pitné vody, obsahuje 

další kapitola výčet a popis základních typů příčin mimořádných událostí, a to v rozdělení na 

vlivy přírodní, technické vlivy a v neposlední řadě i působení lidského faktoru. 

Základní metodou zaměřenou na identifikaci a kvantifikaci zdrojů ohrožujících životy 

a zdraví osob, životního prostředí a majetku je analýza rizik, která stanoví jejich 

pravděpodobnost i dopady. V rámci diplomové práce jsem si pro posouzení situace v úpravně 

vody Podhradí zvolila SWOT analýzu, kterou jsem stanovila slabé a silné stránky a posoudila 

příležitosti a hrozby dané úpravny. K identifikaci zdrojů rizika jsem dále použila metodu 

analýzy příčin a následků poruch, kterou jsem aplikovala na všechny tři zmiňované hlediska. 

Stanovení míry tolerance rizika pak bylo provedeno pomocí Paretova principu 80/20 a grafiky 

znázorněno Lorenzovou křivkou.  

Na základě provedených analýz jsem následně sledovala dva okruhy, a to riziko spojené 

s únikem chloru a návrh opatření proti neoprávněnému vstupu osob do objektu úpravny vody. 

Nejprve jsem uvedla chlor jako nebezpečnou látku, jeho základní charakteristiku 

a vlastnosti, použití, způsob manipulace a skladování a také jeho účinky na lidský organismus 

a životní prostředí. Potřebné bylo také popsat výskyt chloru v úpravně Podhradí, jeho 

množství, způsob manipulace, skladování a zabezpečení proti úniku této toxické látky.  

Na tuto kapitolu pak navazuje případová studie, která na základě daných podmínek 

řešila únik chloru do okolí úpravny. Byly stanoveny dva možné scénáře a případové studie 

jsem zpracovala s ohledem na dvě různé meteorologické podmínky pomocí počítačového 

programu Aloha. 

V závislosti na výsledcích provedené případové studie jsem se v další kapitole zabývala 

havarijní připraveností Střední školy Vítkov – Podhradí, která se nachází v blízkosti úpravny, 
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a která by mohla být v případě skutečného úniku chloru zasažena a pokusila jsem se 

navrhnout bezpečnostní opatření jak pro objekt úpravny, tak i pro objekt školy.  

Dalším sledovaným okruhem bylo navržení opatření proti neoprávněnému vstupu do 

objektu úpravny. Jako největší nedostatky v zabezpečení objektu úpravny vidím především 

nedostatečné zajištění perimetrické, plášťové i prostorové ochrany a vhodné by bylo také 

zlepšení režimových opatření.  

Účelem této diplomové práce nebylo podat vyčerpávající přehled všech možných rizik 

spojených s provozem úpravny vody a jejich kompletních řešení, ale poukázat na případné 

druhy ohrožení, nedostatky či limity a zároveň posloužit i dalším úpravnám vody jako námět 

k zamyšlení, zda jsou úpravny v České republice dostatečně zajištěny proti vzniku havárií, ale 

také proti vnějšímu napadení, sabotáži či jiné protiprávní činnosti.  

Tato diplomová práce také dává prostor pro další detailnější zpracování některých 

z jejich částí a může se stát námětem dalším studentům pro volbu tématu jejich závěrečných 

prací.  
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Příloha číslo 1 – Ukazatele pitné vody [31] 
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Příloha číslo 2 – Jednotlivé typy úprav pro jednotlivé kategorie surové vody [42] 

 

 Kategorie A 1 

Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků, které 

mohou mít vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity vůči materiálům 

rozvodného systému včetně domovních instalací (chemické nebo mechanické odkyselení), 

dále odstranění pachu a plynných složek provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění 

nerozpuštěných látek a zvýšení jakosti.  

 Kategorie A 2 

Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci, jednostupňové 

odželezňování, odmanganování nebo infiltraci, pomalou biologickou filtraci, úpravu 

v horninovém prostředí a to vše s koncovou dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná 

stabilizace vody. 

 Kategorie A 3 

Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací, 

odželezňováním a odmanganováním s koncovou dezinfekcí popř. jejich kombinaci.  

Mezi další vhodné procesy se řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí, pomocných 

flokulantů, flotace.  

Ekonomicky náročnější postupy technicky zdůvodněné (např. sorpce na speciálních 

materiálech, iontová výměna, membránové postupy) se používají mimořádně. 

 Vyšší koncentrace než jsou uvedeny v kategorii A 3 

Podle § 13 odst. 2 zákona lze vodu této jakosti výjimečně odebírat pro výrobu pitné 

vody s udělením výjimky příslušným krajským úřadem.  

Pro úpravu na vodu pitnou se musí použít technologicky náročné postupy spočívající 

v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, při čemž je nutné zajistit stabilní kvalitu 

vyráběné pitné vody podle vyhlášky číslo 252/2004 Sb.  

Přednostním řešením v těchto případech je však eliminace příčin znečištění anebo 

vyhledání nového zdroje vody.  
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Příloha číslo 3 – Česle a pískové filtry 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 14: Česle [24] 

 

 

 

Obrázek číslo 15: Pískové filtry [vlastní zdroj] 
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Příloha číslo 4 -  Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidský organismus [34] 
 

 Při nadýchání:  

- dráždivé účinky 

- pocit pálení, kašel, bolest hlavy, namáhavé dýchání, nevolnost, bolest hrdla 

- podráždění až poškození vlhkých tkání, zánět hrdla, záchvaty kašle, dušnost 

- pálení v nose a ústech spojené s častou krvácivostí z nosu, respirační potíže spojené 

s kašláním 

- kýchání, sinalost nebo zčervenání obličeje, slabost, chrapot, závratě, rozčílení, neklid 

- poškození plic za vzniku edému plic při vyšší koncentraci 

- masivní inhalace může způsobit smrt v důsledku srdeční zástavy 

- inhalace koncentrace 500 ppm po dobu 5 minut může být smrtelná 

 

 Při zasažení kůže: 

- dráždivý účinek, pálení, záněty včetně tvorby puchýřků 

- při dlouhodobém a opakovaném kontaktu vznik dermatitidy 

- popáleniny, zničení tkáně a omrzliny při styku s kapalným chlorem 

 

 Při zasažení očí:  

- podráždění, zarudnutí, bolest, zastřené vidění, slzení 

- těžké poleptání rohovky a poranění čočky při stříknutí roztoku do oka 
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Příloha číslo 5 - Příznaky zasažení chlorem  
 
 

Tabulka číslo 15: Příznaky zasažení chlorem [23] 

Subjektivní 

příznaky 

Objektivní příznaky Doba působení 

v minutách 

Koncentrace v ppm 

Vnímání čichem / 0,1 od 0,5 do 2 

Dráždění očí a 

dýchadel 

/ 2 - 5 od 1 

Tlak a bolest na 

hrudi, bolest hlavy, 

slabost, nevolnost 

Zarudnutí spojivek, 

kašel, slzení 

5 – 10 2 

Pocit dušnosti a 

dušení 

Překrvení a otok 

nosohltanu, spojivek, 

rychlé povrchní 

dýchání, dušnost 

15 4 

Dušení, nevolnost a 

rozčílení 

Mimo výše 

uvedených zrychlení 

a slábnutí tepu, 

zvracení, průjmy 

5 5 

 Kašel, chrapot 0,1 6 

 Křečovité dýchání, 

zmodrání, 

nekoordinované 

pohyby, otok plic 

2 – 3 20 

 Akutní rozedma plic, 

křeče 

30 30 

 Akutní otok plic 15, možná doba 

latence několik hodin 

50 

 Bezvědomí 1 100 
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Příloha číslo 6 – Toxikologické informace chloru [34] 
 
 

 Akutní toxicita LC50: 

849 mg.m-3 (krysa, inhalačně) 

397 mg.m-3 (myš, inhalačně) 

1 247 mg.m-3 (člověk, inhalačně) 

293 ppm/1 hodina (potkan, inhalačně) 

137 ppm/1 hodina (myš, inhalačně) 

 

 Akutní toxicita LCOo: 

2 530 mg.m-3/30 minut (člověk, inhalačně) 

500 ppm/5 minut (člověk inhalačně) 

800 ppm/30 minut (pes, inhalačně) 

 

 Toxicita pro ryby LC50: 

390 µg.l-1 (Etheostoma spectabile) 

 

 Toxicita pro bezobratlé LC50: 

637,5 µg.l-1 za 1 hodinu (Crassostrea gigas) 

 

 Toxicita pro řasy LC50: 

50 – 1 000 µg.l-1 za 23 hodin, řasy, fytoplankton (Algae) 
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Příloha číslo 7 – Technické informace o tlakových ocelových sudech [14] 

 

Tabulka číslo 16: Technické informace o tlakových ocelových sudech 

Obsah sudu 600 kg (500 l) 

Celková délka sudu 1 447 mm 

Tloušťka stěny sudu 8 mm 

Vnější průměr sudu 800 mm 

Vnější průměr obručí na sudu 870 mm 

Tara sudu 370 kg 

Zkušební tlak  42 bar 

Pracovní tlak 6 bar 

Maximální povolená teplota sudu 50 °C 

Rozsah pracovních teplot - 40 až 50 °C 

Materiál sudu Ocel P355NL1, EN10028-3 
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Příloha číslo 8 – Textové shrnutí výsledků případové studie IA 

 
SITE DATA:  

   Location: PODHRADI U VITKOVA, ČESKA REPUBLIKA 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.74 (sheltered single storied) 

   Time: March 23, 2012  1030 hours ST (user specified) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: CHLORINE             Molecular Weight: 70.91 g/mol 

   AEGL-1 (60 min): 0.5 ppm   AEGL-2 (60 min): 2 ppm   AEGL-3 (60 

min): 20 ppm 

   IDLH: 10 ppm 

   Ambient Boiling Point: -34.6° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 5 meters/second from ESE at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 19° C                 Stability Class: D 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Leak from hole in horizontal cylindrical tank  

   Non-flammable chemical is escaping from tank 

   Tank Diameter: 0.80 meters             Tank Length: 1 meters 

   Tank Volume: 503 liters 

   Tank contains liquid                  Internal Temperature: 19° C 

   Chemical Mass in Tank: 600 kilograms 

   Tank is 84% full 

   Circular Opening Diameter: 2 centimeters 

   Opening is 38 centimeters from tank bottom 

   Release Duration: 5 minutes 

   Max Average Sustained Release Rate: 307 kilograms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 348 kilograms 

   Note: The chemical escaped as a mixture of gas and aerosol (two 

phase flow). 

 

 THREAT ZONE: (HEAVY GAS SELECTED) 

   Model Run: Heavy Gas  

   Red   : 237 meters --- (500 ppm) 

   Orange: 1.4 kilometers --- (20 ppm = ERPG-3) 

   Yellow: 3.1 kilometers --- (3 ppm = ERPG-2) 
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Příloha číslo 9 – Textové shrnutí výsledků případové studie IB 

 
SITE DATA: 

   Location: PODHRADI U VITKOVA, ČESKA REPUBLIKA 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.23 (sheltered single storied) 

   Time: March 23, 2012  1030 hours ST (user specified) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: CHLORINE             Molecular Weight: 70.91 g/mol 

   AEGL-1 (60 min): 0.5 ppm   AEGL-2 (60 min): 2 ppm   AEGL-3 (60 

min): 20 ppm 

   IDLH: 10 ppm 

   Ambient Boiling Point: -34.6° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 1.5 meters/second from ESE at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 10 tenths 

   Air Temperature: 19° C                  

   Stability Class: F (user override) 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 75% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Leak from hole in horizontal cylindrical tank  

   Non-flammable chemical is escaping from tank 

   Tank Diameter: 0.80 meters             Tank Length: 1 meters 

   Tank Volume: 503 liters 

   Tank contains liquid                  Internal Temperature: 19° C 

   Chemical Mass in Tank: 600 kilograms 

   Tank is 84% full 

   Circular Opening Diameter: 2 centimeters 

   Opening is 38 centimeters from tank bottom 

   Release Duration: 5 minutes 

   Max Average Sustained Release Rate: 307 kilograms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 348 kilograms 

   Note: The chemical escaped as a mixture of gas and aerosol (two 

phase flow). 

 

 THREAT ZONE: (HEAVY GAS SELECTED) 

   Model Run: Heavy Gas  

   Red   : 281 meters --- (500 ppm) 

   Orange: 1.2 kilometers --- (20 ppm = ERPG-3) 

   Yellow: 2.9 kilometers --- (3 ppm = ERPG-2) 
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Příloha číslo 10 – Textové shrnutí výsledků případové studie IIA 

 
SITE DATA: 

   Location: PODHRADI U VITKOVA, ČESKA REPUBLIKA 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.50 (enclosed office) 

   Time: March 23, 2012  2230 hours ST (user specified) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: CHLORINE             Molecular Weight: 70.91 g/mol 

   AEGL-1 (60 min): 0.5 ppm   AEGL-2 (60 min): 2 ppm   AEGL-3 (60 

min): 20 ppm 

   IDLH: 10 ppm 

   Ambient Boiling Point: -34.6° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 10 meters/second from ESE at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 10 tenths 

   Air Temperature: 11° C                 Stability Class: D 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Direct Source: 1800 kilograms          Source Height: 0 

   Release Duration: 1 minute 

   Release Rate: 30 kilograms/sec 

   Total Amount Released: 1,800 kilograms 

   Note: This chemical may flash boil and/or result in two phase 

flow. 

 

 THREAT ZONE: (HEAVY GAS SELECTED) 

   Model Run: Heavy Gas  

   Red   : 486 meters --- (500 ppm) 

   Orange: 2.7 kilometers --- (20 ppm = ERPG-3) 

   Yellow: 6.1 kilometers --- (3 ppm = ERPG-2) 
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Příloha číslo 11 – Textové shrnutí výsledků případové studie IIB 

 
SITE DATA: 

   Location: PODHRADI U VITKOVA, ČESKA REPUBLIKA 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.50 (enclosed office) 

   Time: March 23, 2012  2230 hours ST (user specified) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: CHLORINE             Molecular Weight: 70.91 g/mol 

   AEGL-1 (60 min): 0.5 ppm   AEGL-2 (60 min): 2 ppm   AEGL-3 (60 

min): 20 ppm 

   IDLH: 10 ppm 

   Ambient Boiling Point: -34.6° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 2 meters/second from ESE at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 10 tenths 

   Air Temperature: 11° C                  

   Stability Class: F (user override) 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Direct Source: 1800 kilograms          Source Height: 0 

   Release Duration: 1 minute 

   Release Rate: 30 kilograms/sec 

   Total Amount Released: 1,800 kilograms 

   Note: This chemical may flash boil and/or result in two phase 

flow. 

 

 THREAT ZONE: (HEAVY GAS SELECTED) 

   Model Run: Heavy Gas  

   Red   : 577 meters --- (500 ppm) 

   Orange: 2.2 kilometers --- (20 ppm = ERPG-3) 

   Yellow: 5.2 kilometers --- (3 ppm = ERPG-2) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bc. Renáta Poláčková – Posouzení bezpečnosti a ochrany zařízení na úpravu pitné vody 
v Moravskoslezském kraji 
 

 1 

Příloha číslo 12 – Prvky improvizované ochrany 
 

 
 

 
 

Obrázek číslo 16: Ochrana hlavy, očí a dýchacích cest [16] 

 
 

 
 

Obrázek číslo 17: Ochrana nohou [16] 
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Příloha číslo 13 – Plán ochrany při ohrožení chlorem 
 

PLÁN OCHRANY PŘI OHROŽENÍ CHLOREM 
Pro objekt ohrožený účinky toxického chloru, který může uniknout při závažné havárii 

v areálu provozovatele ÚPRAVNA VODY PODHRADÍ 

 

Střední škola Vítkov – Podhradí, 

příspěvková organizace, 749 01 Vítkov 

Ředitel: Ing. et Bc. Lenka Návratová 

Kontakt: 556 300 244 - 6 
 

Chlor Chlor je žlutozelený, nehořlavý, jedovatý plyn s ostře štiplavým 

zápachem. V plynném stavu dráždí oči a dýchací orgány, způsobuje 

dráždivý kašel, pálení v nose a ústech, slzení očí, závratě, křeče, při 

vyšších koncentracích až poškození plic. Kapalný chlor je žíravý, 

způsobuje popáleniny a puchýře.  
 

 

Varování Sirénami signálem „Všeobecná výstraha“ (kolísavý tón sirény po dobu 

140 sekund a verbální informace o nebezpečí). 

Telefonát z krajského operačního a informačního střediska IZS 

 
 

Co dělat  bez pokynu neopouštět budovu 

 uzavřít a utěsnit okna, dveře, vypnout ventilaci 

 ukrýt se ve vyšších partech, odvrácená strana od zdroje úniku  

 nezdržovat se ve sklepních prostorách 

 při dýchacích potíží využít prostředky individuální ochrany 

 v případě zdravotních problémů přivolat záchrannou službu 

 dbát pokynů hasičů, policistů a záchranářů 

 

 

Improvizovaná 

ochrana 

 Dýchací cesty: improvizované roušky z kapesníku, tkaniny 

nebo ubrousku z buničité vaty namočené do roztoku vody 

s trochou jedné sody, mýdlového roztoku nebo roztoku kyseliny 

octové  

 Oči: uzavřené brýle, průhledná folie 

 Tělo: pláštěnka, rukavice, pokrývka hlava, gumový oděv, 

gumové holínky  
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První pomoc Umístění lékárniček: vrátnice, sborovna, jídelna, domov mládeže 

 přenést postiženého mimo zasažený prostor 

 uložit postiženého do stabilizované polohy 

 uvolnit těsný oděv, odstranit kontaminovaný oděv 

 zajistit životně důležité funkce 

 při zástavě dechu vyčistit dutinu ústní a zahájit umělé dýchání 

 při zasažení očí důkladně omývat vodou  

 přivolat záchrannou službu 

 

 

Kontakty Hasiči: 150                          http://www.hzsmsk.cz/ 

Policie: 158                         http://www.policie.cz/ 

Záchranná služba: 155      http://www.uszsmsk.cz/ 

Tísňová linka: 112 
 

 

Úkoly 

zaměstnanců 

Ředitel: 

 přijímá informaci o ohrožení od HZS 

 předává informaci zaměstnancům školním rozhlasem 

 rozděluje úkoly 

 kontroluje plnění úkolů 

 zajišťuje komunikaci se složkami IZS 

Zástupce ředitele: 

 koordinuje úkryt osob do určené místnosti v prvním patře 

 zajišťuje prostředky improvizované ochrany 

 koordinuje poskytování první pomoci, přivolává záchrannou 

službu 

 zajišťuje pořádek  

Vrátný: 

 uzamyká budovu, vypíná ventilaci, utěsňuje okna a otvory 

v přízemí 

Pracovník údržby: 

 vypíná ventilaci, utěsňuje okna a otvory v prvním patře 

Vyučující: 

 uzavírají okna v dané učebně 

 zajišťují ukrytí svých žáků do určené místnosti v prvním patře 
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Příloha číslo 14 – Schéma optimální bezpečnosti [38] 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


