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Abstrakt 
 
Vodárenství je odvětví, které rozhodujícím způsobem ovlivňuje životní úroveň 
obyvatelstva a způsob fungování státu. Jeho důležitost pro řádné fungování státu, vlivem 
zhoršujících se klimatických podmínek mající vliv na kvalitu množství zásob vody vhodné 
pro úpravu vody na vodu pitnou a zvyšující se závislost obyvatelstva a subjektů veřejné 
infrastruktury státu na plynulých dodávkách pitné vody, stále roste. Proto se vodárenství, 
jako součástí technické infrastruktury státu a současně i samostatnému vědnímu oboru 
věnuje stále větší politická, společenská i odborná pozornost.  
Při provozování vodárenských systému se objevují nová nebezpečenství a rizika, 
přírodního a antropogenního charakteru, která mohou zapříčinit vznik mimořádné situace a 
tak ovlivnit plynulost, kvalitu a množství vyráběné a distribuované vody.  
Zkoumání uvedené problematiky je obsahem této disertační práce. Cílem práce je 
analyzovat vodárenský systém jako proces jímaní surové vody, její úpravu na vodu pitnou 
a distribuci vody ke konečnému odběrateli. Najít a popsat jednotlivá rizika ovlivňující 
tento proces a navrhnout postup, jak těmto rizikům předcházet nebo minimalizovat jejich 
možný sociální a ekonomický dopad. Uvedené zkoumání je prováděno z hlediska potřeb 
řízení vodárenského systému při vzniku mimořádných situací mající vliv na kvalitu, 
množství a způsob distribuce vody, a to ve vazbě na zásobování vodou technickým 
subjektům veřejné infrastruktury státu. Výstupem je rozpoznání a definování možných 
základních rizik jednotlivých prvků vodárenského systému, je navržen management rizik a 
navržen postup řízení vodárenského systému při vzniku mimořádné situace.  Součástí 
řešení je návrh systému organizace a řízení těchto mimořádných situací v rámci 
vodárenské společnosti, která je provozovatelem vodárenských systémů. Současně je 
navržen i systém technického řízení vodárenského systému a navržena struktura 
manažerského informačního systému řízení vodárenské společnosti. V závěru práce je 
zhodnocen přínos navrženého postupu řízení a navržen způsob jak tento přínos hodnotit 
v reálných podmínkách vodárenské společnosti. Takto pojatý způsob zkoumání 
problematiky řízení mimořádných události vzniklých při provozování vodárenských 
systémů, nebyl dosud, na základě provedených rešerší, uskutečněn. 
 
Klíčová slova: 
 
vodárenský systém; mimořádná situace; riziko; řízení rizik; krizové plánování; organizace 
řízení; monitoring; telemetrický systém; informační systém. 
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Abstract 

Water-supply engineering is a sector that decisively affects standard of living of the 
population and thus functioning of the state. Its importance for proper functioning of the 
state continuously grows because of the worsening climatic conditions that affect the 
quality and amount of water suitable for treatment into potable water and the increasing 
dependency of the population and subjects of the state public infrastructure on 
uninterrupted supplies of potable water. Hence, increased political, societal and 
professional attention is paid to the water-supply engineering as a component of the state's 
technical infrastructure and a separate scientific discipline.  
Newly emerging natural and anthropogenic dangers and risks connected with operation of 
the water-supply system can cause emergency situations that affect continuity, quality and 
amount of the produced and distributed water.  
This dissertation thesis involves research into this issue. The thesis analyses the water-
supply system as a process of raw-water collection, its treatment into potable water and 
distribution to the end user. It searches for and describes the individual risks that affect this 
process and suggests a method of their prevention or minimizing the potential social and 
economical impacts. The research is conducted in light of the water-supply control during 
emergencies that affect the quality, amount and distribution of water as regards water 
supply to technical subjects of the state's public infrastructure. Its output concerns 
recognition and definition of potential basic risks connected with individual elements of 
the water-supply system; it suggests management of the risks and management of the 
water-supply system during an emergency. The concept proposes a system of organization 
and control of these emergencies within a waterworks company, which is an operator of 
the water-supply system. It also suggests a technical management system for the water-
supply system and a structure of the management information system for operation of a 
waterworks company. The thesis concludes with evaluation of the proposed management 
process and proposal for evaluation of this benefit in real conditions of a waterworks 
company. Based on the executed recherche, thus approached method of research into 
emergency management of water-supply systems has not yet been achieved. 
 
Key words: 
 
water-supply system; emergency; risk; risk management; crisis planning; management 
organization; monitoring; telemetric system; information system. 
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Předmluva 
 
 
Vodárenství je odvětví, které rozhodujícím způsobem ovlivňuje životní úroveň 
obyvatelstva a způsob fungování státu. 
Při provozování vodárenských systémů se objevují nová nebezpečenství a rizika, 
přírodního a antropogenního charakteru, která mohou zapříčinit vznik mimořádné situace a 
tak ovlivnit plynulost, kvalitu a množství vyráběné a distribuované vody. Zkoumání 
uvedené problematiky je předmětem této disertační práce.  
Jak tento složitý úkol v reálných podmínkách provozování vodárenských systémů řešit a 
jak zajistit distribuci minimálního potřebného množství pitné vody při vzniku mimořádné 
situace alespoň pro rozhodující odběratele mající zásadní vliv na fungování veřejné 
infrastruktury státu, je obsahem této disertační práce. 
Cílem práce je analyzovat proces výroby a distribuce pitné vody z hlediska vzniku 
možných rizik ovlivňující kvalitu a množství vyráběné a distribuované vody, najít a popsat 
jednotlivá rizika ovlivňující tento proces a navrhnout řešení, jak těmto rizikům předcházet 
nebo jak minimalizovat jejich možný sociální a ekonomický dopad. 
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I. Úvod 
 
Vodárenské systémy pro veřejnou potřebu patří k nejdůležitější technické infrastruktuře 
každého státu. Z hlediska životního prostředí jsou základní podmínkou pro život obyvatel a 
činnost subjektů veřejné infrastruktury státu. 
Vodovody pro veřejnou potřebu v České republice dodávají pitnou vodu pro cca 93 % 
obyvatel státu. Výrobou pitné vody a její distribucí konečným spotřebitelům, tj. 
obyvatelstvu a technickým subjektům veřejné infrastruktury státu se zabývá téměř 1800 
právních subjektů, z toho 350 právnických osob jako provozovatelé a přibližně 1500 obcí a 
měst si vodárenskou soustavu provozuje samo. Celkem je v České republice evidováno 
4 086 veřejných vodovodů o celkové délce více než 75 000 km[1] a celkové hodnotě 
vodárenského majetku za více než 1000 mld. Kč. Složitost výroby pitné vody a náročnost 
dodržování plynulé distribuce si vyžádala i nový přístup ke komplexnosti řešení této 
problematiky. Vodárenství se postupně stalo samostatným vědním oborem a zejména od 
minulého století je tomuto vědnímu odvětví věnována stále větší pozornost a důležitost. 
Velmi závažnou, a ve státech Evropské unie a USA vnímanou problematikou, je zvyšující 
se deficit zdrojů vhodných k úpravě na vodu pitnou a zvyšující se riziko zranitelnosti 
distribučních sítí vodovodů vlivem přírodních nebo antropogenních vlivů.  
Danému strategickému významu vodovodů odpovídá i legislativní ochrana jak na úrovni 
Evropské unie, tak i v české legislativě. Současně však musí být řešena i ochrana a způsob 
provozování vodárenských systémů v reálné praxi.  
Provozování a řízení veřejné infrastruktury států lze zařadit obecně k nejsložitějším a 
nejnáročnějším úkolům společnosti. Vysoký stupeň náročnosti vyžaduje zejména řízení 
liniových staveb, mezi které patří i vodárenské systémy. Z  tohoto důvodu je vodárenská 
infrastruktura zařazena jako jeden ze základních prvků kritické infrastruktury státu [2].  
Vodovody pro veřejnou potřebu, jako součást veřejné infrastruktury státu, jsou tedy oblasti 
se značným významem na fungování státu a pro zachování řady nouzových služeb 
obyvatelstvu po vzniku mimořádné situace. Poškození nebo vyřazení výrobně 
distribučního systémů pitných a požárních vod nejen podstatně sníží životní standardy 
obyvatelstva, ale především ohrozí činnost zdravotnických zařízení, výroby potravin a v 
řadě případů i požární bezpečnost zastavěných území a tím i samotné fungování státu 
v daném regionu. 
Vzhledem k tomu, že riziku přerušení dodávek pitné vody z přírodních nebo 
antropogenních důvodů a tím i vzniku mimořádných situací, nelze zabránit, je nutné 
alespoň minimalizovat negativní dopady na její spotřebitele.  
Jak tento složitý úkol v reálných podmínkách provozování vodárenských systémů řešit a 
zajistit distribuci minimálního potřebného množství pitné vody alespoň pro rozhodující 
odběratele mající zásadní vliv na fungování veřejné infrastruktury, při vzniku mimořádné 
situace, je obsahem této disertační práce. 
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II. Cíl disertační práce 
Jak je uvedeno úvodem, hlavním cílem disertační práce je nalezení nových možností a 
metod k řízení výrobně-distribučních procesů v obecném vodárenství, především u 
systému vodovodů určených pro veřejnou potřebu. Z realizace cílů vyplyne, jak zvýšit 
bezpečnost provozování vodárenských systémů, jakými systémovými prostředky toho lze 
dosáhnout. Z výsledků dále bude zřejmé, které základní veličiny je nutno pro zvýšení 
bezpečnosti vodárenských systémů monitorovat a jakým způsobem nastavit hlášení 
nouzových stavů, které zabrání nebo sníží riziko samovolného vyprázdnění distribučního 
systému vodovodní sítě. 
 
Hlavním cílem disertační práce: 

 je návrh nového postupu řízení rizik vzniklých přerušením dodávky pitné vody 
technickým subjektům veřejné infrastruktury měst a obcí v České republice při 
vzniku mimořádné situace na vodárenských systémech, 

 je návrh, jak daná rizika snižovat na přijatelnou úroveň. 
 

Dílčími cíli práce jsou: 

 popis stávající  úrovně krizového řízení, 
 identifikace a hodnocení rizik na vodárenských systémech, 
 vypracování návrhu telemetrického řízení vodárenského systému snižující riziko 

nezvládnutí mimořádné situace v praxi. 
 

Pro splnění hlavního a dílčích cílů je nutné se zabývat detailně následující problematikou, 
která bude současně obsahem disertační práce: 

 managementem rizik vodárenských systémů, 
 organizaci a organizačními postupy řízení vodárenských systémů, 
 vlivem a možnostmi telemetrických zařízení na snižování rizik ve vodárenství, 
 hodnocením navrženého postupu řízení a vymezením dalších směrů zkoumání. 

 
Z plnění hlavního a dílčích cílů vyplyne návrh nového postupu posuzování rizik a 
krizového řízení mimořádných událostí pro potřeby provozovatelů vodárenských systémů 
a orgánů státní správy a samosprávy, jak rozeznat hrozící nebezpečí nemožnosti zajištění 
dodávek pitné vody strategickým subjektům při jejím nedostatku ve vodárenském systému 
a jakým způsobem tyto mimořádné události řešit. 
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III. Teoretická východiska disertační práce 
 
Veřejné vodovody patří k nejdůležitějším oblastem veřejné infrastruktury státu. Na úrovni 
jejich provozování je velmi často závislý plynulý výrobní proces obchodních společností, 
tj. technických subjektů infrastruktury, zdravotnických zařízení, zásobování pitnou vodou 
domácnosti a současně je závislá i požární bezpečnost měst a obcí. Tento fakt je umocněný 
skutečností, že zejména města jsou zcela závislá na provozování veřejných vodovodů a 
jakýkoliv dlouhodobější výpadek výroby a distribuce vody způsobí vážné problémy 
v zachování provozního chodu infrastruktury. 
Z těchto důvodů je nutno věnovat legislativní, provozní, ale i výzkumnou pozornost 
způsobu a možnostem provozování vodárenských systémů, nejen ve standardních 
podmínkách, ale i v režimu provozování při mimořádných situacích, které ohrožují 
plynulost a kvalitu výroby a distribuci vody. 
Zkoumání podmínek provozování vodárenských systémů při vzniku mimořádné situace je 
obsahem této práce. 
Teoretická východiska pro zpracování výzkumu řízení vodárenského systému při 
mimořádných událostech jsou objektivně dána stávajícím systémem a způsobem 
zabezpečení obyvatelstva a technických subjektů státu pitnou vodou a stávajícím 
legislativním rámcem řešící problematiku vodního hospodářství, zejména zákonem o 
vodovodech a kanalizacích. 
Vodárenské systémy vodovodů pro veřejnou potřebu jsou součástí technické infrastruktury 
státu. Zajištění dostatečného množství pitné vody o požadovaném hydrodynamickém tlaku 
a stanovené kvalitě a potřebném množství ve standardních podmínkách, je základním 
požadavkem na veřejné vodovody. Zařízení těchto vodovodů mohou být ohrožena 
mimořádnými událostmi omezující jejich řádný provoz. V těchto případech je důležité, aby 
zařízení rozhodující pro výrobu a distribuci vody, splňovala podmínky dodávky vody 
v požadovaném čase, množství a kvalitě, a to minimálně pro určené technické subjekty 
infrastruktury státu. 
Při zkoumání, zda vodárenský systém zabezpečuje provoz výroby a distribuce vody 
v podmínkách mimořádné situace, je nutno posoudit a vyhodnotit řadu provozních a 
technických faktorů. K hlavním patří: 

 požadavky na rozsah a potřeby zásobování vodou, 
 typ vodního zdroje a jeho alternativní zastupitelnost, 
 typ distribuční sítě a akumulace vody, 
 tlakové poměry a hydraulickou účinnost vodovodní sítě, 
 monitorovací a bezpečnostní systémy. 

 
Teoretickými východisky práce je proto zkoumání jednotlivých částí vodárenského 
systému z pohledu významu a možností jejich provozování při vzniku mimořádné události 
ve vazbě na požadavky dodávek vody. 
Disertační práce se bude zabývat následujícími oblastmi vodárenské infrastruktury:   

 možnostmi provozování vodárenských systémů z hlediska legislativy a řízení, 
 typy distribučních sítí a jejich hydraulickou účinností, 
 organizací a řízením mimořádných situací v rámci vodárenské společnosti, 
 telemetrickými systémy jako nástrojem řízení vodovodních systémů při 

mimořádných událostech. 
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3.1. Provozování vodovodních systémů 
Oblast vodovodů a kanalizací je upravena zákony České republiky a legislativou EU 
souhrnně uvedenými dále v kapitole IV. této práce.  Správu vykonávají na úseku vodovodů 
a kanalizací ministerstvo zemědělství, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností a újezdní úřady na území vojenských újezdů jako vodoprávní úřady. 
Ministerstvo zemědělství, jako ústřední vodoprávní úřad, zajišťuje prostřednictvím odboru 
vodovodů a kanalizací zejména zpracování a aktualizace plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací pro území státu včetně projednání změn krajských plánů rozvoje vodovodů a 
kanalizací, regulaci v oboru vodovodů a kanalizací, ochranu spotřebitelů a podporu 
hospodářské soutěže v prostředí přirozeného monopolu a poskytuje objektivní informace 
z oboru vodovodů a kanalizací veřejnosti. Vede ústřední evidenci vybraných údajů 
z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací. Sleduje ceny pro vodné a stočné 
podle cenových předpisů, porovnává je včetně nákladů a zisku a zveřejňuje výsledky. 
Odbor vodovodů a kanalizací též zajišťuje realizaci státní dotační politiky v oboru 
vodovodů a kanalizací a v oblasti odstraňování povodňových škod na vodohospodářské 
infrastruktuře. 
V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
zákona č. 275/2013 Sb., o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), osoba, která 
hodlá provozovat vodovod nebo kanalizaci, požádá krajský úřad o vydání povolení 
k provozování vodovodu nebo kanalizace. Příslušný krajský úřad vydá povolení 
k provozování vodovodu jen osobě, která: 

 je oprávněna provozovat živnost podle zvláštního zákona (zákon č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů), 

 je vlastníkem vodovodu nebo s vlastníkem vodovodu uzavřela smlouvu, která ji 
opravňuje vodovod provozovat, 

 sama nebo její odborný zástupce splňuje kvalifikaci odpovídající požadavkům na 
provozování, správu a rozvoj vodovodů, pro které se povolení k provozování 
vydává. 
 

Současný systém provozování veřejných vodovodů je zajišťován různými majiteli a 
provozovateli, fyzickými i právnickými osobami s různým přístupem k technické i 
ekonomické úrovni provozování. 
Z ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích rozeznáváme základní typy modelů 
provozování vodárenského systému: 

 oddílný model provozování, 
 obec si vodovod provozuje sama, 
 vlastnický model provozování.  

 
Oddílný model provozování 
Provozování vodovodního systému (vodárenské infrastruktury) je realizováno na základě 
provozních smluv o provozování vodovodů a kanalizací mezi vlastníkem infrastruktury 
(obec, město, svazek obcí a měst) a provozovatel (soukromá právnická nebo fyzická 
osoba). Na základě této smlouvy provozovatel užívá a provozuje vodárenský systém 
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vlastníka. Provozovatel přebírá některá provozní rizika za vlastníka jako je např. zajištění 
legislativních požadavků a kvalitu vody, distribuci vody, výběr poplatků tzv. vodného a 
stočného). Provozovatel hradí vlastníku nájemné za užívání infrastruktury. Vlastník 
umožňuje provozovateli infrastruktury brát úplaty od koncových uživatelů těchto služeb, tj. 
od spotřebitelů. 
 
Obec provozuje sama 
Obec či svazek obcí si svou infrastrukturu provozuje sám, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Případně některé činnosti nebo odborný dozor na základě smlouvy zajišťují 
externí dodavatelé, přičemž odpovědnost za provozování a za výběr poplatků zůstává na 
příslušné obci. 
 
Vlastnický model provozování 
Společnost, převážně obchodní, zajišťující provozování vodárenské infrastruktury byla 
zřízena a je vlastněna veřejným vlastníkem či vlastníky této konkrétní infrastruktury. 
Provozovatel je tedy vlastněn a zároveň ovládán vlastníkem infrastruktury. Vlastníci 
mohou, ale není to podmínkou, vložit svůj majetek, tj. vodovodní systém, do majetku 
provozní společnosti. V takovém případě uplatňují svá majetková práva v souladu s výši 
podílů na celkovém majetku této společnosti. 
 
V České republice je nejčastějším model, z hlediska počtu zásobovaných obyvatel, oddílný 
model provozování[1]. 
 
Zkoumání uvedené problematiky bude prováděno z  pohledu potřeb technických subjektů 
veřejné infrastruktury státu pro zabezpečení dodávek vody při vzniku mimořádné události 
na vodárenském systému a tím i ohrožení dodávek vody, tj. z pohledu veřejného zájmu na 
úroveň a rozsah dodávek vody. 
Vlastnické poměry k vodárenské infrastruktuře hrají zásadní roli v přístupu k jejímu 
k provozování a tím i plnění výše uvedených požadavků. Soukromý provozovatel bez 
přímé vazby k vlastnictví vodárenské infrastruktury a ke konečným spotřebitelům nemá 
aktivní zájem o její investiční rozvoj a maximální provozní zabezpečení. Jeho cílem je 
maximalizace zisku při dodržení všech legislativních norem k této činnosti se vázajících. 
Proto je nutno věnovat pozornost také legislativnímu zabezpečení, tj. úrovni vypracování 
závazných legislativních a technických norem, zkoumat možnosti a metody provozování 
výroby a distribuci vody s cílem nejen zkvalitnit tento proces, ale i snížit případná 
vznikající rizika. 
 

3.2. Vodní zdroje a jejich využitelnost pro úpravu na vodu pitnou 
Vodní zdroje jsou základní částí vodárenských systémů s rozhodujícím vlivem na kvalitu a 
množství distribuované vody ke spotřebiteli. Pod pojmem vodní zdroj se rozumí zdroj 
povrchové nebo podzemní vody, který je nebo může být využíván pro potřeby zásobování 
pitnou vodou. 
Kvalita využívané vody, tzv. surové vody, je řešena zákonem o vodovodech a kanalizacích 
 č. 274/2001 Sb. [3]. V zákoně jsou taxativně stanoveny podmínky na kvalitu surové vody 
určené pro její úpravu na vodu pitnou. 
Cílem úpravy vlastností surové vody je dosažení takových kvalitativních parametrů 
upravené vody, aby splňovaly podmínky jejího dalšího použití. Z hlediska znečištění 
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surové vody je rozhodující skutečnost, zda jde o vody povrchové nebo podzemní. 
Vzhledem k odlišné kvalitě obou základních typů surových vod se odlišuje i základní 
způsob technologie úpravy. 
Pro systémové předcházení znečištění vodních zdrojů, je jeho vhodná dislokace v daném 
území z hlediska klimatických podmínek a možnosti dlouhodobé ochrany před 
kontaminujícími látkami. Tyto podmínky lze optimálním způsobem zajistit pouze formou 
územního plánování. V územních plánech lze účinně docílit potenciální redukce 
průmyslových objektů s vyšším rizikem havárií a následným únikem nebezpečných látek 
do povodí vodního zdroje. Z hlediska územního plánu u vodních zdrojů mají významnou 
úlohu ochranná pásma vyhlašovaná dle zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 
 Zkoumáním možných rizik mající vliv na provozování vodních zdrojů při vzniku 
mimořádných situací, se vytvoří jeden z předpokladů úspěšného provozování 
vodárenského systému při vzniku této situace. 
 

3.3. Typy distribučních sítí a jejich hydraulická účinnost  
Při hodnocení rizika přerušení dodávky vody pro různé typy zastavěných území a její 
veřejnou infrastrukturu je nutno definovat základní nebezpečí, které mohou mimořádnou 
situaci způsobit. Jedním z hlavních faktorů, které toto mohou ovlivnit je typ vodárenské 
soustavy a způsob dodávky vody pro města a obce. Rozlišujeme distribuční sítě dle[11]: 

 způsobu dodávky pitné vody, 
 druhu vodního zdroje, 
 dopravy pitné vody, 
 druhu a významu akumulace. 

 
V závislosti na typu vodárenské soustavy se bude odvíjet příprava na vznik mimořádných 
situací u zastavěných území napojených na skupinové nebo oblastní vodovody ve srovnání 
s vodovody místními.  
Vodovodem pro veřejnou potřebu nemůže být dle zákona o vodovodech a kanalizacích[3] 
každé libovolné zařízení, ale pouze zařízení splňující základní podmínky tohoto zákona. 
Jednou z podmínek, mimo standardní dodávky pitné vody dané kvalitě a množství různým 
typům spotřebitelů, je i zajištění přiměřeného množství vody a minimálního tlaku pro 
zásobování požární vodou. Těmto požadavkům se dá dosáhnout různými způsoby. 
K základním způsobům lze přiřadit monitoring hydraulické účinnosti vodovodní sítě. 
Znalost parametrů hydraulické účinnosti sítě nejenom vytváří předpoklad úspěšného řízení 
vodovodního systému při mimořádných situacích, ale je i základním předpokladem pro 
snižování provozních nákladů vlivem nekontrolovaných úniků vyrobené vody z distribuční 
sítě. 
 
Hydraulická účinnost vodovodní sítě 
Snížená hydraulická účinnost vodovodní sítě způsobena nadměrnými skrytými ztrátami 
vody v systému nebo v důsledku vnitřní inkrustace potrubí, může způsobit při sníženém 
množství vyrobené vody, vlivem jejího nedostatku, vážné provozní problémy. 
Při sestavování plánu potřeb vody nelze uvažovat, že potřebné množství vyrobené pitné a 
požární vody je reálně k dispozici po průtoku vodovodní sítí. Skutečné množství 
distribuované vody lze odvodit ze vztahu[20]: 
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Q = Q1 – Q2        rov.(1) 
kde  

Q  voda k realizaci pro nouzové zdroje vody, 
Q1  voda načerpaná ze zdroje, 
Q2  ztráty vody v síti. 

 
Pro potřeby vyhodnocení hydraulické účinnosti odběrných míst jako zdrojů pitné a požární 
vody v době mimořádné události lze postupovat následujícími způsoby: 

 matematickým modelováním, kde lze využít speciální SW modely, které se 
uplatňují zejména ve fázi projektové přípravy výstavby vodovodních sítí (např. SW 
ODULA, dostupné na www.DHI.cz), 

 hodnocením hydraulické účinnosti sítě na základě měření průtoku vody 
v definovaných úsecích vodovodní sítě a jejich posouzením v časových intervalech 
lze získat informace o ztrátách vody v těchto měřených úsecích. 
 

3.4. Plánování rozvoje vodovodů ve vazbě na infrastrukturu měst a obcí 
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (dále jen PRVKÚ ČR) je 
strategickým dokumentem státní politiky v oboru vodovodů a kanalizací překračující 
opatření resortních politik ústředních vodoprávních úřadů při sdílení kompetencí. 
Představuje dlouhodobou koncepci rozvoje oboru vodovodů a kanalizací.  
PRVKÚ ČR je vytvořen systémem „zdola“ a proto je založen na základě dokumentů 
zpracovaných a projednaných zastupitelstvem jednotlivých krajů. PRVKÚ ČR je 
klasifikován jako koncepce, která podléhá posouzení vlivů na životní prostředí a dále 
hodnocení důsledků na evropsky významné lokality a ptačí oblasti zařazené do soustavy 
Natura 2000.  
Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů ČR jsou základním prvkem plánování v 
oboru vodovodů a kanalizací. Obsahují koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně 
vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely na úpravy na 
pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku, 
přičemž navržené koncepce musí být hospodárné. PRVKÚK obsahují identifikační, 
demografické a bilanční údaje, technická a ekonomická řešení pro 17 166 obcí a místních 
částí obcí České republiky. PRVKÚK jsou umístěny na internetových stránkách 
jednotlivých krajských úřadů, kde jsou k dispozici popisy (karty) měst, obcí a případně 
jejich částí. Dále jsou k dispozici na mapových serverech krajských úřadů grafické části 
PRVKÚK (dostupné na http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody/prvkuk). Na takto 
zpracovanou koncepci navazují územní plány jednotlivých obcí, měst a krajů v souladu 
s ustanoveními platných právních předpisů k dané problematice (pro oblast vodárenství je 
to např. stavební zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích, vodní zákon, energetický 
zákon, zákon o komunikacích, krizový zákon, atd.). Základním předpokladem úspěšné 
aplikace vodohospodářské problematiky do územních plánů státu a jednotlivých 
katastrálních území měst a obcí je jejich komplexnost posouzení: 

 možností obnovy a udržitelnosti vodních zdrojů z hlediska kvality, kvantity a 
demografického předpokladu rozvoje regionu a požadavků průmyslových podniků 
(subjektů technické infrastruktury státu), 

 koncepce řešení nedostatku surové vody vhodné k úpravě na vodu pitnou při 
krizových situací vzniklých klimatickými změnami (sucha, povodně).  

http://www.dhi.cz/
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Současně jsou v územních plánech definovány požadavky na jednotlivé části budování a 
provozování vodárenských systémů: 

 vodní zdroje a jejich ochranná pásma, 
 objektové a liniové stavby, 

 
U těchto staveb, jako součásti technické infrastruktury státu, je nutno při územním 
plánování a následném projetu pro realizaci, zvažovat možná nebezpečí (poruchy zařízení, 
přírodní vlivy, klimatické podmínky) a rizika z nich vyplývající.   
 
Výstavba vodovodů 
Při návrhu vodárenského zařízení nebo vodovodu se musí akceptovat podmínka, že se 
realizuje zařízení pro výrobu a distribuci pitné vody, tj. kategorie potravin. Všechny 
materiály, které budou přicházet do styku s pitnou vodou, musí mít příslušné atesty 
vyplývající ze zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., a o změně některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů. 
K základním podmínkám výstavby vodovodů patří následující technické parametry 
vyplývající z prováděcí vyhlášky č.428/2001 Sb., zákona o vodovodech pro veřejnou 
potřebu[6]: 

 rozvodná síť a potrubí zásobních řadu se navrhuje na maximální hodinovou potřebu 
vody. Potrubí ostatních vodovodních řadu se navrhuje na maximální denní potřebu 
vody, 

 maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma 
nesmí převyšovat hodnotu 0,6MPa, výjimečně 0,7Mpa, 

 při zástavbě do dvou nadzemních podlaží musí být v síti hydrodynamický tlak 
v místě napojení přípojky min.0,15MPa, při zástavbě nad dvě podlaží nejméně 
0,25MPa. 

 
Takto řešená koncepce budování vodárenských systémů vytváří předpoklad úspěšného 
předcházení nebo řešení různých druhů mimořádných situací vzniklých při jejich 
provozování. 
 
Požární zabezpečení zastavěných území 
Při plánování výstavby vodovodů se nesmí podcenit požární zabezpečení zastavěných 
území nebo objektů technické a dopravní infrastruktury se zvýšeným rizikem vzniku 
požárů. 
Základní povinnosti řízení a zajištění zdrojů požární vody jsou stanoveny v normě ČSN 
730873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Jedná se zejména o 
požadavky na: 

 množství odebírané požární vody v l.s.-1 ( dle typu zástavby od 7,5 l.s.-1 do 40 l.s.-1), 
 objem požární nádrže v m3 (od 14 m3 do 72 m3), 
 rozmístění zdrojů vody (definována mezní plocha požárního úseku dle typu 

zástavby). 
 
Většina potenciální i skutečně použité požární vody pro zastavěná území pochází 
z výrobně distribučních systémů vodovodů pro veřejnou potřebu, kde jsou umístěny 
hydranty a plnicí místa. 
Zajistit proto požární bezpečnost zastavěných území ve standardních podmínkách není 
obtížné.  
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3.5. Krizové plánování na úseku technické infrastruktury 
Součástí příprav na řešení mimořádných situací je krizové plánování. Krizové plánování je 
preventivní opatření k řešení mimořádných událostí a situací na úseku technické 
infrastruktury státu a územních celků. Zpravidla na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady 
státu vytvářejí jednotlivá ministerstva typové plány, ve kterých definují hlavní rizika 
vzniku mimořádných situací a jejich dopadu na obyvatelstvo a chod technické 
infrastruktury. Obsahově obdobné plány vytvářejí i jednotlivé kraje. Základním 
legislativním předpisem na úseku krizového plánování je v České republice zákon  
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů. 
 Rozeznáváme dvě normativní úrovně krizového plánování: 

 krizový plán kraje a obce s rozšířenou působností, 
 plán krizové připravenosti jednotlivých určených subjektů. 

Závazná struktura krizových plánů a plánů krizové připravenosti vyplývá z nařízení vlády 
č. 462/2000 Sb. 
Orgány krizového řízení jsou definovány ve výše uvedeném zákoně a tvoří je celá řada 
institucí a subjektů. Jedná se zejména o: 

 vládu České republiky, 
 ministerstva a ústřední orgány vlády, 
 kraje, 
 obce s rozšířenou působnosti a obce. 

 
Hlavním garantem a koordinátorem krizového plánování na jednotlivých úrovních je 
Hasičský záchranný sbor České republiky. Pro vlastní činnost zřizují orgány krizového 
řízení následující útvary: 

 ústřední krizový štáb, 
 bezpečnostní rady krajů a obcí s rozšířenou působností, 
 krizový štáb kraje a obce s rozšířenou působností. 

 
Ve zkoumané oblasti vodárenských systémů je dominantním a závazným materiálem pro 
řešení krizových situací krizový plán kraje a obce s rozšířenou působností. Každý určený 
subjekt, tj. právnická nebo fyzická osoba, musí k jeho vypracování poskytnout podklady a 
součinnost. 
 
Krizový plán se skládá se tří částí: 

 základní část 
- charakteristika organizace krizového řízení, 
- základní přehled možných rizik a analýzy ohrožení, 
- přehled právnických a fyzických podnikajících osob, které zajišťují 

plnění opatření daného subjektu. 
 operativní část 

- přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení, 
- plán nezbytných dodávek, 
- způsob plnění regulačních opatření, 
- přehled spojení kooperujících subjektů, 
- typový plán řešení. 

 pomocná část, přehled právních předpisů, geografické podklady a související 
dokumenty. 
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Plán krizové připravenosti zpracovávají právnické nebo fyzické podnikající osoby na 
výzvu příslušného orgánu krizového řízení. Mají obdobnou strukturu jako krizové plány: 

 základní část 
- vymezení předmětu činnosti subjektu, 
- úkoly a opatření, které byly důvodem zpracování plánu krizové 

připravenosti, charakteristika krizového řízení, 
- přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a ohrožení konkrétních 

objektů vodárenské infrastruktury, 
 operativní část 

- přehled opatření a způsob zajištění jejich provedení vyplývajících 
z krizového plánu, 

- postupy řešení krizových situací, 
- způsob plnění regulačních opatření, 
- přehled spojení kooperujících subjektů, 

 pomocná část, přehled právních předpisů, uzavřených smluv, zásady manipulace 
s plány krizové připravenosti a související dokumenty. 

 
Podle zákona o vodovodech a kanalizacích[3] jsou vlastníci povinni zajistit plynulé a 
bezpečné provozování vodovodních systémů. 
Pouze důkladně provedená analýza rizik a stanovení možných řešení negativních dopadů 
na vodárenské soustavy aplikovaných do krizových plánů a plánů krizové připravenosti 
vytvoří organizační předpoklady řešení těchto mimořádných a krizových situací a snížení 
ekonomických, provozních či sociálních dopadů na obyvatelstvo a technickou 
infrastrukturu. 
Navržený postup řízení vodárenského systému při mimořádné události uvedený dále v této 
práci, by se měl stát součástí plánů krizové připravenosti všech vodárenských společností. 
 

3.6. Telemetrické a bezpečnostní systémy 
Základní podmínkou pro úspěšné zvládnutí problematiky řízení vodárenských procesů je 
schopnost účinně monitorovat celý proces od výroby vody až po dodávku konečnému 
spotřebiteli. Tato podmínka však vychází z předpokladu dostatečné technické a 
technologické vybavenosti vodárenských objektů a distribučních sítí. Specifikum 
vodárenského systému je skutečnost, že se zde jedná o distribuovaný způsob řízení: 

 lokální řízení technologie jednotlivých vodárenských objektů a ovládacích a 
řídicích armatur vodovodních řadů, 

 oboustranný datový přenos vybraných signálů z těchto objektů na centrální 
dispečink. Přenos se provádí různými komunikačními cestami, 

 sledování, vyhodnocování a řízení vodárenského systému odborným pracovníkem 
vodáren (dispečerem) v závislosti na provozních požadavcích a stavu jednotlivých 
vodárenských technologií s cílem zabezpečení bezpečného provozu, kvality a 
množství vody, 

 distribuci dat do databáze podnikové informační sítě pro potřeby odborných útvarů 
a managementu, 

 poskytovaní vybraných dat pro potřeby krizového managementu v případě vzniku 
mimořádné úrovně, která vyžaduje jiný než standardní dispečerský způsob řízení. 
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Účinný monitoring a schopnost řídit, je-li to možné vzdáleným on-line způsobem, vytváří 
předpoklady, že řízený systém bude schopen splnit náročné podmínky za mimořádných 
situací, kdy hrozí nedostatek vody pro potřebu veřejné a technické infrastruktury. Pro 
řízení vodárenských procesů je vhodné nejenom využívat stávajících moderních 
telemetrických systémů, ale i navrhnout a v praxi zavést specifickou část technických a 
SW prostředků umožňující aplikaci metody analýzy provozně-bezpečnostních rizik 
vodárenských systémů s dopadem do jejich řízení při vzniku mimořádných událostí. 
Stávající telemetrické systémy bude nutno dále rozšířit o technické prostředky 
bezpečnostního systému, který bude snižovat bezpečnostní rizika ohrožení vodárenských 
objektů. Na úrovni řízení vodárenské společnosti by měl fungovat jednotný dispečerský a 
informační systém poskytující definovaná data pro potřeby krizového řízení vodárenského 
systému v režimu mimořádné události. 
Na výsledku monitoringu a možnosti automatizovaného způsobu řízení vzdálených 
vodárenských objektů a vodovodní sítě vždy závisí možnost určité predikce vzniku 
mimořádné události, ale zejména možnost rychlé reakce na negativní provozní stav a tím 
snížení různých druhů primárních a sekundárních škod. 
Potřeba výstavby monitorovacích systémů vyplývá zpravidla z ekonomicko-provozních a 
bezpečnostních potřeb vodárenských společností s ohledem na hustotu zastavěných 
územních celků, počtu zásobovaných obyvatel a významu technických subjektů veřejné 
infrastruktury. 
Při rozhodování o významu a rozsahu budování monitorovacího a řídicího systému mají 
důležitou úlohu faktory: 

 množství realizované a fakturované vody spotřebitelům, 
 význam (místní, oblastní) vodárenského systému, 
 kapacita vodních zdrojů ve vztahu k předpokládané potřebě, 
 bezpečnostní rizika vyřazení vodních zdrojů a poškození důležitých vodárenských 

objektů, 
 reálné možnosti zajištění náhradních dodávek pitné vody při vzniku mimořádné 

situace. 
 
Výše uvedené faktory a dle místních podmínek další kriteria jsou rozhodující pro výstavbu 
a rozsah monitorovacího systému. Dle takto stanovených kriterií může být monitoring 
uskutečněn na celém distribučním systému nebo pouze v některých částech. 
 

3.7. Vymezení základních pojmů 
Vodní zdroj je vodní útvar povrchové nebo podzemní vody, kterou lze použít pro 
uspokojení potřeb člověka (po její úpravě nebo minimálně zdravotním zabezpečení u 
hromadného zásobování) [31]. 
 
Vodárenská soustava je soustava sestávající ze dvou nebo více skupinových či dílčích 
vodovodů (vodárenských systémů) s jedním nebo více zdroji vody, zajišťující zásobení 
rozsáhlé územní oblasti pitnou vodou. Operativní provozování vodárenské soustavy 
provádí privátní vodárenské společnosti na základě obchodní smlouvy s majitelem 
vodárenské infrastruktury[31]. 
 
Skupinový vodovod je vodovod dodávající vodu odběratelům několika spotřebišť 
s jedním nebo více zdroji; zásobuje zpravidla více obcí (měst) [31]. 
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Vodovodní systém je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní 
řady (potrubí) a vodárenské objekty; obecně nazýván vodovodem[31]. Souhrnně tvoří 
subjekty vodárenské infrastruktury. Převážným majitelem vodovodního systému jsou 
města, obce, svazky měst a obcí. Z hlediska organizace řízení vodovodního systému 
hovoříme o vodárenském systému a jeho řízení. 
 
Vodárenský objekt je jednotlivý objekt vodovodů, např. odběrný objekt povrchové vody, 
jímací objekt podzemní vody, čerpací stanice, úpravna vody, vodovodní řad, vodojem, 
vodovodní síť, hydranty. 
 
Vodárenská společnost je obchodní společnost, která provozuje vodárenskou soustavu 
nebo vodárenský systém. Ve většině případů infrastrukturu vodárenské soustavy (vodní 
zdroje, vodovody, vodárenská zařízení) nevlastní, má je v ekonomickém pronájmu, ale 
smluvně odpovídá za sjednané dodávky a kvalitu vody. Významné společnosti v České 
republice jsou sdružené v organizaci SOVAK. Vlastníci vodárenské infrastruktury jsou 
obce, města, sdružení obcí a měst [1]. 
 
Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 
přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Lze je rozdělit na základě podstaty jevů do tří 
skupin: 

 přírodní, 
 antropogenní, 
 kombinované. 

Rozlišujeme mimořádné události jako živelná pohroma, havárie, katastrofa [5]. 
 

Mimořádná situace je situace vzniklá v souvislosti s hrozící nebo nastalou mimořádnou 
událostí, kterou lze řešit běžnou, řádnou činností orgánů veřejné správy a složek 
integrovaného záchranného systému[5]. 
 
Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový 
stav nebo stav ohrožení státu[5]. 
 
Riziko je pravděpodobnost vzniku škody, úrazu, míra výskytu ztrát či škody (anglicky risk 
of hazard). Pravděpodobnost výskytu nebezpečí a jeho vliv na systém dodávek vody [5]. 
 
Ohrožení jde o aktivované riziko; je to projev nebezpečí vzniklé narušením definovaných 
zákonitostí. Jedná se o vystavení velkého nebezpečí[5]. 
 
Nebezpečí je vnitřní vlastnost vybrané látky, situace s možností způsobit poškození, újmu, 
škodu (anglicky hazard). Je to potenciální zdroj znehodnocení kvality vody, zařízení pro 
dodávky vody[5]. 
 
Zásobování pitnou vodou je souhrn činností, jejichž účelem je zabezpečit potřebné 
množství pitné a požární vody stanovené jakosti spotřebitelům[31]. 
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Náhradní zásobování pitnou vodou je činnost, jejímž účelem je zabezpečit potřebné 
množství pitné vody pro potřeby uživatelů při přerušení její dodávky z veřejného 
vodovodu v důsledku jeho oprav nebo havárií. 
 
Nouzové zásobování pitnou vodou je způsob zásobování pitnou vodou v krizových 
situacích, jehož účelem je zabezpečení nezbytného množství pitné vody v případech, kdy 
stávající systém zásobování je zcela nebo částečně nefunkční delší dobu než je 24 hodin. Je 
vždy omezeno pouze na nezbytnou dobu[41]. 
 
Služba nouzového zásobování pitnou vodou (SNZV) je systém, jehož posláním je za 
krizových stavů zabezpečovat nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Danou 
činnost a další činnosti provádí samostatně, ale zpravidla i v součinnosti s vodárenskými 
společnostmi v místech, kde mimořádná událost vznikla[41]. 
 
Kritická infrastruktura (KI) je systém prvků veřejné infrastruktury státu (obchodní, 
zdravotní a výrobní zařízení, liniové dopravní stavby, energetická zařízení), narušení jeho 
funkce by mělo dopad na bezpečnost státu, zabezpečení životních potřeb obyvatelstva, 
zdraví osob nebo ekonomiku státu. Určení, kdo a co je subjektem kritické infrastruktury 
stanovuje v obecné rovině zákon o krizovém řízení a následně nařízení vlády č. 432/2010 
Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. Vodárenství je zařazeno jako 
jeden z prvků kritické infrastruktury. 
 
Krizový management je ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, nástrojů, zkušeností, 
doporučení a metod ke zvládání manažerských funkcí při řešení krizí. Řízení krizí je 
proces, při němž se subjekt řízení (dispečer, vedení firmy, krizový štáb) snaží určit 
působení existujících i budoucích tendencí a navrhuje řešení, která pomáhají vyhnout se 
působení nežádoucích vlivů a umožňují využít příležitosti působení pozitivních vlivů. 
Cílem procesu řízení krizí je redukovat rozsah škod, minimalizovat dobu trvání krize a 
zajistit obnovu původního stavu systému[7]. 
 
Management rizik (řízení rizik) je systém metod a možností ošetření rizik s cílem udržet 
integritu zásobování vodou, její zdravotní nezávadnost, množství, tlak. 
Úkoly krizového managementu: 

 připravit nástroje, metody, postupy pro řešení možných krizí, 
 připravit majitelé, provozovatelé, uživatelé vodárenských systému pro činnost při 

mimořádných či krizových situacích. 
 

Plán krizové připravenosti zpracovává každý subjekt kritické infrastruktury nebo 
subjekty na základě výzvy příslušného orgánu krizového řízení, musí odpovídat 
skutečnému stavu a musí dodržovat stanovenou strukturu a návaznost s krizovými plány 
kraje.  
 
Informační systém z hlediska využití výpočetní techniky slouží systémům řízení. Obecně 
bývá řízení členěno na operativní, taktické a strategické. 
 
Telemetrický systém je ve vodárenství nazýván automatizovaný systém sledování a řízení 
technologických zařízení a vodovodních řádů prostřednictvím automatizačních prostředků 
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SW databáze je aplikace nebo soubor na pevném disku, kam se ukládají data ve 
strukturované formě. Dnes je většina databází strukturována do tabulek. Databáze tedy 
obsahuje jednu nebo více tabulek, které mají pevně definován počet a formát sloupců. 
Vlastní data se ukládají do řádků. 

Internetové technologie původně používané výhradně v prostředí internetu, dnes se velmi 
často využívají i v prostředí podnikových IS. Princip internetových technologií spočívá 
v dočasném spojení mezi klientem a serverem. Klient se připojí k webovému serveru, 
odešle požadavek na data nebo webovou stránku a server odpoví; poté je spojení 
ukončeno. Významnou výhodou této technologie je skutečnost, že aplikace je na jednom 
místě a změny provedené v této aplikaci se okamžitě projeví i na straně klientů bez 
nutnosti cokoliv instalovat, stačí znát pouze adresu poskytované služby. 
 
Distribuovaná software aplikace je SW aplikace, která může běžet/ pracovat na více 
počítačích. Typické je rozdělení na databázi, která běží na podnikovém serveru na 
centrálním dispečinku a klienty, které běží na pracovních stanicích u jednotlivých 
uživatelů. 
 

3.8. Legislativní rámec systému řízení rizik 
Výroba a distribuce pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod jsou součástí technické 
infrastruktury měst a obcí. Souhrnně je tato infrastruktura označována jako systém 
veřejných vodovodů nebo jako vodárenské systémy. Podle druhu a významu rizik je lze 
dělit do kategorií[18]: 

 s dopadem na základní lidské potřeby, 
 s negativním dopadem na životní prostředí, 
 s kombinovaným dopadem. 

 
V prvním případě dochází k negativním vlivům ve změně životního rytmu lidí v důsledku 
výpadku zásobování vodou a zavedením systému nouzového zásobování. V druhém 
případě je ohroženo životní prostředí vlivem jeho kontaminace závadnými látkami 
z odpadních vod. 
Při posuzování rizik z případného nedostatku vody musíme vycházet z předpokladu 
schopnosti obnovy oběhu vody na zemi vlivem srážkových vod, podzemních zásob vod a 
povrchových vod, jejich možným znečištěním, tj. kvalitou a potřebnou kvantitou zásob. 
Přitom strategický vliv na dostatek pitné vody má v ČR stav a úroveň kvality povrchových 
vod.  Vody povrchové i podzemní jsou proto v ČR chráněny zákonem o vodách a k němu 
souvisejících zákonech. 
Aktuální kvalita odebírané surové vody má vliv na úpravárenské procesy. Při 
mimořádných a krizových situacích může mít okamžitá kvalita odebírané vody rozhodující 
význam na možnost potřebných dodávek vody spotřebitelům. Taktéž provozovaný způsob 
distribuce vody, použité technologie, technická zařízení a organizace řízení celého 
vodárenského systému ovlivňují možnosti kvality i kvantity dodávek pitné vody. 
Řízení vodárenského systému při mimořádných situacích proto vyžaduje zavedení mnoha 
kontrolních mechanismů a integraci obecných analytických metod řízení rizik do 
podmínek vodárenského systému. Výroba vody je řazena dle světové zdravotnické 
organizace World Hospital Organization (WHO) mezi potraviny, kde je uplatňován  
procesní způsob kontroly kvality výroby potravin, tzv. systém HACCP (Hazard Analysis 
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and Critical Control Points).  Tento způsob založený na analýze a řízení rizik RA/RM (risk 
analysis/ risk management) byl od roku 2014 doporučován organizaci WHO pod názvem 
“Water safety plans“ (plány pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou) [29], jako 
způsob vhodný pro řízení rizik vodárenských systémů. Současně tento postup přejala i 
Evropská unie a zakotvila ho v novele směrnice Rady č.98/83 ES O jakosti vody pro 
lidskou potřebu.  
Takto nově definovaný komplexní systém se také uvádí pod názvem „Princip 
multibariérové ochrany“ (the principle of multi barrier protection). Princip představuje 
vytvoření systému opatření (bariér) v průběhu výroby a distribuce vody, kolik jich je 
v daném systému zapotřebí k pokrytí všech rizikových míst. V České republice jsou 
uvedené principy zakotveny v technické normě ČSN EN 15975-1,2 Zabezpečení dodávek 
pitné vody – Pravidla pro rizikový a krizový management. Uvedené principy jsou 
aplikovány v rámci výzkumných projektů, uvedených v následující kapitole rešerší, a to 
zejména pro řešení potřeb kvality vyráběné vody a pro analýzu rizik ohrožujících její 
kvalitu při výrobě a distribuci. 
Tento princip dosud nebyl systémově aplikován pro potřeby řešení rizik řízení 
vodárenského systému při vzniku mimořádné situace, zejména  vlivem poklesu tlaku a 
množství vody, např. vlivem provozních  poruch technického  zařízení, výpadkem  el. 
proudu, úmyslným poškozením nebo přírodními vlivy. 
 

3.9. Rešerše krizového řízení vodárenských systémů 
Pro potřeby analýzy současného stavu řešení dané problematiky byla provedena rešerše 
odborných článků a publikací v databázi SCOPUS, kde bylo analyzováno 163 článků 
s tématikou krizového řízení uvedených v impaktovaných časopisech za posledních deset 
let, tj. za období let 2004-2014: 

 International Journal of Emergency Management,  
 Disaster Prevention & Management, 
 Journal of Contingencies and crisis Management,  
 Journal of Flood Risk Management. 

 
Z tohoto uvedeného počtu se týkalo vodárenství 23 článků, z toho počtu bylo 5 původních 
českých článků. Ostatní články se zabývají teoretickými východisky krizového řízení nebo 
řeší jiná odvětví, zejména hydrogeologii, krizové situace vlivem společenských a 
přírodních vlivů a klimatických změn (války, terorismus, povodně, sucha), průmyslové 
odvětví či sociální a společenské krizové situace. Publikovaná problematika se proto jen 
okrajově dotýká obsahu a tématu zkoumané problematiky. 
Největší pozornost je věnována oblasti analýzy rizik vodárenských systémů a řízení 
vodních zdrojů z hlediska hydrogeologických hledisek, zajištění kvality výroby vody a 
modelům projektovaných vodovodních systémů. 
 
Ve zkoumané oblasti, oblasti řízení vodárenských systémů a jejich řízení při mimořádných 
situacích, se jedná zejména o dílčí technická řešení jednotlivých objektů vodárenské 
soustavy, jako např. články: 

 Nacházel, Karel. (2009), Problematika automatického řízení nádrží v povodňových 
situacích, Journal of Hydrology and Hydromechanics. ISSN 0042-790X,  
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 Loo, S., Fane, A. G., Krantz, W. B., & Lim, T. -. (2012). Emergency water supply: 
A review of potential technologies and selection criteria. Water Research, 46(10), 
3125-3151. ISSN 0043-1354, 

 Reichard, E. G., Li, Z., & Hermans, C. (2010). Emergency use of groundwater as a 
backup supply: Quantifying hydraulic impacts and economic benefits. Water 
Resources Research, 46(9). ISSN 0043-1397. 

 
nebo řešení vodárenské kritické infrastruktury z hlediska municipality, např. články: 

 Dušek, Jiří a Dušková R. (2012), Nouzové zásobování vodou v krizových situacích,  
Auspica, ISSN 1214-4967, 

  Gebhartová, Jana a kol.(2012). Kritické prvky v systému zásobování pitnou vodou, 
Periodica Academica č. 1, ročník VII, 2012. 
ISSN 1802-2626, 

 Rossi, G., & Cancelliere, A. (2013). Managing drought risk in water supply 
systems in europe: A review. International Journal of Water Resources 
Development, 29(2), 272-289. ISSN 0790-0627, 

 Pahl-Wostl, C., Sendzimir, J., Jeffrey, P., Aerts, J., Berkamp, G., & Cross, K. 
(2007). Managing change toward adaptive water management through social 
earning. Ecology and Society, 12(2). ISSN 1708-3087, 

 Takahashi, T., Aizaki, H., Sato, T., Guo, N., Nakashima.  (2013). 
 In-crisis delivery rate: A novel measure of success in communal water 
management. Paddy and Water Environment, 11(1-4), 503-511. ISSN 1611-2490. 

 
Část článků se zabývá matematickými modely zvyšující spolehlivost vodárenských 
systémů, jako např.: 

 Říha, Josef. (2012) Scénáře pro prevenci a zmírnění vnějšího ohrožení 
infrastruktury zásobování vodou, The Science for Population protection,1/2012, 
ISSN 1803-568X,  

 Radice, G. Rosatti, F. Ballio, S. Franzetti, M. Mauri, M. Spagnolatti, G. Garegnani 
(2013). Management of flood hazard via hydro-morphological river modelling. 
The case of the Mallero in Italian Alps. Journal of Flood Risk Management 
Volume 6, Issue 3, pages 197–209, September 2013. ISSN 1753-318X. 

 
Zbývající část zkoumaných článků se zabývá dílčími nebezpečími, a to zejména řízením 
kvality pitné vody nebo predikcí povodní a řešením následků záplav. 
Citové práce zkoumají dílčí části vodárenského systému, nikoliv však jako systém 
vodohospodářských prvků tvořící ucelený vodárenský systém. Současně z provedených 
rešerší vyplývá, že problematika řízení vodárenského systému při mimořádné situaci není 
zatím, se zaměřením, který je obsahem této práce, vědecky publikována. 
 
Nejblíže k navrženému tématu vědeckého zkoumání je v České republice řešení 
výzkumných projektů: 

 „Metodika analýzy zranitelnosti systémů zabezpečující dodávku pitné vody“ 
(VD20062008A04) 

 „Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování vodou – 
Water Risk, 2006-2010“ (NVII č.2B06039), 



   

_________________________________________________________________________________________________ 

 - 24 -  

 „Posuzování bezpečnosti prvků infrastruktury a alternativní možnosti zvýšení 
zabezpečení měst a obcí pitnou vodou při vzniku živelných pohrom a rozsáhlých 
provozních havárií“ (MV ČR, VF20102014009), 

 „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010-2015“ (BVII/I-VZ) 
„Posuzování bezpečnosti prvků KI a alternativního zabezpečení obcí pitnou vodou 
při vzniku živelných pohrom a rozsáhlých provozních havárií“,  

 „Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých obcí z místních 
zdrojů“ (TA02020184). 

 
Mimo tyto vědecké zdroje je také dostupná odborná a legislativní literatura, která se 
zabývá problematikou ochrany vodních zdrojů a jejich optimálním využíváním, řešením 
mimořádných a krizových situací z hlediska analýzy rizik jednotlivých prvků 
vodárenského systému, uplatněním metod analýzy řízení rizik a jejích snížením, např.: 

 Kročová, Šárka. (2014), Rizika provozování vodárenských a kanalizačních 
systémů, SPBI Spektrum, ISBN 978-80-7385-153-8,   

 legislativní normy uvedené v textu této práce. 
 

Uvedené programy a publikace nejsou zahrnuty v citovaných vědeckých databázích. Řeší 
problematiku analýzy rizik z pohledu ochrany obyvatelstva před výpadkem v zásobování 
vodou nebo metodiku implementace principu analýzy obecných rizik u veřejných 
vodovodů. Z uvedeného vyplývá, že tyto výzkumy neřeší problematiku řízení 
vodárenských systémů při mimořádných podmínkách. Jejich výstupů lze však využít 
v metodologické a analytické části práce při stanovení rizik jednotlivých částí 
vodárenského systému. 
Z provedených rešerší databáze SCOPUS i výše uvedeného, lze dokladovat jen okrajové 
vědecké zkoumání navrženého tématu aplikovaného výzkumu, což jen potvrzuje správnost 
výběru tématu disertační práce. Jejich výsledků lze však využít při zkoumání 
managementu rizik, identifikaci, definování nebezpečí a aplikací metod analýzy rizik.   
 Z uvedených analýz dále vyplývá, že kromě technických a provozních poruch se stále více 
projevuje na provozování vodárenských systémů vliv mimořádných přírodních událostí 
související s klimatickými změnami, a to jak v celosvětovém, tak i evropském či 
regionálním měřítku. Velmi závažnou a ve státech Evropské unie vnímanou 
problematikou, je zvyšující se deficit zdrojů vody vhodných pro úpravu na vodu pitnou 
nebo pro průmyslové či zemědělské využití. V České republice se jedná zejména o 
podzemní vodní zdroje, tj. studny a vrty. Tato skutečnost může ovlivnit nejen standardy 
životní úrovně obyvatelstva, ale i produkci potravin, služeb subjektů veřejné infrastruktury 
a zhoršení životního prostředí. Tyto faktory je nutno řešit v rámci národních politik 
krizového plánování a řízení těchto rizik na úrovni Evropské unie. 
Současně se projevuje trvalá hrozba antropogenních rizik, jako jsou hackerské útoky na 
datové a počítačové sítě, teroristické útoky na objekty a liniové stavby infrastruktury státu 
a přetrvávající hrozba kontaminace vod vlivem znečišťování životního prostředí. 
Z těchto skutečností vyplývá nejenom stále větší potřeba míry znalostí o: 

 efektivním způsobu výroby vody,  
 snižování náročnosti potřeb vody v průmyslu a službách, jejich alternativních 

náhradách,  
 možnostech a způsobech ochrany vodárenských systémů, 
 způsobech monitorování a řízení.  
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Zájem o řešení uvedené problematiky lze sledovat zejména u celosvětových provozovatelů 
vodárenských systémů, jakými jsou např. společnosti Anglian Water, Veolia a Ondeo, ale i 
u tuzemských provozovatelů. Tyto trendy jsou však současně ovlivňovány  finančními 
potřebami snižování provozních nákladů a zvýšení efektivity a ekonomiky provozování 
vodárenským systémů. Je to dáno zejména skutečností, že v rámci EU je uplatňován 
princip sociální únosnosti ceny vody, za kterou je prodávána jednotlivým spotřebitelům. 
Proto je nutno zkoumanou problematiku, tj. řízení vodárenského systému při mimořádných 
událostech, porovnávat současně i s efektivitou tohoto řízení v reálných podmínkách jeho 
provozování. 
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IV. Popis stávajícího stavu vodárenství 
Pitná voda je základem lidského života a podmínkou fungování veřejné a soukromé 
infrastruktury měst a obcí. To je všeobecně známo. O této problematice je napsáno 
dostatečné množství odborné literatury a vydána celá řada legislativních předpisů nejen 
z hlediska provozování vodárenských systémů, ale i z hlediska udržení kvality pitné vody 
od zdroje vody až po konečného spotřebitele. 
Na tomto úseku vést odbornou diskuzi je možné a někdy i žádoucí, ale je to jen drobné 
rozšiřování známých informací. 
Co však nejen v České republice, ale i v jiných státech EU v této problematice schází, je 
dostatečně propracovaná analýza rizik, nebezpečí a následků provozovaných vodárenských 
systémů z pohledu nového vědeckého poznání a technických možností snižování rizik 
vzniku mimořádných situací a možností jejich řešení.   
Celá oblast dané problematiky je však z hlediska bezpečnosti technických subjektů 
vodárenské infrastruktury státu i bezpečnosti obyvatel důležitá. Tomu odpovídá i její 
zařazení mezi priority Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací GAMA,  oblast č. 2. Bezpečnost kritických infrastruktur a zdrojů České republiky, 
která bude realizována dle zákona č. 130/2002 Sb.  O podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací z veřejných prostředků. Uvedený Program by měl naplňovat Národní 
priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly přijaty 
usnesením vlády č. 552 ze dne 19. července, 2012. 
Jak již bylo uvedeno, v současné době není zatím problém vyrobit v ČR dostatečné 
množství pitné vody, o požadované kvalitě a množství a dodat ji ve standardních 
provozních podmínkách spotřebitelům. Současně je možné zohlednit i požadavky na 
dodávky požární vody dané normou ČSN 70873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování 
požární vodou. Této problematice však schází nové pojetí provozování rizik a nebezpečí na 
základě metodiky, která nejen minimalizuje různé přírodní a antropogenní rizika, ale 
současně s její pomocí a s pomocí monitorovací a výpočetní techniky, vytvoří předpoklady 
provozovat vodárenské systémy i v mimořádných nebo krizových situacích. 
Systémová propojenost využívání nových vědeckých poznatků a moderních technických 
prostředků, nejenom sníží riziko vzniku nepředvídaných situací, ale současně umožní 
orgánům státní správy, samosprávy měst a obcí a provozovatelům či majitelům 
vodárenských soustav, vypracovávat kvalitní a účinné krizové plány v oblasti nouzového 
zásobování vodou.  
Takto definované a do metodiky zpracované nové poznatky mohou využít i provozovatelé 
vodovodů pro zkvalitnění řídících procesů a zvýšení provozní bezpečnosti těchto systémů. 
 

4.1. Platná právní úprava ve vodárenství EU 
V rámci EU není otázka zásobování obyvatel pitnou vodou za krizových nebo 
mimořádných situací řešena komunitárním právem, její řešení je v kompetenci každého 
členského státu. Evropská unie však vydala v oblasti vodárenství a krizového řízení 
následující závazné směrnice, které členské státy musely zakomponovat do svých 
národních zákonných předpisů. 
Z hlediska metodiky zabezpečení výroby a distribuce vody se zejména jedná o: 

 směrnici Rady 98/83ES z 3.11.1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě 
s platností od 25.12.2000, 
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 směrnici Rady 79/869/EHS z 9.10.1979 o metodách měření, četnosti odběrů a 
rozborů povrchových vod určených k odběru pitné vody, 

 směrnici Rady 2000/60 ES ze dne 33.10.2000 ustavující rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky,  

 normu EN 15975-1:2011 a následně jejím pokračováním EN 15975-2:2014: 
Zabezpečení dodávky pitné vody. 
 

Zde je soustředěna pozornost na definici jakostních a kvalitativních parametrů při výrobě a 
distribuci vody, případně metodiky zpracování havarijních plánů. Využití výpočetní 
techniky pro monitoring a operativní řízení vodárenské soustavy v mimořádných 
provozních podmínkách nebo definování zásad řízení vodárenského systému při krizových 
a mimořádných situací není dosud, na úrovni Evropské unie, metodicky ani legislativně 
řešeno. Využití monitoringu, jako nástroje řízení vodárenských systémů se legislativně 
omezuje jen do oblasti prognóz povodní, projektování a monitoringu vodních toků. 
Z uvedeného vyplývá, že v právním řádu EU nelze v současné době hledat dostatečné 
vzorové případy pro řešenou oblast.  
 

4.2. Platná právní úprava vodárenství České republiky 
Právní situace v oboru vodárenství  v České republice je definována množstvím právních 
předpisů. Pro potřeby disertační práce byla analýza legislativy zaměřena na problematiku 
provozování vodovodů a řízení krizových situací. K 31. 12. 2014 byly v České republice 
na tomto úseku vodárenství účinné základní zákony: 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (vodní zákon), 

 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

 
Další zákony: 

 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (kompetenční zákon),  

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů,  

 Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů,  

 Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv a o změně 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (obecní zřízení),  

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů (krajské zřízení), 

 Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),  

 Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů,  
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 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů ve 
znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo 
jinou pohromou a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem 
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského 
zákona a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,  

 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky a o změně některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

 
Důležitým zákonem na úseku vodního hospodářství je zákon č. 254/2001Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), kde je zakotvena 
ochrana povrchových a podzemních vod. Tento zákon zcela nově zavádí geografický 
termín „citlivé oblasti“ a „zranitelné oblasti“, kde je zavedena mimořádná ochrana vodních 
zdrojů a přísnější režim nakládání a hospodaření s látkami, které mohou potenciálně 
ohrožovat jejich kvalitu, tj. zavádí se tzv. ochranná pásma vodních zdrojů. Další základní 
legislativní normou v oblasti vodárenství je zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů. Tímto zákonem jsou definovány povinnosti a práva provozovatelům 
vodárenských systémů a subjektům využívající služby veřejných vodovodů zejména 
v oblasti: 

 plánování rozvoje vodovodů a kanalizací, 
 majetkové evidence, 
 technických požadavků na projektování a výstavbu, 
 kvalifikačních požadavků na provozování, 
 ochrany spotřebitele. 

 
Tato problematika je dále konkretizována v prováděcí vyhlášce tohoto zákona č. 428/2001 
Sb. a následně ve vyhlášce č. 146/2004 Sb., kterou se stanoví technické parametry 
jednotlivých činností v části: 

 odběru vzorků vody při úpravě a distribuci, 
 tlakových poměrů ve vodárenské síti, 
 smluvních vztahů mezi dodavatelem a odběratelem. 

 
Z uvedeného vyplývá, že oblast řízení vodárenského systému v režimu mimořádné či 
kritické situace, je legislativně v ČR dostatečně řešena, ale zůstává na úrovni řízení 
infrastruktury jako celku v rámci integrovaného záchranného systému nebo na úrovni 
řízení kvality výroby a distribuce vody. 
Pro oblast požárního zabezpečení vodou jsou rozhodující i technické normy: 

 norma ČSN 752411 Zdroje požární vody, 
 norma ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. 

 
V těchto předpisech jsou definovány povinnosti krajských orgánů určit podmínky pro 
vodní zdroje k hašení požárů pro obce a zabezpečovat jejich trvalou použitelnost, definuje 
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technické a hydraulické parametry pro jednotlivá odběrná místa, definuje vlastnosti a 
podmínky pro využití vodního zdroje, jako zdroje pro požární využití. 
 

4.3. Platná právní úprava na úseku havarijního a krizového plánování 
Změnou politického rozvrstvení světa a privatizací českého vodárenského odvětví v 90 
letech minulého století, došlo i ke změnám příčin nebezpečí poškození vodárenských 
systémů. Řešení těchto nebezpečí je zakotveno v zákonech: 

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, tj. řešení krizových situací, 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů tj. řešení mimořádných situací, 

 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, 

 Nařízení vlády č. 462/2000  k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů, řešící náležitosti krizových plánů. 

 
Vzhledem k různorodosti typů vodárenských systémů, použitých technologií, rozsáhlosti a 
vzájemné propojitelnosti jednotlivých vodovodů, možnostech různého způsobu vzniku 
mimořádné situace, nelze konkretizaci a rozpracování uvedených legislativních norem řešit 
jinak než aplikací obecně závazné metodiky[32]  přímo do  interních  předpisů 
jednotlivých vodárenských společností pro konkrétní vodárenské systémy. 
 

4.4. Vodárenské soustavy a vodovody 
Vodárenské systémy a s tím související objektové podzemní a nadzemní stavby jsou dle 
stavebního zákona §2 [13] technickou infrastrukturou, která je jednou ze součástí veřejné 
infrastruktury státu.  Z hlediska využití vyrobené vody rozlišujeme vodárenské systémy 
určené pro: 

 zásobování pitnou vodou, 
 zásobování průmyslovou vodou, 
 zásobování požární vodou. 

 
V České republice jsou běžně vodárenské systémy využívány jako víceúčelové vodárenské 
systémy pro veřejnou potřebu se vzájemně se doplňujícím využitím.   
Propojením vodárenských systémů s více vodními zdroji a vzájemně propojenými 
vodovody vznikají tzv. vodárenské soustavy skupinových a oblastních vodovodů. 
Vytváření takto vzájemně propojených jednotlivých vodovodů v řadě případů, při nízké 
kapacitě zdrojů surové povrchové nebo podzemí vody vhodné k úpravě na vodu pitnou a 
současně i požární vodu, řeší její nedostatek zejména v hustě zastavěných územích. 
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Územní plánování ve vodárenství 
Provozní a bezpečnostní úroveň technické infrastruktury jako celku, má zásadní vliv na 
ekonomiku státu, zajištění výroby a služeb. Narušení nebo snížení provozně-technické 
úrovně a účinnosti těchto zařízení nejen omezí výrobu a služby ve městech a obcích, ale 
může být i příčinou vzniku mimořádné nebo krizové situace. Jedním ze základních 
předpokladů zvýšení provozně-technické bezpečnosti infrastrukturních zařízení je 
začlenění ochranných opatření těchto zařízení již v úvodních projektových záměrech jejich 
stavby, tj. v úrovni zpracování územního plánu.  
 
Při tvorbě územního plánu je vhodné stanovit zejména následující opatření: 

 určení koridorů pro dálková vedení různých typů produktovodů včetně vodovodů, 
 posouzení a zachování velkých ploch území pro potenciální výstavbu vodárenských 

nádrží, a přirozených pramenišť podzemních vod, 
 udržení vodních ekosystémů, zejména významných zdrojů podzemních vod, 
 opatření k dlouhodobému zlepšování přírodního prostředí, zejména v oblastech 

průmyslových aglomerací[13]. 
 

Úspěšná aplikace vodárenské problematiky do územních plánů státu a jednotlivých 
katastrálních území měst a obcí vyžaduje: 

 posouzení celkové kapacity využívaných vodních zdrojů, 
 posouzení možnosti obnovy a udržitelnosti typu vodního zdroje z hlediska kvality a 

množství vody ve vazbě na rozvoj regionu, 
 posouzení koncepce řešení nedostatku surové vody vhodné k úpravě na vodu pitnou 

při vzniku krizových situací vlivem dlouhodobých klimatických změn. 
Zajistit dodávky pitné a požární vody při mimořádných situacích vzniklých na zdrojích 
vody a výrobně-distribučním zařízení pro zastavěná území je, vzhledem ke kvalitě, 
množství a průtoku, obtížnější. U menších obcí a měst lze situaci řešit systémem 
nouzového zásobování vodou pomocí cisteren a mobilním doplňováním vodovodů. Tímto 
způsobem lze zajistit i požární zabezpečení objektových staveb a průmyslových areálů. 
U středních a zejména velkých měst, při rozsáhlé havárii vodárenského systému je zajištění 
nouzových dodávek pitné a požární vody v podstatě teoretickou možností. Pitnou vodu lze 
občanům dodávat jako balenou, zákonem stanoveném množství, ale z hlediska požárního 
zabezpečení, při výpadku vodních zdrojů, nastane mimořádně nebezpečná situace. 
Z uvedeného vyplývá, že je vhodné, v rámci plánování rozvoje zastavěných území, 
uskutečnit následující opatření: 

 zajistit vybudování náhradního zdroje vody s kapacitou odpovídající minimální 
nouzové spotřebě a množství vody pro požární účely, 

 realizovat pro požární účely umělý zdroj povrchové vody, 
 vytvořit podmínky pro doplňování akumulace vody ve vodojemech mobilní 

technikou. 
 

Při navrhování vodárenských systémů je proto nutné vždy zohlednit význam hydraulické 
účinnosti vodovodní sítě při řešení mimořádných a krizových událostí, zejména s ohledem 
na zajištění náhradních nebo nouzových dodávek pitné vody různým strategickým 
odběratelům veřejné a soukromé infrastruktury měst, obcí a průmyslové aglomerace[14]. 
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Místní vodovody měst a obcí  
Místní vodovody mají charakter lokálního spotřebiště s jedním nebo více zdroji povrchové 
nebo podzemní vody. Zdrojem vody pro místní vodovod může být i skupinový vodovod, tj. 
přivaděč vody pro tento místní vodovod. Rozlišujeme základní druhy distribuční sítě 
místního vodovodu: 

 okruhová vodovodní síť, 
 větvená vodovodní síť, 
 kombinovaná vodovodní síť[31]. 

 
Z hlediska plynulosti dodávek vody k jednotlivým odběrným místům je nejspolehlivější 
okruhová vodovodní síť. 
Její výhodou je, že přítok vody k odběrnému místu může být ze dvou stran, při poruše na 
vodovodním řadu je nižší pokles hydrodynamické hladiny ve vodovodní síti je nižší riziko 
vyřazení většího počtu odběrných míst. Nevýhodou jsou zde vyšší pořizovací investiční 
náklady. Z hlediska řízení vodovodů při vzniku mimořádných situacích, lze tyto vodovody, 
po doplnění potřebných monitorovacích a řídicích prvků, řídit. 
Větvená vodovodní síť je zpravidla využívána pro venkovské nebo rekreační oblasti 
s malým počtem odběrných míst.  
Z hlediska bezpečnosti a plynulosti dodávek vody jsou tyto sítě, při vzniku mimořádné 
události, rizikovými systémy. Nemají většinou možnost náhradního způsobu zásobování 
vodou. Při odběru vody pro požární účely dochází zde k poklesu hydrodynamického tlaku 
a tím i omezení dodávek vody  jednotlivým spotřebitelům. Způsob řízení je i po doplnění 
vodovodu o automatizační prvky velmi problematický a nelze zde uplatňovat systémové 
řízení této vodovodní sítě. Výhodou jsou nižší pořizovací investiční náklady. 
Kombinovaná vodovodní síť je nejčastějším druhem vodovodního systému pro veřejnou 
potřebu v zastavěných územích měst a obcí. Její výhodou je možnost kombinace okruhové 
a větvené vodovodní sítě, nalezení vhodných úseků pro vybudování odběrných míst 
požární vody, minimalizace vyřazení z provozu většího počtu spotřebitelů, řízení 
hydraulických poměrů. Z hlediska řízení při mimořádných situacích, po doplnění 
potřebných monitorovacích a řídicích prvků, jsou tyto vodovody nejsnáze řešitelné. 
 
Vnitřní vodovody 
Vnitřní vodovody jednotlivých provozovatelů jsou v podstatě součástí vodárenských 
systémů vodovodů pro veřejnou potřebu. Jedná se o vodovodní potrubí a příslušná 
technická zařízení, která jsou v majetku vlastníka nemovitosti nebo průmyslových objektů, 
sociálních a zdravotnických zařízení. 
Jsou, až na výjimky, kdy mají vlastní vodovody, napojeny na veřejné vodárenské systémy 
a při vzniku jakékoliv mimořádné události na vodovodní síti se projeví nedostatek vody i 
na vnitřním vodovodu. Vnitřní vodovod vždy začíná hlavním uzávěrem vody umístěným 
těsně za vodoměrem na vodovodní síti[12]. Z hlediska obsahu této práce je systém 
vnitřního vodovodu mimo zkoumaný rámec. 
 
Požární vodovody 
Požární vodovody jsou speciální vodárenská zařízení určená výhradně k účelům požární 
ochrany. Na rozdíl od víceúčelového vodního zdroje, ke kterému patří vodárenské systémy 
pro veřejnou potřebu s velkým počtem hydrantů a vnitřní vodovody s vnějšími a vnitřními 
odběrnými místy pro požární zabezpečení staveb, má požární vodovod přivést stanovené 
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množství požární vody přímo od vodního zdroje, místu napojení, k předpokládanému 
místu použití[31]. 
Napojení požárního vodovodu na zdroj pitné vody nevyžaduje žádné další technicko-
provozní stavby k jeho provozování. Pouze v případech, kde tlaková hladina vodárenského 
systému nevyhovuje požadavkům ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb -Zásobování 
požární vodou, dochází k redukci nebo k zvyšování hydrodynamického tlaku vody.  
V podmínkách České republiky jsou požární vodovody budovány většinou jako nízkotlaké 
s maximální hladinou požární vody v trubních řadech do 1 MPa. 
 
Vodárenské soustavy s jedním zdrojem vody  
Vodárenské soustavy skupinových a oblastních vodovodů s jedním zdrojem vody pro 
soustavu spotřebišť, které tvoří skupinu obcí a měst, jsou v českých podmínkách poměrně 
časté. Zdrojem surové vody pro vodárenskou soustavu je nejčastěji vodárenská nádrž 
vybudovaná ve vyšších nadmořských výškách, než jsou jednotlivé spotřebiště. Po úpravě 
surové vody na vodu pitnou odtéká voda do hlavního vodojemu soustavy a následně 
gravitací do předávacích míst jednotlivých spotřebišť. Průtok vody v přiváděcích řadech 
vodovodů dosahuje až stovek litrů za vteřinu. Hydraulický tlak vody se pohybuje, 
v závislosti na terénu, zpravidla v rozmezí 0,55 až 1,12 MPa (dle provozních zkušeností 
vodárenských společností) [31].. 
Uvedených hydraulických parametrů lze využít zejména pro zvýšení požárního 
zabezpečení lesních pozemků, logistických a průmyslových center mimo zastavěná území 
měst a obcí. 
Určitou nevýhodou vodárenských soustav skupinových a oblastních vodovodů s jedním 
zdrojem vody je riziko přerušení dodávek vody do spotřebišť. V případě havárie na 
přívodním řadu vodovodu do příslušného spotřebiště dojde zpravidla k přerušení dodávek 
nejenom pitné vody, ale i vyřazení všech požárních hydrantů a výtokových stojanů ve 
spotřebišti pro požární účely[12]. 
Tyto soustavy jsou z hlediska vodárenské technologie a požadavků na kvalitu vody 
rozvíjeny a modernizovány, jsou pravidelně obměňovány samotné vodovodní řady, 
armaturní zařízení jsou automatizována, jsou instalovány prostředky lokálního i 
vzdáleného automatizovaného řízení, umožňující zavedení řízení vodárenského systému 
při vzniku mimořádné události. Pro potřeby řízení při mimořádných situacích je nutno 
rozšířit monitoring o nově definovaný rozsah měření a technické prostředky a aplikovat na 
navržený způsob organizace řízení. 
 
Vodárenské soustavy s několika zdroji vody  
Z bezpečnostního hlediska spolehlivosti dodávek pitné a požární vody pro zastavěná území 
měst a obcí je výhodnější, pokud je vodárenská soustava napojena na dva a více 
obdobných vodních zdrojů. V daném případě se výrazně snižuje riziko vyřazení dodávek 
vody spotřebitelům vlivem poruchy na jednom přiváděcím řadu[12]. 
Proto je, jednou ze základních podmínek vysoké provozní spolehlivosti vodárenské 
soustavy, vzájemná propojenost jednotlivých vodárenských systémů, strategické umístění 
jejich vodojemů a jejich hydrodynamický vztah k zásobním vodojemům jednotlivých 
spotřebišť. 
Tyto soustavy jsou z hlediska vodárenské technologie a požadavků na kvalitu vody 
neustále rozvíjeny a modernizovány, jsou pravidelně obměňována vodovodní potrubí a 
armaturní zařízení, technická zařízení jsou automatizována, jsou instalovány prostředky 
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lokálního i vzdáleného automatizovaného řízení, umožňující řízení vodárenského systému 
při vzniku mimořádné události. 
Pro potřeby řízení při mimořádných situacích je nutno rozšířit monitoring o nově 
definovaný rozsah měření a technické prostředky a aplikovat na navržený způsob 
organizace řízení. 
 

4.5. Struktura vodárenských systémů 
Jak již bylo uvedeno, existují různé přístupy k definování toho, co je to vodárenský systém. 
Z pohledu  obsahu této práce se bude zkoumat vodárenský systém, který je definován jako, 
tzv. vodovod pro veřejnou potřebu. Pod tímto označením se rozumí vodovod, tedy 
vodovodní síť a související objekty (vodní zdroje, vodojemy, úpravny a čerpací stanice a 
další zařízení), které jsou provozovány a využívány ve veřejném zájmu a v režimu zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
Zmíněný zákon upravuje vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů 
sloužících veřejné potřebě a přípojek na ně a týká se veřejných vodovodů sloužících 
k rozvodu pitné vody, pokud je trvale využívá alespoň 50 fyzických osob, nebo pokud 
průměrná denní produkce z ročního průměru pitné vody za den je 10 m3 a více. 
Veřejné vodovody se člení dle[31]: 
a) topologie: 

 místní vodovody, 
 vodárenské soustavy, 

- skupinové vodovody, 
- oblastní vodovody. 

b) vzájemného výškového umístění vodního zdroje a spotřebiště: 
 vodovod gravitační, 
 vodovod výtlačný. 

c) podle účelu: 
 vodovody s převažující funkcí hromadného zásobování pitnou vodou, 
 vodovody průmyslové, 
 vodovody požární. 

d) podle technologického zařízení 
 vodní zdroje, objekty jímání vody, 
 armatury, vodovodní potrubí, 
 úpravny vody, 
 vodojemy, 
 čerpací a tlakové stanice. 

 
Vodovody místní 
Jsou historicky nejstarším typem vodovodů. Lze je charakterizovat jako technicky 
provozně jednoduchá zařízení zajišťující zásobování jedné obce. Jsou zpravidla budovány 
jako gravitační. 
Vodovody místní mohou být řešeny jako vodovody s: 

 napojením na vodárenskou soustavu, 
 místními zdroji podzemní nebo povrchové vody, 
 kombinovaným způsobem výše uvedeného. 

http://www.vodovod.info/index.php/zakony-a-vyhlasky/216-zakon-o-vodovodech-a-kanalizacich-2013
http://www.vodovod.info/index.php/zakony-a-vyhlasky/216-zakon-o-vodovodech-a-kanalizacich-2013
http://www.vodovod.info/index.php/tema/181-pitna-voda
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Vodovody skupinové 
Jejich charakteristickým znakem je společné zásobování několika spotřebišť (obcí, měst) 
z jednoho nebo více vodních zdrojů. Voda je dopravována gravitačně, ale i výtlačným 
způsobem (čerpání vody do tlakového potrubí) [31]. Kromě podzemní vody se v ČR 
zejména využívá povrchová voda. Tyto surové jsou upravovány v úpravnách vod 
(chemická a biologická úprava vody). Voda pak je dopravována do společného vodojemu 
nebo do několika místních vodojemů u jednotlivých spotřebišť. 
 
Vodovody oblastní 
Jejich rozvoj nastal po 2. světové válce s rozvojem hospodářského růstu a vzniklou 
potřebou plošného zásobování vodou nejen obyvatelstva, ale zejména průmyslových 
aglomerací. 
Jsou to vodovody, u kterých je, z jednoho strategického vodního zdroje (vodárenské 
nádrže), případně i dalších vodních zdrojů, zásobeno rozsáhlé území s velkým počtem 
spotřebišť[31]. Vodovody tohoto typu a rozsahu s velkým výskytem spotřebišť, 
vodárenských objektů, dopravou vody na značnou vzdálenost (desítky km) a z toho 
vyplývajícím složitým řízením se nazývají vodárenské soustavy. 
Tento způsob zásobování vodou, z hlediska zásobování strategických subjektů technické 
infrastruktury, je v ČR převažující[31]. 
K hlavním přednostem vodárenských soustav a oblastních vodovodů patří vyšší 
zabezpečenost dodávek vody, možnost převodů vody (přesměrování směru toku vody), 
optimální využitelnost čerpání vodních zdrojů a možnost centrálního řízení celého systému 
s využitím moderních prostředků telemetrického a řídicího zařízení. 
Nevýhodou je vysoká investiční náročnost a vysoké provozní náklady, větší zranitelnost 
centrálních povrchových zdrojů vody, dopady vzniklých poruch na zařízení či potrubí na 
velké území s vysokým počtem obyvatel a technických subjektů infrastruktury, větší 
možnost ztrátovosti vody vlivem netěsnosti a poruch velké délky vodovodů. 
 
Gravitační vodovod 
Je provozně výhodnou variantou uspořádání vodovodu použitelnou tehdy, pokud výškový 
rozdíl mezi vodním zdrojem a spotřebištěm je dostatečně velký a zajistí v celé rozvodné 
vodárenské síti (vodovodech) minimální hydrodynamický přetlak v hodnotě, 25MPa bez 
nutnosti čerpání[31]. Charakteristickým znakem gravitačního vodovodu je permanentní 
celodenní přítok vody do vodojemu bez nutnosti čerpání. 
 
Výtlačný vodovod 
Je nejčastější, i když provozně náročnější, varianta uspořádání vodovodu. Navrhuje se 
tehdy, když gravitační doprava vody ze zdroje do spotřebiště není možná nebo nezajistí 
dostatečné tlakové zásobení. V tomto případě je nutno vodu z vodního zdroje do vodojemu 
čerpat[31]. 
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Legenda: 1-přehrada, 2-jímací území s vrty, 3-čerpací stanice, 4-úpravna vody, 5-monitorovací objekt, 
6-vodovodní potrubí, 7-vodojem, 8-AT stanice, 9-spotřebitelé 

Obr. č. 1: Schéma vodovodního systému 
 
Vodní zdroje, objekty jímání vody 
Pod pojmem „vodní zdroj“ rozumíme zdroj povrchové nebo podzemní vody, které jsou 
nebo mohou být využívány pro různé potřeby společnosti[45]. 
Charakteristickým rysem vodních zdrojů, kterým se odlišují od ostatních přírodních zdrojů  
(ropa, uhlí, plyn), je jejich kontinuální obnova v rámci celkového oběhu vody na zemi. 
Snaha lidské společnosti je zaměřena k všestrannému a maximálnímu využití vodních 
zdrojů. Tím se někdy může využívání vodních zdrojů dostat do konfliktu s požadavkem na 
dlouhodobost a kvalitu jejich využívání. 
Vodní zdroje mohou být hodnoceny podle množství a podle jakosti[38]: 

 množství vody je základním předpokladem možnosti jejího využívání. 
 jakost vody je rozhodující pro rozdělení vodních zdrojů podle způsobu užívání 

vody. 
 
Vhodné zdroje pro zásobování obyvatel jsou vybírány hlavně z podzemních, ale i 
povrchových vod.  
V podmínkách ČR se jedná zejména o vodní přehrady (jímací nádrže), podzemní vrty a 
studny. Jímací nádrže jsou samostatná vodní díla provozovaná státními podniky 
Povodí[45]. Jejich správa je řízena samostatným zákonem o vodách. Z přehrady nebo řeky 
je předávací místo pro samostatné technologické zařízení, tzv. úpravnu vody, která je již ve 
správě provozovatele vodovodů. 
Jímaní podzemní vody se provádí čerpáním vody ze studní nebo podzemních vrtů. Tato 
voda je čerpána taktéž na úpravnu vody a pak dále distribuována ke spotřebiteli. 
Podzemní zdroje jsou většinou kvalitnější, neboť nejsou ovlivňovány působením okolí 
(tzv. splachy z polí, vliv průmyslových podniků, atd.). 
Z povrchových zdrojů jsou využívány hlavně vody z horních toků řek a akumulačních 
vodárenských nádrží.  
Vzhledem k tomu, že jejich kapacita je často nedostačující, je třeba využít i méně 
kvalitních zdrojů, které se následně biologicky a chemicky upravují na vodu pitnou. 
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Z tohoto hlediska lze vodní zdroje rozdělit do skupin[31]: 
 vodní zdroje odpovídající kvalitě pitné vody, 
 vodní zdroje, které vyžadují pouze desinfekci, případně odkyselení 

provzdušňováním, 
 vodní zdroje, které vyžadují složitější úpravu (čiření, odželezňování, 

odmanganování, odstranění těžkých kovů, atd.), 
 vodní zdroje téměř nevhodné pro úpravu na vodu pitnou (obsahují vysoké 

koncentrace  
organických látek, těžkých kovů, dusičnanů). 

Proto je pro využití vodních zdrojů, pro potřeby zásobování pitnou vodou, důležitá vhodná 
dislokace v daném území z hlediska klimatických podmínek a možnosti dlouhodobé 
ochrany před kontaminujícími látkami. Oba uvedené faktory lze zajistit pouze v územním 
plánování, tj. územních plánech krajů, měst a obcí. Současně je nutno, při jejich 
předpokládaném využití, řešit vydatnost zdroje a jeho případnou úpravu pro výrobu vody 
pitné. 
 
Armatury, vodovodní potrubí 
Vodovodní potrubí je tvořeno troubami a tvarovkami ze šedé nebo tvárné litiny, oceli nebo 
plastovým potrubím. Rozhodující pro návrh trubního potrubí jsou hlediska[44]: 

 pracovní přetlak a hydraulické rázy, 
 způsob vnějšího zatížení, druh a agresivita okolní zeminy, 
 výskyt bludných proudů, 
 kvalita dopravované vody, 
 životnost potrubí, 
 finanční náklady na realizaci a provoz. 

 
Materiál pro pitnou vodu musí být zdravotně nezávadný a musí mít hygienický atest. 
Vnitřní ochrana potrubí, tvarovek a armatur nesmí nepříznivě ovlivňovat kvalitu 
dopravované vody. 
Armatury umožňují řízení a ovládání provozu. Nejčastěji jsou používány jako uzávěry 
(šoupata, klapky, ventily, kohouty), redukční ventily pro řízení tlakových poměrů 
v potrubí, zpětné klapky, kompenzátory tlakových rázů, hydranty a výtokové stojany pro 
požární vodu, vzdušníky a kalosvody. 
 
Úpravny vody 
Jedná se o technologický objekt sloužící k mechanickému, biologickému a chemickému 
čištění a ošetření surové vody čerpané z jímacího území pro potřeby zásobování pitnou 
vodou. Je tvořen soustavami technologických zařízení pro jednotlivé operace s cílem 
dosažení stanovených parametrů pitné vody dle zákona č.258/2000Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a vyhláškou MZ č.252/2004 Sb., hygienické požadavky na pitnou vodu a 
rozsah kontrol pitné vody. 
 
Redukční stanice 
Redukční ventily chrání vodovodní potrubí a připojené spotřebiče před nadměrným 
mechanickým namáháním. V rozsahu jejich parametrů je lze také použít pro průmyslové a 
komerční aplikace. Montáž redukčního ventilu předejde poškození způsobeným vysokým 
tlakem a navíc sníží spotřebu vody. Nastavený výstupní tlak zůstává konstantní nezávisle 
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na kolísání vstupního tlaku. Snížení pracovního tlaku a jeho udržení na konstantní hodnotě 
zajistí nízkou hlučnost vodovodní instalace[46]. 
 
AT stanice 
Automatické tlakové stanice (AT stanice) jsou určené pro akumulaci a čerpání pitné vody. 
Jsou vhodné pro čerpání vody bez mechanických příměsí. Automatické tlakové stanice 
jsou složeny ze dvou nebo tří čerpadel s kulovým kohoutem, zpětným ventilem u nasávání 
a kulovým kohoutem u výtlaku. 
Zřízením AT stanice je možnost dosáhnout ve výstupním vodovodním řadu: 

 zvýšení tlaku na požadovanou hodnotu,  
 konstantní tlak i při extrémně proměnném odběru,  
 provozu vodovodů bez dynamických rázů v potrubí. 

 
Vodojemy 
Vodojemy jsou technologické stavby sloužící k akumulaci vody ve vodovodních sítích. 
Rozlišujeme vodojemy podzemní a věžové. Jsou tvořeny vodní nádrží (většinou dvěma 
samostatnými komorami) z ocele nebo betonu a manipulační komory, kde jsou umístěna 
veškerá ovládací zařízení vodojemu[31]. 
 
Čerpací a tlakové stanice 
Technologická zařízení, která slouží k dopravě pitné vody ve vodovodním potrubí při 
současně definovaném potřebném tlaku a průtoku. Jsou tvořeny soustavou čerpadel. 
 
Vodovodní přípojka 
Definici vodovodní přípojky upřesňuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích  
v (§3,odst.1). Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od 
odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru 
připojeného pozemku nebo stavby. Každá nemovitost by měla mít vlastní přípojku, ta musí 
být položena kolmo na veřejnou vodovodní síť a nesmějí na ní být žádné odbočky. Místo, 
kde přípojka prochází zdivem, musí být chráněno utěsněnou chráničkou, v níž nesmí být 
spoj potrubí. Sklon připojovacího potrubí musí být od budovy k veřejné síti min. 1%. 
Většina uvedených technologických zařízení jsou elektrifikována s možností jejich řízení a 
monitoringu lokálně dle nastavených algoritmů nebo vzdáleně z centrálního dispečinku. 
Pro potřeby řízení při mimořádných událostí je nutno rozšířit monitoring o definované 
měření a technické prostředky a aplikovat na navrženou metodiku řízení. Souhrnně lze 
konstatovat, že úroveň veřejných vodovodů České republiky je na vysoké technické i 
provozní úrovni.  
V některých případech však dochází k nevhodnému technickému provozování nebo 
provozování nevhodně vyprojektovaných vodovodů, což zapříčiňuje zvýšené provozní 
náklady. Situace lze řešit přijetím následujících technicko-ekonomických opatření: 

 nastavením hydrodynamických tlaků, kdy v závislosti na odběrovém diagramu 
vody jednotlivých spotřebišť lze provozovat několik tlakových úrovní, 

 proplachováním vodovodní sítě, kdy na základě využití matematického modelování 
je možné optimalizovat dobu proplachů vodovodní sítě potřebné pro zajištění 
definované kvality vody. 
 

Provozované vodovodní sítě proto mají obecné předpoklady, při dodržení technologických 
zásad výstavby vodovodů, dostatečné kapacity vodních zdrojů, jejich propojení a vytvoření 
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vodárenských soustav, rozšíření monitoringu a aplikaci navrženého postupu řízení, úspěšně 
zvládnout řízení mimořádných situací vzniklých při jejich provozu. 
 

4.6. Monitoring a provozní řízení 
Základní podmínkou pro úspěšné zvládnutí problematiky řízení vodárenských procesů, za 
předpokladu dostatečné technické a technologické vybavenosti vodárenských sítí, je 
schopnost účinně monitorovat celý proces od výroby vody až po dodávku konečnému 
spotřebiteli. Účinný monitoring a schopnost automatizovaně řídit, vytváří předpoklady, že 
řízený systém bude schopen splnit mimořádně náročné podmínky za krizových situací, kdy 
hrozí nedostatek vody pro potřebu veřejné infrastruktury. V této části řízení vodárenských 
procesů je nutno nejenom využívat stávajících moderních telemetrických systémů, ale i 
navrhnout a v praxi zavést specifickou část SW prostředků umožňující aplikaci metody 
analýzy provozně-bezpečnostních rizik vodárenských systémů s dopadem do jejich řízení 
při vzniku mimořádných událostí.  
Na výsledku monitoringu vždy závisí možnost předvídání vzniku mimořádné události a 
současně i způsob rychlé reakce na případný negativní provozní stav a tím snížení různých 
druhů primárních a sekundárních provozních, ekonomických a ekologických škod. 
 
Vodárenský dispečink 
Cílem monitorování vodárenských objektů a technologických procesů je poskytnutí 
objektivních a včasných informací potřebných pro jejich obsluhu a řízení. Celý proces 
monitoringu zahrnuje následující funkce[15]: 

 signalizace, tj. průběžné informování o jednotlivých provozních stavech zařízení a 
technologií, 

 kontrola, tj. periodické poskytování informací obsluze o hodnotách vybraných 
parametrů, 

 dokumentace procesů, tj. generování protokolů a reportingu o vybraných 
parametrech za stanovené časové období. 
 

V prostředí vodárenských společností jsou tyto činnosti koncentrovány v rámci tzv. 
vodárenského dispečinku. Vodárenský dispečink je místo sloužící k centrálnímu 
monitorování a řízení vodárenské soustavy nebo vodárenských systémů. V současných 
podmínkách zemí EU je tvořen soustavou lokálních automatů pro místní řízení 
jednotlivých vodárenských objektů a přenosem vybraných dat na centrální pracoviště 
dispečinku. Data se přenášejí mnoha komunikačními způsoby, z nichž nejběžnější je 
využití veřejné telefonní sítě, privátních rádiových sítí nebo mikrovlnných sítí.  Na 
dispečinku se data přenáší do počítačů, kde je nainstalován speciální software umožňující 
zpracování dat pro potřeby obsluhy (dispečera), který má možnost zpětné reakce, tj. 
ovládání jednotlivých technologií vodárenských objektů dle provozních potřeb nebo 
vzniklých mimořádných situací. Současně tyto systémy umožňují i řízení v tzv. lokálním 
nebo automatickém režimu, bez zásahu dispečera, a to podle předem připravených řídicích 
algoritmů. Dle technické vyspělosti jsou tyto systémy instalovány v různé technické a 
software úrovni.  
Standardní úroveň je typicky tvořena: 

 lokálními automaty typu RTU, 
 přenosovými datovými sítěmi, 
 softwarem typu SCADA na dispečerském počítači typu PC. 
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Složité technologické vodárenské objekty typu úpravna vody, čistírna odpadních vod, 
výkonné čerpací stanice, mají svá vlastní lokální dispečerská pracoviště s technickou 
obsluhou daného technologického zařízení, která tyto technologie dozoruje a 
prostřednictvím řídicí techniky i ovládá. Následně jsou pak vybraná data posílána na 
centrální dispečink pro potřeby monitoringu a řízení celého vodárenského systému. 
Současně jsou předávána vybraná data do podnikové informační sítě provozovatele 
vodárenského systému. V současné době jsou jednotlivé objekty a zařízení vodárenských 
systému monitorována na základní technologické úrovni, jsou zde aplikovány algoritmy 
automatizovaného systému ve vazbě na vzájemně propojené technologické procesy, např. 
čerpací stanice – vodojem, apod. Monitorovací a řídicí systém vodárenského dispečinku je 
zejména využíván pro: 

 optimalizaci čerpání vody z podzemních zdrojů ve vazbě na kvalitu a množství 
čerpání, 

 monitoringu vybraných technologických dat, 
 analýzu nastavených a požadovaných hodnot technologických dat se skutečným 

stavem, 
 operativní řešení vzniklých poruch ve výrobě a distribuci vody, 
 indikaci skrytých poruch na síti pomocí analýzy nočních průtoků, 
 možnosti regulace tlakových a průtočných poměrů v distribuční síti, 
 operativní řešení provozních stavů v distribuci při plánovaných opravách 

a modernizaci sítě. 
 

 
Obr. č. 2: Příklad struktury vodárenského dispečinku s využitím RTU pro řízení vodárenské sítě 

 
Uvedený příklad struktury vodárenského dispečinku je nutno považovat jako vzorový nebo 
cílový stav. Ve velké většině vodárenských společností je instalována jenom základní část 
tohoto systému: 

 chybí zálohování počítačů systémem hot-standby, 
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 není využíván software typu SCADA jako spolehlivý SW určený pro monitoring a 
řízení distribučních sítí, 

 není dostatečně řešena distribuce dat a rozsah přenášených dat k jednotlivým 
uživatelům prostřednictvím intranetu, 

 nejsou na rozhodujících vodárenských objektech instalovány automaty typu RTU, 
 je podceňována důležitost nezávislé, privátní komunikační sítě pro přenos dat 

z technologie, 
 není dostatečně využíván potenciál lokálního automatizovaného řízení, 
 management firem se nedostatečně věnuje úrovni personálního obsazení 

dispečinku, podceňuje jeho úlohu při řízení vodárenského systému v režimu 
mimořádné události. 
 

Aby systém plnil své základní poslání, musí zabezpečovat základní požadavky na 
technologické a provozní informace, které musí poskytovat na úrovni dispečerského a 
provozního řízení: 

 aktuální on-line informace o výrobě, dodání vody z nadřazené vodárenské soustavy 
nebo vlastních zdrojů v l.s-1, 

 množství přitékající vody do jednotlivých vodojemů a odtékající vody do 
distribučního systému v l.s-1, 

 bezpečnostní informace o pohybu, vstupu osob do chráněných vodárenských 
objektů, 

 informace o základních provozních stavech rozhodujících zařízení, jako např. 
chody čerpadel, stav armatur, chod chlorovacího zařízení, apod. 

 
 Základní popis software (SW) systému SCADA. 

SW systémy typu SCADA (Supervisory, Control And Data Acquisition – systémy pro 
dohled, řízení a sběr dat) jsou vyvíjeny ve světě několika globálními software firmami 
(např. Siemens, Schneider, Emerson). V České republice jsou lokální firmy s vlastními SW 
systémy, ale tyto neodpovídají vžitým světovým standardům pro systémy SCADA. Tento 
typ software je určen pro monitorování a řízení rozsáhlých distribučních sítí, jako jsou 
produktovody, ropovody, plynovody, energetické sítě a vodárenské sítě. 
Uživatelem systému SCADA může být např. operátor centrálního dispečinku, provozní 
technici a management provozovatele, ale také další odborní pracovníci, kteří využívají a 
analyzují nashromážděná data (laboratoře, odborné týmy pro snižování ztrát vody). 
Další klíčovou funkcí tohoto software je distribuce vybraných dat z technologie dalším 
systémům (např. informační systém společnosti) a osobám a institucím vně společnosti, jak 
např. vodoprávní úřad, místní samospráva, veřejnost (tyto možnosti však dosud nejsou 
dostatečně využívány). 
Systémy SCADA byly vyvinuty jako maximálně uživatelsky otevřený systém, to znamená, 
že jednou ze základních vlastností je jeho konektivita/ připravenost na komunikaci s 
řídícími lokálními automaty různých výrobců. Tato otevřenost platí i směrem k uživateli, 
který může bez použití speciálních SW aplikací provádět konfiguraci tohoto systému podle 
aktuálních potřeb, a to i vzdáleným přístupem přes datovou síť, přímo do lokálního 
řídicího automatu na instalovaném na vodárenském objektu. Tato vlastnost je zejména 
potřebná pro operativní řízení při mimořádných situacích. 
Z těchto důvodů je systém SCADA zejména využíván u vodárenských a jiných 
distribučních společností, které obvykle používají široké spektrum řídících automatů 
specializovaných pro různé aplikace monitorování a řízení technologických procesů. 
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Obr. č. 3: Schéma datové struktury SW databáze typu SCADA[27] 

 
Trendem ve vývoji podnikových informačních systémů je v posledních letech integrace 
jeho jednotlivých částí do jediného vícevrstvého distribuovaného podnikového 
informačního systému (IS). Výhodou vícevrstvých distribuovaných aplikací oproti 
monolitickým je snazší rozšiřitelnost, rozložení datové zátěže na více počítačů a větší 
možnosti spolupráce s informačním okolím. 
Struktura vícevrstvé aplikace: 

 nejnižší vrstvu tvoří databáze a ostatní datové zdroje. Obsahuje jednak vlastní data 
a jednak deklarativní omezení (například podmínku, že hladina je číslo větší nebo 
rovno nule nebo že název signálu nesmí být prázdný text apod.), 

 střední vrstvu (vrstvy) tvoří tzv. aplikační logika (application logic) nebo také 
obchodní logika (business logic). V této vrstvě probíhá automatické zpracování dat 
podle stanovených algoritmů. Může jít například o automatické generování denních 
reportů stavu vodojemů, sumarizaci dat nebo o generování web stránek,  

 nejvyšší vrstva se nazývá prezentační. Tuto vrstvu má k dispozici koncový uživatel 
IS a můžeme ji rozdělit do dvou kategorií:  

- tenký klient (thin client) 
- silný klient (thick nebo také rich client).  

Tenký klient je dnes reprezentován výhradně prohlížečem webových stránek. Silný klient 
je SW, který umožňuje otevřený přístup do celé struktury SW systému. Výhodou tenkých 
klientů je skutečnost, že není nutné je instalovat a udržovat, protože jsou součástí 
operačních systémů jednotlivých počítačů. Dochází tak k velkému snížení nákladů na 
údržbu systému. Pro účely řízení vodárenské technologie a změny algoritmizace řízení je 
však tenký klient nevhodný a je nutné použít silného klienta, protože vodárenský systém je 
charakterizován dynamickými změnami v provozu vodárenské technologie a vyžaduje 
jejich průběžné korekce v čase formou SW úprav nejenom technických parametrů a mezí, 
ale i řídicích algoritmů. 

 Lokální řídicí automaty 
Pro vlastní řízení jednotlivých vodárenských technologií a vodárenských objektů jsou 
využívány následující typy automatů: 
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 telemetrické stanice RTU, 
 programovatelné automaty PLC. 

 
Telemetrické stanice RTU 
Telemetrická stanice (RTU, Remote Telemetry Unit) pro řízení vodárenských a 
kanalizačních objektů (vodojemy čerpací stanice); stanice jsou určeny pro dlouhodobé 
sledování a řízení měřených veličin a jejich SW ukládání do vlastní historické databáze 
s následnou možností přenosu „dávkových“ dat na centrální dispečink. Stanice mají 
speciální HW, SW přizpůsobení pro tzv. pomalé komunikace, tj. komunikace přes 
rádiovou síť, GPRS. Stanice se mohou konfigurovat, tj. měnit řídicí algoritmy vzdáleným 
SW přístupem přes datovou síť přímo na dálku z dispečinku. V případě poruchy 
v komunikaci (např. povětrnostní vlivy) dokáže uchovávat data z procesu technologie ve 
své paměti a pak je postupně, se zachováním času vzniku dat, přenášet na dispečink. Tato 
vlastnost je potřebná zejména pro řízení tlakových poměrů ve vodovodní síti a řízení 
vodárenského systému v režimu mimořádné nebo kritické situace. 
 
Programovatelný automat PLC 
Zařízení PLC (Programmable Logic Controler), v češtině často označované jako 
programovatelné automaty, patří již dlouhodobě k základům automatického měření a 
regulace různých aplikací a procesů. V současnosti již jde o jednoduché modulární a lehce 
programovatelné jednotky v podobě několika vzájemně propojených jednotek s mnoha 
vstupy a výstupy pro snadné připojení senzorů, displejů, spínačů a tlačítek, motorů a 
různých dalších přístrojů a zařízení. Samozřejmostí je dnes již možnost datové drátové i 
bezdrátové komunikace. Funkce celého PLC i ovládání připojených prvků je řízeno 
uloženým programem, který lze snadno vytvořit pomocí výrobcem dodávaného grafického 
"stromového" vývojového softwaru pro běžná PC a operační systém Windows.  
 

 

Obr. č. 4: Příklad použití PLC pro řízení vodárenského objektu 

Nevýhodou PLC je jejich závislost na bezchybné komunikace s dispečerským pracovištěm, 
protože nemají SW ošetření ochrany dat v případě výpadků této komunikace. Proto nejsou 
vhodné řízení vodárenských objektů přes tzv. „pomalé“, běžně využívané rádiové sítě, 
zejména v případech mimořádných situací, kdy může a dochází k těmto výpadkům 
v komunikaci. Jsou však běžně využívány pro lokální řízení složitých vodárenských 
technologií napojených na lokální dispečinky umístěné přímo v místě/budově dané 
technologie. 
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 Přenosové datové sítě 

Bezdrátové lokální sítě (WLAN - Wireless Local Area Network). 
Jsou to sítě umožňující propojení počítače dispečinku a lokálních automatů na 
vodárenských objektech (obecně zařízení) bez použití propojovacích kabelů. Ve většině 
případů jsou založené na rádiovém přenosu (RDS, rádiová datová síť) nebo přenosu 
pomocí mikrovlnných přenosů. Jejich oblast použití se ve většině případů omezuje na 
nejbližší okolí vymezené dosahem samotných zařízení. Jednotlivé přenosy se ale mohou 
SW násobit, a tak vznikají složité datové sítě mezi jednotlivými vodárenskými objekty do 
vzdálenosti desítek kilometrů.  
 
Počítačové sítě  (Wide Area Network (WAN) je v informatice počítačová síť, která 
pokrývá rozlehlé geografické území (například síť, která překračuje hranice města, regionu 
nebo státu). Největším a nejznámějším příkladem sítě WAN je síť Internet. 
Sítě WAN jsou využívány pro spojení lokálních sítí  nebo dalších typů sítí, takže uživatelé 
z jednoho místa mohou komunikovat s uživateli a počítači na místě jiném. Ve 
vodárenském prostředí jsou tyto sítě využívány k propojení lokálních sítí jednotlivých 
vodovodů do celkové komunikační datové sítě vodárenských systémů umožňující přenos 
dat mezi objekty, lokálními dispečinky a centrálním dispečinkem. 
Tyto sítě využívají různá přenosová fyzická media (metalický kabel, optický kabel, rádiové 
a mikrovlnné bezdrátové sítě, veřejné datové mobilní sítě GPRS). 
 
Dispečerské řízení vodárenské technologie  
Na této úrovni provozního řízení vodárenské sítě se jedná zejména o rutinní dispečerské 
řízení využívající informací, které jsou přenášeny z jednotlivých vodárenských technologií 
a objektů. Prostřednictvím telemetrického systému může pracovník/ dispečer, pověřený 
řízením vodárenské soustavy, v každém stanoveném okamžiku a místě vodovodní soustavy 
analyzovat, zda je vývoj informací a jevů ještě přijatelný nebo již pro zajištění dodávky 
vody spotřebitelům nepřijatelný, viz obrázek č. 5. Tímto způsobem může být prováděna i 
detekce úniku vody z potrubí, vlivem netěsností vodovodního řádu.  
 

 
Obr. č. 5:  Monitoring hydraulické účinnosti vodovodní sítě ( autorem upraveno dle provozních aplikací) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Local_Area_Network
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Současné telemetrické systémy aplikované na vodárnách v ČR mají dostatečnou 
technickou úroveň umožňující monitorování a částečně i řízení technologických procesů a 
zařízení vodárenské soustavy. Dispečer má k dispozici SW prostředky, prostřednictvím 
kterých může zobrazovat jednotlivé stavy a děje probíhající při výrobě a distribuci vody. 
S využitím SW databáze může sledovat trendy v chování vodárenské soustavy, aplikovat 
dílčí modelové úlohy vedoucí ke snižování ztrát vody v potrubí vlivem poruchovosti, 
sledovat kvalitu distribuované vody, optimalizovat tlakové poměry ve vodovodních 
řádech, sledovat pohyb pracovníků po objektech, analyzovat nedovolené vstupy do objektů 
a vzdáleně řídit lokální technologie na úpravně vody nebo čerpacích stanicích v jímacích 
územích nebo vodovodních řádech.  
 

 Měření tlakových poměrů 
Hydrodynamický a hydrostatický tlak ve vodárenském systému má z hlediska zásobováni 
mimořádných situacích zásadní význam. Dle svého charakteru zvyšuje nebo snižuje 
kapacitu odběrných míst distribuční sítě. 
Tlakové poměry ve vodárenském systému vycházejí zpravidla ze vstupních tlakových 
poměrů tlakového pásma (nadmořská výška hladiny vodojemu, regulační tlak tlakové 
čerpací stanice, výstupní tlak z redukčního ventilu stanice). Tato tlaková pásma jsou 
definována na základě potřebného, stanoveného tlaku na odběrných místech, např. dle 
charakteru zástavby se pohybují v mezích od 0,15 do 0,25MPa (ČSN 755401 Navrhování 
vodovodního potrubí), ale pro potřeby požárních hydrantů musí být tlak min. 0,2MPa 
(ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování vodou). 
Významným faktorem kolísání tlaku v síti jsou tlakové ztráty, které jsou závislé na délce a 
průměru potrubí, hydraulické drsnosti vnitřního povrchu potrubí a okamžitém průtoku. 
Právě tyto výkyvy tlaku v potrubí jsou důležitým identifikačním faktorem pro posouzení 
možného vzniku poruch na vodovodní síti (netěsnosti potrubí), stav potrubí (inkrustace), 
přetížení potrubí při špičkových poměrech nebo neodpovídající stav regulačních armatur. 
 

 
Obr. č. 6: Příklad obrázku měření tlaku a průtoku (autorem upraveno dle provozních aplikací) 

 
Zásadní význam má provádění těchto měření v pravidelných, určitých intervalech na 
stejném místě, stejném čase, nejlépe kolem 2. hod. noční, kdy jsou odběry minimální a je 
možno měřit tlak blízký hydrostatickému. 
Proto je ve většině vodárenských společností částečně aplikován způsob kontinuálního 
měření, tj. měření po určitou časovou periodu a tlaku, pomocí, na potrubí osazených 
tlakových čidel a s dálkovým přenos údajů na dispečink. 
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Obr. č. 7: Příklad mimiky měření tlaků (autorem upraveno dle provozních aplikací) 

 
Pokud je pro daný úsek vodovodní sítě zpracován hydraulický model sítě, je možno 
porovnávat měřený tlak s teoretickými hodnotami a tím určit tlakové anomálie, poruchy, 
na síti a organizovat jejich nápravu. Příčinami mohou být úniky vody z potrubí, závady na 
technickém zařízení sítě, mimořádné odběry vody. 
Uvedené měření na všech potřebných místech tlakových pásem je nákladnou investicí, a 
proto v současnosti jsou tato měření většinou aplikována jen v rámci dílčích a nárazových 
měření při řešení skrytých úniků vody. 
 

 Měření průtoků 
Měření průtoku vody je základním provozním měřením ve vodovodní síti. Je podkladem 
pro požadované rozdělování vody v distribučním systému, vyhodnocování provozních 
stavů, umožňuje volbu přehledů o aktuálních spotřebách vody v síti, informuje o výrobě 
vody. Umožňuje detekci úniku a tím i ztrát vody v síti, vzniku poruch a identifikaci místa 
poruchy. Proto jsou na sítích zřizovány systémy kontinuálního měření průtoku vody. 
 

 
Obr. č. 8: Příklad obrázku měření průtoku vody (autorem upraveno dle provozních aplikací) 
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Pro efektivitu měření by toto měření mělo být aplikováno u vstupu do každého 
hydraulického tlakového pásma vodovodního systému (základní stupeň měření). 
Vodovodní síť těchto tlakových pásem lze rozdělit do jednotlivých uzavřených částí – 
okrsků se samostatným měřením průtoků vody dodávaných do těchto okrsků. Dle 
zkušeností uváděných např. [14], [31], by délka takto definovaného okrsku neměla být 
delší než cca. 20 km. Ekonomicky výhodné je umístění těchto měření přímo ve 
vodárenských objektech (vodojemy, čerpací stanice) a údaje přímo přenášet na dispečink. 
 

 
Obr. č. 9: Příklad přehledové mimiky grafů průtoků vody (autorem upraveno dle provozních aplikací) 

 
Některé části vodovodních sítí, kde trvalé rozdělení na samostatné okrsky není provozně 
možné (ohrožení kvality vody vlivem přerušení cirkulace vody v síti, snížení hydraulické 
účinnosti), je možno tato měření omezit pouze na měření v nočních hodinách, obdobně 
jako při měření tlaku.  
Dalším vyšším stupněm měření je přiřazení příslušných fakturačních vodoměrů k danému 
uzavřenému okrsku, tlakovému pásmu vodovodní sítě. Na základě měření množství vody 
do okrsku dodaného a součtu odběrů vody fakturačními vodoměry lze získat přehled o 
velikosti ztrát vody v konkrétních částech vodovodní sítě. 
Vybudování celého systému měření průtoků (i tlaků) je poměrně nákladnou investicí, proto 
se v praxi zatím používá tzv. mobilního měřícího vozu průtoků. Princip měření je takový, 
že určitá část vodovodní sítě je odstavena a voda je dodávána přes tento vůz do dalšího 
samostatného okrsku. Při podezření úniku vody je možno dále zpřesňovat postupným 
odstavováním jednotlivých částí sítě a lokalizovat místo poruchy. 
 

 Vyhledávání úniků vody 
Ztráty vody ve vodovodních sítích jsou trvalou součástí jejich provozu, nelze je úplně 
odstranit, pouze snížit na ekonomicky úměrnou mez (v současnosti se evidované ztráty 
vody ve veřejných vodovodech v ČR vykazují v průměrné výši cca. 13 -  18%  z celkového 
množství vody vyrobené[1]). Jestliže v běžných provozních podmínkách při plném výkonu 
zdrojů pitné vody a dostatečných akumulacích zásobní vody ve vodojemech, představuje 
pouze ekonomickou ztrátu provozovateli, tak po vzniku mimořádné události na zdrojích či 
přivaděčích mohou vážně ohrozit náhradní dodávky vody určeným spotřebitelům 
(technickým subjektům infrastruktury státu) nebo požárnímu zabezpečení. 
Nejhůře řešitelné poruchy vodovodní sítě jsou tzv. skryté poruchy, kdy voda uniká 
z potrubí pod zem do propustných vrstev podloží, netěsného kanalizačního potrubí, 
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drenážního potrubí a neprojevuje se výtokem vody na povrchu. Tyto poruchy mají 
dlouhodobý charakter a bez účinného systému monitoringu průtoku a tlaků v jednotlivých 
okrscích vodovodní sítě je nelze odstranit. Proto provozovatelé vodovodní sítě mají 
zpracován tzv. plán pátrání, kde je vodovodní síť rozdělena dle četnosti vzniklých poruch 
na jednotlivé části a jsou na nich prováděna kontrolní měření v četnosti dle vzniklých 
poruch. Kromě uvedeného měření tlaku a průtoku se provádějí speciální měření vzniklých 
poruch pomocí speciálního měření nebo s využitím matematických metod. 
K hlavním způsobům měření a metodám patří[14]: 

 sledování nočních průtokových režimů, 
 odposlech armatur sítě, 
 bilanční pásma, 
 korelace sítě. 

 
Odposlech armatur sítě 
Nejvíce dosud využívaná mobilní metoda, založena na principu měření identifikace chvění 
a tím vyvolaného zvuku (šumu), který vydává tlaková voda při úniku netěsnostmi či 
porušenými místy vodovodního potrubí nebo armatur. Jeho účinnost se v současnosti 
snižuje používaným plastovým potrubím, které je špatným vodičem zvuku. 
Korelace sítě 
Je progresivní mobilní metoda, kdy se využívá tzv. korektoru, který pomocí dvou 
mikrofonů snímá poruchový zvuk na dvou místech. Když se mezi nimi nachází 
předpokládaná porucha, SW vyhodnotí, na základě  vzdálenosti mikrofonů od místa 
poruchy, dané místo úniku. 
Tato měření jsou prováděna přímo v terénu speciálně školenými pracovníky a výstupem je 
lokalizace pravděpodobné poruchy. 
Sledování nočních průtokových režimů 
Jde o efektivní metodu snižování ztrát vody vlivem jejího úniku. Využívá se výpočetní 
technika na dispečinku a měření průtoku a tlaku v jednotlivých okrscích vodárenské sítě. 
Data z tohoto měření jsou rádiovou datovou sítí přenášena na dispečink, kde se v čase 
vyhodnocují jednotlivá měření v daném čase, a z průběhu poklesu tlaku lze usuzovat vznik 
poruchy. 
 

 
Obr. č. 10: Příklad mimiky vyhodnocování nočních průtoků (autorem upraveno dle provozních aplikací) 
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Bilanční pásma 
Jde o doplňkový způsob vyhodnocování ztrát vody, kdy se porovnávají hodnoty nočních 
průtoků, fakturovaného množství prodané vody a vtokového množství. 
 
Údaje z této úrovně dispečerského řízení jsou ve výzkumu využívány jako základní 
technické informace a data potřebná pro řízení vodárenské soustavy v režimu mimořádné 
situace. 
 
Úloha dispečinku při řešení mimořádných situací  
Na úrovni řízení celého distribučního procesu a možnosti rychlé reakce na řadu provozních 
nebo mimořádných událostí, velmi často závisí konečný výsledek, tj. minimalizovat 
vzniklá rizika, dodržovat kontinuální distribuci vody při požadovaném množství a kvality 
vody.  
Při vzniku mimořádné události nebo krizové situace se nutnost dálkového sledování a 
řízení technologie a zabezpečení objektů před úmyslným poškozením násobí. 
Prakticky jedinou možností, která garantuje tyto požadavky, je instalace a využívání 
telemetrických systémů pro řízení a monitoring vodárenských procesů. Tyto systémy musí 
být využívány nejen na samotných lokálních technologických objektech, ale musí 
umožňovat centrální vzdálený přístup pro řízení těchto objektů na úrovni centrálního 
vodárenského dispečinku. 
Ve standardních provozních podmínkách je dispečerský telemetrický systém využíván 
v základních informačních úrovních: 

 dennímu monitoringu a řízení provozních, bezpečnostních a hydraulických hodnot 
na úrovni dispečerského pracoviště, 

  přenosu vybraných údajů a generování provozně-ekonomických sestav a 
automatických reportů prostřednictvím podnikové intranetové sítě pro potřeby 
podnikového managementu, 

 archivování dat pro potřeby plánování výrobně-ekonomických a provozních 
ukazatelů. 

 
V rámci režimu řízení při mimořádných situacích nejsou dosud instalované dispečerské 
systémy dostatečně využívány a technicky vybaveny: 

 chybí systémové propojení mezi plány krizové připravenosti a samotným systémem 
řízení vodárenského systému, 

 chybí provázanost přenosu informací a vybraných dat mezi krizovými orgány, 
managementem firmy a vodárenských dispečinkem, 

  není dostatečně monitorována hydraulická účinnost vodovodní sítě, 
  analýza monitoringu skrytých úniků vody je pouze využívána pro zlepšení 

ekonomiky provozu a pro předcházení provozních poruch většího rozsahu na 
vodovodní síti, její potenciál v oblasti hydraulické účinnosti sítě při řízení 
mimořádných situací není využit, 

 chybí určení rozsahu potřebných údajů z jednotlivých výrobních a technologických 
procesů pro možnost reakce a řízení vzniklých mimořádných stavů, 

 není definována úroveň potřebných SW a HW prostředků nutných pro řízení. 
Z uvedeného vyplývá, že oblast využití monitorovacího a řídicího dispečerského systému 
při řízení mimořádných situací není dostatečně technicky ani metodicky řešena. 
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V. Teorie řízení rizik 
Proces ekonomického rozvoje každé společnosti musí zahrnovat strategii pro zmírňování 
rizik. U mnoha hrozeb platí, že jejich zmírňování se nejlépe realizuje na úrovni 
společnosti, protože společnost je ohrožena větší měrou, než samotný jednotlivec, a 
protože ochrana před touto hrozbou často vyžaduje rozsáhlá kolektivní opatření[42].  
Projektování a provozování systémů založených na analýze bezpečnosti, spolehlivosti a 
rizika je proto základním úkolem v mnoha průmyslových odvětvích. Problematice 
spolehlivosti a analýze rizik vodárenských systémů se dnes věnuje již více pracovišť, jak 
již bylo uvedeno v kapitole Rešerše, ale tato řešení, projekty, výzkumy, zatím postihují, či 
řeší systémové problémy zejména při výstavbě nových vodovodů, např. hydraulickou 
spolehlivost a adekvátnost vodovodních sítí z hlediska požadované distribuce vody, či 
poruchovost vodovodních řadů, analýzu bezpečnosti vodárenské soustavy z pohledu 
možných rizik při zásobování vodou obyvatelstva. Všechny systémy zásobování pitnou 
vodou čelí rizikům, která musí být adekvátně kontrolovaná a řízená. Metoda zabývající se 
zajištěním příslušného řízení rizika se nazývá management rizik[9]. Důsledný a 
systematický management rizik dovoluje dodavateli pitné vody odhalovat a porovnávat 
rizika, která se mohou objevit v jednotlivých částech systému pro zásobování vodou, např. 
způsobená selháním technického zařízení, přírodní či antropogenní katastrofou. 
Hlavními úkoly krizového managementu jsou [8]: 

 příprava preventivních nástrojů použitelných pro řešení budoucích mimořádných a 
krizových situací, 

 příprava dotčených podniků, veřejné správy i občanů pro výkon činností při 
mimořádných či krizových situacích, 

 působit preventivně na rizikové činnosti za účelem minimalizace rizika, 
 provádět průběžný monitoring systému s důrazem na vyhledávání a hodnocení 

rizik. 
 

Dodavatel pitné vody, tj. provozovatel nebo majitel vodárenského systému by měl zavést 
systém managementu rizika, který se snaží identifikovat nebezpečí a nebezpečné události, 
hodnotit a ovládat výsledná rizika která mohou v řetězci zásobování vodou od jejího jímání 
až ke spotřebiteli nastat. Tento přístup vedoucí ke stanovení managementu rizik je tvořen 
následujícími prvky [32]:  

 popis systému pro zásobování pitnou vodou, 
 identifikace nebezpečí a nebezpečných událostí, 
 hodnocení rizik, 
 řízení rizik, 
 ověření managementu rizik. 

 
Cílem managementu rizika je udržet posuzovaný systém funkčním tak dlouho a v takovém 
rozsahu jak to je jen provozně možné. To umožní nejen ochranu majetku, minimalizaci 
škod, případně i lidských životů, ale zaručí i to, aby po skončení krizové situace bylo 
možné efektivně obnovit původní, tj. standardní, provozní stav. 
Výstupy z provedeného managementu rizik by měly být zahrnuty v krizových plánech a 
plánech krizové připravenosti vodárenských společností. 
Metodika hodnocení rizik ve vodárenství pracuje s následujícími složkami: 

 aktivum, což je požadované množství a kvalita pitné vody, 
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 nebezpečí, což je jakákoliv aktivita s negativním možným dopadem na dostupnost a 
integritu aktiva, 

 zranitelnost, což je vyjádření slabého místa aktiva, které může být v případě 
vzniklého nebezpečí narušeno s následkem ztráty či poškození aktiv. 

 

5.1. Konstrukce managementu rizika 
Řízení rizik (Risk Management) je oblast řízení zaměřující se na analýzu a snížení rizika, 
pomocí různých metod a technik prevence rizik, které minimalizují existující nebo odhalují 
budoucí faktory zvyšující riziko. Riziko je všudy přítomným a charakteristickým 
průvodním jevem fungování organizací v soudobém turbulentním prostředí.  
Řízení rizik je soustavná, opakující se sada navzájem provázaných činností, jejichž cílem 
je řídit potenciální rizika, tedy omezit pravděpodobnost jejich výskytu nebo snížit jejich 
dopad. Za příklad konstrukce managementu rizika lze považovat schéma na obrázku č.11. 
 

 
Obr. č. 11: Základní schéma managementu rizika [8] 

Účelem řízení rizik je předejít problémům či negativním jevům, vyhnout se krizovému 
řízení a zamezit vzniku problémů. Řízení rizik se skládá ze čtyř vzájemně provázaných 
fází, a to z identifikace rizik, zhodnocení rizik, zvládnutí rizik, respektive jejich zmírnění a 
monitoringu rizik.  
Existuje celá řada druhů rizik v různých oblastech[11]: 

 ekonomická a finanční rizika,  
 sociální rizika, 
 projektová rizika, 
 technická rizika, 
 provozní rizika,  
 bezpečnostní rizika,  
 a další. 

 

https://managementmania.com/cs/rizika
https://managementmania.com/cs/metody-prevence-rizik
https://managementmania.com/cs/turbulence
https://managementmania.com/cs/rizeni
https://managementmania.com/cs/rizika
https://managementmania.com/cs/krizove-rizeni
https://managementmania.com/cs/krizove-rizeni
https://managementmania.com/cs/reseni-problemu
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Zásadní pro řízení rizik je jejich analýza. Pomocí analýzy rizik se zjišťuje míra nebezpečí 
(hrozba), kterým je organizace vystavena, jak moc jsou její aktiva vůči těmto hrozbám 
zranitelná, jak vysoká je pravděpodobnost, že hrozba nastane a jaký dopad to na organizaci 
může mít. Základní principy řízení rizik lze shrnout do následujících tvrzení: 

 každá lidská činnost přináší určitá rizika, 
 nulové riziko neexistuje. 

 
Odpovědnost za řízení rizik je v organizacích rozložena v rámci celého managementu. 
Nejvyšší odpovědnost má přirozeně vlastník, statutární orgán a nejvyšší management 
společnosti.  
V malých organizacích je odpovědnost za řízení rizik koncentrována na úrovni statutárního 
orgánu, protože není efektivní zaměstnávat specializovaného manažera rizik na plný 
úvazek. Ve středních a velkých organizacích je odpovědnost rozložena na jednotlivé 
manažery. Velké organizace nebo organizace podnikající v rizikovém prostředí, například 
banky, pojišťovny, petrochemický a energetický průmysl, letecký průmysl, doprava) mají 
určeného specialistu (manažera rizik). Téměř vždy je řízení rizik spojeno i s rolí finančního 
ředitele, neboť dopady rizik (škody) i protiopatření lze finančně vyjádřit a mají dopad na 
finanční plánování. 
 
Z hlediska předmětu zkoumání je nutno se podrobněji dále zabývat následujícími druhy 
rizik: 

 technickými riziky, 
 provozními riziky, 
 bezpečnostními riziky. 

 
Tato rizika se dle původu vzniku rozlišují na rizika: 

 přírodního charakteru, 
 antropogenního, tj. vlivem lidského působení, charakteru. 

 
Rizika přírodního charakteru 
Mezi rizika přírodního charakteru ve vodárenství řadíme zejména: 

 období dlouhého sucha, 
 povodně, záplavy, 
 dlouhotrvající mráz, 
 sesuvy půdy. 

 
Tato rizika nelze prakticky systémově předvídat. Je nutné v plánech krizové připravenosti 
stanovit taxativně možný výčet těchto rizik dle místních podmínek s určením možných 
provozních opatření snižující jejich dopad 
 
Rizika antropogenního charakteru 
Mezi rizika antropogenního charakteru ve vodárenství lze, na základě provozních 
zkušeností, řadit zejména: 

 úmyslné poškození vodárenského systému (teroristický čin, vandalismus), 
 poškození vodního zdroje nebo vodo-technického zařízení při průmyslové havárii, 
 poškození vodních zdrojů ze starých ekologických zátěží, 
 poškození vodních zdrojů vlivem zemědělského nebo lesního hospodaření, 
 poškození distribučních systémů důlní činností. 

https://managementmania.com/cs/manazer
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Nebezpečí antropogenního charakteru lze ve většině případů obtížně předpovídat a 
analyzovat. Je nutno zpracovat technická a provozní opatření vedoucí k jejich omezení. 
 
Technická rizika 
Technická rizika, někdy také technologická rizika nebo inovační rizika, je v managementu 
rizik pojem, který označuje druh podnikatelského rizika. Jedná se o rizika způsobená 
použitím nových nebo nevyzkoušených technologií nebo technických zařízení či výrobních 
prostředků. Technická rizika existují díky neustálému rozvoji a inovacím a vznikají v 
důsledku zavádění nových produktů na trh. V segmentu výroby a distribuce vody se 
v zásadě využívají již ověřené procesy, postupy a zařízení, proto tento druh rizika nebude 
do obsahu zkoumání zahrnut. 
 
Provozní rizika 
Provozní rizika, někdy také výrobní rizika v managementu rizik jsou pojmem, který 
označuje druh podnikatelského rizika. Jedná se o rizika plynoucí z výpadku plynulého 
provozu či poruchy. Mezi tyto rizika patří výpadky elektrické energie, poruchy a havárie, 
kvůli kterým jsou vyrobeny zmetky nebo zastavena výroba, náhrada za nemocného 
pracovníka nebo pracovníka odcházejícího z pracovního místa. Velmi závažným rizikem je 
systémově působící nedokonalá hydraulická účinnost vodárenské sítě. 
U provozních rizik je důležité věnovat se jejich prevenci. Pokud i přes provedená opatření 
dojde k havárii, je nutné se intenzivně věnovat odstranění jejích důsledků, aby se 
minimalizoval dopad související s přerušením výroby. V následujících kapitolách budou 
dále řešeny. 
 
Bezpečnostní rizika 
Bezpečnostní rizika v managementu rizik, jsou pojmem, který označuje rizika spojená s 
bezpečností osob, majetkem podniku a informací. Patří sem tyto skupiny rizik: 

 personální bezpečnost - poškození majetku, zdraví a života osob, ochrana osobních 
údajů, 

 fyzická bezpečnost - poškození zařízení, narušení objektů a systémů, 
 informační rizika - narušení bezpečnosti dat, sítě či informačního systému, zneužití 

či poškození dat. 
 
Před vlastním zpracováním krizového plánu nebo plánu krizové připravenosti, jako 
jednoho z prvků eliminujícího rizika vodárenského systému, je vhodné vypracovat 
management rizika. Jeho vypracování sníží nebezpečí opomenutí vzájemných vazeb 
výrobně-distribučního a bezpečnostního procesu vodárenské soustavy. 
Systematické uplatňování politiky, postupů a praktik krizového managementu zahrnuje 
proces řízení rizik (risk management), předpokládá realizaci posuzování rizik (risk 
assesment) a regulování rizik (risk control). Proces posuzování rizik je výsledkem analýzy 
rizik. Analýza rizik představuje systematické posouzení dostupných informací k 
identifikaci hrozeb a k odhadu rizika z hlediska životů a zdraví obyvatelstva, majetkových 
hodnot a životního prostředí[40]. 
Cílem každého managementu rizika je udržet posuzovaný systém funkčním tak dlouho a v 
takovém rozsahu, jak je to jen možné. U veřejných vodovodů tato potřeba má zvýšený 
podtext především z důvodů, že vyřazením dodávek vody pro různé typy spotřebitelů 



   

_________________________________________________________________________________________________ 

 - 53 -  

dochází často současně k paralyzováním chodu většiny veřejné infrastruktury a celé řady 
služeb.  
Analýza musí postihnout nejen všechna potenciální nebezpečí přírodního a antropogenního 
charakteru, ale i další rizika. Z hlediska vodárenských systémů se jedná hlavně o rizika 
typu provozních a bezpečnostních rizik.  K hlavním provozním rizikům, která mohou za 
určitých podmínek výrazně snížit pozitivní potenciál technických opatření proti úspěšnému 
zvládnutí mimořádných situací, je nízká hydraulická účinnost distribučních systémů 
vodovodů pro veřejnou potřebu.  
Z provedených analýz vyplývá rozsah základních rizik. Pro minimalizaci následných 
možných škod je nutno provést pečlivé ekonomické posouzení těchto rizik, zvážit jejich 
finanční a ekonomické náklady na jejich případné odstranění či snížení. Při nerespektování 
tohoto podmiňujícího faktoru se může stát zpracovaný management rizik pouze 
administrativním nástrojem plánu krizové připravenosti bez efektu na řešení skutečné 
krizové situace.  
 

 
Obr. č. 12: Schéma pojetí managementu mimořádné situace[8] 

 
Pro stanovení hrozby rizik a aplikaci opatření v plánu krizové připravenosti, je důležité 
správné posouzení vzniku mimořádné události, či její hrozby. Schéma pojetí managementu 
mimořádné situace znázorňuje obr. č. 12.  
Plán krizové připravenosti daného subjektu musí být úzce provázán na krizový plán kraje a 
krizový plán obce s rozšířenou působností tak, aby mohl sloužit orgánům státní správy a 
samosprávy na úseku prevence a krizového řízení.  
 

5.2. Expertní metody analýzy rizik  
Expertní metody se používají zejména u technicko-provozních systémů zatížených 
nejistotami a neurčitostmi. Jednotlivé techniky analýzy rizik lze rozdělit podle jejich určení 
na: 

 metody pro identifikaci nebezpečí, 
 metody pro analýzu četností, 
 metody pro analýzu následků. 
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Pro řízení mimořádných událostí v průmyslových odvětvích jsou v odborné literatuře 
doporučovány, např. [5], [10], jako nejvíce vhodné, metody identifikace nebezpečí. Mezi 
tyto metody patří např. metody: 

 FMEA (Failure Mode and Effect analysis), jedna ze současných nejrozšířenějších 
metod analýzy rizika, 

 HAZOP (HAZard and Operability study), studie nebezpečí a provozuschopnosti, 
 CLA (Check List Analysis), metoda kontrolních seznamů, 
 metoda HACCP (Hazard Analysis and Critical Controls Points).  

 
Pro zkoumání vodárenské soustavy při řízení mimořádných události byl uvedený 
soubor metod identifikace nebezpečí vzatý jako základ pro určení konkrétní metody. 
 
Metoda  FMEA 
Metoda FMEA ( Failure Mode and Effect Analysis), je nejrozšířenější metodou expertní 
analýzy. Jedná se o analytickou techniku, jejímž cílem je identifikovat místa možného 
vzniku vad nebo poruch v systémech. Umožňuje analýzu vzniku poruch, možných způsobů 
poruch a jejich následků. Obecný postup metody je standardizován normou ČSN EN 
60812[21].  Metoda má dvě fáze: 

 verbální fáze, 
 numerická fáze. 

Zpravidla se v analýze každého projektu identifikuje několik různých druhů poruch, které 
mohou ohrozit daný systém. Pro tyto případy se určí pro každý druh poruch jejich hodnota. 
Velmi závažná nebezpečí jsou zpravidla málo pravděpodobná. 
Pro řešení problematiky ve vodárenství je vhodné v některých specifických případech, 
kombinovat FMEA s metodou FMECA (Failure Mode, Effect and Criticality Analisis),  
která se zaměřuje na závažnost a četnost poruch systémů.  
 
Pro výpočet kritičnosti lze použít rovnice: 
 
                    RPN = Sv x Lk x Dt      rov.(2) 
 
kde   Sv    je závažnost nebezpečí (severity), 
         Lk    – pravděpodobná možnost realizace nebezpečí (likelihood), 
         Dt    – zjistitelnost poruchy (detection), 
         RPN  -  index součinu tří hodnot. 
Tvar indexu  RPN záleží na cílech analýzy rizika, na informacích které jsou při řešení 
k dispozici. 
Hodnocení pravděpodobnosti a následků lze provádět pomocí následujících, předem 
zvolených, referenčních kategorií: 

 odhadování rizika, 
 výpočet rizika, 
 analýza četností, 
 analýza následků, 
 odhadování nejistot. 

 
Důležité pro analýzu je správné nastavení jejich jednotných hranic a vypovídající 
schopnosti pro celý hodnocený systém a současně pro jeho jednotlivé provozní části. Tato 
metoda je však primárně určená pro monitorování pravidelně se opakujících dějů, např. 
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výrobní linka.  V segmentu vodárenství je její uplatnění vhodné při řešení spolehlivosti 
technologických částí technicky složitých provozních souborů, např. úpravna vody, čistírna 
vod. 
 
Metoda kontrolního seznamu CLA 
Metoda vychází ze zkoumání a studií dostupných mezinárodních a národních pramenů, 
které lze aplikovat zejména na zařízení technické infrastruktury. Patří do skupiny 
expertních metod FTA, (Failure Tree Analysis) a ETA, (Effect Tree Analysis) [5], [11],  
zaměřených na hledání příčin možné nebo skutečné události a vývoj předpokládané 
události. Kontrolní seznamy zranitelnosti je vhodné strukturovat pro vodárenské systémy 
následujícím způsobem: 

 vzájemná závislost výrobních a distribučních systémů, 
 funkce a význam stavebních objektů, 
 význam a strukturu monitorovacích zařízení, 
 vnímání nebezpečí a zpracování analýzy rizik. 

Analýza pomocí kontrolního seznamu (CLA, Check List Analysis) je velmi jednoduchá 
technika využívající seznam položek, kroků či úkolů podle kterých se ověřuje správnost či 
úplnost postupu. Analýza pomocí kontrolního seznamu je často základem různých 
sofistikovaných metod v oblasti kvality výroby, bezpečnosti a rizik. 
Analýza rizik pomocí kontrolního seznamu je jednou z nejjednodušších, nejpoužívanějších 
a zároveň velmi účinných technik analýzy nebo kontroly. Analýza pomocí kontrolního 
seznamu nachází uplatnění téměř ve všech oblastech lidských činností. Velmi často jsou 
používány pro zjištění souladu s normami či standardy. CLA lze vyžít jako preventivní 
metodu i jako metodu zpětného zjišťování příčiny nějakého problému. Může se jím 
ověřovat stav nějakého zařízení či úplnost kroků před spuštěním zařízení (např. postup 
obsluhy před zahájením čerpání vyrobené vody do akumulačního vodojemu). 
Kontrolní seznam vychází obvykle z nějaké dobré praxe ( Best Practice), pomocí které je 
vytvořen - a vůči němu pak pracovník kontroluje správnost či úplnost svého počínání nebo 
stavu kontrolovaného předmětu. Best Practice je pojem pro osvědčené postupy, procesy či 
osvědčené metody řízení, pomocí kterých se ve více organizacích dosáhlo dobrých 
výsledků a používají se proto jako doporučení pro ostatní. Představují jakousi šablonu či 
standard v nastavování procesů v organizacích. Lze používat doporučení poradenských 
firem, zkušených manažerů nebo doporučení, která jsou popsaná v nějakém standardu, 
například ISO 9001, Six Sigma a další. Jako Best Practice může být v praxi nazváno téměř 
cokoliv, co se několikrát osvědčilo někde jinde. 
Výsledek analýzy lze buď zaznamenat jen jako ano / ne, nebo lze kontrolnímu seznamu 
přiřadit více možností (např. téměř splňuje, je třeba ještě jedna kontrola atd.).  
Při expertním posuzování a práci s výše uvedenými principy se dosáhne časové úspory, 
protože není nutno podrobně hodnotit všechny rizikové prvky, ale pouze prvky, které 
mohou zásadním způsobem ovlivnit výrobně-distribuční systém ve standardních nebo 
krizových podmínkách dodávky pitné vody spotřebitelům. 
Metoda kontrolního seznamu se potřebám analýzy zranitelnosti a rizik, pro oblast 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou nejvíce přibližuje.  
V analýzách nebezpečí lze jednotlivá nebezpečí poměrně spolehlivě odhalit a následně se 
na jejich vznik připravit. V kontrolních seznamech viz vzorová tabulka 1, je nutné použít 
jednu z následujících odpovědí na otázku, zda nebezpečí hrozí nebo nehrozí. 
Odpovědi musí být vždy jednoznačné. Z jednoznačnosti následně vyplyne návrh 
investičních, technických nebo provozních bezpečnostních opatření ke snížení rizika. 
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Tabulka č. 1: Výběr z kontrolních seznamů zranitelnosti – pitná voda[14] 

  

VZÁJEMNÉ ZÁVISLOSTI 

   

1.1 Řízení ochrany kvality surové podzemní a povrchové vody Ano Ne Poznámka 

1.1.1 Je zdrojem surové vody zařízení s minimálním rizikem 
vyřazení a dopadem na zásobovanou oblast? 

ano  Dostatečný rozsah ochranného 
pásma vodního zdroje 

1.1.2 Je zdrojem surové vody zařízení s vyšším rizikem vyřazení a 
přerušení dodávky vody pro zásobovanou oblast? 

 ne  

 
Metoda má zpravidla tři samostatné části: 

 kontrolní seznamy zranitelnosti významného odběrného místa, 
 seznam přírodních nebezpečí, 
 seznam antropogenního nebezpečí. 

 
Předpokladem práce s jednotlivými skupinami seznamů je alespoň základní znalost rizik, 
které mohou ohrozit dodávky vody z vodárenských systémů. 
 
Metoda HACCP 
Systém HACCP je metoda, která umožňuje identifikaci a hodnocení nebezpečí, jež se 
vztahuje k různým etapám výroby potravin. Tento systém musí být ze zákona zavedený 
všude tam, kde se jakkoliv manipuluje s potravinami. HACCP je preventivní systém 
vedoucí k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin na základě minimalizace rizik. 
Zároveň napomáhá efektivnějšímu využívání surovin, dává základ systému řízení kvality a 
zlepšuje zvládnutí výrobního procesu. 
Jejím cílem je zajistit požadovanou jakost a bezpečnost produktu nepřetržitou kontrolou 
během výroby. Předem vybrané ukazatele jakosti jsou monitorovány v tzv. kritických 
kontrolních bodech (Critical Control Point, CCP), což výrobci umožňuje účinným 
opatřením reagovat v reálném čase na změnu kvality produktu. 
Kritický kontrolní bod CCP je ve smyslu této metody místo v technologickém procesu 
výroby a distribuce vody, kde platí všechna následující tvrzení: 

 v tomto bodě hrozí nebezpečí, 
 toto nebezpečí překračuje přijatelné hranice rizika, 
 v tomto bodě je možno realizovat nápravná opatření, 
 uplatnění nápravného opatření v tomto bodě sníží riziko na přijatelnou úroveň, 
 tento bod je poslední místo pro provedení nápravy[11]. 

 
Podkladem pro stanovení CCP jsou výsledky analýzy rizik, provedených expertním 
týmem. V obecné rovině lze takto definovaná místa, ve vodárenských systémech, stanovit 
společně. Implementací principů HACCP do prostředí systému se zásobováním vodou se 
zabývají Plány pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou WSP (Water Safe 
Plans). 
Systém kritických bodů zajišťuje preventivní a systematický přístup k včasné identifikaci 
nebezpečí zdravotní závadnosti a k zamezení jeho vzniku. Důsledná aplikace tohoto 
systému výrazně snižuje nejen zdravotní rizika, ale i ekonomické ztráty ve výrobě vody. 
Systém kritických bodů je zaměřen zejména na klíčové faktory, které ovlivňují nebo 
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ovlivňovat mohou, bezpečnost a zdravotní nezávadnost vody v celém vodárenském 
systému od zpracování surové vody až po distribuci ke spotřebiteli.  
 
Metoda HAZOP 
HAZOP (Hazard and Operability Study), metoda analýzy ohrožení a provozuschopnosti je 
jednou z nejjednodušších a nejrozšířenějších přístupů k identifikaci rizik[11]. Metoda 
HAZOP je založena na hodnocení pravděpodobnosti ohrožení a z nich plynoucích rizik. 
Jejím hlavním cílem je identifikace scénářů potencionálního rizika - umožňuje tedy 
identifikovat nebezpečné stavy, které se mohou na zkoumaném zařízení vyskytnout. 
Metoda hledá tzv. kritická místa a následně vyhodnocuje potenciální rizika a nebezpečné 
stavy. Jedná se o týmovou expertní více oborovou metodu, kdy členové týmu hledají 
scénáře na společném jednání například s využitím metody brainstormingu. Výsledky jsou 
formulovány v závěrečném doporučení, které směřuje ke zlepšení procesu nebo systému. 
Kroky metody HAZOP: 

 identifikace příčin, 
 odhad možných následků a rizik, 
 návrhy opatření eliminace rizik, 
 ocenění účinnosti opatření.  

 
Metoda HAZOP umožňuje identifikovat specifické nežádoucí stavy některých prvků 
systémů, které by jinou metodou nemusely být odhaleny. U každého prvku systému je 
zvažováno, jaká odchylka od požadovaného stavu se u něj může vyskytnout a jaké by 
z toho mohly vzniknout následky. 

 
Obr. č. 13: Vyhodnocení a řízení rizik metodou HAZOP[11] 

  
Metoda byla vyvinuta k systematické podrobné analýze bezpečnosti složitého 
technologického zařízení.  
Metoda HAZOP se využívá zejména v chemickém průmyslu. Je to velmi flexibilní metoda, 
která se používá pro velké technologické celky, ale je možné ji využít rovněž pro malá 
zařízení, např. jednotlivé technologické celky chemické úpravy vody. 
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5.3. Legislativní rámec analýzy rizik  
Jak bylo uvedeno, pro jednotlivé obory provádění bezpečnostní analýzy, byla vyvinuta a 
používá se řada metod. Ze Směrnice Rady EHS 852/2004 vyplývá pro státy EU povinnost, 
aby všichni výrobci potravin, ke kterým patří i pitná voda, zavedli systém výroby založený 
na principech HACCP (Hazard Analysis and Critical Controls Points). Tento systém byl 
zaveden i pro výrobu pitné vody. 
 Kritické kontrolní body CCP jsou stanoveny individuálně, na základě typu výroby a 
výrobního zařízení, tj. v oblasti vodárenství zdroje pitné vody, úpravárenské procesy, a to 
na základě výsledků rizikové analýzy. Nežádoucí následky a nejistota s nimi spojená jsou 
považovány za dvě hlavní složky rizika. Pokud jedna z obou složek neexistuje, neexistuje 
ani riziko. Řízení vodárenských soustav při vzniku mimořádných událostí však musí 
zahrnovat mnohem více faktorů než uváděný systém HACCP, musí řešit vodárenskou 
soustavu jako ucelený systém od ochranných pásem vodních zdrojů, distribuční systém až 
po vnitřní vodovody a domovní rozvody. Proto byla Světovou zdravotnickou organizací 
(WHO) přijata v roce 2004 nová strategie dodávek pitné vody pod označením „Water 
Safety Plans“. Tato strategie dodávek pitné vody je zakotvena v evropské směrnici 
98/83/ES. Mezinárodní asociace pro vodu (IWA) uvádí metodu analýzy a řízení rizika 
HACCP jako hlavní nástroj k dosažení cíle moderního vodárenství, tj. dobrá nezávadná 
voda, která se těší důvěře spotřebitelů[30]. Tato metoda se v praxi používá v mnoha 
různých podobách a pod různými názvy (RA/RM, WSP). Tato metoda je také zakotvena 
v evropské normě Evropské unii EN 15975-2 Security of drinking water supply – 
Guidelines for risk and critical management – part 2: Risk management 2013 (ČSN EN 
15975-2, březen 2014).  
 

5.4. Výběr  metody analýzy rizika ve vodárenství 
Uvedené metody umožňují identifikovat specifické nežádoucí stavy některých prvků 
systému. Jejich aplikací lze identifikovat nepředvídatelná nebezpečí u vyprojektovaných 
systémů důsledkem nedostatku informací nebo pochybení zavedených do stávajících 
systémů vlivem změn podmínek procesu nebo provozních postupů. Vyřazení různých 
prvků vodárenské soustavy z provozu má potenciálně různý dopad na nefunkčnost 
soustavy jako celku. V závislosti na skutečné konfiguraci reálné soustavy se projevuje 
různá míra kritičnosti jednotlivých prvků z hlediska jejich vnějšího ohrožení. Vodárenská 
soustava je však těžko exaktně definovatelný systém, který podléhá změnám v čase, 
rozsahu i topologii. Proto se metody analýzy rizik nedají aplikovat beze zbytku a takovým 
způsobem, který zabezpečí opakovatelnost výsledků.  
Těžiště využití metody HACCP ve vodárenství je v analýze rizik při výrobě pitné vody 
z vody surové. Hlavním nedostatkem metody je její „statistické zkoumání“ vlivu 
nežádoucích stavů vodárenského systému. Její možné využití je proto zejména v oblasti 
analýzy rizik a nebezpečí na jednotlivých částech a technických prvcích stávajících 
vodovodů. 
Současně je však v odborné a vědecké praxi zabývající se vodárenstvím, využívána i 
metoda kontrolního seznamu CLA, protože její hlavní předností je snadná a technicky 
rychlá adaptabilita na nově vzniklou provozní situaci. 
V České republice problematiku analýzy rizik v zásobování vodou obyvatelstva 
rozpracovaly a řeší projekty citované v kap. 4.9. V  uvedených projektech, v části analýzy 
rizik vodárenského systému, jsou uvedené metody aplikovány a rozpracovány do 
konkrétních výstupů rizik jednotlivých částí vodovodního systému. 
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Stávající projekty však neřeší problém samotného řízení vodárenské soustavy při vzniku 
mimořádné události z hlediska vlivu lidského činitele při řízení vodárenské soustavy 
v režimu mimořádné události, a to ve vazbě na zabezpečení potřeb technických subjektů 
veřejné infrastruktury na dodávky pitné vody v tomto režimu. 
Při vzniku mimořádné události dochází k „dynamickým jevům“ ovlivňující vodárenský 
systém, jako např. snížení hydraulické účinnosti vodovodní sítě, omezení průchodnosti 
v jednotlivých vodárenských řádech, výpadek některých vodních zdrojů, lidské pochybení 
obsluhy, managementu společnosti a tím i k možnému omezení dodávek vody. 
Tyto vlivy lze částečně modelovat pomocí SW aplikací matematických modelů, které jsou 
určeny zejména pro modely chování uzavřených systémů. Vodárenská soustava je však 
otevřený systém z mnoha vstupy a výstupy dynamicky se měnící v čase, kde nelze tyto 
modely reálně aplikovat v potřebném on-line režimu. Jejich aplikace by měla pouze dílčí 
využití, jejich výstupy omezené. Použití by bylo časově (pořízení nutných vstupních dat do 
SW modelu) a finančně náročné a tím i provozně nevýhodné (v posouzení četnosti jejich 
aplikace proti možnému vzniku mimořádné události). 
Na takto vzniklé jevy nelze tedy uvedené metody, ani výstupy z citovaných projektů, 
aplikovat samostatně a bezezbytku. Úloha obsluhy, dispečera a managementu společnosti, 
řídicí vodárenský systém při vzniku mimořádné situace, je v případech řízení 
vodárenského systému v režimu mimořádné situace nezastupitelná. 
Proto je v další části této práce, kromě akceptace již uvedených postupů a z nich 
vyplývajících výstupů, použita metoda kontrolního seznamu CLA s aplikací inženýrského 
přístupu pro řešení mimořádných situací, tzn. uplatnění přístupu Best Practice. 
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VI. Management rizik ve vodárenství 
K nejsložitějším infrastrukturním systémům, s nejrizikovějším potenciálem zranitelnosti 
vlivem přírodních a antropogenních vlivů, patří jednoznačně vodárenství, na jehož funkci 
je závislý plynulý život a fungování měst, obcí, průmyslových podniků a průmyslově-
obchodních areálů. Vysoké riziko zranitelnosti vodárenské soustavy a negativní následky, 
vyžadují specifickou přípravu na včasné rozeznávání potenciálních rizik a jejich optimální 
řízení při vzniku mimořádné nebo krizové situace. Dodavatel pitné vody by měl proto 
aplikovat teorii konstrukce managementu rizik a zavést systém managementu rizika, tj. měl 
by uplatňovat přístup řízení rizik při mimořádné události tak, aby mohl: 

 identifikovat nebezpečí a nebezpečné události, 
 hodnotit a řídit možná rizika,  

která mohou v systému jímání, výroby a distribuce vody nastat. Schematicky je tento 
přístup znázorněn na obr. č.14.  
Důsledně uplatňovaný management rizik umožní dodavateli pitné vody řešit jednotlivá 
rizika, která mohou nastat v jednotlivých částech systému pro zásobování vodou. 
 

 
Obr. č. 14: Přehled managementu rizik[32]. 

 

6.1. Analýza stávajícího způsobu zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou  
Česká republika patří mezi vyspělé průmyslové státy. V posledních 20 létech však došlo 
k útlumu průmyslové výroby a tím i ke snížení spotřeby vody v přepočtu na obyvatele. 
Došlo k poklesu spotřeby pitné vody ze 160 l. vody na jednoho obyvatele, tzv. 160 l. EO 
(přepočet na obyvatele), na 90 l. EO [1]. Stávající vodárenské systémy byly projektovány 
v 60 – 70 létech minulého století a odrážely představy extenzivního rozvoje průmyslu, tzn., 
že současný distribuční vodárenský systém je předimenzován, což má dopad zejména na 
kvalitu vody a její hydraulické poměry při distribuci. V této provozně technické situaci 
může být každá odchylka způsobená poruchou na vodovodním řadu problémem, který 
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naruší standardní zásobování vodou obyvatelstvu a technickým subjektům veřejné 
infrastruktury státu. 
 
Na základě těchto výchozích podmínek lze stanovit následující možné režimy zásobování 
vodou: 

 v běžných provozních podmínkách  
  V roce 2012 bylo v České republice zásobováno z veřejných vodovodů 93% obyvatel z 
celkového počtu obyvatel (veřejné zásobování)[1]. Zbytek obyvatel připadá na zásobování 
vodou z individuálních vodních zdrojů (individuální zásobování).  
Po roce 1990 byl zahájen proces systémových změn, jimiž bylo změněno postavení státu 
jako řídícího a podnikatelského subjektu a vlastnická práva byla transformována do 
působnosti obcí. V odvětví veřejných vodovodů a kanalizací byl proces transformace 
vlastnických práv prakticky ukončen. Provozování vodovodů je podnikatelskou činností, 
zařazenou mezi koncesované živnosti.  
  Za řádné dodávky vody spotřebiteli u veřejného zásobování jsou odpovědní jednotliví 
provozovatelé vodovodů na základě zákona o veřejných vodovodech a kanalizacích.  
 O použitelnosti vody pro veřejné zásobování rozhoduje hygienický orgán. Subjekt 
individuálního zásobování je ve vztahu ke kvalitě dodávané vody vázán pouze vlastní 
zodpovědností.  V případě problémů se může obrátit na příslušnou obec, do jejíž 
samostatné působnosti spadá mimo jiné i zásobování vodou.  
  

 v mimořádných situacích  
 Veřejné zásobování vodou řeší zákon o vodovodech a kanalizacích stanovením povinnosti 
náhradního plnění vodou dodavateli vody (např. dovážením vody v cisternách). 
Provozovatelé vodovodů ve většině případů disponují technickým a personálním 
vybavením, které jim umožňuje odstraňovat jen běžné poruchy a havárie na zařízeních, 
která provozují.  Nejsou materiálně ani personálně připraveni na řešení rozsáhlých havárií 
a mimořádných či kritických situací. U individuálního zásobování zajišťuje náhradní 
zásobování vodou obec.   
   

 v krizových situacích  
 Plánování nouzového zásobování vodou  
V rámci kraje zpracovaly příslušné útvary krajského úřadu ve spolupráci s vlastníky a 
provozovateli vodovodů a kanalizací a dalšími organizacemi zařazenými v Integrovaném 
záchranném systému (dále  IZS) plány nouzového zásobování vodou, které jsou součástí 
krizových plánů krajů.  
V nich se z hlediska územního teritoria (obcí, měst) neřeší jen nouzové zásobování vodou 
v působnosti provozní organizace vodovodů a kanalizací, které jsou subjektem 
hospodářské mobilizace, ale i s ostatními provozovateli, městských a obecních vodovodů.  
Systém nouzového zásobování vodou 
V krizových situacích se zásobování obyvatelstva vodou provádí v závislosti na 
konkrétním stavu narušení systému zásobování vodou. V lokalitách, které nejsou krizovou 
situací přímo postiženy, se zásobování vodou provádí běžným způsobem v rozsahu 
běžných služeb dodavatelů vody. Pro nouzové zásobování vodou se navrhuje využívat 
vodní zdroje z následujících hledisek [41]: 

 přednostně strategicky významné zdroje pozemních vod, 
 veřejné studny, 
 výjimečně zdroje povrchových vod. 



   

_________________________________________________________________________________________________ 

 - 62 -  

O přípustnosti dodávané vody u každého, takto určeného zdroje, rozhoduje orgán 
hygienické služby. Rozsah a návrhové parametry nouzového zásobování vodou dotčených 
územních celků stanovuje orgán místní správy na základě krizového plánu.  
Z uvedeného vyplývá, že legislativa České republiky řeší pouze problematiku zásobování 
vodou obyvatelstva, a to při vzniku krizových situacích. Není zatím řešeno zásobování 
vodou technickým subjektům veřejné infrastruktury, jako jsou např. zdravotnická zařízení, 
domy se sociální službou, výrobci potravin apod. a není ani řešeno kontinuální zásobování 
vodou při mimořádných situacích, tj. řízením vodárenského systému při vzniku této 
mimořádné situace. 
 

6.2. Zdroje informací analýzy rizik 
Analýza rizik vodárenského systému je náročná na množství vstupních informací, jejich 
spolehlivost, správnost a aktuálnost. Z tohoto důvodů je více než vhodné, aby samotnou 
analýzu rizik prováděl tým pracovníků znalý situace konkrétního vodárenského systému, 
tj. nejlépe provádět analýzu vlastními odbornými pracovníky, kteří mohou posoudit 
aktuálnost a pravdivost vstupních dat. 
Vstupní data v zásadě dělíme z pohledu původu informace na: 

 primární, tj. data získaná měřením, fyzickým průzkumem a ověřením, 
prostřednictvím dispečinku, 

 sekundární, tj. data převzatá z provozní a projekční dokumentace. 
Z pohledu obsahu je možné data členit na: 

 topografická data, v současnosti jediným praktickým zdrojem je systém GIS 
(geografický informační systém), který je aplikován na každé české vodárně, 

 provozní a technická data, zdrojem je projektová, technická dokumentace, data 
z dispečinku. 
 

Souhrnný výčet možných zdrojů dat je uveden např. v publikaci „Analýza rizik veřejných 
vodovodů“[33], strana 46-48. Příslušný výčet potřebných informací pro řízení 
vodárenského systému při mimořádných situacích, vychází z praktických zkušeností a 
předpokládá věcnou existenci a možnou dostupnost těchto informací na úrovni vodárenské 
společnosti. V další části práce budou konkretizovány požadavky na potřebné informace 
z jednotlivých technologických celků a provozních částí vodovodního systému. 

6.3. Identifikace nebezpečí a nebezpečných událostí 
Nebezpečí se může vyskytnout v kterékoliv části systému zásobování vodou a může být 
vyvoláno různorodými nebezpečnými událostmi. Cílem této části je systematicky 
identifikovat nebezpečí pro procesy řídící provoz systémů dodávek pitné vody.  
Navrhování a provozování vodárenských systémů založené na analýze bezpečnosti, 
rozpoznání rizik a jejich přiměřené eliminaci, je nutné provádět v základních úrovních: 

 vnější nebezpečí, která vznikají nezávisle na konání nebo nekonání osob, které jsou 
jim vystaveny. Zpravidla se jedná o přírodní události různého charakteru. 

 vnitřní nebezpečí, jejichž zdrojem jsou fyzické osoby danému nebezpečí přímo 
vystavené, 

 přírodní nebezpečí, zejména pohyby vody, sněhu, hornin, tj. zejména záplavy, 
zátopy, sesuvy půdy, 

 antropogenní nebezpečí, působením lidské činnosti, tj. zejména znečistění vody 
chemickými látkami, havárie zařízení. 
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V podmínkách České republiky se oblast vnějšího ohrožení vodárenské infrastruktury 
soustředí na možné přírodní pohromy, především povodně, mrazy, bouřky a vichřice.  
V oblasti vnitřního ohrožení se jedná zejména o možné poruchy ve stavebně-konstrukčním 
řešení vodárenských řádů a vzniklé nedostatky: 

 v projektování stavebních a technologických částí profilu, délky, materiálu potrubí, 
hloubky, způsobu uložení, 

 v technologickém návrhu parametrů tlaku, rychlosti, množství a kvality vody, 
 v provozních faktorech preventivní údržby, kvalitě oprav, způsobu provozování. 

 
Současně se zde objevuje zvýšená hrozba vzniku antropogenního ohrožení samotných 
vodárenských řadů vlivem vandalismu nebo teroristických akcí. Může zde také dojít 
k sofistikovanější formě útoku na vodárenskou soustavu, a to SW napadení telemetrického 
a řídicího systému a tím o pokus eliminace jejího provozu nebo kvality a množství 
distribuované vody. 
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Tabulka č. 2: Seznam nebezpečí u veřejných vodovodů (autorem upraven dle[33] ) 
Přírodní nebezpečí Antropogenní  nebezpečí Technicko-technologická 

nebezpečí 
Přívalový déšť Obsluha Porucha dodávky elektrické 

energie 
Kyselé deště Způsob provozování Porucha telekomunikačních sítí, 

IT, porucha telemetrie 

Sníh, kroupy, led, námraza Údržba Porucha zařízení 
Zásah bleskem, elektrický 
výboj 

Komunikace v rámci vodárny Porucha měřidel 

Silný vítr Organizace práce, plánování, 
koordinace 

Nevhodné vlastnosti stavebních 
materiálů 

Sucho Provozní dokumentace Nevhodné vlastnosti dopravované 
vody 

Požár Kontrolní mechanizmy Nevhodné chemické složení 
čistících  prostředků 

Povodeň, zvláštní povodeň Způsob monitoringu procesů Mechanická závada 
Globální změny klimatu Nevhodné hospodaření s 

vodními zdroji 
Propojení systémů 

Sluneční světlo, UV záření Neplnění závazků a smluv ze 
strany dodavatelů materiálu a 
služeb 

Zpětné proudění z přípojky do 
systému 

Vysoká teplota vzduchu Odběratelé Neprůchodnost potrubí 
Nízká teplota vzduchu Neodborný fyzický zásah 

odběratele do SZV 
Vysoký provozní tlak 

Eroze Sabotáž Nízký provozní tlak 
Zemětřesení, sesuvy půdy, 
poklesy terénu, sedání 

Terorismus, válka, hacking Tlakový ráz 

Problematické horninové 
prostředí 

Vandalismus, krádež, vloupání Nevyhovující hydraulická kapacita 

Podzemní voda Nevhodné krajinné 
hospodářství 

Nevyhovující směry proudění 

Vzdušná kontaminace Zatížení dopravou Skrytá stavební vada 
Radioaktivita, radon Zemědělské znečištění Bludné proudy, koroze 
Činnost živočichů Lesní hospodářství 

Stavební práce v blízkosti 
objektu 

Stárnutí materiálu a změna jeho 
vlastností 

Činnost mikroorganismů 
 
Prorůstající kořeny stromů a 
keřů 
Znečištění biologickým 
odpadem 
 

Infekční choroby přenosné 
vodou 
Antropogenní znečištění 
 

Špatný technický stav okolních 
stavebních objektů a konstrukcí 
 
Křížení či souběh s teplovodními 
sítěmi 
 
Křížení či souběh s kanalizací 

  Nedostatečné krytí potrubí 
Nevhodné technické parametry 
zařízení 
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6.4. Ohrožené subjekty 
Uvedená nebezpečí mohou způsobit vážné uživatelské problémy nejen přímým 
spotřebitelům pitné vody, tj. obyvatelstvu, ale současně i všem dalším uživatelům 
provozních, obchodních a průmyslových objektů, tj. subjektům veřejné infrastruktury. 
Nejvážnější problémy však vždy způsobí ve zdravotně sociálních zařízeních, 
tj. nemocnicích, léčebnách a dalších zdravotních službách, kde prakticky neexistují lokální 
zdroje vody.  
 
 Z hlediska konečného uživatele vody, tj. spotřebitele, se jedná, v návaznosti na způsob 
zásobování vodou, o následující ohrožené subjekty při způsobu zásobování vodou: 
 
Zásobování vodárenskou soustavou 
S postupným zvyšováním počtu zastavěných území měst a obcí napojených na skupinové a 
oblastní vodovody, roste i riziko, že dojde při krizové situaci (vyřazení centrálního vodního 
zdroje nebo zásobního řadu), k hromadnému přerušení dodávky vody pro soustavu 
odběratelských spotřebišť. Při uvedené události, jsou uživatelsky a provozně ohroženy 
nebo zcela vyřazeny z provozu, následující druhy staveb veřejné a soukromé 
infrastruktury: 

 krajské a městské nemocnice, léčebny, zdravotní ústavy, 
 ubytovací služby regionálního významu (hotely, studentské koleje, atd.), 
 stravovací zařízení, 
 regionální veřejně-správní úřady a další veřejné služby občanům (školy, školky 

jesle, atd.), 
 bytové domy, rodinné domy, 
 výrobny potravin, 
 hygienická zařízení všech podnikatelských osob, 
 požární bezpečnost velké části staveb, obchodních a výrobních objektů. 

 
Mimořádně negativním faktorem provozu centrálních vodárenských systémů je velmi 
často vyřazení místních akumulací pitných vod, a to obvykle pouze z ekonomických 
důvodů. Absence místních akumulací vod, tzn. vodojemů ve spotřebišti, výrazně snižuje 
účinné možnosti zajištění náhradní nebo nouzové dodávky pitné vody. 
 
Zásobování místními vodovody obcí a měst 
Obdobná situace, ale menšího rozsahu, může kdykoliv nastat i u vodovodů místního 
významu. Ohroženy jsou zejména následující zařízení: 

 místní zdravotnická zařízení, 
 ubytovací služby místního významu, 
 školní objekty a místní sociální služby, 
 bytové domy a rodinné domy, 
 objekty podnikajících právnických a fyzických osob, 
 při absenci zdrojů vod přirozeného původu i požární bezpečnost staveb. 

Stupeň nebezpečí nezvládnutí nebo zvládnutí náhradních (nouzových) dodávek pitné vody 
v havarijních, případně mimořádných situacích u místních vodovodů je přímo závislá 
zejména na následujících faktorech: 

 velikosti města nebo obce, 
 struktuře jejich veřejné, technické a občanské vybavenosti, 
 počtu místních zdrojů pitných vod a jejich přiměřené zastupitelnosti, 
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 obsahu akumulací pitné vody a možnosti jejího mobilního doplňování, 
 hydraulické účinnosti distribučního systému pitných vod. 

 
Pozitivním faktorem u místních vodovodů, z hlediska zajištění náhradních nebo nouzových 
dodávek pitné vody spotřebitelům, je vždy přítomnost vodojemu ve spotřebišti, čímž je 
vytvářen předpoklad potřebné akumulace vody.  
Velmi častým negativním faktorem místních vodárenských systémů je nízká hydraulická 
účinnost vodovodní sítě, která může vylučovat nouzové mobilní doplňování vodojemů a 
jeho prostřednictvím zajištění nouzového zásobování vodou pro spotřebiště v havarijních 
nebo mimořádných situacích. Pokud je faktor nízké hydraulické účinnosti vodovodní sítě 
násoben nutností zajištění nepřetržité dodávky pitné vody strategickým subjektům, stává 
se, v zastavěném území, provozně-bezpečnostní situace kritickou. 
 
Z hlediska vlastní struktury vodárenského systému lze definovat jako ohrožené prvky[37]: 

 Zdroje pitné vody 
- povodí k danému odběrnému profilu, 
- vodní tok, 
- vodovodní nádrž, 
- odběrný objekt, 
- jímací objekt, 
- akumulační nádrž, podzemní voda. 

 
 Technologie vody 

- strojovna pro surovou nebo upravenou vodu, 
- separační stupeň sedimentace a čiřiče, 
- filtrace a desinfekce, 
- řídicí systém. 

 
 Distribuční systém 

- vodojemy zemní, věžový, 
- přiváděcí řady. 

 
Konkrétní popis a forma ohrožení jednotlivých prvků by měl být pak uveden v plánech 
krizové připravenosti podniku a současně prezentován na dispečerském pracovišti. 
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6.5. Definování rizik 
S technickou složitostí vodárenských systémů a jejím technologickým vybavením, 
současně narůstá i nebezpečí krátkodobého nebo i dlouhodobého vyřazení z provozu.  
Vodárenské systémy trvale ohrožuje celá řada přírodních vlivů a antropogenních událostí.  
Pro vlastní potřebu analýzy rizik z hlediska řízení, je nutné v primární fázi definovat dílčí 
vodárenské systémy, které mohou být riziky ohroženy a následně nalézt metody, pomocí 
kterých budou rizika přiměřeně snížena. Pro jednotlivé části, prvky, vodárenského systému 
lze přiřadit možná rizika (autorem upraveno dle[33] ):  
 
Tabulka č. 3: Výčet rizik u vodních zdrojů 

Podzemní vodní zdroje Povrchové vodní zdroje 
Zhoršování kvality surové vody Zhoršování kvality surové vody 

Kontaminace surové vody chemickým 
znečištěním 

Kontaminace surové vody chemickým 
znečištěním 

Kontaminace surové vody mikrobiologickým 
znečištěním 

Kontaminace surové vody 
mikrobiologickým znečištěním 

Nedostatečná kapacita, přetížení zdroje 
 

Nedostatečná kapacita, přetížení zdroje 

Porucha ponorného čerpadla   

Přerušení čerpání, nedostatečný výkon 
čerpadla 

  

 
 
Tabulka č. 4: Výčet rizik úpravny vody 

Úprava vody   

Nedostatečný výkon úpravy vody 

Porucha dávkování chemikálií 

Nedostatečná účinnost úpravy v mikrobiologických a biologických ukazatelích 

Porušení/destrukce stavební konstrukce úpravny vody 
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Tabulka č. 5: Výčet rizik distribučního systému 

Distribuční systém       
Vodojem Čerpací stanice Přiváděcí a zásobní 

řady 
Vodovodní síť 

Porušení/destrukce 
stavební konstrukce 
akumulační nádrže 
vodojemu 
 

Porušení/destrukce 
stavební konstrukce 
akumulační nádrže a 
objektu ČS 
 

Porucha řadu s 
přerušením 
dodávky vody - 
individuální 
analýza 
 

Porucha vodovodního 
řadu s přerušením 
dodávky vody - plošné 
vyhodnocení 
 

Zhoršení kvality pitné 
vody v akumulační 
nádrži vodojemu 

Zhoršení kvality 
pitné vody v 
akumulační nádrži 
ČS 

Nedostatečná 
hydraulická 
kapacita 

Nedostatečný tlak v síti 

Akumulace sedimentů 
na dně akumulační 
nádrže vodojemu 
 

Kontaminace pitné 
vody v akumulační 
nádrži ČS 

Porucha uzavírací 
armatury - šoupě - 
individuální 
analýza 

Nedostatečná 
hydraulická kapacita sítě 

Nedostatečná zásoba 
pitné vody v 
akumulační nádrži 
vodojemu 

Akumulace 
sedimentů na dně 
akumulační nádrže 
ČS 

Zvýšení 
koncentrace železa 

Porucha uzavírací 
armatury  šoupě - plošné 
vyhodnocení 

Porucha dávkování 
dezinfekce 

Nedostatečná zásoba 
pitné vody v 
akumulační nádrži 
ČS 

Koroze kovových 
potrubí 

Akumulace jemných 
sedimentů v potrubí 

Kontaminace pitné 
vody v akumulační 
nádrži vodojemu 

Vznik vibrací na 
čerpadle 

Akumulace 
jemných 
sedimentů v 
potrubí 

Překročení mezní 
hodnoty zákalu v 
dopravované vodě 

Porušení/destrukce 
stavební konstrukce 
manipulační komory 
vodojemu 

Vznik vodního rázu Tvorba biofilmů Zhoršování 
mikrobiologických 
ukazatelů pitné vody - 
plošné vyhodnocení 

  Porucha čerpacího 
agregátu 
 
 
Přerušení čerpání, 
nedostatečný výkon 
nebo pokles výkonu 
čerpacího agregátu 

Tvorba inkrustů Tvorba 
trihalogenmethanů 
(THM) a jiných 
vedlejších produktů 
dezinfekce 
 
Tvorba biofilmů 
 
 

     Koroze kovových potrubí 
Vyluhování toxických 
látek do pitné vody 
Tvorba inkrustů - plošné 
vyhodnocení 
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Uvedené seznamy byly zpracovány tak, že byly vzaty do úvahy provozní stavy každého 
objektu a zvážily se stavy, které se mohou u něj za různých okolností vyskytnout.  
Přitom se vycházelo z provozních zkušeností a rešerše literatury, zejména [33]. Při jejich 
zpracování byl uplatněn přístup Best Practice. 
 

6.6. Analýza rizik vodárenského systému 
Analýza rizik spočívá v identifikaci všech nebezpečí celého systému zásobování vodou, 
jak bylo uvedeno v předcházejících kapitolách a následné charakterizaci rizik, která ze 
zjištěných nebezpečí mohou vyplývat. 
Analýzu řízení rizik můžeme schematicky zobrazit jako vzájemně propojenou strukturu 
jednotlivých částí vodárenské soustavy, jejichž jednotlivé části na sebe vzájemně působí. 

 

 
Obr. č. 15: Základní schéma struktury snižování rizik[14] 

 
Na základě uvedeného můžeme provést následující analýzu a rozbor rizik a současně 
navrhnout opatření ke snížení rizik:  
 
Zdroje pitných vod[14] 
Rozbor rizika 
Zdroje povrchových a podzemních surových vod lze z hlediska zranitelnosti zařadit do 
kategorie vysoké zranitelnosti. Jejich zranitelnost umocňuje reálná nemožnost zabránit 
preventivně jejich poškození teroristickým činem nebo civilizačními vlivy.  Technickým 
opatřením lze pouze docílit snížení následků na minimum, především on-line 
monitorováním kvality surové vody před jejím vstupem do úpravny nebo u podzemních 
vod bez úpravy přímo do distribučního systému.  
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Rozbor následků 
V případě, že se jedná o zdroj surové vody vodárenské soustavy nebo jediný zdroj 
územního celku, má vždy jeho vyřazení fatální následky na život občanů a chod veřejné 
infrastruktury. U velkých měst se systém náhradního zásobování vodou stává teoretickou 
veličinou. Lze je přiměřeně uskutečnit pouze pro obyvatelstvo. Technická infrastruktura 
závislá na pitné vodě bude zcela vyřazena z provozu. 
Identifikace nebezpečí 

 relativně snadný přístup k hladině vody, 
 možnost snadné kontaminace vody, 
 u podzemních zdrojů dlouhodobé následky působení kontaminace, 
 při vyřazení zdroje vždy rozsáhlé hmotné škody a u subjektů závislých na dodávce 

tlakové vody přerušení výrobního cyklu nebo služby (zdravotnictví),  
 vyřazení systému požárního zabezpečení územního celku z veřejné vodovodní sítě.  

Může vzniknout mimořádná událost 
 pravděpodobnost vzniku mimořádné události je vysoká jak z hlediska působení 

přírodních vlivů, tak i vlivů civilizačních, nebo úmyslného činu.  
Rozbor četnosti 

 četnost velmi často závisí na rozsahu vyhlášeného pásma hygienické ochrany a 
účinnosti pasivních a aktivních prvků monitorování systémů.  

Opatření ke snížení rizika 
 dostatečně rozsáhlé pásmo hygienické ochrany (PHO) respektující hydrogeologické 

poměry v daném povodí,  
 účinná kontrola a sledování kvality povrchové nebo podzemní vody za hranicemi 

PHO až po rozvodnici vod, 
 kontinuální snímání kvality surové vody v pozorovacích vrtech nebo vytipovaných 

profilech vodního zdroje,  
 možnost odebírat surovou vodu dle aktuální kvality z různých horizontů u 

povrchových vod,  
 možnost a schopnost v případě potřeby vytvořit hydraulickou bariéru u prameniště 

podzemních vod,  
 schopnost vyřadit při změně kvality mezních hodnot surové vody zdroj surové vody 

v nejkratším možném čase, například radiovým povelem.  
Dle stávajících zkušeností vodohospodářské společnosti je vhodné posoudit, které havárie 
a mimořádné události může vodárna zvládnout v případě vzniku sama a pro které musí mít 
zpracovány a odsouhlaseny plány krizové připravenosti s garantem a zpracovatelem 
krizového plánu kraje. 
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Úpravny pitných vod[14]   
Rozbor rizika 
Úpravny pitných vod všeobecně mají nižší zranitelnost. Velká zranitelnost je pouze při 
násilném útoku v důsledku teroristického činu, kdy hrozí reálné nebezpečí otrávení vody 
v důsledku výskytu její volné hladiny v průběhu úpravárenského cyklu.  
Rozbor následků 
Z hlediska dopadu na veřejnou infrastrukturu, především na nepřerušení dodávky vody pro 
objekty zvláštního zřetele jako jsou např. nemocnice a potravinářské závody, je 
nebezpečnost vysoká. Je vždy nutné při překročení mezních limitů přerušit distribuci pitné 
vody spotřebitelům. Negativní dopad se zvyšuje především u úpraven oblastních vodovodů 
a úpraven, které jsou jediným zdrojem úpravy surových vod na vody pitné.  
Identifikace nebezpečí 

 snadný přístup k volné hladině vody,  
 možnost snadné kontaminace vody,  
 snadnost dlouhodobého vyřazení technologie úpravny,  
 u velkých úpraven vod při jejich vyřazení vždy vznik mimořádné události,  
 častá plná automatizace úpraven a jejich vzdálenost od obytných částí obcí a měst.  

Může vzniknout mimořádná událost 
 mimořádná událost může reálně vzniknout vždy při teroristickém útoku, vojenské 

akci. Výjimečně při průmyslové nebo dopravní havárii.  
Rozbor četnosti 

 minimální, zcela výjimečné případy. 
Opatření ke snížení rizika 

 možnost dálkového snímání všech přístupů do úpravny kontaktními nebo 
prostorovými čidly,  

 kontinuální snímání kvality surové vody před vstupem do úpraven,  
 kontinuální snímání kvality odtékající pitné vody,  
 sekundární sledování kvality upravené vody před jejím zdravotním zabezpečením, 

např. specifickým druhem ryb s maximálně zvýšenou citlivostí na toxicitu vody,  
 schopnost dálkovým příkazem (radiový, telefonický) ihned vyřadit úpravnu vody 

z provozu a zastavení odtoku vody do spotřebiště.  
 

Distribuce pitných vod[14] 
Rozbor rizika 
Distribuční síť vodárenského systému je závažným potenciálním rizikem sekundární a 
terciární kontaminace jednotlivých objektů i celku. Z hlediska celkového počtu havárií 
systému kritické infrastruktury distribuční síť dominuje celé struktuře veřejných vodovodů.  
Hlavní rizika systému mohou vznikat z následujících hlavních příčin: 

 technologické havárie,  
 chyby nebo selhání řídicího systému,  
 lidské chyby,  
 přírodní pohromy,  
 teroristické činy, vandalismus.  

Nejvíce zranitelné jsou prvky systému s charakterem liniových staveb, které pro tisíce 
kontaktů se soukromými stavbami nelze reálně chránit – především před úmyslnými činy, 
ale i z důvodu častého propojování systémů rozvodů pitné vody s rozvody vody užitkové.  
Ochrana objektových staveb spočívá především v dodržování provozních předpisů, pasivní 
a aktivní ochraně s dálkovými přenosy alarmů a následným kumulovaným zásahem 
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daného právního subjektu a složek integrovaného záchranného systému IZS. 
S automatizací a možnostmi přenosu informací rádiovou cestou, lze reálně již primárně 
chránit i malé a vzdálené objekty bez napojení na elektrickou síť, např. využíváním 
sluneční energie. I přes tento stupeň ochrany však zůstávají rizika vzniku rozsáhlé havárie 
nebo mimořádné situace poměrně vysoká v závislosti na charakteru infrastrukturního 
zařízení.  
 
Přivaděče pitných vod[14] 
Rozbor rizika 
K mimořádné události dochází vždy, pokud je přivaděč jediným přívodním zdrojem vody 
do oblasti, při jeho havárii s výlukou přesahující 24 hodin a zásobovací oblastí nad rámec 
účinného zajištění NZV zpravidla pro oblast s více než 10 tis. Obyvatel.  
Rozbor následků 

 u oblastních přivaděčů pitné vody bez možnosti ekvivalentní náhrady dodávky 
z jiných zdrojů hrozí vždy reálné nebezpečí plošného narušení chodu veřejné 
infrastruktury bez možnosti zajistit účinné NZV pro obyvatelstvo a dodávky 
tlakové vody pro vybrané subjekty kritické infrastruktury.  

Identifikace nebezpečí 
 přerušení dodávky vody dle typu přivaděče (u oblastních 100 - 500 tis. 

ekvivalentních obyvatel) v průměru na 8 – 12 hodin, u rozsáhlých havárií na 24 – 
72 hodin,  

 při předimenzování potrubí a následném vzniku inkrustací dochází ke snížení 
kvality vody a jejího zdravotního zabezpečení až mikrobiologického oživení vody,  

 vysoké riziko kontaminace organickými a anorganickými látkami při havárii 
přivaděče vlivem vzniklého podtlaku v systému (vznik epidemie),  

 reálná nemožnost účinného proplachu potrubí nad DN 500 mm při vniknutí 
kontaminujících látek.  

Může vzniknout mimořádná událost 
 mimořádná událost vznikne vždy při technické nemožnosti zajistit ekvivalentní 

dodávku vody prostřednictvím NZV, především při kontaminaci přivaděče.  
Rozbor četnosti 

 reálně vysoká (podceňované riziko změny kvality vody). 
 
Opatření ke snížení rizika 
Oblastní přivaděče 

 u nezdvojených systémů a zásobovaných spotřebištích, bez rezervních kapacit 
z podzemních zdrojů, trvale zvýšit akumulaci vody na poruchovou zásobu vody, tj. 
udržování akumulačního prostoru pro provozní a požární vodu na 120 – 150 % 
maximální denní spotřeby Qm, 

 u zdvojených systémů přivaděčů nebo alternativních možností řešení u jiných 
zdrojů může činit objem poruchové vody 60 – 100 % maximální denní spotřeby 
Qm. 

 
Místní přivaděče 
U místních přivaděčů je možno v primární fázi pro eliminaci rizik zpracovat variantní 
řešení v plánech krizové připravenosti dle druhu veřejné infrastruktury ve spotřebišti na 
základě důkladné analýzy a zajištění náhradního nebo nouzového zásobování pitnou vodou 
z jiného zdroje nebo tlakového místa. 
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V sekundární oblasti se sníženým rizikem narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu a 
možnosti operativního a variantního řešení je dle druhu rizika vhodné postupovat 
následujícím způsobem: 

 Předimenzovanost přivaděčů 
- dle ekonomických možností snížit dimenzi a změnou vnitřních vystélek stěn 

potrubí,  
- preventivně zajištěním pulzních průtoků vody a tím snížení rizika ohrožení kvality 

vody a jejího zdravotního zabezpečení, 
 Kontaminaci, především organickými látkami, vzniklou při podtlaku v důsledku 

poruchy na přivaděči je vhodné řešit 
- mobilní dechlorací v místě poruchy vybudováním nové navrtávky a následným 

vypouštěním vody z kalníků do vodotečí a do uvolněné samostatné komory 
vodojemu, 

- v případě nemožnosti aplikovat první alternativu, je nutno po mobilní dochloraci 
kontaminovaného úseku potrubí přivaděče vypouštět vodu pouze kalníky, za 
trvalého sledování a vyhodnocování snižující se koncentrace volného chloru až do 
doby poklesu hladiny Cl2 na hodnotu <0,2 mg.l-1[34]. Tento způsob řešení je 
rizikový a méně vhodný, zvláště při vypouštění přechlorované vody do vodotečí 
s minimálním vlastním průtokem vody a oživení faunou. 

 
Distribuční síť pitných vod[14] 
Rozbor rizika 
Rozvodné vodovodní řady jsou slabým článkem a výrazným rizikovým faktorem vzniku 
mimořádné události. V daném systému se kumulují téměř všechna rizika ostatních objektů 
vodního hospodářství, především však výrazné riziko vzniku rozsáhlé epidemie při 
kontaminaci vnitřních stěn potrubí nebezpečnými látkami a patogenními mikroorganismy. 
Tuto okolnost násobí trvalé zaostávání obnovy vodovodní sítě za reálnými potřebami. Stáří 
a vnitřní inkrustace mohou být ve střednědobém horizontu rizikem zvyšováním četnosti 
mimořádné události.  
Rozbor následků 

 dle technického charakteru řadu a důležitosti odběratelů vody zařazených 
v krizových plánech kraje, množství ostatních odběratelů, charakteru havárie a 
předpokládanému času výluky lze odvodit následky. Po analýze potenciálních 
následků je vhodné použít navržený diagram chronologie děje a zařízení. 
Nejzávažnějším typem havárie je vniknutí kontaminujících látek do vodovodního 
potrubí a narušení zdravotní nezávadnosti vnitřních stěn. V daném případě 
přerušení dodávky a zajištění NZV vždy přesáhne nejméně 3 dny.  

Identifikace nebezpečí 
 dominujícím rizikem provozování vodovodní sítě je reálné nebezpečí sekundární 

kontaminace pitné vody při opravách tisíců poruch za rok u zásobovacích řadů. 
Hlavní nebezpečí kontaminace a bakteriálního znečištění vnitřních stěn potrubí 
hrozí u poruch typu lomy, praskliny, poškozené zařízení, při kterých dojde po 
uzavření k podtlaku a nasátí kontaminované vody a zeminy do vodárenského 
systému,  

 u předimenzovaných řadů a řadů s minimální obnovou vody dochází k podkročení 
mezní hodnoty zdravotního zabezpečení vody před sekundární a terciární 
kontaminací,  
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 postupný nárůst obsahů železa ve vodě nad povolenou mez 0,2 mg. l-1 zvyšuje 
inkrustace stěn potrubí a vytváří riziko rychlé spotřeby Cl2 (chloru),  

 rychlá spotřeba Cl2 pod limitní mez 0,05 mg.l-1 vytváří v distribuční síti riziko růstu 
mikrobiologických organismů a tím v sekundární rovině nebezpečí infekčních 
nemocí z pitné vody.  

Může vzniknout mimořádná událost 
 mimořádně vysoké a dosud podceňované riziko bakteriálního znečištění pitné vody 

a vzniku infekčních nemocí. Mimořádná událost vznikne vždy při onemocnění 
obyvatelstva a při nemožnosti zajistit plynulou dodávku vody pro vybrané objekty 
kritické infrastruktury nebo obyvatelstvo,  

Rozbor četnosti 
 riziko reálně vysoké, až u 90 % poruch vzniká vždy při podtlaku ve vodovodním 

potrubí po zastavení dodávky tlakové vody v systému, 
Opatření ke snížení rizika 

 z výsledků matematického modelu navrhnout změnu dimenzí sítě, která 
koresponduje s vypočtenou hodnotou obměny vody v množství, čase a požadované 
kvalitě a čerstvosti vody,  

 změna vnitřních izolací potrubí nebo používání plastu na stavbu trubních řadů. 
Tímto opatřením výrazně zvýšíme dobu primárního zdravotního zabezpečení vody 
a symetricky snížíme nebezpečí sekundární kontaminace po vniknutí nižší 
koncentrace kontaminujících látek při poruše potrubí,  

 zmenšení délky uzávěrů sekcí při poruchách s možností u každé sekce jejího 
samostatného odkalení, popř. dochlorace. Vhodnou kombinací vytváření sekcí 
snižujeme riziko vzniku mimořádné situace z důvodu přerušení dodávky vody 
velkého rozsahu na minimum,  

 zajištění kontinuální dochlorace.  
 
Akumulace vod[14] 
Rozbor rizika 
Hlavním rizikovým faktorem je jejich relativně jednoduchá zranitelnost a rychlé vyřazení 
z provozu především chemickými nebo biologickými látkami aplikovanými na volnou 
hladinu. Při již probíhající mimořádné události v jiných systémech distribuce a výroby 
vody může vyřazení akumulace vod výrazně paralyzovat NZV dle připravených scénářů 
krizových plánů a plánů krizové připravenosti subjektů. 
Rozbor následků 

 vyřazení akumulací vod vždy změní hydraulické parametry distribučního systému 
v tlakové oblasti a zvýší v případě možnosti nebo nutnosti dodávky vody do 
systému množství poruch, zvýšení ztrát vody a tím sníží účinnost nebo zamezí 
předpokládané přímé dodávce vody subjektům kritické infrastruktury dle krizových 
plánů.  

Identifikace nebezpečí 
 jsou jedinou součástí tlakového systému s otevřenou volnou hladinou s možností 

organické kontaminace vody chemickými nebo biologickými látkami,  
 při předimenzování v akumulaci dochází k neúměrnému časovému zdržení vody a 

výskytu bakterií,  
 nevhodně umístěný přítok a odtok vody způsobuje dlouhodobé stání nepromíchané 

vody a snížení zdravotní nezávadnosti,  
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 u některých typů dochází vlivem ročního klimatu ke změně teploty vody a tím 
k rychlejšímu uvolňování volného chloru z vody a následně ke zhoršení 
sekundárního zdravotního zabezpečení vody.  

Může vzniknout mimořádná událost 
 pro vznik mimořádné události je rozhodující skutečnost, zda se případná 

kontaminace z akumulace dostala do distribučního systému nebo jakou hierarchii 
vodojem v systému zaujímá. U oblastních vodojemů vznikne mimořádná událost 
po kontaminaci vždy.  

Rozbor četnosti 
 malá. Reálně hrozí nebezpečí vzniku jen při teroristickém činu nebo hrubé porušení 

provozních předpisů o chránění akumulací.  
Opatření ke snížení rizika 

 velmi pečlivá potřeba fyzického zabránění proniknutí organických látek vstupními 
a ventilačními otvory  

 při předimenzování akumulačního obsahu vodojemu udržovat akumulační obsah na 
optimální úrovni obměny vody. Při více komorách provádět rytmické plnění a 
prázdnění jednotlivých komor,  

 instalace dochlorovacího kontinuálního zařízení,  
 mytí, čištění a chlorování stěn 2 x ročně,  
 zvýšení počtu úplných rozborů vody,  
 vytvoření možnosti přímých odběrů vody pro potřeby Služby nouzového 

zásobování vodou (NZV) z armaturní komory vodojemu.  
 

Vodovodní přípojky[14] 
Rozbor rizika 
Na vodovodních přípojkách se negativně neprojevuje obecný trend snížené spotřeby vody. 
Jejich dimenze zaručuje optimální hydraulické parametry a téměř vylučuje zdržení vody 
s vlivem na kvalitu. Druhým zásadním pozitivním prvkem je aplikace zákona č. 258/2000 
Sb. ve znění vyhlášky č. 252/2004 Sb., o povinnosti dodavatele zaručit kvalitu vody až 
z vytékajícího kohoutku. Touto zásadní změnou odpovědnosti monopolního dodavatele 
vody za její kvalitu až ke kohoutku bylo odstraněno velmi rizikové místo. Riziko spočívalo 
a dosud spočívá v nebezpečí kontaminace pitné vody vodou užitkovou, např. propojení 
požárních rozvodů vody v areálech napojených na vody povrchové nebo v důsledku 
technických a technologických prvků a zařizovacích předmětů s vyšším hydrodynamickým 
tlakem v systému, popř. při poruše na distribuční síti pitných vod pro veřejnou potřebu.  
Rozbor následků 

 vzhledem k charakteru daného technického zařízení jsou následky vždy jen lokální.  
Identifikace nebezpečí 

 při dlouhodobém neužívání riziko zhoršení mikrobiologických, biologických a 
fyzikálně-chemických ukazatelů vody v přípojce,  

 u starších olověných přípojek s narušenou vnitřní cínovou vložkou může dojít 
k překročení obsahu limitu Pb (olova) 0,025 mg.l-1 vlivem působení přímého styku 
olověné stěny s vodou (karcinogenní účinky na lidský organismus),  

 riziko terciárního znečištění vody na přípojce a vnitřních rozvodech vlivem 
potenciálního propojení s užitkovou vodou nebo zařizovacími předměty 
domácností (pračky, myčky atd.) 
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Může vzniknout mimořádná událost 
 mimořádná událost vzniká u staveb kritické infrastruktury občanského vybavení 

např. sociální služby, zdravotní služby, veřejná správa, školství, ochrana 
obyvatelstva při náhlé kontaminaci dodávané pitné vody.  Z technických důvodů 
(havárie systému) mimořádná událost může vzniknout jen zcela výjimečně při 
hrubém porušení provozních předpisů.  

Rozbor četnosti 
 vzhledem k nové povinnosti vodohospodářských organizací o odpovědnosti za 

kvalitu vody u kohoutku spotřebitele je riziko vzniku mimořádné události 
minimální.  

Opatření ke snížení rizika 
 u olověných přípojek provést atest na obsah olova ve vodě a dle výsledků případně 

rekonstrukci přípojky,  
 před časově delším neužíváním přípojky vyloučit nebo snížit zdravotně-

bezpečnostní rizika odstraněním příčin tím, že se provedou proplachy přípojky a 
zdravotní atesty nezávadnosti pitné vody.  

 
Telemetrický a řídicí systém 
Rozbor rizika 
Z hlediska řízení vodárenského systému je riziko vlivem poruchy telemetrie značně 
vysoké. Telemetrický a řídicí systém je ovlivněn způsobem přenosu dat. Při řízení 
lokálních technologií v místě vodárenského objektu je komunikace přenos dat mezi 
technologii a RTU/PLC automatem prostřednictvím metalickým nebo optických kabelů, 
takže komunikace není zranitelná. Problém nastává u přenosu dat z objektů do centrálního 
dispečinku, kde se využívá bezdrátových komunikací, které jsou ovlivňovány 
atmosférickými podmínkami. Dalším problémem jsou výpadky el. energie, která se 
využívá pro napájení měřících a ovládacích  prvků. Současně hrozí zcizení zařízení při 
nedostatečném bezpečnostním zabezpečení objektů, které jsou vesměs situovány do 
odlehlé části zástavby území. 
Rozbor následků 

 vzhledem k charakteru daného technického zařízení jsou následky nejen lokální, ale 
můžou ohrozit funkčnost celého vodárenského systému, protože hrozí ztráty 
informací stavu jednotlivých technologií.  

Identifikace nebezpečí 
 při výpadku el. proudu může dojít ke ztrátě informací o technologii, může nastat 

neřízený stav v chování technologie, 
 při výpadku komunikace se ztrácí informace o stavu daného objektu v případě 

lokálního výpadku nebo může dojít ke ztrátě možnosti řízení technologicky 
vzájemně propojených objektů, např. VDJ – ČS,  

 při zhavarování centrální komunikace dojde ke ztrátě dat a možnosti řízení 
vodárenského systému jako celku. 

Může vzniknout mimořádná událost 
 mimořádná událost může vzniknout vlivem povětrnostních podmínek, poruchou 

samotného zařízení, útokem hackerů nebo vandalismem.  
 Rozbor četnosti 

 lokální výpadky vlivem komunikace jsou poměrně časté, několikrát měsíčně, 
celková havárie systému hrozí jen v případech nedostatečného technického 
vybavení a nezálohování centrálních prostředků dispečinku.  
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Opatření ke snížení rizika 
 na objektech důsledně zálohovat zdroje el. napájení, 
 na centrálním dispečinku využívat zálohování dat formou hot-standby, 
 aplikovat SW prostředky typu SCADA, které umožňují řešení náhradní 

komunikace a ukládaní provozních dat při dílčím výpadku v komunikaci, 
 zabezpečit objekty proti nedovolenému vniknutí, 
 využívat SW chráněné komunikační protokoly.  

 

6.7. Rizika požárního zabezpečení zastavěných území  
Při plánování nové zástavby nesmí zpracovatelé projektové dokumentace opomenout 
požární zabezpečení zastavěných území nebo objektů technické a dopravní infrastruktury 
se zvýšeným rizikem vzniku požárů, jako jsou např. sklady pohonných hmot a plynů, 
tunelové silniční stavby, technické provozy dislokované mimo města a obce. Rozhodující 
podmínkou pro požární zabezpečení zástavby je dostatečná kapacita vodních zdrojů, při 
současném dodržení podmínky ochrany vodních zdrojů stanovených zákonem o vodách 
č.254/2000 Sb.  
Vodoprávní úřad ve smyslu stavebního zákona č.183/2006 Sb. při posuzování účelu a 
funkce jakékoliv stavby mimo jiné posuzuje, zda je respektována komplexní ochrana 
vodního prostředí dané lokality. 
Požadavky na množství odebírané požární vody v l.s-1, objem požární nádrže v m3, a 
rozmístění zdrojů požární vody stanovuje norma ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb – 
zásobování požární vodou. 
V obecné rovině se vnější požární zdroje dělí na zdroje: 

 přírodního původu, podzemní vodní zdroje (studny, vrty), povrchové vodní zdroje 
(řeky, rybníky, jezera), 

 umělé zdroje, nádrže, přehrady. 
 

Každý zdroj požární vody musí splňovat podmínky: 
 možnost příjezdu hasičské techniky a zřízení čerpacího stanoviště, 
 stanovené technické parametry dle uvedené normy ČSN. 

 
Většina potenciálně použité požární vody pro zastavěná území pochází z výrobně-
distribučních systémů vodovodů pro veřejnou potřebu, kde jsou instalovány, jako odběrná 
místa, požární hydranty, výtokové stojany a plnící místa. Při jejich výběru se musí 
zohledňovat následující podmínky[14]: 

 hydraulická kapacita distribučního systému,  
 objem akumulované vody ve vodojemech, 
 riziko vyřazení odběrného místa při možné havárii na vodovodní síti. 

 
Zajistit požární bezpečnost zastavěného území ve standardních přírodních nebo provozních 
podmínkách není zpravidla, při dodržení výše uvedených podmínek, obtížné a riziko 
nedostatku požární vody je minimální. 
Zabezpečit dodávku požární vody v krizových situacích, vzniklých rozsáhlou poruchou na 
vodních zdrojích a distribučním vodovodním systému nebo nedostatkem vody ve zdrojích, 
pro zastavěná území, je logisticky i technicky obtížné. 
Pro požární zabezpečení objektových staveb, průmyslových areálů a obcí lze zajistit 
nouzové zásobování vodou pomocí mobilní techniky z náhradních zdrojů. 
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U středních a velkých měst se jedná z hlediska nouzových dodávek požární vody, při 
výpadcích vodních zdrojů, v podstatě jen o teoretickou možnost. 
Pokud je požárně-bezpečnostní systém měst a obcí závislý na odběrných místech 
z vodovodů pro veřejnou potřebu, je vhodné uskutečnit následující opatření[14]: 

 vybudovat náhradní zdroje podzemní vody pro požární účely, 
 vybudovat umělý zdroj povrchové vody. 

6.8. Hodnocení rizik 
V návaznosti na předcházející kapitolu je nutno určit pro každý objekt a nebezpečí, 
kterému je vystaven, konkrétní míru rizika. Ta je dána vztahem mezi pravděpodobnosti 
vzniku  rizika a rozsahem  jeho následků, jak je uvedeno v tab. č. 6 (upraveno autorem 
dle [10]). 
 
 
Tabulka č. 6: Matice zhodnocení míry rizika  

P
ra

vd
ěp

od
ob

no
st

 n
eh

od
y 

Extrémně vysoká - 
nastane téměř jistě         

Vysoká - může nastat 
relativně často         

Malá - může nastat jen 
vzácnou shodou 
okolností 

        

Velmi malá - je téměř 
vyloučeno, že nastane         

  
Nepatrné Malého 

rozsahu Rozsáhlé Katastrofální 

  
Následky nehody 

 
V rámci hodnocení rozlišujeme meze pravděpodobnosti výskytu nebezpečí: 

 extrémně vysoká, téměř jistě s pravděpodobnosti výskytu jedenkrát denně nebo 
trvale, 

 vysoká, pravděpodobná, může nastat relativně často s pravděpodobnosti výskytu 
jedenkrát týdně nebo několikrát za měsíc, 

 malá, nastane jen výjimečně, nepravděpodobně, s pravděpodobnosti výskytu 
jedenkrát za několik měsíců, 

 velmi malá, vzácná s pravděpodobnosti výskytu jedenkrát za pět a více let. 
 
Současně je nutno odhadnout i rozsah dopadu vzniklého rizika provoz vodárenského 
systému. Pro potřeby řízení vodárenského systému při mimořádných situacích je vhodné 
posuzovat míru dopadu na kvalitu a množství distribuované vody uvedenou v následujících 
tabulkách: 
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Tabulka č. 7: Míra dopadu rizika na množství vody[36] 

 stupeň Dopad na množství vody 

1 bez vlivu 

2 slabší tlak vody 

3 přerušení dodávek vody <24 hod. 

4 přerušení dodávek vody na 24 – 72 hod. 

5 přerušení dodávek vody  > 72 hod. 
 
 
Tabulka č. 8: Míra dopadu rizika na jakost vody[36] 

stupeň Dopad na kvalitu vody 
1 bez vlivu 

2 zanedbatelný, nevýznamné zvýšení a nepřekročení hodnot 

3 zhoršení vlastností vody, překročení limitu hodnot pro minimální 
hodnoty 

4 výrazné zhoršení hodnot vlastností vody, překročení limitů 
chemických a mikrobiologických ukazatelů 

5 zdravotně závadná voda, konzumace může způsobit onemocnění 
nebo smrt 

 
Při stanovení konkrétní míry pravděpodobnosti výskytu a stupně dopadu rizika pro 
konkrétní objekt nebo část vodárenského systému je nutno vždy zohlednit konkrétní 
podmínky lokalizace daného objektu. 
 
Jednotlivá nebezpečí a z toho vyplývající rizika mohou ovlivňovat jednotlivé části 
vodárenského systému následujícím způsobem: 
 
Vodní zdroje[37] 

 Povodňové stavy měnící kvalitu surových jímaných povrchových a podzemních 
vod a zaplavující objekty jejich jímání, 

 u podzemních zdrojů jejich kontaminace především anorganickými látkami ze 
skládek a starých ekologických zátěží těžkého a chemického průmyslu; 
organickými látkami z netěsných kanalizačních systémů a zemědělství, 

 u povrchových vod jsou to bodové i nebodové zdroje různých znečištění látkami, 
především pesticidy, herbicidy a ropnými látkami přitékajícími do vodárenské 
nádrže převážně kanalizačními systémy z nečištěné nebo nedokonale vyčištěné 
odpadní vody. 

 
Dále se jedná zejména o následující nebezpečí:  
 nedostatek vody vlivem dlouhodobého sucha, pokles hladiny spodních vod, 
 nedostatečná kapacita vodních zdrojů vzhledem k požadavkům spotřeby, 
 teroristický útok na vodní zdroje vodárenského systému, 
 teroristický útok na prvky distribuční sítě. 
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Distribuční systémy pitných vod[37] 
 Nedostatečné zdravotní zabezpečení pitné vody v extrémně dlouhých vodovodních 

sítích, 
 předimenzovanost vodovodních přivaděčů a rozvodné sítě ve vztahu k množství 

realizované vody, rychlosti proudění a jejímu zdržení v distribučním sytému, 
 nevhodně konstruované vodojemy z hydraulického hlediska, teplotní stálosti vody, 

znečištění organickými a anorganickými látkami a zpravidla nedostatečným 
bezpečnostním systémem zabraňujícím vniknutí neoprávněných osob a úmyslnou 
kontaminaci vody, 

 nedostatečná hydraulická účinnost vodovodních sítí – nemožnost zajistit distribuci 
pitné a požární vody při jejím nedostatku ve zdrojích a v době vzniku mimořádných 
událostí velkého rozsahu ohrožujících provoz subjektů kritické infrastruktury měst 
a obcí, 

 poškození zařízení v záplavových územích při povodňových stavech, především 
přemostění vodotečí a shybek pod vodními toky, 

 nedostatečná kapacita distribuční sítě vzhledem k požadavkům spotřeby, 
 neredundantní telemetrický a řídicí systém 
 teroristický útok na prvky distribuční sítě. 
 
Veškerá uvedená rizika mohou mít zásadní dopad do distribuce vody ke konečným 
uživatelům vody, tj. ke vzniku nedostatku vody v systému zásobování obyvatelstva a 
technické infrastruktury státu. 
 

Vymezení rizikových částí vodárenských systémů 
V současné době můžeme, z dostupných informací, např.[22],[33] a provedených analýz 
pro řízení vodárenského systému, za prvky vodárenského systému s největším rizikem, 
z hlediska ohrožení provozu vodárenských systémů, považovat následující prvky 
vodárenského systému: 

 elektrické zdroje napájení, 
 ventily a armaturní komory, 
 hydranty vody, 
 technologie areace (technologie úpravny vody), 
 technologie chlorace (technologie úpravny vody), 
 telemetrický a řídicí systém.  

 
Obecně lze definovat, že slabým místem vodárenských soustav je chybějící či nedostatek 
redundantních technických zařízení a provozních možností, nedostatečná úroveň 
automatizace a vybavení vodovodů telemetrickým zařízením. Tento jev se projevuje 
zejména u místních vodovodů a menších vodárenských soustav na úrovni obce, sdružení 
obcí, kde dochází k omezení investic a podcenění technické úrovně vodárenských soustav.  
Základní znalost výše uvedených rizik, dle druhu výrobně-provozních zařízení a celé škály 
dalších technologických prvků vodárenského systému, umožňuje každé vodárenské 
společnosti zvolit diferencovaný postup vedoucí ke snížení rizika vzniku nepředvídané 
mimořádné události.  
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6.9. Řízení rizik 
Vznik mimořádné situace s následkem nedostatku vody pro uživatele vodárenského 
systému nelze při výrobě a distribuci vody vyloučit. Se vzrůstajícími civilizačními vlivy 
stoupá i jejich pravděpodobnost vzniku, jejich intenzita a pravděpodobnost vzniku 
vyvolává řada přírodních zákonů a zákonitostí a v některých případech i působení lidí a 
lidské činnosti. Vzhledem k tomu, že mimořádnou událost nelze zcela vyloučit, je nutno 
omezit, tj. částečně eliminovat aspoň negativní následky na přijatelnou úroveň. Ke snížení 
negativních následků mimořádných událostí vytváří stát bezpečnostní systém, tvořený 
správními úřady státu, orgány územních samospráv, ozbrojenými a bezpečnostními 
složkami státu, záchrannými sbory, havarijní službou, právními i fyzickými osobami. 
Koordinátorem bezpečnostního systému je Integrovaný záchranný systém (IZS). 
Specifické podmínky oboru vodárenství způsobují poměrně vysoké riziko zranitelnosti a 
vyřazení z provozu vodárenskou soustavu na různě dlouhou dobu. Pokud se jedná o 
technické subjekty, může nedostatek vody způsobit kolaps veřejných služeb a 
zdravotnických zařízení. Vodárenství dosud nezná plánování kontinuity své infrastruktury, 
tzn., že dosud majitel/ provozovatel procesně neřeší opatření a postupy, který by mu 
umožnily reagovat na mimořádnou událost tak, aby činnost těchto subjektů nebyla 
přerušena a případné vzniklé ztráty, byly minimalizovány. Tento proces představuje 
plánování preventivních, je-li to možné, a následných opatření snižující riziko či vzniklé 
ztráty. 
 
V souladu s výše uvedeným lze definovat základní okruhy opatření ovládající (řídící) 
nebezpečí rizik: 
a) ve standardních podmínkách provozu 

 vytvoření matematického modelu vodovodní sítě pro projektování a analyzování 
provozních stavů, 

 projektování vodárenské sítě se začleněním ochranných prvků již v samotném 
technologickém řešení, 

 vybudování monitorovacího a řídicího systému celé vodovodní sítě nebo její 
strategické části, 

 použití vhodného druhu trubních rozvodů a technologického zařízení, 
 optimalizace bezpečnostních a měřících prvků na jednotlivých částech vodárenské 

sítě, 
 vytvoření základních scénářů řešení provozních havárií v rámci krizového plánu, 
 logistické řešení způsobů náhradních dodávek pitné/ užitkové vody, 
 zpracování metodiky provozování vodárenských objektů a vodovodních sítí. 

 
b) při mimořádných událostech a krizových situacích 

 krizové plánování, zpracování plánů krizové připravenosti vodárenské společnosti, 
 určení kritických prvků technické infrastruktury a jejich priority v zásobování 

vodou, 
 materiálová a logistická příprava na mimořádnou událost, tj. zpracování analýzy 

potřeb materiálových zásob, nákup a vhodné umístění zásob dle významu a 
charakteru ohroženého objektu, uzavření smluv o zapůjčení technického zařízení 
nebo o formě krizové pomoci, 

 využití telemetrického a řídicího systému pro variantní a havarijní řízení 
vodárenského systému. 
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VII. Návrh organizace a postupu řízení při mimořádných situacích 
Hlavním cílem distribuce pitných vod je převést vyrobenou nebo nakoupenou vodu z místa 
výroby ke spotřebiteli ve stanovené kvalitě. Nedílným cílem veřejných vodovodů je 
zajištění dostatečného množství požární vody pro územní celky, včetně jejich veřejné a 
technické infrastruktury. Řada subjektů veřejné infrastruktury, včetně většiny technických 
subjektů veřejné infrastruktury, je na dodávkách pitné vody (tlakové vody) z veřejné 
vodovodní sítě, zcela existenčně závislá. Výroba a distribuce pitné vody je složitý proces, 
který se člení do mnoha provozních celků, technologií a samostatných vodárenských 
objektů rozložených na rozlehlých územích. Pravděpodobnost vzniku mimořádné situace 
na některé z technologických částí vodovodu, která omezí nebo zcela zamezí plynulé 
dodávce vody v požadované kvalitě, množství a tlaku je vysoká.  
Jednotlivá vodní díla a vodohospodářské soustavy, tj. vodovodní a kanalizační systémy 
jsou řízeny manipulačními řády, které vycházejí z projektové dokumentace a 
vodohospodářských návrhů a řešení provozování jednotlivých staveb a technologií. Toto 
řešení zajišťuje hlavní cíle a účinky technologie s navrženou zabezpečeností chodu a 
provozu objektů. Ostatní ekonomické a provozní užitky se přitom zadávají jako omezení 
nebo se uvádějí jako nezabezpečené[17]. Tento přístup současného provozování neřeší 
řízení situací mimo uvedenou zabezpečenost. Neřeší změny požadavků a priorit 
v provozování ve vazbě na zvládání přírodních či antropogenních mimořádných situací a 
technických havárií.   
Proto je nutno nejdříve vymezit základní okruh mimořádných situací, které mohou nastat 
ve vztahu k plynulosti zásobování pitnou vodou pro určené subjekty veřejné infrastruktury. 
Následně navrhnout způsob a rozsah řízení a souboru organizačních opatření s cílem 
omezení a snížení sociálních, ekonomických a technických následků těchto mimořádných 
situací. 
Současně navržený systém řízení vodárenského systému by měl především odrážet veřejný 
zájem společnosti, který v některých směrech může být odlišný od zájmu privátního 
provozovatele vodárenského systému. Jedná se zejména o hledisko ekonomiky 
provozování a souhrn požadavků na technickou úroveň řízení vodárenského procesu 
s cílem dosáhnout stanovených požadavků v kvalitě a množství distribuované vody i při 
vzniku mimořádných situací. 
 

7.1. Vymezení pojmu mimořádné situace  
Pro potřeby výzkumu a stanovení rozsahu návrhu postupu řízení vodárenského systému při 
mimořádné situaci, je nutno vymezit rámec, pro který bude mít tento postup působnost. 
Platná legislativa České republiky rozeznává a definuje, ve vazbě na řešení krizových 
stavů veřejné infrastruktury, následující situace: 

 řešení mimořádných situací dle zákona o integrovaném záchranném systému, 
 řešení krizových situací dle zákona o krizovém řízení. 

 
Mimořádnou událostí ve smyslu těchto zákonů se rozumí škodlivé působení sil a jevů 
vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a havárie, které ohrožují život, zdraví, 
majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 
Při vzniku mimořádné události mohou nastat základní situace, kdy: 
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 mimořádnou situaci lze zvládnout běžnými standardními opatřeními státu nebo jeho 
vyčleněných jednotek, tj. s využitím integrovaného záchranného systému ( IZS). 
 Za této situace není vyhlášen krizový stav, 

 mimořádná událost vyvolá situace, kdy je nutno vyvolat jeden z krizových stavů a 
je zapotřebí nadstandardních opatření státu pro její likvidaci. 

 
Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu[3], definuje povinnosti vlastníka 
(provozovatele) vodovodů nebo kanalizace: 

 vlastník vodovodu je povinen zajistit plynulé a bezpečné provozování vodovodu 
(§8), 

 provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody bez předchozího 
upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu nebo vodovodní 
přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. Přerušení nebo 
omezení dodávek je provozovatel povinen prostředně oznámit územně příslušnému 
orgánu ochrany veřejného zdraví, vodoprávnímu úřadu, nemocničním zařízením, 
operačnímu středisku hasičského záchranného sboru (HZS) kraje a dotčeným 
obcím (§9, odst.5), 

 provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody do doby, než pomine 
důvod přerušení nebo omezení (§9, odst.6), 
a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích, 
b)nevyhovuje-li zřízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost nebo tlak 
vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na 
majetku, 

 plánované přerušení nebo omezení dodávek vody musí provozovatel oznámit 
odběrateli ve stanovených lhůtách (§9, odst.7), 

 provozovatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení 
dodávek vody a bezodkladně obnovit dodávku vody (§9, odst.9), 

 podmínky nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace upravují zvláštní 
předpisy (zákon o IZS č.239/2000 SB., zákon o krizovém řízení č.240/2000 Sb., 
zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy č.241/2000 Sb.), (§21), 

 za krizové situace jsou provozovatelé povinni informovat na vyžádání ministerstvo 
a orgánu krizového řízení o stavu zásobování pitnou vodou (§21, odst.2). 
 

Zákon dále také definuje institut „veřejné služby“, tj. činnost provozovatele vodovodu, 
která přesahuje rámec zajišťování běžných služeb podle tohoto zákona a není smluvně 
zajištěna nebo plněna, zejména činnost při ohrožení veřejného zdraví, životního prostředí, 
majetku, veřejného pořádku nebo ztrátou schopnosti stávajícího provozovatele zajišťovat 
dodávku vody (§22). 
Z uvedeného vyplývá, že jsou legislativně stanoveny požadavky na činnost provozovatele 
vodovodů z hlediska potřeb zásobování pitnou vodou obyvatelstva a jeho součinnosti 
v rámci integrovaného záchranného systému a krizového řízení státu, tj. je definován 
rámcový rozsah vnějších legislativních vztahů a povinností provozovatele. Není však 
řešena vnitřní organizace a způsob činností provozovatele pro zabezpečení jeho činnosti a 
povinností v dodávkách pitné vody, kdy může dojít k omezení nebo zastavení dodávek 
pitné vody. 
Navržený postup řízení se bude proto zabývat návrhem řešení mimořádných situací, které 
mohou zvládnout provozovatelé vodárenského systému vlastními technickými či 
personálními silami, s využitím dále navržených a organizačních postupů, opatření a 
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technických řešení. Takto navržený postup by měl být součástí plánů krizové připravenosti 
provozovatele, případně rozpracován v havarijních plánech pro jednotlivé technologie a 
objekty a mohl by být i součástí organizačních norem řízení daného provozovatele. 
V případě vzniku mimořádných situací, které překročí rámec řešení vlastními prostředky 
provozovatele, bude navržený postup řízení podřízen potřebám krizového řízení 
integrovaného záchranného systému státu. 
 

7.2. Vymezení rozsahu mimořádné situace  
Důvody pro zastavení nebo omezení dodávek vody mohou nastat za situace: 

 mimořádné události, kdy je nutno vyvolat jeden z krizových stavů a je zapotřebí 
zapojení IZS nebo nadstandardních opatření státu pro její likvidaci[41]: 

- dlouhotrvající sucha, 
- intenzívní a dlouhotrvající deště (vznik povodní a záplav), 
- dlouhotrvající mrazy, 
- při epidemiích zapříčiňující zhoršení kvality vody, 
- dlouhotrvajících (déle než 72 hodin) výpadcích elektrické energie, 
- při rozsáhlém znečištění a kontaminaci vodních zdrojů, 
- při rozsáhlých poruchách na vodovodním systému v době překračující 

kumulované zásoby vody ve vodovodní síti a to déle než 72 hodin. 
 

 mimořádné události, kterou lze zvládnout systémovými a technickými opatřeními 
provozovatele vodárenského systému: 

- havárie na hlavních a přívodních technologických potrubích 
vodovodního řadu, 

- havárie významných vodárenských objektů (vodojem, úpravna, čerpací 
stanice), 

- zvýšený odběr vody při požárech, 
- enormní zhoršení kvality vody na vodním zdroji nebo při distribuci, 
- výpadek elektrického proudu, 
- výpadek činnosti telemetrického systému. 

 
Navržený postup řízení bude řešit rozsah mimořádné situace, které lze zvládnout 
systémovými organizačními a technickými prostředky provozovatele vodárenského 
systému. Tento rozsah řešení vyplývá ze zadání disertační práce a skutečností, že četnost 
těchto mimořádných událostí je daleko vyšší než vznik událostí, které je nutno řešit 
v rámci integrovaného záchranného systému, přitom dosud tato problematika nebyla 
komplexně řešena, respektive v provedených rešerších není uváděna. Společenská i 
ekonomická návratnost navrženého postupu řízení vzniklých mimořádných situací, ve 
smyslu výše uvedeného, by měla být rychlejší a bude mít efektivnější dopad na 
zabezpečení základního poslání provozovatele vodovodu z hlediska požadavků státu, tj. 
zabezpečení plynulé a kvalitní dodávky pitné vody konečnému spotřebiteli. 
 

7.3. Vymezení typu technického subjektu veřejné infrastruktury 
V současné době nejsou legislativně řešeny ani taxativně určeny typy technických subjektů 
veřejné infrastruktury využívající pro svou potřebu pitnou vodu z veřejných vodovodů, 
které svým charakterem a způsobem provozování nebo výrobní činnosti jsou bezprostředně 
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závislé na plynulé dodávce pitné vody a přitom svou výrobní činnosti, poskytovanými 
službami a svým významem pro fungování veřejné infrastruktury přímo ovlivňují její 
řádné fungování. Vymezení těchto technických subjektů je pro metodiku řízení 
vodárenského systému při mimořádné situaci důležité. Kriteriem výběru bude výše 
důležitosti technického subjektu pro uspokojování základních životních potřeb 
obyvatelstva. Z uvedeného a s využitím principu Best Practice, lze stanovit následující 
výčet základních typů technických subjektů, pro které je navržený postup zpracován: 

 nemocnice, léčebny a zdravotní ústavy, 
 výrobny potravin a subjekty potravinářského průmyslu, 
 sociální a školská zařízení, 
 stravovací zařízení,   
 bytové domy, ubytovací zařízení místního významu, 
 jako zvláštní typ subjektu - požární bezpečnost velkých staveb, obchodních a 

výrobních objektů. 
 

7.4. Výchozí podmínky návrhu řízení  
V režimu mimořádné situace je jednou z hlavních povinností provozovatele vodovodního 
systému zajistit náhradní zásobování pitnou vodou v mezích technických možností 
a místních podmínek (§9 odst. 5, odst. 8 a odst. 9 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů). V zásadě jsou dvě 
možnosti řešení dodávek vody při vzniku mimořádné události: 

 náhradními dodávkami vody dovozem nebo z náhradních zdrojů, 
 redukcí vodovodní sítě. 

Náhradní nebo nouzové dodávky pitné vody Službou nouzového zásobování při vzniku 
mimořádné události částečně řeší situaci v nouzovém zásobování vodou obyvatelstvu. 
Zásobování vodou pro potřeby technických subjektů tento způsob neřeší a ani řešit ze 
svého principu nemůže. 
 Jediným reálným způsobem udržení určených technických subjektů veřejné infrastruktury 
v provozu, včetně zajištění alespoň základního množství požární vody na určených 
hydrantech pro potřeby požárního zabezpečení, je možné využitím náhradních zdrojů pitné 
vody nebo postupnou redukcí distribuční sítě, postupným omezením konečných 
odběratelů, udržením tlakových poměrů dopravované vody a tím i množství vody v takto 
redukované vodovodní síti.  
 
Náhradní zdroje pitné vody  
V případě vzniku mimořádné situace, kde hrozí omezení dodávek pitné vody konečným 
odběratelům a je-li to technicky či kapacitně možné, je jedním ze způsobů zajištění 
dodávek pitné vody využití náhradních zdrojů pitné vody. Ve většině případů mají 
vodárenské společnosti určeny, jako náhradní zdroje, podzemní zdroje pitné vody, a 
z důvodů větší bezpečnosti těchto zdrojů vůči případné kontaminaci vody. Začlenění těchto 
náhradních zdrojů do vodárenského systému a napojení na vodovod dané lokality, je 
možné následujícím způsobem[14].: 

 přepojením lokality na pevný náhradní zdroj, např. studnu (přepojením na jiné 
tlakové pásmo), při zajištění dodávky vody s dočasně sníženými nebo zvýšenými 
tlakovými poměry,  

 napojením konkrétního objektu na provizorní vodovod, který je zpravidla veden po 
povrchu komunikace a je napojen na nejbližší funkční hydrant vodovodní sítě, 
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 pevným nadzemním hydrantem v dosažitelné vzdálenosti, který je pro potřebu 
nouzového zásobování vodou (NZV) zprovozněn zaměstnanci provozovatele 
(řešení vhodné pouze pro zásobování vodou obyvatelstva), 

 hydrantovým nástavcem v dosažitelné vzdálenosti, který pro potřeby NZV osazují 
zaměstnanci vodáren na funkční podzemní hydrant (řešení vhodné pouze pro 
zásobování vodou obyvatelstva), 

 stabilními voznicemi (cisternami), které jsou přistavovány v dosažitelné vzdálenosti 
dle klimatických a dopravních podmínek a doplňovány na základě požadavků 
odběratelů (řešení vhodné pouze pro zásobování vodou obyvatelstva), 

 rozvozem pitné vody pojízdnými autocisternami, zajišťovaným zaměstnanci 
provozovatele, které danou oblast projíždějí a dle dopravních podmínek dodávají 
vodu (řešení vhodné pouze pro zásobování vodou obyvatelstva).  

 
Redukce vodovodní sítě  
Případná redukce vodovodní sítě nebo tlakových poměrů ve vodovodní síti, v souladu s 
požadavkem krizových orgánů na dodávky vody, je aplikovatelná na všech typech 
vodovodů. Nemůže se však jednat jen o prosté zkrácení délky vodovodních řádů, ale musí 
zde jít o vyhledávání optimálních tras s nejvyšší hydraulickou účinností, a ty využít jako 
náhradní cestu pro distribuci vody ve vodovodním systému. Daný požadavek lze získat 
dvěma základními způsoby [14]: 

 vytvářením monitorovacích zón na vodovodním systému,  
 měřením hydraulické účinnosti vodovodních řadů. 

 

 
Obr. č. 16: Vzor alternativní redukce vodovodní sítě při vzniku mimořádné události[25]. 

 
Současně s redukcí délky vodovodní sítě je prakticky možné řídit i přechodnou redukci 
hydrodynamického tlaku vody ve vodovodních řadech. Ve vazbě na takto prováděné 
zásahy ve vodovodním systému je vhodné, po dohodě s  hasičským záchranným sborem, 
i k určení nouzových odběrních míst požární vody. Při nutnosti redukovat rozsah a délky 
vodovodní sítě, by však měla být dodržena podmínka, že redukce vodárenského systému je 
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vždy přímo úměrná hydraulické účinnosti jednotlivých vodovodních řadů a geografickému 
umístnění strategických spotřebitelů pitné vody[25]. 
Pro dodržení takto definovaných výchozích podmínek řízení je nutno zajistit na úrovni 
vodárenské společnosti: 

 technicky a provozně spolehlivý stav vodovodních řadů, vodárenských zařízení a 
objektů, 

 spolehlivý telemetrický systém monitoringu umožňující sběr dat a řízení 
příslušných zařízení a technologií rozhodující pro provoz vodovodního systému, 

 zpracovaný organizační postup pro řešení jednotlivých možných typů mimořádných 
situací ve vazbě na potřeby subjektů veřejné infrastruktury napojených na 
vodovodní systém, 

 manažerský informační systém pro podporu řešení mimořádných situací, 
 tvorbu strategie rozvoje vodáren zahrnující preventivní opatření pro snižování 

rizika vzniku mimořádných situací, 
 vytvoření dostatečných rezerv vodních zdrojů a kapacity vodovodních řadů pro 

nouzové plánování dodávek pitné vody, 
 technologicky provázaný vodárenský systém s možností náhradního způsobu řešení 

dodávek vody k určeným subjektům, 
 provozně znalý management vodáren. 

 
Jednotlivé postupy, jak řešit konkrétní mimořádnou situaci v zásobování pitnou vodou pro 
technické subjekty, s využitím výše uvedených zásad a podmínek, by měly být 
zakomponovány v plánech krizové připravenosti vodárenské společnosti a organizačních a 
řídicích normách společnosti.  
Plány krizové připravenosti rozšířené o výše uvedené postupy řešení mimořádných situací 
by měly mít zpracovány všechny vodárenské společnosti a všichni provozovatelé 
vodárenských systémů. Současně však na tato organizační opatření by měl navazovat 
technický systém telemetrického a monitorovacího řízení vodovodů, umožňující jeho 
řízení v souladu s navrženými postupy řízení.  
 

7.5. Krizové plánování a plány krizové připravenosti 
Součástí příprav na řešení mimořádných situací je krizové plánování. Vzhledem k tomu, že 
mimořádnou událost nelze vyloučit, je nutno eliminovat její negativní následky na 
přijatelnou úroveň. K eliminování následků mimořádných událostí vytváří stát 
bezpečnostní systém. Koordinátorem v České republice je integrovaný záchranný systém 
řízený HZS. V současné době je v České republice k dispozici pro plánování civilních 
zdrojů, jako hlavních zdrojů hospodářských opatření pro krizové stavy, informační systém 
ARGIS, který provozuje Správa státních hmotných rezerv (dostupný na 
http://www.argis.cz/stranky/default.aspx). Jeho cílem je pomoci orgánům krizového řízení 
státu od úrovně obecních úřadů přes úroveň krajských úřadů až po ministerstva při plnění 
povinností uložených zákony: 

 zákonem č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, 
 zákonem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů, 
 vyhláškou č. 489/2000 Sb. o plánování a provádění hospodářských opatření pro 

krizové stavy. 
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V systému ARGIS  jsou uvedené subjekty, které poskytují nezbytné dodávky výrobků, 
prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonávání krizových stavů. Vodárenské společnosti 
v tomto seznamu fungují jako subjekt zajišťující nouzové zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou. 
 
Včasná a kvalitní připravenost subjektu na potenciální mimořádnou událost je 
rozhodujícím faktorem jejího zvládnutí v nejkratším možném čase a s minimálními 
následky. Pro vodní hospodářství je krizové plánování nezbytností, protože jeho fungování 
přímo ovlivňuje občanský život a chod veřejné infrastruktury státu. 
Náhradní nebo nouzové dodávky pitné vody prostřednictvím mobilní techniky vodárenské 
společnosti výrazně ztěžují životní podmínky občanů a reálně vůbec neřeší zajištění 
provozu důležitých podniků, zdravotnických zařízení a dalších subjektů rozhodujících pro 
fungování infrastruktury státu.  
Krizový plán je dokument, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů řešení 
krizových situací. Současně s krizovým plánem má zpracovatel povinnost zpracovat plán 
akceschopnosti, který musí obsahovat postupy a termíny zabezpečení připravenosti 
subjektů k řešení krizových stavů a opatření k zajištění ochrany před následky krizových a 
mimořádných událostí. Pro mimořádné události, které lze při určitých podmínkách 
očekávat, musí být zpracovány typové plány řešení krizové situace[2]. 
Rozsah zpracování a určení právnických a fyzických podnikajících osob, které tyto plány 
krizové připravenosti musí zpracovávat, vyplývá ze zákona o krizovém řízení 
č.240/2000Sb. 
V současné době při zpracování krizových plánů oznámí příslušný orgán krizového řízení 
(kraj, obec) danému subjektu, že je zahrnut do krizového plánu v určitém stupni kooperace, 
např. u vodárenských společností je nejčastějším důvodem zajištění nouzového zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou pro danou obec či město. Aby mohly tyto subjekty dostát 
požadavkům krizové připravenosti, musí mít zpracovány vlastní plány krizové 
připravenosti.  
Plán krizové připravenosti se skládá ze základní, operativní a pomocné části, které byly 
detailně popsány v kap. 3.5. 
Plány krizové připravenosti určených vodárenských společností obsahují, mimo jiné 
vytipování konkrétních krizových a mimořádných událostí, jejich analýzu dle osnovy HZS 
(dopady jak na nevlastní provozní společnost, tak na provozovaný vodárenský systém, a na 
problematiku nouzového zásobování vodou). Nevýhodou takto řešeného způsobu 
legislativního zabezpečení krizového plánování je skutečnost, že plány krizové 
připravenosti mají zpracovány jen určené vodárenské společnosti, zatímco mimořádné 
situace při provozování vodárenských systémů mohou nastat u všech vodárenských 
společností. 
 

7.6. Návrh nového postupu zpracování plánů krizové připravenosti 
Provozovatelé vodárenských systémů musí při zpracování plání krizové připravenosti řešit 
řadu aspektů důležitých pro zabezpečení provozu i nad rámec zákona a požadavků 
krizových plánů krajů. Zpracovaná analýza rizik musí posoudit celková rizika systému 
dodávky vody. Vzhledem k tomu, že současná legislativa a krizové orgány krajů a obcí 
nevyžadují úplnou havarijní připravenost subjektů v celé škále rizik, jak bylo definováno, 
je vhodné pro zvýšení vnitřní provozní a technické bezpečnosti provozování vodovodů a 
snížení potenciálních rizik a tím i snížení možných negativních dopadů na veřejnou 
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infrastrukturu, rozdělit stávající plány krizové připravenosti[2] do dvou vzájemně 
provázaných úrovní (autorem upraveno dle [14]): 

 Externí plány krizové připravenosti ve smyslu zákona o krizovém řízení, 
 Interní plány krizové a havarijní připravenosti ve smyslu interních norem řízení. 

 
Externí plány krizové připravenosti 
Tak lze definovat stávající plány krizové připravenosti ve smyslu krizového zákona, který 
řeší zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných a 
krizových situacích. Ve smyslu tohoto zákona je vytvořen institut Služby nouzového 
zásobování vodou, který je zabezpečován zpravidla organizačními subjekty, jako oblastní 
vodárenské společnosti, městské a obecní vodárenské společnosti, státní podniky Povodí, 
zdravotní ústavy. 
Pro jednotlivé kraje, města a obce musí být proto zpracován plán nouzového zásobování 
pitnou vodou s uvedením místa náhradního zdroje vody, jeho vydatnosti, počtu 
zásobovaných obyvatel, místa napojení na distribuční síť a potřebný rozsah technických 
prostředků. Pro řešení nouzového zásobování obyvatelstva vodou velkého rozsahu se 
využívá i mobilní techniky ze státních hmotných rezerv. 
Při stanovení plánu se většinou vychází z hypotetických údajů účinnosti vodovodu, není 
provedeno konkrétní měření hydraulické účinnosti vodovodní sítě a jejich tlakových 
poměrů. 
Při zpracování plánů nouzového zásobování vodou se dále předpokládá se skutečností: 

 že dodávka vody pro vybrané technické subjekty veřejné infrastruktury, jako jsou 
nemocnice, potravinářské závody a sociální služby, budou zachovány ze 
stávajícího vodárenského systému, 

 že pro obyvatele bude voda dodávána z hydrantů  hlavního vodárenského řadu a 
pomocí mobilní techniky poskytována v nezbytně nutném množství 5-15 litrů na 
den a osobu, případně že bude poskytována voda balená.  

Tyto předpoklady jsou nejslabším místem stávajících zpracovávaných plánů krizové 
připravenosti. 
Podle typu provozování vodárenského systému rozlišujeme vodárenské společnosti: 

 oblastní vodárenské společnosti, které provozují oblastní vodárenské systémy, Tyto 
vodárny zpravidla zpracovávají dva plány krizové připravenosti: 

- plán oblastního vodovodu, který je součástí krizového plánu kraje pro 
svůj nad místní význam a případný negativní dopad narušení dodávek 
vody velkého rozsahu, 

- plán rizikové oblasti, který vodárny zpracovávají jen na vyzvání HZS 
nebo na základě smluvního vztahu s  příslušným krajským úřadem pro 
konkrétní vyjmenovanou rizikovou oblast. 

 městské a obecní vodárenské společnosti, které většinou nejsou zahrnuty do 
krizových plánů kraje, mimo oblast nouzového zásobování vodou. 
 

Interní plán krizové připravenosti 
I přes výše uvedený současný stav, kdy není zákonem ani správními orgány požadováno 
po všech majitelích či provozovatelích vodárenských systémů zpracování plánů krizové 
připravenosti nebo jsou plány zpracovány pouze v zákonem definovaném rozsahu, by měly 
všechny vodárenské společnosti, nad výše uvedený rámec, interně zpracovávat další plány 
formou interních organizačních norem, které by zahrnovaly celý vodárenský systém a 
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vodárenské technologie na něm provozované, které mohou mít negativní dopad na zdraví a 
životy lidí a technické subjekty veřejné infrastruktury v oblasti zásobování vodou. 
Proto je vhodné zřídit a do všech vodárenských společností zavést nově definovaný institut 
Interní plán krizové připravenosti. 
V interních plánech krizové připravenosti by měly být zejména uvedeny následující 
informace: 

 popisy a algoritmizace řízení jednotlivých technologických celků rozhodujících pro 
výrobu a distribuci pitné vody (čerpací stanice, úpravny, tlakové stanice, 
vodojemy), 

 stanovení jednotlivých provozních a havarijních technologických mezí, technických 
parametrů jednotlivých zařízení (tlaky, hladiny, průtoky, chody/poruchy zařízení, 
kvalitativní parametry vyrobené a distribuované vody), 

 popsány jednotlivé vazby a součinnosti navazujících technologických procesů 
(vodní zdroje a úpravny, vodojemy a čerpací stanice, úpravna a vodojemy), 

 určeny místa doporučeného/existujícího měření tlaků a průtoků vody v jednotlivých 
větvích vodovodního systému, určení projektových parametrů měřených hodnot  
(s odkazem na GIS), 

 popsány a uvedeny (s odkazem na GIS) jednotlivé možnosti náhradního využití 
nouzových zdrojů vody, 

 definován seznam a priorita jednotlivých technických subjektů napojených na 
vodovodní systém s uvedením požadovaného provozního a minimálního odběru 
vody, 

 návrh algoritmů redukce vodovodní sítě ve vazbě na zásobování pitnou vodou 
jednotlivé technické subjekty. 

 
 
Takto zpracované interní plány krizové připravenosti by měly být současně rozšířeny 
formou závazných příloh o: 

 příkladové postupy řízení vodárenského systému a jeho částí při možných 
mimořádných situací, 

  popis činnosti telemetrického a informačního systému a SW modulu MISMI v 
režimu mimořádných situací (struktura a rozsah poskytovaných informací 
z jednotlivých technologií, návody na práci s WEB klienty, seznamy 
poskytovaných výstupů a reportů). 
 

Interní plány krizové připravenosti musí současně navazovat na případné externí, tj. 
stávající plány krizové připravenosti subjektu a krizové plány obce a kraje ve smyslu 
krizového zákona. 
 

7.7. Návrh systémových principů řešení mimořádné situace  
Postupy a organizace řízení, potřebné pro omezení vzniku a efektivního řešení případných 
mimořádných situací, by měly dodržovat  následující teoretická východiska:  

 uplatnění inženýrského přístupu Best Practice k řešení mimořádní situace,  
 implementace technik kvalitativní analýzy (vodárenské provozy, management, 

nemají k dispozici všechna provozně potřebná měření a informace), 
 systém podpory rozhodování (aplikace manažerského systému řízení pro podporu 

rozhodování), 
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 adaptability a provozní otevřenosti navrženého postupu (nelze postihnout všechny 
eventuality vzniklých situací, aplikace vzorových postupů), 

 připravenost pro využití automatizačních prostředků a telemetrického systému 
řízení, 

 systémového řešení jednotlivých vodárenských procesů při vzniku mimořádné 
situace. 

 
Při řešení mimořádné situace je nutno dále vycházet ze základních systémových přístupů 
vedoucích k řešení této situace: 

 koncepční a organizační připravenost na vznik mimořádné situace, tj.: 
- projektové zabezpečení nově budovaných vodovodů řešit ve vazbě na 

potenciální nebezpečí vzniku mimořádných situací, 
- zpracovat plány krizové připravenosti, 
- vybudovat informační a logistické zabezpečení a vazby v rámci 

krizového řízení vodáren a nadřízeného systému IZS, 
- vytvořit jednotný systém organizace a řízení,  
- stanovit kritická místa na vodovodní síti z pohledu potenciálního vzniku 

rizik, 
- posoudit negativní vlivy vodovodního systému, nebo jeho částí, na 

nouzové přímé dodávky vody vybraným subjektům veřejné 
infrastruktury při mimořádné události, 

- posoudit vliv vzniku mimořádné události na požární bezpečnost 
zastavěného území, na hydrantovou síť, výtokové stojany a plnící místa 
včetně stanovení náhradních řešení, 

- určit náhradní odběrní místa požárních jednotek i při totálním 
nedostatku vody v systému, 

- v rámci krizového plánování nebo zpracování plánů krizové 
připravenosti vypracovat a hydraulicky ověřit vybrané úseky vodovodní 
sítě nebo vodovodní řady, které budou sloužit pro potřeby nouzových 
služeb obyvatelstva a technickým subjektům, 

 operativní řízení, tj.: 
- využívat funkční a technicky vybavený telemetrický a dispečerský 

systém, 
- využívat možnost řízení hydraulických poměrů v sítí, 
- řešit nouzové dodávky pitné vody vybraným technickým subjektům 

s možností náhradních vodních zdrojů a redukcí tlakových poměrů ve 
vodovodních řadech, 

- zabezpečit nouzové zásobování vodou obyvatelstva. 
 
Na základě aplikace těchto principů, s využitím údajů a informací z telemetrického a 
informačního systému pro operativní řízení vzniklé mimořádné situace, by mělo být reálně 
možné, operativně i ekonomicky efektivně reagovat na vzniklá nebezpečí nebo nepříznivý 
vývoj v zásobování vodou.  
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7.8. Návrh systému organizace řízení mimořádných situací 
Pro provozně a ekonomicky úspěšné řešení mimořádné situace je nutno, na úrovni 
vodohospodářské připravenosti vodárenské soustavy a provozovatelské vodárenské 
společnosti, vytvářet projekční a technické předpoklady: 

 zohlednění kapacity vodovodů pro potřeby obyvatelstva, technických subjektů 
infrastruktury, požární bezpečností zastavěných území, 

 dostatečné kapacity a množství vodních zdrojů, 
 technologická propojitelnost jednotlivých vodovodních větví a systémů. 

 
Splněním tohoto základního požadavku, z hlediska možného efektivního řešení 
mimořádných situací, na projektování a výstavbu vodárenských systémů se vytváří prostor 
pro následné organizační a technické řízení vodárenského systému pro předcházení či 
řešení mimořádných situací. 
 
Následující podmínkou efektivní řešení mimořádných situací vzniklých na vodárenském 
systému je přitom existence jednotného systému řízení vodárenské společnosti. V současné 
době tato oblast řízení, na základě provedených rešerší a praktických znalostí autora, není 
dostatečně řešena. Není uplatňována jednotnost a pružnost řízení ve vztahu k řešení 
mimořádných situací. 
Pro zavedení tohoto systému je nutné, v rámci vodárenské provozní společnosti, vytvořit 
organizační a řídicí strukturu tvořenou: 

 určeným managementem, tj. krizovým štábem (např. vedoucí provozu, technolog, 
zástupce užšího vedení společnosti, ekonom, vedoucím dispečinku) řešící danou 
mimořádnou událost, organizační a pracovní vztahy, styk s majiteli, krizovým 
štábem obcí a měst, HZS, 

 technickým vybavením (měřící, přenosová, výpočetní a ovládací technika) tvořící 
telemetrický dispečerský systém v navrženém rozsahu, 

 podnikovým informačním systémem ERP, geografickým systémem GIS, 
 informační a datovou podporou (manipulační řády, plány krizové připravenosti, 

projektovou dokumentací, programovým vybavením pro podporu rozhodování, tj. 
systémem MISMI, a to v navrženém rozsahu). 

 
Organizační struktura navrhovaného systému je uvedena na obr. č. 17.  
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Legenda: FBO-fyzická bezpečnost objektů, OBP-organizační bezpečnost provozu, PBP-personální 

bezpečnost provozu, OOŘ-operativní organizace řízení, HOS-hydraulická odolnost vodárenského systému, 
IBS-informační bezpečnost, ASŘ – úroveň telemetrického systému, MISMI – modul manažerského 

informačního systému pro řízení mimořádných situací, SCADA – dispečerský systém, GIS – geografický 
informační systém, ERP/MIS-podnikový informační systém, IZS-integrovaný záchranný systém. 

Obr. č. 17: Návrh organizace řízení MS 
 

Takto navržený systém organizace řízení, jehož součástí bude výše uvedený návrh 
organizačně-technických preventivních opatření pro omezení rizik vzniku, případně 
účinného řízení mimořádných situací, by měl garantovat zvýšení:  

 fyzické bezpečnosti objektů, 
 informační bezpečnosti podnikových sítí, 
 personální bezpečnosti vodárenských provozů,   
 organizační bezpečnosti vodárenské společnosti, 
 hydraulické odolnosti vodárenského systému, 
 kvality operativního řízení provozu, 
 účinnosti monitoringu, 
 unifikace a adaptability informačního systému, 
 efektivní zvládání řešení vzniklých mimořádných situací. 

 
Konkrétním zpracováním uvedených návrhů opatření dle místních podmínek a jejich 
uvedením do vodárenské praxe se omezí riziko vzniku mimořádné situace, případně se 
vytvoří podmínky pro efektivní řízení mimořádných situací s cílem minimalizovat sociální 
a ekonomické škody z nich vyplývající.  
 
Fyzická bezpečnost objektů 
Tato část návrhu organizace stanovuje požadavky na jednotlivé části systému fyzické 
ochrany jako prostředku zajištění fyzické bezpečnosti vodárenských objektů. Jedná se 
zejména o následující oblasti: 
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 poplachový zabezpečovací systém, 
 kamerový systém, 
 systém kontroly vstupu, 
 mechanické zábranné prostředky, 
 případně fyzická ostraha a kontrola. 

Fyzickou zábranou, tj. oplocením jednotlivých vodárenských objektů a jímacího území a 
využitím informací poplachového a kamerového systému při přenosu na dispečerské 
pracoviště lze omezit případné násilné poškození vodárenské technologie.  
 
Informační bezpečnost 
Informační bezpečnost je rozhodujícím pilířem ochrany systému informací spravovaných 
uvnitř databází a informačních systémů a procesů, které nad těmito daty pomocí 
aplikačního vybavení probíhají, proti hackerským útokům. Mezi základní parametry 
systému řízení informační bezpečnosti patří: 

 identifikace a autentizace přístupu k SW aplikaci pomocí osobního hesla, 
 řízení logického přístupu k systému pomocí časových limitů práce, blokace 

k vybraným databázím, automatickým vypnutím nečinných uživatelských přístupů, 
 integrita programového vybavení pomocí aktualizace operačních systémů a 

síťových komponent od výrobce, 
 zálohování a skartace dat, 
 odolnost počítačových sítí pomocí redundance síťových zařízení, šifrovacích 

spojení, oddělovačů firewall, komunikačních protokolů, antivirových ochran. 
 využití privátních komunikačních sítí, šifrovacích protokolů. 

 
Personální bezpečnost 
Personální bezpečnosti se rozumí vytvoření systému školení, kvalifikací a prověrek výběru 
pracovníků, jejich přístupu k informačním sítím vodárny, k řízení jednotlivých provozů, 
ověření jejich znalostí, psychické odolnosti a morální spolehlivosti. Součásti je zpracování 
systému vzdělávání a rozvoje osobních schopností a vědomostí pracovníků s cílem 
minimalizace ekonomických a technologických následků dopadu případných lidských 
chyb při řízení mimořádných situací. Každá vodárenská společnost by měla mít zpracován 
interní systém vzdělávání pracovníků pro zvládání mimořádných situací s nácvikem řešení 
modelových situací. 
 
Organizační bezpečnost 
Organizační bezpečnost představuje systém organizačních norem a řídících norem pro 
oblast řešení mimořádných situací. Jedná se zejména o následující podnikové normy: 

 organizační řád s uvedeným funkčním popisem jednotlivých pracovních funkcí pro 
oblast řešení mimořádných situací,  

 plán krizové připravenosti, 
 havarijní plány a manipulační řády. 

 
Návrh nového postupu při zpracování plánů krizové připravenosti je uveden v kap. 7.6. 
Součástí tohoto systému musí být i zpracování metodického předpisu způsobu aktualizace 
jednotlivých organizačních a řídících norem. 
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Hydraulická odolnost vodárenského systému 
Při nedostatku vod ve zdrojích nebo déle trvajících haváriích na přívodních vodovodních 
řadech má pro dodávky vody základní vliv hydraulická účinnost distribučního systému 
pitné a požární vody. Pro možnost měření hydraulických poměrů ve vodovodní síti je 
nutno tuto síť rozdělit do jednotlivých sektorů na základě matematického modelování ve 
fázi projektu nebo tzv. statické situaci off line způsobu výpočtu, geografického členění 
terénu s přihlédnutím k potřebám provozovatele, na hydraulicky uzavření nebo 
kaskádovitě členěné celky jednoho sektoru vodárenské sítě. Délka jednotlivých částí by se 
měla pohybovat, na základě provozních zkušeností, mezi 10 až 15 km[37]. Tyto části je 
nutno hydraulicky oddělit od sebe navzájem pomocí sekčních armatur. Na vstupech a 
výstupech sektorů je instalován měřič s přenosem údajů na centrální dispečink. Na základě 
prováděných měření lze analýzou měřených hodnot stanovit potřebné tlaky a z toho 
odpovídající množství vody pro standardní odběr a následně řešit tlakové poměry při 
nouzových dodávkách vody. Za optimální tlakovou hladinu lze považovat tlak 0,3 až 0,45 
MPa[37], která vyhovuje převážnému množství stavebních objektů a strojních zařízení 
jednotlivých odběratelů. 
Současně lze, v závislosti na dlouhodobých odběrných diagramech pro různou denní a 
noční dobu, regulovat tyto tlakové poměry a tím snižovat možné ztráty vody vinou 
skrytých úniků, nezatěžovat jednotlivé technologické zařízení vodárenské sítě zvýšeným 
tlakem než je tlak provozní a tím i zlepšovat ekonomiku provozování a technickou 
životnost zařízení. 
V rámci zvyšování hydraulické odolnosti vodárenské sítě je vhodné využít některé z metod 
snižování skrytých ztrát vody, např. operativním systémem sledování „nočních průtoků 
vody“. Při zjištěných zvýšených průtocích v daném sektoru vodovodní sítě je nutno 
provést následnou detekci místa poruchy a tuto odstranit. 
 
Operativní organizace řízení provozu 
Operativní organizace řízení provozu je soubor opatření vedoucích k vytvoření 
organizačně provozních prostředků umožňující rychlé a pružné řízení vzniklých situací při 
provozování vodárenského systému. Jedná se zejména o soubor následujících opatření 
uvedených v příloze plánů krizové připravenosti: 

  popis jednotlivých částí vodovodů, tj. vytvoření „provozního listu“ zařízení s 
uvedením technického popisu jednotlivých zařízení, výrobce, četnosti údržby, rok 
pořízení zařízení, typy možných oprav, rozsah doby opravy, seznam náhradních 
dílů, odhad doručení objednaného dílu, možnosti náhrady dílů, 

 rozdělení poruch dle závažnosti na zásobování vodou, popis možného vzniku, 
způsobu odstranění, 

 určení priorit technických subjektů na daném vodovodním řadu z hlediska 
zásobování vodou, definice jeho požadavků na množství a tlak vody, 

 zpracování požadavků na požární zabezpečení zastavěného území dané části 
vodovodního systému. 

 
Při tomto zpracování je vhodné, využít prostředků podnikového informačního systému a 
digitalizovanou formou jednotlivá opatření zavést jako součást systému GIS a nově 
navrženého SW modulu MISMI. 
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Jednotnost informačního řízení 
Jednotný podnikový informační systém je páteří celého navrženého systému řízení 
mimořádných situací. Na úrovni vodárenské společnosti se jedná o vytvoření vzájemně 
datově propojeného systému tvořeného: 

 stávajícím podnikovým informačním systémem typu ERP/MIS, 
 stávajícím geografickým informačním systémem GIS doplněným o navržený 

„provozní list“, 
 navrženým rozšířením (kap. 8) stávajícího telemetrického systému typu SCADA, 
 navrženým modulem MISMI. 

 
Informace z takto pojatého informačního systému budou k dispozici managementu 
společnosti, jako podpora pro rozhodování a způsob komunikace s nadřazeným 
integrovaným záchranným systémem IZS kraje nebo obce. Současně bude umožňovat, s 
využitím technických prostředků dispečerského systému, operativní řízení vodárenské sítě 
v režimu mimořádné situace. 
 
Monitoring vodárenské sítě  
Vodárenské organizace ve většině případů využívají dispečerský systém pro operativní 
řízení provozu vodárenské sítě. Při vzniku mimořádné situace se požadavky na informační 
rozsah a možnosti řízení vodárenské sítě násobí. Bez možností vzdáleného ovládání 
jednotlivých vodárenských technologií, možnosti změny tlakových poměrů ve vodárenské 
síti, možnosti řízení zásobování vodou z různých vodních zdrojů a regulace distribuované 
vody v náhradních větvích vodárenské sítě, není reálné zvládat řešení mimořádných 
situací. Proto je v následující kapitole definován rozsah monitoringu potřebných informací 
a navržen způsob řízení jednotlivých vodárenských procesů umožňující zvládat vzniklé 
mimořádné situace. 
V zásadě se bude jednat o sledování a vyhodnocování základních informačních reportů z 
telemetrického dispečerského systému: 

 sledování závažných alarmů, poruch jednotlivých vodárenských zařízení, 
technologií a vodárenských řadů, 

 sledování nočních průtoků a vyhodnocování nekontrolovatelného úniku vody, 
 sledování akumulace vody v daném vodovodu, 
 sledování hydraulických poměrů ve vodovodní síti. 

 
Při zjištěné a předem definované odchylce proti běžnému provoznímu stavu musí systém 
generovat alarmní hlášení pro určený management vodárenské společnosti, že hrozí vznik 
mimořádné situace.  
Následně, na základě rozhodnutí managementu musí umožňovat provést operativní řídicí 
zásahy do technologie jímání a úpravy vody a navazujícího distribučního systému tak, aby 
dle stanovených priorit v dodávkách pitné vody a technických a kapacitních možností, byly 
jednotlivé technické subjekty zásobovány. 
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7.9. Návrh systému operativního řízení mimořádných situací 
Zabezpečení dodávek pitné vody v mimořádných situacích je rozhodující pro zásobování 
vodou nejenom pro obyvatelstvo, ale zejména pro technické subjekty veřejné 
infrastruktury. Ke vzniku těchto situací může dojít (na základě výše uvedených analýz) 
vlivem: 

 havárie na hlavních přívodních potrubích, 
 havárie technologie významných vodárenských objektů, 
 enormního zhoršení kvality vody (ve zdroji, při distribuci), 
 výpadku elektrického napájení, 
 výpadku systému telemetrie, 
 dlouhodobého nedostatku vody. 

 

 
Obr. č. 18: Algoritmus řízení mimořádné události 

 
Při zjištění výše uvedených informací musí provozní management vodárny předat tuto 
mimořádnou událost krizovému štábu, nebo vedení společnosti. Krizový štáb vodárenské 
společnosti s využitím informačních nástrojů, případně kontrolních rozborů vody zjistí 
příčinu mimořádné situace a s využitím již uvedených a definovaných organizačních a 
řídících postupů zvolí opatření na její odstranění. V případě zjištění poklesu provozních 
hydraulických poměrů v síti mající vliv na množství, tlak či kvalitu distribuované vody 
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musí krizový štáb vyhlásit omezení dodávek pitné vody pro období mimořádných 
(havarijních a krizových) situací: 

 omezení dodávek pouze určeným technickým subjektům, 
 náhradní zásobování vodou, 
 nouzové zásobování. 
 

Omezení dodávek pitné vody  
Při omezení dodávky vody je nutno realizovat opatření omezující nepřetržité dodávky 
pitné vody z veřejného vodovodu. Dodávka pitné vody se zabezpečí ve sníženém množství 
tehdy když[47]: 

 dojde k poklesu vydatnosti vodárenského zdroje o více než 30% proti průměrné 
spotřebě vody. V tomto režimu se celkové dodávky pitné vody distribuční sítí sníží 
na množství dosahující 70% průměrné spotřeby vody, 

 dojde k poklesu vydatnosti vodárenského zdroje o více než 50% průměrné 
spotřeby. V tomto režimu se celkové dodávky pitné vody distribuční sítí sníží na 
množství dosahující 50% průměrné spotřeby vody, 

 dojde k poklesu vydatnosti vodárenského zdroje o více než 70% průměrné 
spotřeby. V tomto režimu se celkové dodávky pitné vody distribuční sítí sníží na 
množství dosahující 30% průměrné spotřeby vody.  

 
Výjimku z režimu omezení dodávek může uplatnit pouze technický subjekt, který 
zabezpečuje výrobu balené pitné vody a současně zabezpečuje její dopravu při nouzovém 
zásobování pitnou vodou. 
 
Náhradní zásobování pitnou vodou 
Náhradní zásobování se provede v případě, když není možné zabezpečit dodávku pitné 
vody vodovodem pro veřejnou potřebu do určených míst. Mezi nejběžnější využívané 
prostředky pro náhradní zásobování vodou patří: 

 výtokové stojany, hydrantové nástavce,  
 cisternové vozy, automobilové cisterny a kontejnerové cisterny, 
 dodávky balené pitné vody 

 
Nouzové zásobování 
Nouzové zásobování pitnou vodou řeší způsob dodávky pitné vody jen na úrovni 
minimální spotřeby pitné vody (5 – 10 l/osoba/den). Nouzové zásobování pitnou vodou se 
vyhlašuje zejména při nemožnosti dodávek pitné vody vodovodem pro veřejnou potřebu 
v dané lokalitě. Dodávky pitné vody v tomto režimu se zabezpečují z vodních zdrojů 
určených na nouzové zásobování, z úpravny vody, vodojemu. Za vodní zdroje na nouzové 
zásobování se určují zejména vodní zdroje podzemní vody s gravitační dopravou vody, 
které jsou bez nároku na elektrické zdroje a úpravu vody.  
(dostupné na http://eagri.cz/public/web/file/18758/koncepce_.pdf.) 
V uvedených režimech omezených dodávek vody je vhodné řešit zásobování vodou 
určeným technickým subjektům veřejné infrastruktury pomocí postupné redukce 
vodovodní sítě. 
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7.10. Návrh manažerského informačního systému řízení MISMI 
Manažerský informační systém řízení mimořádných situací MISMI je navržená SW 
informační nadstavba nad dispečerským SCADA systémem umožňující řízení 
vodárenského systému při vzniku mimořádné události.  
Navržený modul využívá dat z telemetrického SCADA systému, provádí jejich filtraci a 
porovnání se zadanými požadovanými stavy, provádí případné výpočty, vyhodnocuje 
překročení stanovených mezí nebo požadovaných stavů. V případě zjištění odchylky, 
vyhlašuje alarm, nabízí výstupní reporty se srovnáním aktuálních a požadovaných stavů, 
tisk mapy a topologie problematické části vodovodu, technologické schéma zařízení, 
seznam zařízení, náhradních dílů (ve vazbě na GIS), výčet možných poruch a návrhy na 
jejich řešení, seznam technických subjektů s uvedením min. potřeb pitné vody.  
Jedná se tedy o expertní návrh způsobu řízení při mimořádných situacích. Tento návrh 
vychází z provedené analýzy kritických částí vodárenské soustavy, z provedené analýzy 
potřebných a relevantních technologických údajů, které budou moci být získávány buď 
automatizovaným způsobem přímo z technologického procesu výroby a distribuce vody 
nebo pořizovány ručně v závislosti na úrovni ASŘ dané vodárenské společnosti a 
možnostech jejich automatizace. Takto získaná data se zakomponují do SW aplikace, která 
je samostatným SW datovým modulem pracující nad stávající SCADA dispečerskou 
databází.  
V rámci modulu MISMI budou pracovat následující systémy, obr. č.19: 

 systém LDS (Leak Detection System, systém detekce úniku vody), 
 systém FIS (Failure Identification System, systém hlášení poruch), 
 systém MIS (Mayor Interface System, manažerský informační systém). 

 
Výstupem ze systému budou soubory dat a reportů z vodárenského systému napomáhající 
managementu vodárny řešit případný nedostatek vody ve vodovodním systému a zejména 
možnost rychlé a správné reakce na odstranění havarijní události s cílem zmenšení 
škodlivých následků, tzn. zachování možnosti distribuce vody určeným technickým 
subjektům, případně obyvatelstvu.  
 

 
Obr. č. 19: Návrh struktury SW modulu MISMI 
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Systém LDS (Leak Detection System, systém detekce úniku vody) 
Tento systém je podpůrným systémem pro řízení hydraulických poměrů ve vodovodní síti 
a je podkladem pro zvýšení hydraulické odolnosti sítí při řešení mimořádných situací. Na 
základě prováděných měření uvedených v kap. 4.6. „Monitoring a provozní řízení“ jsou 
k dispozici data o tzv. „nulových průtocích“ v jednotlivých větvích vodovodů. Tato data 
lze navzájem porovnávat v časových řadách a tím detekovat případné zvýšení průtoků 
ukazující na vznik skrytého úniku, tj. poruchy na vodovodu. Výstupem ze systému mohou 
být tabulkové a grafické reporty s uvedením jednotlivých časových řad pro jednotlivé 
větve vodovodů, např. obr č. 20, 21. Tyto údaje lze dále srovnávat s množstvím vody 
vtékajícím do daného úseku a se statistickými údaji o množství fakturované vody 
spotřebitelům napojených na daný úsek vodovodu (využití metody bilančních pásem).  
V tomto případě můžeme detekovat nejenom případné skryté poruchy na vodovodu, ale i 
nekontrolované a neplacené „černé“ odběry na daném úseku.  
 
 

 
Obr. č. 20: Návrh sestavy nočních průtoků 

Pro variantní řešení lze použít, jako podklad pro získávání informací o možných únicích, 
SW aplikace matematických modelů sítí, např. SW aplikaci Aguis od firmy Schneider[43]. 
Tento SW modul pro detekci úniku vody z potrubí detekuje a lokalizuje netěsnosti 
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v distribuční síti formou simulace hydraulických poměrů na základě měření tlaků a průtoků 
v reálném čase. Tento SW modul je navržen pro integraci do současných aplikací SW 
SCADA systémů. Jeho výstupy lze proto začlenit i do navrženého systému MISMI. 
 

Obr. č. 21: Návrh sestavy tlaků a průtoků na vodovodním úseku 

 
Systém FIS (Failure Identification System, systém hlášení poruch) 
Systém hlášení poruch je podpůrný systém pracující nad SCADA databázi. Jeho výstupem 
je automatické generování reportů v běžných SW jazycích ( např. HTML, XML, CSV) do 
prostředí Excel, běžně pracující na počítačích v rámci podnikové sítě ERP. 
Systém bude generovat ze SCADA databáze přehledové tabulky po jednotlivých částech 
vodovodů (případě provozních střediscích vodáren) s uvedením údajů o typu, místu, času 
vzniku poruchy, průtoku a tlaku v daném úseku. K těmto údajům se budou provozním 
managementem přiřazovat informace o způsobu a času odstranění poruchy. Výstupem 
budou grafy a přehledové tabulky umožňující přehled a operativní řešení vzniklých 
provozních situací, např. obr. č. 22, 23. 
Dojde-li k nahlášení nějaké poruchy nebo stížnosti, uživatel zadá do systému údaje týkající 
se dané události, jako jsou adresa údajné poruchy, jméno osoby, která ohlásila událost, 
popis poruchy a další údaje, které mohou později hrát důležitou roli při odstraňování 
závady nebo pozdějším vyhodnocování dat pro bilance poruch a odhadu nákladů.  
Uživatel pak přidělí dané hlášení pracovníkovi, který provede ověření pravdivosti hlášení. 
Tento pracovník na místě lokalizuje místo poruchy (v případě pravdivosti hlášení) a 
možnou příčinu a případně se dohodne na způsobu odstranění poruchy s osobou, která 
situaci nahlásila.  
Po šetření poruchy a potvrzení o pravdivosti hlášení je toto přiděleno pracovníkovi k 
provedení zákroku a odstranění příčiny poruchy. Tato část může být spojena s částí o 
šetření pravdivosti hlášení. Pracovník po odstranění poruchy a zpětného potvrzení o opravě 
kompetentní osobou, doplní údaje o zákroku do systému a hlášení uzavře. 
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Obr. č. 22: Návrh výstupního reportu FIS 

 
 

 
Obr. č. 23: Návrh výstupního reportu poruch FIS 

 
Systém MIS (Mayor Interface System, manažerský informační systém) 
Tento systém bude generovat vybraná data z technologie, distribuce a provozování 
vodárenského systému. Bude se jednat zejména o: 

 bezpečnostní údaje, tj. vstup do objektů, armaturních šachtic, detekované hackerské 
pokusy v počítačové síti, 

 blokové přehledy jednotlivých úseků vodovodů s vyznačením provozních stavů, 
 technologická data, tj. tlaky, průtoky, hladiny vody, stavy zařízení, kvalita vody,  
 poruchové stavy, tj. poruchy jednotlivých zařízení, výpadky el. proudu, výpadky 

v komunikacích telemetrického systému. 
 

Příklady výstupních sestav jsou uvedeny na obr. 24, 25, 26. 
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Obr. č. 24: Příklad sestavy průtoků – návrh MIS 

 

 
Obr. č. 25: Návrh mimiky technologie objektu s alarmem vstupu do objektu 

Obr. č. 26: Příklad sestavy alarmů – návrh MIS 

Uvedené možné výstupy ze systému MISMI budou k dispozici managementu a krizovému 
štábu prostřednictvím podnikové informační sítě LAN. 
Havarijní a krizové události a z toho vyplývající možné mimořádné situace v zásobování 
pitnou vodou, mají většinou individuální charakter a jen zřídka stejně opakovatelné 
události. Proto stanovená řešení a přijatá rozhodnutí musí být vždy na základě znalostí 
konkrétní místní situace. Určení jednotlivých parametrů technických prostředků, stanovení 
provozních a kritických mezí technologických veličin, provozních a kritických mezí 
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jednotlivých výrobních a technologických procesů a následná algoritmizace řízení, je 
nutno vždy provádět pro konkrétní vodárenský systém individuálně, na základě 
projektových podkladů a provozních zkušeností technologů a managementu vodárenské 
společnosti. 
Uvedené návrhy a prostředky je tedy nutno chápat jako systémový návrh řešení 
problematiky řízení mimořádných situací vzniklých pří provozování vodárenského 
systému a současně i jako informační systém znalostní podpory pro rychlejší a 
objektivnější rozhodování managementu pří řešení konkrétní mimořádné situace. 
  Navržené systémové zásady, principy a postupy a tomu odpovídající SW aplikace a 
navržený rozsah technických prostředků, by měly managementu vodáren a krizovému 
štábu umožnit efektivní zvládání mimořádných událostí. 
 

7.11. Příklad řešení mimořádné situace vzniklé na vodních zdrojích 
Mimořádná situace tohoto charakteru může vzniknout např.: 

 úmyslnou kontaminací zdroje vody, určené pro úpravu na vodu pitnou, v průběhu 
úpravy vody nebo kontaminací vody vyrobené před samotnou distribucí do 
vodovodní sítě (zdroj havárie - vandalismus, teroristický útok), 

 neúmyslnou kontaminací zdroje vody, určené na úpravu na vodu pitnou nebo 
změnou vody v průběhu její úpravy, která by způsobila nedodržení legislativně 
stanovených parametrů na vstupu do vodovodní sítě stanovené vyhláškou 
č.252/2004 Sb.  (zdroj havárie – nesprávné chování v ochranných  pásmech 
vodního zdroje, manipulace s nebezpečnými látkami v blízkosti zdrojů vody, 
havárie v dopravě, porucha technologického zařízení, výpadek el. napájení, selhání 
lidského činitele, selhání prostředků ASŘ), přírodní vlivy. 
 

Postup řešení: 
 struktura organizace řízení mimořádné situace je znázorněna na obr. č. 17, 
 dispečer je informován prostřednictvím systému MISMI o vzniku havarijní situace 

a možném vzniku mimořádné události, viz obr. 27, 
 na základě posouzení informací o vzniklé situaci, ověří dané skutečnosti, informuje 

službu konajícího „krizového“ manažera určeného vodárenskou společností, který 
rozhodne o vzniku mimořádné situace, informuje vedení společnosti a svolá 
zasedání krizového štábu, 

 činnost krizového štábu je znázorněna na obr. č. 28,  
 při řešení mimořádné události krizový štáb vychází z plánů krizové připravenosti 

vodárenské společnosti, kde jsou k dispozici příslušné popisy a funkce jednotlivých 
zařízení a procesů, podpůrné informace o vodárenském systému,  algoritmy řízení a 
výstupů ze systému GIS (rozsah a struktura těchto plánů, navržená pro interní 
řízení vodárenské společnosti, je definována v kap.7.6), 

 krizový štáb využívá pro monitoring aktuální provozní situace a jako podklad pro 
rozhodování, informačních výstupů a reportů generovaných z modulu MISMI. 
Potřebné údaje pro výstupní reporty ze systému jsou uvedeny  v tab. č. 2., tab. č.3. 
a tab. č.4., 

 s využitím uvedených informací z MISMI, prezentovaných formou grafických 
sestav a reportů, např. na obrázcích č. 22., 23., 25., 26., ověří a následně rozhodne 
krizový štáb o případné potřebě a technologických možnostech využití případných 



   

_________________________________________________________________________________________________ 

 - 105 -  

náhradních zdrojů pitné vody. V této etapě rozhodování je nutno provést následující 
úkony: 

- je-li to provozně a technicky možné, vyřadit postižený zdroj 
z vodovodního systému, 

- ověřit kvalitativní parametry vody náhradního zdroje, 
- propojit danou vodovodní větev na jiný zdroj vody,  

 rozhodne o omezení odběru vody z vodovodní sítě či vodovodní větve, vyhlásí 
regulační odběrové stupně, 

 rozhodne o uzavření kontaminované/porušené části technologie s náhradní 
technologickou úpravou vody (je-li to provozně a technicky možné), 

 rozhodne o využití náhradní technologické úpravy vody (je-li to provozně a 
technicky možné), 

 při výrazném nedostatku vody ve zdrojích rozhodne o rozsahu provozu 
vodovodního systému, při posouzení zohlední hledisko možného přednostního 
využití části vodovodních řadů s minimálními skrytými úniky vody nebo řady bez 
těchto úniků, 

 rozhodne o případném dovozu vody do výstupního vodojemu z úpravny vody a o 
distribuci vody zachovanou částí vodovodní sítě,  

 krizový štáb organizuje odstranění závady nebo poškození technologie, 
 rozhodne o rozsahu a způsobu informovanosti managementu, územních orgánů, 

IZS a veřejnosti o vzniku mimořádné situace, 
 rozhodne o ukončení mimořádné situace. 
 

 

 
Obr. č. 27: Schéma procesu činnosti při vzniku krizové situace 
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7.12. Příklad řešení mimořádné situace vzniklé na distribuční síti 
Mimořádná situace tohoto charakteru je definována zejména poklesem tlaku, snížením 
průtoku, zhoršením kvalitativních parametrů vody. Mimořádná situace může nastat např.: 

 úmyslným poškozením zařízení a vodovodů distribuční sítě, 
 neúmyslným poškozením zařízení a vodovodů distribuční sítě, 

(zdroj  havárie – nesprávná manipulace se zařízením, výpadek el. napájení, porucha 
technologického zařízení, selhání lidského činitele, selhání prostředků ASŘ, 
přírodní vlivy). 

 
Postup řešení: 

 struktura organizace řízení mimořádné situace je znázorněna na obr. č. 17, 
 dispečer je informován prostřednictvím systému MISMI o vzniku havarijní situace 

a možném vzniku mimořádné události, viz obr. 27, 
 na základě posouzení informací o vzniklé situaci, ověří dané skutečnosti, informuje 

službu konajícího „krizového“ manažera určeného vodárenskou společností, který 
rozhodne o vyhlášení mimořádné situace, informuje vedení společnosti a svolá 
zasedání krizového štábu, 

 činnost krizového štábu je znázorněna na obr. č. 28,  
 při řešení mimořádné události krizový štáb vychází z plánů krizové připravenosti 

vodárenské společnosti, kde jsou dispozici příslušné popisy a funkce jednotlivých 
zařízení a procesů, podpůrné informace o vodárenském systému,  algoritmy řízení a 
výstupy ze systému GIS,rozsah a struktura těchto plánů, navržených pro interní 
řízení vodárenské společnosti, je definována v kap.7.6, 

 krizový štáb využívá pro monitoring aktuální provozní situace a jako podklad pro 
rozhodování, informačních výstupů a reportů generovaných z modulu MISMI. 
Potřené údaje pro výstupní reporty ze systému jsou uvedeny  v tab. č.4., tab.č.5. a 
tab.č.6. s využitím uvedených informací z MISMI, prezentovaných formou 
grafických sestav a reportů, např. na obrázcích č. 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 
ověří a následně rozhodne krizový štáb o způsobu zásobování konečných 
spotřebitelů napojených na danou část distribuční sítě. V této etapě rozhodování je 
nutno provést následující úkony: 

- je-li to provozně a technicky možné, vyřadit poškozenou část vodovodu 
z vodárenského systému, 

- ověřit možnosti opravy technologického zařízení, využití náhradního 
zdroje el. napájení, 

- ověřit propojení dané vodovodní větve na jiný vodovod, 
 krizový štáb, při poklesu tlaku nebo průtoku vody, rozhodne o omezení odběru 

vody z vodovodní sítě či vodovodní větve, vyhlásí regulační odběrové stupně, 
 krizový štáb rozhodne o případném dovozu vody do výstupního vodojemu 

z úpravny vody a distribuci vody zachovanou částí vodovodní sítě,  
 krizový štáb vyhodnotí hydraulickou potenciální účinnost vodovodní sítě. Při 

nedostatku pitné vody v dané části distribuční sítě rozhodne, je-li to technicky 
možné, o ponechání v provozu pouze tu část vodovodních řadů s nejvyšší 
hydraulickou potenciální účinností (na základě informací MISMI, např. obrázky  
č.5., č.6., č.8., č.9.). Dodávky vody jsou přednostně využívány pouze pro určené 
subjekty veřejné infrastruktury, 

 rozhodne o rozsahu a způsobu informovanosti managementu, územních orgánů, 
IZS a veřejnosti o vzniku mimořádné situace, 
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 krizový štáb organizuje odstranění závady nebo poškození technologie, 
 krizový štáb rozhodne o způsobu náhradních dodávek vody obyvatelstvu, 
 rozhodne o ukončení mimořádné situace. 

 
 

 
Obr. č. 28: Schéma procesu činnosti krizového štábu 

7.13. Dílčí zhodnocení 
V této kapitole byl zpracován návrh organizace postupu řízení a byly navrženy prostředky 
organizačního řízení mimořádné situace. Současně byl navržen manažerský informační 
SW systém MISMI, jako podpůrný znalostní systém pro potřeby operativního řešení a 
efektivního zvládání mimořádných situací 
Byl definován pojem a rozsah mimořádné situace, pro který je navržený postup řízení 
určen. Současně byly stanoveny výchozí podmínky řešení mimořádných situací v souladu 
s definovanými cíly disertační práce. 
V této části práce byly novým způsobem definovány požadavky na způsob a rozsah 
zpracování plánů krizové připravenosti vodárenských společností potřebné pro zvládání 
mimořádných situací. Byl popsán návrh organizace řízení mimořádných situací a navržen 
způsob, forma a obsah jeho řešení. Byla navržena a popsána SW aplikace manažerského 
informačního systému MISMI (manažerský informační systém pro řízení mimořádných 
situací), jako součást podnikového informačního systému ERP. Současně byly i navrženy 
informační výstupy z tohoto systému pro potřeby managementu a krizového štábu 
vodárenské společnosti. 
Postupy a návrhy, včetně navržené SW aplikace MISMI jsou řešeny tak, aby:  
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 nevyžadovaly zásahy do samotné organizační struktury vodárenské společnosti. 
V návrhu je, pro řešení vzniklých mimořádných situací, aplikována forma pružné 
maticové organizační struktury vodárenské společnosti, 

 SW aplikace MISMI byla navržena s využitím běžně na trhu dostupných SW i 
technických prostředků podnikových informačních sítí a dispečerských SCADA 
systémů, 

 aplikací uvedeného návrhu organizace a postupu řízení se mohlo dosáhnout 
zásadního zlepšení v rozsahu, kvalitě a včasnosti poskytovaných údajů potřebných 
pro řešení mimořádných situací, 

 navržený systém MISMI poskytoval informace důležité pro zvýšení bezpečnosti, 
spolehlivosti a plynulosti provozování vodárenského systému, 

 výstupy z takto navrženého systému bylo možno použít i při řešení požárního 
zabezpečení zastavěného území ohroženého vzniklou mimořádnou situací při 
nedostatku vody,  

 navržený postup řízení mimořádných situací bylo možno využít ve všech 
provozních i majetnických vodárenských společnostech, které vlastní nebo 
provozují vodovody pro veřejnou potřebu, 

 navržená koncepce podpůrného znalostního SW systému MISMI byla vhodná  
nejen pro potřeby managementu a krizového štábu vodárenské společnosti, ale i pro 
případné potřeby řešení krizových situací v rámci nadřazeného integrovaného 
záchranného systému. 

Rozsah finančních prostředků nutných pro doplnění podnikových informačních systémů 
ERP je závislý na technické vyspělosti konkrétní vodárenské společnosti. Autor práce, na 
základě svých praktických  znalostí stavu informačních a dispečerských systémů českých 
vodárenských společností v územním rozsahu  na úrovni okresu, odhaduje tuto finanční 
částku potřebnou na doplnění systému ERP a vybudování podpůrného manažerského 
systému MISMI zhruba na 3-4 mil. Kč. 
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VIII. Návrh techniky řízení při mimořádné situaci 
Ekologické, ekonomické a provozní požadavky na provozování vodárenských sítí, možné 
sociální a ekonomické důsledky vzniku mimořádných situací při provozování 
vodárenských systémů a snaha o efektivní způsob jejich řízení, vyvolaly potřebu 
operativního a distribuovaného automatizovaného systému řízení z jednoho místa tj. 
vodárenského dispečinku.  
Vodárenský dispečink plní specifickou úlohu v řízení vodárenské soustavy. Zabezpečuje 
nepřetržité monitorování chodu vodárenské soustavy a operativní řízení provozu v případě 
provozních a technologických odchylek nebo vznikem mimořádné události, od 
očekávaného stavu a kdy je zapotřebí koordinovat činnost různých provozů, případně i 
jiných útvarů vodárenské společnosti. Dispečerské řízení je tedy souhrn využívaných 
technických a programových prostředků a postupů zvolených dispečerem pro zajištění 
požadovaného chodu vodárenské soustavy. Jeho činnost a organizace by měla být současně 
řízená v souladu s požadavky normy ISO/IEC 16085[39]. Úroveň dispečerského řízení je 
závislá, vedle dovedností  a znalostí dispečera, na jeho možném přístupu k informacím 
z jednotlivých vodárenských procesů a technologických zařízení, tedy na dispečerském 
informačním systému. 
Ve vodárenské praxi rozeznáváme úrovně řízení vodárenského systému: 
 
Operativní řízení - u vodárenských soustav je rozděleno na: 

 dispečerské řízení vykonávané dispečerem, prostřednictvím dispečerského 
telemetrického systému, 

 ostatní operativní řízení vykonávané ostatními, převážně provozními manažery. 
 

Taktické řízení – kterým se pak zabývají ostatní provozní útvary vodárenské společnosti. 
Jde o činnosti zabezpečující hlavní výrobní činnosti, tedy nákup, prodej, účetnictví, 
organizování, lidské zdroje atd. nezbytné pro dodávky smluvených produktů a služeb. 
Taktické řízení využívá manažerský informační systém.  
 
Strategické řízení spadá do kompetence vrcholového vedení vodárenské společnosti a 
jeho úkolem je zabezpečit trvalou prosperitu svěřené firmy. Strategické řízení využívá 
strategický informační systém. Tato úroveň podnikového informačního systému poskytuje 
komplexní data potřebná zejména pro finanční řízení společnosti z hlediska majitele 
společnosti. 
 
Všechny tři výše jmenované dílčí úrovně řízení jsou součástí společného podnikového 
informačního systému ERP. 
 
Obsahem této kapitoly, v souladu s vytčenými cíli disertační práce, bude návrh rozsahu a 
způsobu řízení vodárenského systému na úrovni operativního a taktického řízení a návrh 
rozsahu telemetrie na rozsah ovládání, řízení sběr a přenos dat a informací pro potřeby 
manažerského systému MISMI, jako součástí a zároveň nadstavbou dispečerského 
telemetrického systému. 
Dispečerský telemetrický systém se svou povahou přece jenom poněkud liší od ostatních 
složek podnikového informačního systému. Jde především o monitoring, sběr a přenos 
technologických informací z jednotlivých vodárenských procesů. Informace jsou vesměs 
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snímány technickými zařízeními (čidly, snímače) a jsou v převážné většině provozních 
případů přenášeny jen do dispečinku, tj. na operativní úroveň řízení, kde jsou převážně 
využívány pouze dispečery pro operativní řízení provozu vodárenské soustavy. Při využití 
dnešních komunikačních a SW prostředků by těchto technologických informací mohli a 
v případě řešení mimořádných situací, by i měli úspěšně využívat i další pracovníci 
vodohospodářské společnosti. Návrh zapojení dispečinku do podnikové organizační 
hierarchie při řešení mimořádné situace vyplývá z obr. č. 18 a z obr. č. 29. 
Pro nadřazené zpracování technologických informací bývají použity jiné SW informační 
systémy než pro zpracování ostatních podnikových informací. Např. podnikový IS používá 
software typu ORACLE, technologický IS pak software typu SCADA. Propojení těchto 
systémů se neobejde bez dodatečných nákladů na rozšíření SW a technických prostředků 
vodárenské společnosti. Je tedy nezbytné znát současný stav úrovně řízení dané 
vodárenské společnosti a mít možnost porovnání s potřebným rozsahem technických a SW 
prostředků nutných pro jejich využití v režimu řízení vodárenského systému při vzniku 
mimořádné události, jak bylo např. uvedeno v předcházející kapitole. Součástí řešení musí 
být proto: 

 zpracování návrhu potřebných informací z technologických procesů, tj. definovat 
rozsah automatizace řízení, 

 návrh vhodného typu SW pro monitoring a přenos dat z technologických procesů 
do informačního podnikového systému, 

 návrh struktury a způsobu zpracování dat včetně popisu řídicích algoritmů, 
 návrh integrace do informačního systému ERP, 
 návrh hierarchie distribuce dat na jednotlivé podnikové úrovně managementu 

případně státní instituce zapojené do IZS.   
 

 
Obr. č. 29: Návrh hierarchie IS ve vazbě na řízení mimořádné situace 

 
Navržený dispečerský systém by měl umožňovat vzdálené monitorování a řízení 
vodovodních řadů a rozhodujících vodárenských zařízení jako je úpravna, čerpací stanice, 
vodojem apod. z jednoho centra, tj. vodárenského dispečinku. Systém by měl pracovat 
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v automatizovaném režimu podle předem naprogramovaných řídicích algoritmů, kdy 
dispečer provádí pouze vzdálený monitoring vodárenského systému. Operativně provádí 
zásahy a korekce v řízení pouze vlivem vzniklých poruch nepodstatných pro plynulost a 
kvalitu distribuce vody v daných výrobně-distribučních ukazatelích nebo provozních stavů 
plánovaných oprav. V tomto případě lze hovořit o tzv. řízení ve standardních provozních 
podmínkách. 
V případě vzniku mimořádné situace, kdy hrozí omezení distribuce vody nebo snížení 
požadovaných kvalitativních a distribučních parametrů, musí dispečer provádět řízení 
vodárenského systému přímým řízením a osobními operativními zásahy do vodárenské 
soustavy prostřednictvím telemetrického dispečerského systému, a to v souladu s návrhem 
řízení uvedenou v plánech krizové připravenosti, případně dle pokynů managementu a 
krizového štábu vodárenské společnosti.  
Z uvedeného vyplývá, že dispečerský telemetrický systém (jinak taky monitorovací a řídicí 
systém) je základním prostředkem pro řízení vodárenské soustavy při vzniku mimořádné 
situace.  
Aby systém plnil své základní poslání při řízení vodárenského systému v režimu 
mimořádné situace, musí zabezpečovat sběr, přenos a prezentaci základních 
technologických a provozních informací a následující základní řídicí funkce: 

 aktuální on-line informace o výrobě, dodání vody z nadřazené vodárenské soustavy 
nebo vlastních zdrojů v l.s-1, 

 množství přitékající vody do jednotlivých vodojemů a odtékající vody do 
distribučního systému v l.s-1, 

 monitoringu vybraných technologických dat: 
- informace o základních provozních stavech rozhodujících zařízení, jako 

např. chody čerpadel, stav armatur, chod chlorovacího zařízení apod., 
- informace o kvalitativních parametrech vyrobené a distribuované vody, 
- informace o množství vody přitékajících a odtékajících do jednotlivých 

tlakových pásem v l.s-1  v m3/24 hod., 
 prezentaci nastavených a požadovaných hodnot technologických dat se skutečným 

stavem, 
 prezentaci informací v podobě tabulek, grafů o průtocích vody v jednotlivých 

částech systému, o hladinách vody ve vodojemech, o tlakových poměrech, 
minimálních odběrech vody apod., 

 bezpečnostní informace o pohybu, vstupu osob do chráněných vodárenských 
objektů, 

 operativní řešení vzniklých poruch ve výrobě a distribuci vody, 
 indikaci skrytých poruch na síti pomocí analýzy nočních průtoků, 
 možnosti regulace tlakových a průtočných poměrů v distribuční síti, 
 řízení čerpání vody z podzemních zdrojů ve vazbě na kvalitu a množství čerpání, 
 řízení jednotlivých technologických zařízení, 
 archivaci dat a možnost jejich zpětné prezentace, 

a to v režimu: 
 lokálního řízení dle nastavených řídicích algoritmů, 
 vzdáleného řízení dispečerem nebo nastavených řídicích algoritmů na úrovni 

vodárenského dispečinku a managementu. 
 

V následujících částech kapitoly je popsán návrh minimálního rozsahu, způsobu a potřeb 
technických prostředků získávání technologických a provozních informací pro řízení 
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vodárenského systému při mimořádných situacích. Současně je navržen a popsán způsob 
řízení jednotlivých technologických celků vodárenského systému. Při návrhu rozsahu a 
způsobu řízení jednotlivých vodárenských procesů a technologických celků jsou využity 
autorovy zkušenosti se zohledněním technologických zásad fungování vodárenských 
procesů uvedených v odborných publikacích [44] a [46]. 
 

8.1. Návrh rozsahu automatizace řízení  
Variabilní možnosti a operativnost automatizovaného systému řízení (ASŘ) ochrany 
vodních zdrojů, úpravárenských procesů a distribuce pitné vody, při součastném trendu 
výrazného snižování počtu zaměstnanců vodárenských společností, proti původním stavům 
z přelomu století, jsou základní podmínkou pro dodržení kvality a objemu dodávané vody 
spotřebitelům v režimu mimořádné události, ale i při běžných provozních situacích. 
Úroveň ASŘ  závisí na automatizaci celého výrobního a distribučního procesu. 
Se zaváděním ASŘ a s rozvojem technických a programových prostředků, dochází 
postupně i ke změnám v obsahové náplni dispečerského řízení. Sběr technologických 
informací, jejich zpracování (vyhodnocování), stejně jako řešení běžných odchylek, 
postupně přebírají technické prostředky a na samotných dispečerech a managementu 
zůstávají náročná řešení spojená s likvidací provozních poruch a havárií. Tedy případy, 
kdy člověk se svým rozhodováním zůstává nenahraditelný. Jde o složité případy vzniklých 
mimořádných situací, jejichž řešení není možné algoritmizovat podobným způsobem, jako 
běžné odchylky od očekávaného stavu. Přitom se jedná o maximální uvolnění dispečera 
pro činnosti předvídání, předcházení a likvidaci provozních poruch a mimořádných 
událostí. 
Pro potřeby navrženého způsobu řízení vodárenského systému při mimořádných situacích 
je proto potřebné vybavit, instalovat a doplnit způsoby měření a technické prostředky 
měření a regulace, a to v jednotlivých technologických částech ASŘ vodovodů a 
uplatňovat popsané technologické vazby. 
 
Do systému ASŘ  lze zahrnout: 

 technické prostředky měření a regulace, tj. čidla, snímače, akční členy,  
 technické prostředky řízení, tj. lokální programovatelné automaty PLC, RTU, 
 přenosové datové prostředky, tj. radiomodemy, GPRS modemy, 
 počítače centrálního dispečinku s instalací SW SCADA systému. 

 
Telemetrický dispečerský systém řízení vodárenské soustavy musí být tedy tvořen 
zařízeními, která sledují, ovládají a řídí jednotlivá technologická zařízení, prostředky a 
technologie vodárenského systému prostřednictvím čidel, ovládacích a regulačních prvků, 
programovatelných automatů (typ PLC, RTU), rádiových a telefonních přenosových sítí a 
počítačů, s nainstalovaným software typu SCADA (Supervisory Control And Data 
Acquisition). 
Veličiny měřené v technologickém procesu jsou v čidlech převáděny na elektrické signály 
analogové, binární nebo na pulsy. Elektrické signály příslušející těmto veličinám jsou 
připojeny na svorky stanice programovatelného automatu systému ASŘ, kde jsou 
příslušným software zpracovávána a přenášena zpět do technologie nebo na centrální 
dispečink k dalšímu zpracování (obr. č. 30).  
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Druhy elektrických signálů: 

 analogové signály, 
analogové signály jsou použity na příklad pro snímání hladiny, průtoku, pH, zákalu, 
frekvence čerpadla, atd. Lze u nich nastavit alarmní a pracovní meze pevné nebo proměnné 
v čase. Analogové výstupy se používají nejčastěji pro přenos výšky hladiny z vodojemu na 
zobrazovač umístěný v čerpací stanici a pro řízení otáček čerpadla. 

 binární signály, 
binární signály jsou použity pro snímání vstupů do objektu, poruch, stavů chodu a klidu 
pohonů apod. Je možné zpracovat i více signálů, takže výsledný stav vznikne jejich 
kombinací. Binárními výstupy mohou být řízena čerpadla, ovládací armatury a další akční 
členy. Na jeden výstup může být připojeno i více akčních členů.  
 
Navržený SCADA systém musí pracovat nejen s původními, ale i odvozenými veličinami. 
Mezi odvozené veličiny patří příkladně celkový průtok. Ten je odvozen od měření průtoku 
pomocí pulzního vysílače tak, že jednotlivé pulsy jsou ukládány do čítače a potom 
přepočítány na celkový průtok udávaný přímo v požadovaných jednotkách. Např. pulzní 
vysílač na vodoměru dává 1 puls na každých 100 litrů. Potom 10 pulsů představuje 1000 
litrů, což je 1 m3. Jednotka m3 je zpravidla v tomto případě požadovanou výstupní 
jednotkou. 
Odvozenou veličinou je také změna obsahu registru a využívá se k získávání informace ve 
volitelných časových intervalech (denních a měsíčních) o celkových protečených 
množstvích. 
Odvozená veličina střední hodnoty slouží k výpočtu průměru za zvolený časový interval 
avšak pouze u analogových veličin, jakým je příkladně průměrný průtok za časovou 
jednotku. 
Odvozené veličiny minimálních nebo maximálních hodnot slouží k nastavení mezí ve 
zvoleném časovém intervalu. 
Odvodit lze také délku trvání určitého stavu na binárních a analogových vstupech za 
časovou periodu (den, měsíc, rok), na příklad tzv. motohodiny, tj. provozní doba chodu 
čerpadel. 
Odvozená veličina „počítadlo stavu“ slouží k určení počtu přechodů z jednoho stavu do 
druhého, na příklad četnost spouštění čerpadla. 
Odvozené analogové veličiny se na telemetrické stanici používají na zadávání analogových 
hodnot pro následnou algoritmizaci, např. procentuální zadání žádané polohy ventilu atd. 
Odvozené binární veličiny se využívají při algoritmizaci nejčastěji jako pomocné 
proměnné určující dobu blokování pohonu nebo alarmu. Ze dvou hodnot ve volitelných 
časových intervalech lze získat informace o průtoku v čase, podobně lze získat informace o 
průměrných, minimálních a maximálních hodnotách sledované veličiny. Využít lze také 
funkci integrátor, odvozenou veličinu trvání stavu, počítadlo stavu nebo pomocné veličiny, 
např. vypočítané analogové hodnoty pro procentuální zadání žádané polohy ovládací 
armatury.  
Využitím těchto technických a SW prostředků je umožněno lokální řízení jednotlivých 
zařízení přímo na vodárenských objektech nebo při zjištění odchylek od provozního 
nastaveného stavu přenos a prezentaci informací na centrální vodárenský dispečink 
k dalšímu zpracování. Přenos a vzdálené řízení musí být zabezpečeno i v případech, kdy 
řízení lokální technologie vyžaduje kooperaci a informace z jiných vodárenských objektů a 
prvků vodárenského systému, např. při řízení tlakových poměrů v distribuční síti, řízení 
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čerpání ze zdrojů surové vody, řízení náhradního zásobování vodou určitého vodovodu 
z jiných zdrojů apod. 
Na telemetrický a řídicí systém by měla (musí) navazovat SW informační nadstavba, tzv. 
podnikový informační systém ERP, která bude poskytovat managementu vodárenské 
společnosti komplexní informace, nejen nutné pro zvládání mimořádných událostí, ale 
zejména jeho výstupy slouží pro ekonomické řízení společnosti jako takové. Návrh 
struktury a rozsahu systému ERP již není součástí disertační práce. 
 

 
Obr. č. 30: Schéma struktury ASŘ vodárenského systému 

 

8.2. Proces řízení jímání vody z vodních zdrojů 
Z technologického hlediska jde o základní objekt vodárenské soustavy. Druh a počet 
zdrojů konkrétní vodárenské společnosti je dán lokalitou, v níž společnost působí. Zdroje 
jsou závislé na přírodních a klimatických podmínkách, na počasí a dalších faktorech. 
Dostatečné zabezpečení vodárenské lokality kapacitními zdroji je předmětem působnosti 
vývojových útvarů vodárenské společnosti a je základem pro možnost řešení mimořádných 
situací. 
 
Popis automatického řízení čerpání podzemní vody 
Způsob automatického čerpání vody z podzemních zdrojů vychází z požadavku spojitého 
čerpání s cílem udržování hladiny podzemní vody ve stanovených mezích a z rozdílné 
kvality vody v jednotlivých vrtech nebo studnách. 
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Těmto základním požadavkům je podřízen výběr technických prostředků, zvolená strategie 
čerpání a řídící program. 
Pro pohon ponorných čerpadel slouží asynchronní motor napájený z řízeného frekvenčního 
měniče, který sám řídí rozběh a doběh motoru podle předem zvolených parametrů. 
Nastavení parametrů se provede přímo na ovládacím panelu frekvenčního měniče při 
uvádění zařízení do provozu. 
Cílem čerpání je čerpat vodu z vrtů do akumulace tak, aby celkový průtok vody do 
akumulace odpovídal požadované hodnotě. Požadovaná hodnota je daná celkovým 
okamžitým průtokem na odtoku z akumulace. 
Pohon čerpadla v každém vrtu lze ovládat buď lokálně, nebo pomocí algoritmů řídicího 
systému. Volba způsobu ovládání se děje přepínačem na ovládací skříňce umístěné u 
každého pohonu u vrtu.  
Lokální ovládání znamená ovládání z ovládací skřínky u čerpadla ve vrtu. Čerpadlo lze 
zapnout nebo vypnout a lze plynule měnit jeho výkon. 
Ovládání čerpadel je možné dvojím způsobem. První způsob umožňuje ruční ovládání z 
ovládacího panelu na čerpací stanici, zpravidla náležející k úpravně vody. Příslušné 
čerpadlo musí být předtím nastaveno do režimu "ručně" přepínačem na ovládacím panelu 
na čerpací stanici. Čerpadlo lze zapnout, vypnout a zvyšovat nebo snižovat jeho výkon.  
Druhý režim je plně automatický a zabezpečuje ho programovatelný automat (PLC). 
Zvolené čerpadlo musí být z ovládacího panelu na čerpací stanici nastaveno do režimu 
"automat". Z ovládacího panelu na čerpací stanici lze do PLC zadávat provozní meze 
(např. zapínací a vypínací hladinu v akumulaci). Pro automatický režim má každé 
čerpadlo, které má frekvenční měnič, zadán svůj minimální a maximální výkon v podobě 
průtoku v l/s.  
V případě použití odstředivého čerpadla je nutno s ním spojenou vývěvu zapínat a vypínat 
v závislosti na stavu vodní hladiny v podtlakové nádobě spojené s vývěvou. Výška hladiny 
je snímána zpravidla kontaktními snímači na 3 úrovních. Nejníže je snímač pro minimální 
hladinu, jejíž dosažení signalizuje nízké vakuum. Od tohoto signálu je odvozen alarm. 
Vývěva čerpadla je zapínána výše umístěným snímačem a vypínána nejvýše umístěným 
snímačem.  
Signály od všech tří snímačů jsou zavedeny do řídicího systému. Řízení chodu vývěvy je 
však místní.  
Dosažení zapínací hladiny, tj. při poklesu hladiny v akumulaci pod nastavenou mez, 
způsobí zapnutí všech čerpadel na minimální výkon (průtok). Ve skutečnosti se zapnou 
jenom čerpadla, která nejsou ovládána lokálně, nejsou v režimu "automat" a nejsou v 
poruchovém stavu. Dále se periodicky s proměnnou délkou periody, nastavitelnou z 
ovládacího panelu na čerpací stanici, testuje okamžitý celkový průtok do akumulace. V 
případě, že je tento průtok v mezích, které je možno zadat z ovládacího panelu, řídicí 
systém neprovede žádný zásah. 
V případě, že se okamžitý průtok z jakéhokoliv důvodu například zmenší, je nutno zvýšit 
výkon alespoň jednoho čerpadla ve vrtech. Tady hraje důležitou roli předem určené pořadí 
čerpadel, které je dáno kvalitou vody jednotlivých vrtů. Pořadí vrtů lze zadávat z 
ovládacího panelu na čerpací stanici. Toto pořadí určuje čerpadlo, u kterého řídící systém 
zvýší výkon v případě, že je nutno zvýšit celkový průtok z vrtů. V případě, že první 
čerpadlo v pořadí ještě nepracuje na maximální výkon, zvýší se výkon právě u něho, ale 
nejvíc na jeho maximální výkon. V případě, že první čerpadlo už pracuje na maximální 
výkon, ale druhé ještě ne, zvýší se výkon u druhého čerpadla, ale nejvíce na jeho 
maximální výkon. V případě, že první dvě čerpadla už pracují na maximální výkon a třetí 
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ještě ne, zvýší se výkon u třetího čerpadla, ale nejvíce na jeho maximální výkon atd.). 
Zvýšení výkonu čerpadla (průtoku) je dáno rozdílem: požadovaná hodnota celkového 
průtoku mínus okamžitý celkový průtok z vrtů. 
To, že čerpadlo pracuje na určitém výkonu, znamená, že tento výkon je od čerpadla 
požadován. Ve skutečnosti čerpadlo takový výkon dávat nemusí (např. z důvodu poškození 
potrubí, případně je čerpadlo v místním ovládání). Jde o to, aby řídicí systém zabezpečil 
zvýšení výkonu u dalšího čerpadla v pořadí v případě, že čerpadlo v pořadí před ním v 
dané chvíli toto zvýšení výkonu z výše uvedených důvodů zabezpečit nemůže. Požadovaný 
výkon v podobě požadovaného průtoku pro příslušné čerpadlo je pak zabezpečován pro 
každé čerpadlo zvlášť tak, že řídicí systém se snaží pro každé čerpadlo udržovat jeho 
požadovaný průtok (± tolerovaná mez), tj. periodicky (periodu lze pro každé čerpadlo 
zadat z ovládacího panelu, včetně tolerované odchylky) testuje jeho aktuální průtok a v 
případě potřeby zvýší nebo sníží otáčky čerpadla. V případě, že průtok je velký, dochází ke 
snižování výkonu úplně analogicky jako v případě zvyšování, jenom v opačném pořadí 
čerpadel. Takto se dosahuje plynulého čerpání z vrtů podmíněného stejným množstvím 
vody přitékající do akumulace jako z ní odtékající. Přesto je vhodné umožnit v řídicím 
systému zadání výšky hladiny v akumulaci, při jejímž překročení se čerpání z vrtů vypne v 
případě, že je vypnuté čerpání z akumulace. Návrh rozsahu ASŘ je uveden v tab. č. 9. 
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Tabulka č. 9: Prostředky ASŘ podzemních zdrojů 
 
Prostředky MaR – podzemní zdroje 
Snímače 
Měřená veličina Název snímače Princip měření Místo měření 
Výška hladiny Ponorný snímač hladiny Tenzometrický Vrty,studny 
Hydraulický tlak Snímač tlaku Tenzometrický Potrubí od ponor.čerp. 
Průtok okamžitý Průtokoměr Indukční Potrubí od ponor.čerp. 
Průtok celkový Vodoměr s impuls.výst. Mechanický Potrubí od ponor.čerp. 
Elektrický proud Snímač proudu Elektronický Frekvenční měnič čerp. 
Otáčky  Snímač otáček Elektronický Frekvenční měnič čerp. 
Elektrický příkon Elektroměr s impuls.výst. Elektronický Rozvaděč, přípojka nn 
Ztráta napětí Snímač poklesu napětí Elektronický Rozvaděču vrtu,studny 
Výška hl. u evak. Snímač hladiny při evak. Kontaktní Podtlaková nádoba 
Akční členy 
Regulovaná veličina Název výkonného členu Druh regulace Místo  
Množství vody Ponorné čerpadlo Spojitá Vrty,studny 
Množství vody Odstředivé čerpadlo Stupňová Sběrná studna, jímka 
Podtlak Vývěva Stupňová Podtlaková nádoba 
 
Popis automatického řízení čerpání povrchové vody 
Většinou jde o čerpání povrchové vody z jezer, v našich podmínkách zpravidla vzniklých 
těžbou štěrků. Čerpadla jsou v těchto případech umístěna nad vodní hladinou a je tudíž 
nutné provádět jejich vakuování. 
Za tím účelem je čerpadlo osazeno podtlakovou nádobou opatřenou třemi kontaktními 
snímači. Signály od všech tří snímačů jsou zavedeny do řídicího systému. Řízení chodu 
vývěvy je však místní.  
Po otevření ventilu umístěného mezi nátokem a čerpadlem je zapnuta vývěva. V okamžiku 
úplného zaplavení čerpadla a tomu odpovídající výšky hladiny vody v podtlakové nádobě 
dojde ke spuštění čerpadla. Současně je otevřen ventil na výtlačném potrubí do úpravny 
vody. Potom je vypnuta vývěva. 
Na výtlačném potrubí je nainstalován snímač tlaku. Nedosáhne-li do určité doby tlak 
v potrubí předepsané hodnoty, dojde k vypnutí čerpadla. 
Čerpadla bývají dvě a jejich výběr může být libovolný nebo stanovený počtem provozních 
hodin každého čerpadla. O provozu čerpadel informují signály připravenost vybraného 
čerpadla, chod, porucha, zapnuto, vypnuto. 
O správné funkci a průběhu evakuace čerpadel vypovídá úroveň vodní hladiny 
v podtlakové (evakuační) nádobě. Výška hladiny je snímána obvykle ve třech úrovních 
umístěnými elektrodami. Informace o zaplavení všech elektrod je přenášena na velín 
úpravny vody. Kromě toho signálem z elektrod je řízen chod vývěvy. 
Při změně čerpadel je nutné vypustit evakuační nádobu, která je pro pár čerpadel společná. 
Urychlení vypouštění se dosahuje odvzdušňovacím ventilem rovněž ovládaným místním 
řídicím systémem. Na správnou funkci odvzdušňovacího ventilu lze usoudit z rychlého 
poklesu hladiny vody. 
Stav čerpadel lze dlouhodobě posuzovat z hodnot teplot ložisek motoru a čerpadla, 
elektrického proudu, otáček a počtu provozních hodin.    
V objektu čerpací stanice je umístěn místní řídicí systém a radiomodem, který je použit 
z důvodu větší vzdálenosti jezera (několik set metrů) od úpravny vody. 



   

_________________________________________________________________________________________________ 

 - 118 -  

Zcela jinak se odebírá surová voda z údolní nádrže (přehrady). Je to dáno umístěním 
navazujících technologických zařízení, která jsou u paty přehradní zdi a jsou všechna pod 
úrovní hladiny vody v přehradní nádrži. Čerpadla nejsou v tomto případě používána. Voda 
je odebírána z několika nátoků umístěných v různých hloubkách v odběrném 
objektu přehradní nádrže. Automaticky nebo po volbě obsluhou je otevírán zvolený nátok 
na základě měření kvality surové vody.  
Jsou měřeny hodnoty teploty vody, pH, rozpuštěného kyslíku a zákalu a jejich signály jsou 
také přivedeny do místního řídicího systému.  
Místní řídicí systém pro každý vodárenský objekt je představován programovatelným 
automatem (PLC) nebo koncovou stanicí. Programovatelný automat může pracovat 
s nadřazeným řídicím systémem (vodárenským dispečinkem) nebo zcela samostatně, 
nezávisle na něm. 
Tento automat potřebuje k svému provozování v plném rozsahu nadřazený řídicí systém 
(vodárenský dispečink). Při výpadku spojení (rádiového) pokračuje v omezené činnosti, na 
příklad ve sběru a ukládání dat. Po obnovení spojení a po odeslání dat uložených na stanici 
v době výpadku spojení přechází automaticky do normálního režimu. Rozsah veličin  ASŘ 
je navržen v tab. č. 10.  
 
Tabulka č. 10: Prostředky automatizace povrchových zdrojů 
 
Prostředky MaR – povrchové zdroje 
Snímače 
Měřená veličina Název snímače Princip měření Místo měření 
Výška hladiny Ponorný snímač hladiny Tenzometrický Akumulační jímka 
Hydraulický tlak Snímač tlaku Tenzometrický Potrubí od čerpadla 
Průtok okamžitý Průtokoměr Indukční Potrubí od čerpadla 
Průtok celkový Vodoměr s impuls.výst. Mechanický Potrubí od čerpadla 
Elektrický proud Snímač proudu Elektronický Rozvaděč 
Elektrický příkon Elektroměr s impuls.výst. Elektronický Rozvaděč, přípojka nn 
Ztráta napětí Snímač poklesu napětí Elektronický Rozvaděč ,hlavní rozvaděč 
Výška hladiny u evak. Snímač hladiny při evak. Kontaktní Podtlaková nádoba 
Výška zaplavení Plovákový snímač Kontaktní Čerpací jímka 
Teplota vody Snímač teploty Odporový Odběrný objekt 
pH Měřič pH Elektrochem. Odběrný objekt 
Obsah nerozp.látek Měřič nerozp.látek Optoelekton. Odběrný objekt 
Obsah kyslíku Měřič rozpuštěného kysl. Elektrochem. Odběrný objekt 
Akční členy 
Regulovaná veličina Název výkonného členu Druh regulace Místo  
Množství vody Čerpadlo Stupňová ČS u zdroje povrch.vody 
Množství vody Šoupátko Stupňová ČS u zdroje povrch.vody 
Množství vody Ventil s elektropohonem Stupňová ČS u zdroje povrch.vody 
Podtlak Vývěva Stupňová Podtlaková nádoba 
 

8.3. Proces řízení kvality vody v úpravně 
Výrazná změna kvality surové vody způsobená zejména kontaminací nebezpečnými nebo 
zvlášť nebezpečnými látkami může úpravnu vyřadit z provozu. Riziko nečekaného 
vyřazení snižuje on-line sledování[26]: 

 kvality přívodu surové vody ze zdroje k úpravně včetně on-line informací o přítoku 
vody do úpravny v l.s-1, 
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 komplexní sledování úpravárenského procesu surové vody na vodu pitnou, viz 
obrázek č. 31, 

 sledování výstupních parametrů o průtoku, tlaku a úrovni zdravotního zabezpečení 
pitné vody před vstupem do distribučního systému. 

 

 
Obr. č. 31: Schéma sledování úpravy surové vody na vodu pitnou[14]. 

 
Na úpravnu vody (do sběrné studny) je voda čerpána z vrtů, přičemž čerpání je zpravidla 
řízeno místní automatikou podle množství načerpané vody. 
Od hladiny vody sběrné studny je do řídicího systému přivedena informace o doplňování 
sběrné studny. Před sběrnou studnou je voda chemicky upravována ve speciálním zařízení. 
Toto zařízení pracuje zcela autonomně. V něm je dávkována chemická látka (síran hlinitý) 
dávkovacím čerpadlem, u kterého je monitorován chod čerpadla. Dávkovací čerpadlo 
pracuje v autonomním místním režimu s nastavenou konstantní dávkou. Při doplňování 
sběrné studny se místní automatikou spustí dávkovací čerpadlo (signálem doplňování 
sběrné studny). 
Na úpravně vody je voda filtrována přes zapouzdřené pískové filtry. Provoz filtrů je zcela 
autonomní. Praní filtrů je prováděno ručně obsluhou podle technologického předpisu. 
Úpravy nutné pro zavedení automatizované filtrace spočívají v náhradě ventilů s ručním 
ovládáním  za ventily s elektropohonem.  
Čerpání vody do vodojemu je řízeno místní automatikou, která vychází z měření hladiny 
vody ve sběrné studni. Čerpání je blokováno od maximální hladiny na vodojemu, toto si 
ovšem vyžaduje přenos této informace na čerpací stanici kabelem nebo rádiem přes 
dispečink.  
Řídicím systémem budou monitorovány signály chod a porucha čerpadel a maximální 
hladina ve vodojemu.  
Na úpravně vody bude měřeno množství odebrané vody. Signál z optického snímače 
umístěného na vodoměru je přiveden na frekvenční převodník, jehož výstupem je impulsní 
signál celkového množství vody a analogový výstup okamžitého průtoku. Za ručním 
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ventilem na výtlačném potrubí do vodojemu je vodoměr pro měření celkového množství 
prací vody. 
Dále je vhodné sledovat a přenášet na dispečink informace o ztrátě napětí v rozvaděči 
nízkého napětí, vstupu do objektu, potvrzení vstupu a porušení přepěťové ochrany. 
Do potrubí před filtry je automaticky dávkován chlor. Dávkovací čerpadlo pracuje v  
místním režimu s nastavenou konstantní dávkou. Dávkovací čerpadlo je spouštěno 
současně s čerpadly na výtlaku do vodojemu. Je navrženo sledování impulsů jednotlivých 
dávek (skutečné množství) dávkovacího čerpadla přes snímač průtoku. Vyhodnocení 
poruchy dávkovacího čerpadla bude provedeno SW prostředky a to: správný chod bude 
vyhodnocen v případě, kdy budou na vstup systému docházet pravidelné impulsy 
jednotlivých dávek při spuštěném čerpání, porucha bude vyhodnocena v případě, kdy po 
přesně definovanou dobu nebudou na vstupu zaznamenány impulsy jednotlivých dávek. 
Spotřebu elektrické energie je možno měřit je-li nainstalován elektroměr s impulsním 
výstupem a oddělovacím obvodem, který dovoluje připojení výstupních impulsů na binární 
vstupy telemetrické stanice. Mohou být měřeny tyto veličiny: činná práce ve vysokém i 
nízkém tarifu, 1/4hodinové maximum, případně další.  
Měření elektrické energie představuje veličinu, jejímž dlouhodobým sledováním a 
vyhodnocováním spolu s dalšími veličinami (tlakem, provozními hodinami aj.) dává 
dostatečné podklady pro posouzení stavu technologických zařízení objektu s ohledem na 
jejich technické opotřebení. 
Přenos dat na dispečink je radiomodemem umístěným v rozvaděči ASŘ spolu 
s telemetrickou stanicí, která zajišťuje vedle zpracování signálů i komunikaci úpravny 
vody s dispečinkem. Přenosová anténa je umístěna na stožáru. Propojení antény 
s radiomodemem je zajištěno koaxiálním kabelem. 
 
Podrobný popis řídicího systému úpravny vody by značně překročil rámec této práce a 
nebude proto uváděn. Budou ale navržen rozsah  veličin, které jsou z hlediska návazností 
úpravny vody na ostatní objekty a řízení úpravny při mimořádných událostech důležité. 
Tyto veličiny jsou dvojího druhu: 

 technologické veličiny, 
 provozní veličiny. 

 
Nejčastěji vyskytujícími se technologickými veličinami jsou výšky hladiny ve sběrných 
nádržích a akumulačních nádržích. Slouží nejenom k řízení automatického čerpání na 
vodojemy, ale také k informování dispečera o připravenosti vodárenské soustavy 
k distribuci vody. K technologickým veličinám patří dále hydraulické tlaky sloužící 
při řízení soustavy čerpadla na výtlačném potrubí do vodojemu. Hodnoty tlaků jsou 
přenášeny také na dispečink. 
Provozní veličiny je možno rozdělit na: veličiny vstupující (vstupní) do procesu úpravy 
vody a veličiny z procesu vystupující (výstupní). 
Veličinami vstupními jsou: množství surové vody, množství jednotlivých chemických 
látek, množství plynů (kyslík), spotřebovaná elektrická energie a množství prací vody. 
Všechny navržené veličiny jsou sledovány a jejich hodnoty jsou vztaženy k určitému 
časovému úseku (tab. č.11). 
Veličinou výstupní je množství upravené vody načerpané do vodojemů.  
 
Tabulka č. 11: Prostředky automatizace úpravny vody (uvedeno v příloze I.) 
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8.4. Proces řízení čerpací stanice 
Řídicí systém velké čerpací stanice je tvořen z automatu PLC a výkonného PC 
s instalovaným SW systémem, který se chová vůči centrálnímu vodárenskému dispečinku 
jako podřízený lokální automat. Návaznost systému ASŘ na technologii čerpací stanice 
bude provedena prostřednictvím rozvaděče ASŘ. Na svorkovnici tohoto rozvaděče jsou 
soustředěny veškeré signály potřebné pro požadované řízení a monitoring technologie 
čerpací stanice. 
Základní koncepce ASŘ vychází z požadavků na provedení automatizace provozu čerpací 
stanice a z požadavku na realizaci přenosu informací z čerpací stanice na centrální 
vodárenský dispečink. 
ASŘ čerpací stanice je rozdělena do tří úrovní: 

 základní - technologická úroveň je tvořena přístroji MAR, které zabezpečují spojité 
a diskrétní měření technologických parametrů pomocí příslušných čidel a snímačů, 
vykonávání přímých zásahů do technologického procesu pomocí akčních členů pro 
ovládání a regulaci a styk s obsluhou pomocí signalizačních, ukazovacích a 
ovládacích prvků, 

 střední - procesní úroveň řízení je tvořena programovatelnou procesní stanicí (PLC) 
propojenou s radiomodemem, 

 Dispečerská - tato úroveň řízení je tvořena dispečerským pracovištěm na bázi 
výkonného PC se SW vybavením. Sledované hodnoty jsou zobrazovány na 
monitoru operátorského pracoviště. Pro každý technologický uzel je vytvořena 
technologická mimika (schéma), na které budou přehledně zobrazovány sledované 
provozní hodnoty a stavy. Dispečerská úroveň řízení zabezpečuje tyto funkce: 
komunikaci s procesní úrovní řízení a vizualizaci technologického procesu, systém 
poruchových hlášení, dálkové vydávání povelů pro automatické řízení technologie, 
přímé dálkové ovládání vybraných akčních členů a pohonů, zajištění rádiového 
přenosu informací a dat, archivaci dat, tisky protokolů a žurnálů.   
 

Veškeré postupy obsluhy při řízení provozu vycházejí ze stávajících postupů a předpisů 
pro ovládání technologie čerpací stanice.  
Dle místa ovládání technologie čerpací stanice rozlišujeme způsoby: 

 SYSTEM - ovládání akčních členů regulací, uzavíracích armatur, pohonů čerpadel 
a kompresorů prostředky řídicího systému (PLC, operátorského pracoviště), 

 MÍSTNÍ - u akčních členů a elektricky ovládaných armatur a agregátů je umožněno 
ovládání z místa pohonu, a to po přepnutí přepínače deblokační skříňky do polohy 
místního ovládání. Ovládání z „místa“ je nouzové a bude využíváno při opravách a 
ovládání v případě havarijních stavů. Při přepnutí na místní ovládání přeruší systém 
ovládání daného členu a související technologický uzel vyřazuje z automatické 
regulace a ovládání prostředky AŘS. (Např. při přepnutí kteréhokoli čerpadla do 
místního ovládání je vyřazeno z ovládání přes AŘS celé příslušné čerpání na daný 
směr). Po opětovném přepnutí na SYSTEM řídicí systém automaticky přebírá 
řízení a přechází do režimu manuálního ovládání z operátorského pracoviště. 

 
Dle způsobu řízení rozlišujeme režimy činnosti: 

 MAN - režim ručního dálkového ovládání akčního členu, uzavíracích armatur, 
pohonů čerpadel a dmychadel  prostředky ŘS. Operátor zadává pomocí klávesnice 
přímo hodnotu otevření akčního členu v rozsahu 0 - 100%, zadává povel pro 
otevření nebo zavření armatur, zapnutí nebo vypnutí pohonů. V tomto režimu 
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systém odpojuje výstup regulátoru. Po přepnutí daného členu do režimu MAN se 
přeruší automatické ovládání daného členu a související technologický uzel se 
rovněž vyřazuje z automatické regulace, 

 AUT - režim automatické regulace na žádanou velikost dané hodnoty dle 
naprogramovaných algoritmů.  

Podmínky přechodu z režimu MAN do režimu AUT jsou dvě: 
 všechny členy ovládané daným regulačním obvodem musejí být přepnuty na 

ovládání „automat“, 
 Regulovaná veličina a s ní související veličiny nesmí být ve stavu překročení 

alarmní úrovně. 
 
Voda může být do čerpací stanice přivedena gravitačně řádem z vodojemu nebo z 
akumulační nádrže. Voda je vedena do jedné nebo více komor vodojemu (akumulace), na 
jednotlivých větvích jsou osazeny uzavírací klapky s elektropohonem. Za vstupem do 
čerpací stanice je osazen uzávěr s elektropohonem. Na uzávěru je analogově měřena 
poloha uzávěru. Ovládání uzávěru je odvozeno od výšky hladiny v akumulaci, která je 
měřena ultrazvukovým měřičem výšky hladiny. Uzavírání přítoku (nátoku) je řízeno 
v závislosti na času. Na nátoku je měřen tlak a průtok. Odběry z jednotlivých komor jsou 
provedeny přes uzavírací klapky s elektropohony na společné odběrné potrubí s odbočkami 
pro připojení sacích potrubí jednotlivých čerpadel. 
Z čerpací stanice je možné čerpat přímo do více vodojemů a přes šachty je možné provádět 
odbočení čerpání na další vodojem. 
Dodávka vody na vodojem je řízena v automatickém režimu hladinou tohoto vodojemu 
nebo s možností dálkového zapnutí z centrálního vodárenského dispečinku, případně 
manuálním řízením z operátorského PC nebo ručním řízením na čerpací stanici. Dodávka 
je zajištěna čerpadly pracující jako provozní nebo rezervní. Výtlačné potrubí každého 
čerpadla je osazeno uzavíracími šoupátky s elektropohonem, kdy spouštění a vypínání 
čerpadel je do uzavřeného výtlaku. Blokování chodu čerpadel je od minimální hladiny 
akumulace čerpací stanice a max. hladiny vody na vodojemu. Prostřednictvím řídicího 
systému je možné nastavit režim provozu jednotlivých čerpadel podle počtu jejich 
provozních hodin. 
Na společném výtlačném potrubí je osazen indukční průtokoměr pro měření okamžitého 
průtoku a celkového množství. Tyto hodnoty budou přenášeny na centrální vodárenský 
dispečink. 
Podmínkami pro spuštění čerpání na zvolený směr  bude: provozní hladina v akumulaci, 
otevření alespoň jedné klapky na odběru akumulace, otevření klapky na výtlačném potrubí 
do vodojemu, zavření klapky na výtlaku čerpadla, nedosažení maximální hladiny ve 
vodojemu a není provozní porucha. 
Chod je blokován od minimální hladiny akumulace, od zavřené polohy klapky odběru 
akumulace, zavřené polohy klapky na výtlačném potrubí, čerpání a maximální hladiny 
v daném vodojemu. 
Na čerpací stanici může být dále dávkovací zařízení chloru, měření obsahu chloru ve vodě, 
měření úniku chloru do ovzduší, měření pH a zákalu. Soupis všech potřebných signálů je 
navržen v tab. č.12. 
Z pohledu centrálního vodárenského dispečinku se celý systém ASŘ čerpací stanice bude 
jevit jako samostatná programovatelná stanice. 
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Řízení čerpací stanice bude realizováno procesní stanicí PLC. Stanice má modulární 
strukturu, proto může být optimálně navržena na požadovaný počet vstupních a výstupních 
signálů a je možné její případné rozšíření. Stanice bude instalována v rozvaděči ASŘ. 
 
Tabulka č. 12: Prostředky automatizace čerpací stanice (uvedeno v příloze II.) 

8.5. Proces řízení automatizace ve vodojemech 
Dalším rizikovým vodárenským objektem z hlediska rizika narušení jsou vodojemy. Nejen 
že hrozí akutní kontaminace pitné vody z antropogenních důvodů, ale při větším poškození 
objektu a jeho technologického vybavení násilným činem i narušení dodávek vody do 
distribučního systému. Pro snížení daného rizika je vhodné dálkově monitorovat a 
vyhodnocovat minimálně následující informace: 

 sledování přítoku a odtoku vody z VDJ a hodnocení doby jejího zdržení a 
čerstvosti, 

 sledování teploty vody a následného řízení její obměny, 
 hodnocení úrovně jejího zdravotního zabezpečení, popř. řízení její dochlorace, 
 kontrola bezpečnostních prvků před vniknutím do objektu. 

 
Vodojemy, které vykazují sice vysoké riziko ohrožení, ale umožňují v současné době i 
poměrně snadnou a kvalitní možnost ochrany. Největším rizikem při nedostatku vody ve 
zdrojích pro nouzové dodávky především subjektům kritické infrastruktury a požární 
zabezpečení staveb je vlastní vodovodní síť, především její hydraulická účinnost. Za 
určitých podmínek může zčásti nebo zcela zamezit dodávkám vody prostřednictvím 
trubních řadů. Pro snížení tohoto rizika je nutné znát nejen aktuální hydraulické parametry 
sítě, ale mít možnost, dle reálné situace, je v průběhu krizového stavu jednoduchým 
způsobem měnit. 
Vodojemy lze rozdělit do dvou skupin: 

 První skupinou vodojemů jsou takové, které jsou propojeny pouze s čerpacími 
stanicemi a spotřebištěm. Jsou doplňovány podle výšky své hladiny, která je 
měřena tenzometrickým snímačem chráněným přepěťovou ochranou. Výška 
hladiny je přenášena na dispečink. Výška hladiny ve vodojemu bývá také měřena 
hydrostatickým snímačem tlaku našroubovaným na vodorovně položenou trubku 
zaústěnou do nádrže vodojemu. Její konec je nad dnem a představuje nulovou 
výšku hladiny. Minimální a maximální hladiny ve vodojemu jsou snímány 
plovákovými spínači. Maximální hladina je nastavena pod úrovní přepadu. 
Překročení hladiny je hlášeno jako alarm na dispečink. V případě poruchy měření 
hladiny tenzometrickým snímačem je dán povel k vypnutí čerpání do vodojemu od 
plovákového spínače minimální hladiny. Vstup do objektu je zajištěn 
infračerveným čidlem nebo dveřním kontaktem. Informace o vstupu do objektu je 
přenášena na dispečink. Potrubí do spotřebiště je opatřeno ventilem 
s elektropohonem se snímáním otevřené a zavřené polohy ventilu. Na tomto potrubí 
je také vodoměr s impulsním snímačem celkového množství vody.  

 Do druhé skupiny patří vodojemy, které jsou vzájemně propojeny. Spolu 
s čerpacími stanicemi a spotřebišti tvoří jednu soustavu, v projektové dokumentaci 
bývá celá soustava znázorněna hydraulickým schématem. Vzhledem k rozdílným 
nadmořským výškám vodojemů je nutné, aby výše položené vodojemy byly 
opatřeny ventily s elektropohonem doplněným záložním zdrojem zabraňujícím 
vytečení vodojemu v případě výpadku elektrického proudu. K přenášeným 
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signálům na dispečink přistupuje informace o stavu záložního zdroje. Prostředky 
MAR u těchto vodojemů jsou stejné jako u první skupiny. Plovákové snímače 
hladiny bývají tři: pro maximální, uzavírací a otevírací hladinu. Vodoměry pro 
měření celkového množství vody se instalují i na potrubí na nátoku.   

 
Jedná se o tzv. akumulační zásobníky vody dovolující udržovat v síti vodu o požadovaných 
parametrech (především tlaku) i při značně se měnících nárocích na odebírané množství. 
Soupis všech potřebných signálů je navržen v tab. č.13. 
 
Tabulka č. 13: Prostředky automatizace vodojemů 
 
Prostředky MaR 
Snímače 
Měřená veličina Název snímače Princip měření Místo měření 
Výška hladiny Ponorný snímač hladiny Tenzometrický Ve vodojemu 
Výška hladiny Snímač tlaku Tenzometrický U dna vodojemu 
Průtok celkový Vodoměr s impuls.výst. Mechanický Nátok., výtok.potrubí 
Poloha ventilu Snímač koncové polohy Kontaktní Ventil s elektropohonem 
Ztráta napětí Snímač výpadku napětí Elektronický Rozvaděč na VDJ 
Akční členy 
Regulovaná veličina Název výkonného členu Druh regulace Místo  
Množství vody Ventil s elektropohonem Stupňová Trubní armatury 
 

8.6. Proces řízení automatizace distribučních systémů pitných vod 
K nebezpečným částem výrobně distribučního systému patří zcela jednoznačně vodovodní 
sítě. Rizika sekundární kontaminace pitné vody zpravidla vznikají při haváriích a 
nedůsledném dodržování bezpečnostních zásad a provozních předpisů. Riziko 
nekontrolovaného šíření kontaminace pitné vody vodovodní sítí se sníží především:  

 on-line sledování a hodnocení množství realizované vody v distribuční síti, 
tlakových pásmech, jejích sekcích, nebo monitorovacích zónách, 

 sledování, případné dálkové řízení funkce redukčních ventilů (noční, denní režimy), 
přečerpávacích nebo tlakových stanic a dalších technologických objektů, 

 možnost dálkového ovládání strategických armatur na přivaděčích, páteřních 
řádech a vybraných místech rozvodné vodovodní sítě. 
 

Prostřednictvím vodovodní sítě přichází voda ke spotřebitelům. Z důvodu netěsnosti 
potrubí dochází, hlavně ve starých městských zástavbách, ke ztrátám. Výměna části snáze 
dostupného potrubí je prvním předpokladem pro snížení těchto ztrát. Druhým 
předpokladem je řízené snížení hydraulického tlaku v potrubí. Předchází mu zjištění 
poměrů ve vodovodní síti, vypracování zadání a strategie řízení tlaku. 
Zadání na řídicí systém optimalizace tlakových poměrů vodovodní sítě vychází z těchto 
základních požadavků:  

 omezení přetlaků v nízko položených částech vodovodní sítě, přičemž je vyloučena 
realizace dalšího tlakového pásma nížeji položeným vodojemem z důvodu vysoké 
investiční náročnosti,  

 řídicí systém nesmí způsobit při poruše kterékoliv své části přerušení dodávky 
vody, 
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 řízení tlaku ve vodovodní síti nesmí být ovlivněno čerpáním do vodojemů, odkud je 
voda do sítě přiváděna, 

 řízení tlaku musí být spojité. 
 

Vodovodní síť představuje regulovanou soustavu s měřícími a výkonnými členy 
umístěnými v potřebném počtu v místech sítě na základě analýzy poměrů v síti a jejím 
následným zjednodušením. Měřící členy jsou umístěny v měřící šachtě navazující na 
potrubí vodovodní sítě. Na potrubí je připojen tenzometrický snímač tlaku a vodoměr 
s impulsním vysílačem. Potrubí před přístroji je opatřeno ručním ventilem dovolujícím 
vyřadit měření z provozu, aniž by byla přerušena dodávka vody spotřebitelům. Všechny 
přístroje v měřící šachtě včetně infračerveného snímače pohybu hlásícího vstup do šachty 
jsou připojeny na společnou svorkovnici a kabelem propojeny s nadzemním pilířem, ve 
kterém je umístěn uzamykatelný rozvaděč s telemetrickou stanicí a radiomodemem. 
Výkonným členem je řídící ventil umístěn v redukční šachtě, kterou prochází přívodní 
potrubí z vodojemu. Na přívodním potrubí od vodojemu bude nainstalován tenzometrický 
snímač tlaku a vodoměr s impulsním vysílačem. Za ním bude na hlavním potrubí uzavírací 
ventil s elektropohonem dálkově ovládaným. Tímto ventilem se uzavírá přítok vody do 
distribučního potrubí. Před uzavíracím ventilem s elektropohonem je odbočka potrubí, ve 
kterém bude prováděno řízení tlaku. Na vstupu tohoto potrubí je připojen řídící ventil, 
který je opatřen analogovým vysílačem polohy. Vysílač dává informaci o stavu otevření 
řídícího ventilu. Umožňuje zavedení zpětné vazby při řízení výstupního tlaku. Za řídícím 
ventilem budou na odbočce potrubí nainstalovány ruční uzavírací ventil a za ním 
tenzometrický snímač tlaku a vodoměr s impulsním vysílačem. Přístroje umístěné 
v redukční šachtě, včetně infračerveného snímače pohybu osob, budou připojeny na 
společnou svorkovnici a kabelem propojeny s programovatelnou stanicí a radiomodemem. 
Koaxiálním kabelem je připojena anténa umístěná na stožáru stojícím vedle pilíře. 
Vzhledem k značné odlehlosti objektů od obydlených míst nabývá takové zabezpečení 
šachet na významu. Řídicí systém pracuje tak, že udržuje tlak v závislosti na spotřebě vody 
v oblasti příslušné měřící šachty. V denních hodinách je udržován tlak na vyšších 
hodnotách, protože je nutno zásobovat větší odběratele a zajistit přitom dostatečný tlak ve 
výškových budovách. V nočních hodinách je snížení tlaku odvozeno od určitého času a 
okamžitého průtoku vody v oblasti dané měřící šachty. Chování řízené soustavy je 
proměnlivé a regulační zásahy jsou časté, hlavně přes den a v období odběrových špiček. Z 
tohoto důvodu je řízení tlaků prováděno nepřetržitě a řídicí systém je trvale v provozu. 
Vybavení redukční šachty může být doplněno zdrojem napětí pro katodovou ochranu a 
měřením elektrického napětí v obvodu anoda-katoda. Tato veličina sloužící pro kontrolu 
správné činnosti katodové ochrany je přenášena na dispečink Soupis všech potřebných 
signálů je navržen v tab. č.14. 
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Tabulka č. 14: Prostředky automatizace distribuční sítě 
 
Prostředky MaR 
Snímače 
Měřená veličina Název snímače Princip měření Místo měření 
Hydraulický tlak Snímač tlaku Tenzometrický Na přívodním řadu 
Hydraulický tlak Snímač tlaku Tenzometrický Na zásobovacím řadu 
Průtok celkový Vodoměr s impuls.výst. Mechanický Na přívodním řadu 
Průtok celkový Vodoměr s impuls.výst. Mechanický Na zásobovacím řadu 
Poloha ventilu Snímač koncové polohy Kontaktní Ventil  elektropohonem 
Otevření říd.ventilu Převodník poloha-proud Elektronický Řídící ventil 
Otevření říd.ventilu Převodník poloha-proud Elektronický Řídící ventil 
Ztráta napětí Snímač výpadku napětí Elektronický Rozvaděč v pilíři 
Elektrické napětí  Převodník napětí-proud Elektronický Zdroj napětí 

katod.ochrany 
Akční členy 
Regulovaná veličina Název výkonného členu Druh regulace Místo  
Hydraulický tlak Řídící ventil Spojitá Redukční šachta 
Množství vody Ventil s elektropohonem Stupňová Přívodní řad, 

reduk.šachta 
 

8.7. Rozšířený návrh automatizace pro manažerský modul MISMI 
Na úrovni řízení celého distribučního procesu a možnosti rychlé reakce na řadu provozních 
nebo mimořádných událostí, velmi často závisí konečný výsledek, tj. minimalizovat 
vzniklá rizika, dodržovat kontinuální distribuci vody při požadovaném množství a kvality 
vody.  
Při vzniku mimořádné události nebo krizové situace se nutnost dálkového sledování a 
řízení technologie a zabezpečení objektů před úmyslným poškozením násobí. 
Prakticky jedinou možností, která garantuje tyto požadavky, je instalace a využívání 
telemetrických systémů pro řízení a monitoring vodárenských procesů. Tyto systémy musí 
být využívány nejen na samotných lokálních technologických objektech, ale musí 
umožňovat centrální vzdálený přístup pro řízení těchto objektů na úrovni centrálního 
vodárenského dispečinku a poskytovat další údaje pro potřeby managementu vodárenské 
společnosti  i pro řízení vodárenského systému v režimu mimořádné situace viz obrázek č. 
32. 
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Obr. č. 32: Návrh systémového řízení MISMI při mimořádných událostech[25]. 

 
Jedná se o systém sběru a přenosu dat z jednotlivých technologických zařízení 
vodárenského systému, jejich zpracování na lokání úrovni přímo u dané technologie 
pomocí programovatelných automatů a předem nastavených algoritmů a o zpracování na 
centrálním dispečerském počítači a následnou distribuci a prezentaci dat na různou 
podnikovou úroveň.  
V případě, že dojde k akceptaci deklarovaných požadavků na rozšířený systém sběru a 
prezentace dat pro management a krizové štáby vodárenských společností, které autor 
disertační práce navrhl, bude se jednat o SW datovou nadstavbu manažerského 
informačního systému pro řízení mimořádných situací, zkráceně  MISMI. 
 
Navržený systém MISMI předpokládá, že centrální dispečerský počítač bude tvořen 
vzájemně propojenými počítači systém zálohování „hot-standby“. Data z 
vodárenských technologií budou na tento počítač přenášeny pomocí privátní rádiové sítě 
nebo prostřednictvím GPRS přenosů, tzv. systémem WAN sítě (Wide Area Network). 
V rámci vodárenské společnosti budou data a souhrnné informace, jako výstup 
z dispečerského systému, distribuována prostřednictvím intranetových a internetových 
WEB aplikací, případně mohou být využity tzv. klientské licence SW systému SCADA 
využívající lokální podnikové sítě na principu  tzv. LAN (Local Area Network). 
 
Úroveň řízení je závislá, vedle znalostí managementu, na jeho informovanosti o 
probíhajících procesech. Je přirozené, že se zaváděním ASŘ, s rozvojem technických a 
programových prostředků dochází postupně i ke změnám v obsahové náplni řízení. Sběr 
technologických informací, jejich zpracování (vyhodnocování) stejně jako řešení běžných 
odchylek postupně přebírají technické prostředky a na samotném managementu zůstávají 
náročná řešení spojená s likvidací poruch, havárií, tj. řešení mimořádných událostí. Tedy v 
případech, kde člověk zůstává nenahraditelný. 
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Schematicky lze úrovně řízení znázornit následovně: 
 
Tabulka č. 15: Úrovně řízení vodárenské společnosti 

 
Úroveň 

 
Obsah 

 
Kompetence 

strategické 
řízení 
informační systém 

 
Plánování, rozvoj firmy, 
investice, majetek 

 
vrcholové vedení 

taktické  
řízení 
expertní systém 

 
Mimořádné situace, 
provoz, ekonomika  

 
vedení firmy 
krizový štáb  

operativní řízení 
dispečerské  
řízení 
expertní systém 

 
Výroba, distribuce, 
mimořádné situace 

 
provozní útvary 
dispečink 
krizový štáb 

 
Jak již bylo uvedeno, řízení vodárenského systému při provozních i mimořádných situacích 
lze rozdělit na tři úrovně řízení: 

 monitoring a řízení provozních, bezpečnostních a hydraulických hodnot 
vodárenských systémů (ASŘ) na úrovni dispečerského řízení vodárenských 
společností při standardních situacích,  

 expertní systém řízení vodárenského systému při mimořádných a krizových 
situacích pro potřeby vedení vodárenských společností a krizových štábů MISMI, 

 informační systém pro potřeby vedení společnosti a státní správy (systém ERP). 
 
První úroveň řízení, tj. dispečerské řízení při standardních provozních situacích není 
předmětem zkoumání. Na této úrovni je dostatek praktických zkušeností a jedná se zde 
jenom o využití technického a SW vybavení instalovaného na vodárenské společnosti pro 
tuto úroveň řízení v závislosti na velikosti a složitosti daného vodárenského systému. 
Druhá úroveň řízení představuje nový způsob expertního řízení při mimořádných situacích, 
tj. navržený systém informací MISMI. Na této úrovni se předpokládá využití informací 
z jednotlivých vodárenských procesů definovaných v předcházejících kapitolách 9.2.až 
9.6., tj. požadovaný nezbytný rozsah informací z dispečerského telemetrického systému 
pro potřeby MISMI 
V této kapitole jsou definovány další, nové požadavky na technickou vybavenost a 
doplnění ASŘ, struktury a výstupů údajů z telemetrického systému pro potřeby krizových 
štábů a managementu vodárenských společností, pro možné a efektivní řízení vodárenské 
sítě při mimořádných událostech.  
Třetí úroveň řízení představuje standardní podnikový informační systém, do kterého budou 
poskytovány souhrnné informace ekonomického a provozního charakteru a výrobě a 
distribuci vody. Tato úroveň řízení není součástí řešené problematiky. 
 
V následujících částech této kapitoly jsou uváděny věcné obsahy návrhů ASŘ a jejich účel, 
dále typy čidel potřebná pro měření a získávání dalších informací sloužící jako vstupní 
údaje do manažerského informačního systému, jako podpůrného systému pro rozhodování 
a řízení vodárenského systému v režimu mimořádných informací, kdy hrozí omezení 
množství či kvality vody pro subjekty veřejné infrastruktury a obyvatelstvu. 
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Současně jsou zde stručně uvedeny i navazující přínosy z realizace každého konkrétního 
využití takto získávaných informací. 
Pro přehlednost je požadavek na další informace zpracován tabulkovou formou s využitím 
systému číslování jednotlivých čidel a akčních členů, které zajišťují potřebné informace a 
data z vodárenských procesů a technologií pro řízení.  
Konkrétní prezentace těchto dat formou počítačových výstupů (grafů, sestav, tabulek, 
mimik) bude již součástí realizačních projektů jednotlivých vodárenských společností.  
Soupis všech potřebných signálů je navržen v tab. č.16. 
 
Tabulka č. 16: Návrh seznamu údajů pro řízení mimořádných událostí (uvedeno v příloze III.) 
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8.8. Rozšířený požadavek monitoringu pro potřeby MISMI 
 
Navržený systém sběru dat je zpracován tak, aby současně bylo možno využít tyto 
informace nejenom pro potřeby „ krizového řízení“ v rámci MISMI, ale současně sloužily i 
potřeby managementu firmy v rámci jejího podnikového informačního systému, tzv. ERP 
systému (Enterprise Resourse Planning).  
 

 Vodní zdroje 
Z hlediska dispečerského řízení mimořádných situací půjde o racionální a efektivní 
využívání přírodních zdrojů, tj. především o optimální režim čerpání vody z těchto zdrojů a 
o případnou včasnou signalizaci význačných odchylek v kapacitě zdrojů, od níž se může 
odvíjet nucená regulace odběru. 
Z hlediska použitelnosti informací v ostatních útvarech a krizovém štábu vodárenské 
společnosti půjde o využití informací dotýkajících se trvalé použitelnosti zdrojů 
v dosavadní či lepší kvalitě a o vyšší ekonomické využití těchto zdrojů.  Z hlediska řízení 
vodovodního systému při mimořádných situacích se jedná o základní informace potřebné 
pro rozhodování. Soupis všech potřebných signálů je uveden v tab. č.17, 18, 19 a č.20, 21. 
 
 
Tabulka č. 17: Návrh struktury informací pro řízení vodních zdrojů 
 
Čerpání vody ze zdrojů  
obsah:  Monitorování způsobu čerpání zdrojů – centrální či lokální, řízené počítačem nebo ručně 
pro všechna čerpadla zdrojů. Evidence doby odstavení, doby údržby.  
čidla:    7, 12, 13, 14, 19, 21,22,23,27(kód údržbáře).     
IS:      Osobní číslo pracovníka.   
komu, kdy: Dispečink průběžně, Provoz zdroje denně, Krizový štáb. 
přínosy:      Okamžitý přehled, možnost okamžité reakce na odchylku. 
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Tabulka č. 18: Návrh přehledu čerpání z jímacího území V1 
 
Čerpání ze zdrojů 
Určeno pro: Dispečink, Krizový štáb     čas: .01.2015   11:00:00 
 
Čerpadlo  1 2 3 4 5 
Lokalita Lhota Lhota Lhota Vrchy Vrchy 
Aut-Lok-Man A L M A L 
v chodu ano ano ne ano ne 
od  07:00:00 06:00:00  10:00:00  
tj. hodin 04:00:00 05:00:00  01:00:00  
v chodu dnes  04:00:00 05:00:00 03:08:05 04:30:00 0 
v chodu dosud (hod) 4320 2625 3106 3250 8504 
průtok (l/s): 22 26 0 25 0 
průtok Σ směna (m3)  305 450 284 405 0 
tlak (kPa): 4,6 4,8 0 4,6 0 
údržba, oprava   os.čís.2115   
 
 
Tabulka č. 19: Návrh přehledu čerpání z jímacího území V2 
 
Čerpání ze zdrojů 
Určeno pro: Provoz zdroje, Krizový štáb  přehled za den:   25.06.2015  
 
Čerpadlo  1 2 3 4 5 
Lokalita Lhota Lhota Lhota Vrchy Vrchy 
celkem chod den 20:00:00 16:30:15  03:08:05  
celkem stání den 04:00:00 07:29:45  20:51:55  
v manuálním ovládání 0 0 0 01:00:00 04:30:30 
jméno oprávněného 04:00:00 05:00:00  01:00:00 Kovář 
v chodu dosud (hod) 4333 2625  3106  
v chodu dosud (hod) 4320 2625 3106 3250 8504 
kWh/m3 za den 0,352 0,428 0 0,335 0,623 
Ø průtok chodu (1/s): 22 26 0 25 0 
Ø průtok Σ den (1/s): 21,6 28,4 0 26,2 0 
průtok den (m3): 805 950 784 9405 0 
průtok dosud (1000 m3): 14 15 130 96 182 
tlak (kPa): 4,6 4,8 0 4,6 0 
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Tabulka č. 20: Návrh struktury informací vodního zdroje z jímacího území  
 
Vydatnost zdroje 
obsah:  Přehled o odčerpávání daného zdroje i zdrojů celkem, porovnání současné vydatnosti 
(odvozený bod střed) s plánovanou potřebou. Číselné či grafické srovnání za různá, časově 
posunutá období.  
čidla:    2, 13, 14. 
IS:         plán čerpání. 
komu, kdy:  Dispečink, Krizový štáb, Provozní útvar, dle potřeby, denně. 
přínosy:       Informace o spotřebě zdrojů umožní jejich racionální využití s ohledem na dopad do 
životního prostředí, zvýší jistotu v zásobování dostatečným množstvím vody. 
Kvalita zdrojů 
obsah:   Informace o kvalitě vody vystupující z jednotlivých zdrojů umožní optimalizovat kvalitu 
na výstupu po smíchání všech zdrojů. 
čidla:      14, 30-40. 
IS:         plánované hodnoty ukazatelů jakosti. 
komu, kdy: Dispečink, Krizový štáb,provozní útvary, dle potřeby,denně. 
přínosy:  Dodržení parametrů dodávané vody v rozsahu požadovaných hodnot, zvýšení jistoty v 
dodávané kvalitě.   
 
 
Tabulka č. 21: Návrh struktury informací ochrany zdroje z jímacího území  
 
Ochrana zdrojů  
obsah:     Signalizace o odchylkách od očekávaného stavu, alarm.  
čidla:      2, 5, 6, 8, 9, 11, 17,21,22,23,    
IS:          - 
komu, kdy:  Dispečink, Krizový štáb, Provoz zdroje, Ochrana, okamžitě. 
přínosy:   předcházení škodám. Zabránění vstupu. Přínosy  = „zabráněné, nerealizované“ škody – 
pořizovací a provozní náklady. Porovnat lze i pořizovací a provozní náklady s případnými 
náklady na pojištění objektu. 
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 Čerpací stanice 

Z hlediska dispečerského řízení půjde o racionální a efektivní provoz čerpacích stanic a o 
řízení odchylek. V případě řešení mimořádných situací se jedná o základní informace 
umožňující řízení změny distribuce vody. Samotný chod čerpadel a jejich efektivní provoz, 
je přímo řízen programovatelným automatem.  Na dispečink a krizový štáb se přenášejí 
integrovaná data o provozu a informace o odchylkách, nastavených alarmech nebo 
poruchách. 
Z hlediska použitelnosti těchto informací se jedná zejména o sledování účinnosti a tedy i 
hospodárnosti čerpání a posuzování dostatečné kapacitní rezervy pro mimořádné události. 
Soupis všech potřebných signálů je uveden v tab. č.22. 
 
 
Tabulka č. 22: Návrh struktury informací o chodu čerpadel  
 
Stav čerpadla a výtlačného potrubí  
obsah:     Přehled o stavu zařízení a o účinnosti čerpání v čase na základě změny měrné spotřeby 
energie v důsledku zhoršování stavu čerpadla, případně i výtlačného potrubí. Sledovat četnost 
poruch a doby jejich oprav. Z průměrného intervalu poruch předvídat poruchovost, optimalizovat 
režim (interval) oprav a rozsah a dobu potřebných inovací, možnost zpracování charakteristiky 
čerpadla. 
čidla:       8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20,21,22,23, 
IS:           Kč/poruchy, cena elektřiny, typy strojů a lokality. 
komu, kdy:  Příslušný provoz, Krizový štáb, Správa HIM a Energetika, dle potřeby, měsíčně. 
přínosy:    Úspora = vyšší provozní náklady na chod špatného čerpadla – náklady na opravu 
čerpadla. Pro pořízení inovací rozdíl mezi dnešními a budoucími provozními náklady.  
Chod čerpadla  
obsah:     Přehled o chodu čerpadla v požadovaném (nastaveném) režimu nejen ve fyzických 
jednotkách, ale i v Kč vzhledem k rozdílným cenám energie v průběhu dne. Algoritmus režimu 
čerpání může být stanoven podle okamžitých priorit vodárny.   
čidla:      2, 10, 12, 13, 14, 19. 
IS:         Ceny el.energie dle tarifů , typy a výkon strojů, lokalita, velikost kapacity čerpání. 
komu, kdy: Dispečink, Krizový štáb,  průběžně, Příslušný provoz denně. 
přínosy:      Spolehlivost v čerpání zdrojů a minimalizace nákladů na čerpání. 
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 Úpravna vody 

Úpravna vody z hlediska strategického zásobování pitnou vodou je rozhodující 
technologií. Její funkce není zastupitelná, proto vodárenské společnosti musí dbát nan její 
spolehlivý a bezpečný provoz a ochranu.  
Z hlediska řízení v režimu mimořádných situací půjde o sledování souhrnných informací o 
chodu a stavu úpravny a o zpětné poskytování informací potřebných pro řízení úpravny z 
hlediska potřeb množství odebírané vody a stavu vody ve vodojemech.  
Z hlediska použitelnosti informací v krizovém štábu a v ostatních útvarech vodárenské 
společnosti  půjde o sledování kvality a upravitelnosti dostupných zdrojů, případně o 
zpětnovazební působení vodárny na ochranu vodních zdrojů a ochranu životního prostředí. 
 
 
Tabulka č. 23: Návrh struktury informací z úpravny vody  
 
Stav úpravny – úpravárenského zařízení  
obsah:     Totéž co u čerpadel, usuzovat na stav strojů snímáním měřitelných hodnot a jejich 
porovnáváním s předchozími údaji, bezpečnost, parametry výroby. 
čidla:      10,7, 8, 9, 11, 12, 14, 1. 
IS:          Ceny a rozsah oprav, množství  a kvalita vyrobené vody 
komu, kdy:  Dispečink, Krizový štáb,Provoz úpravna, Stroje a energetika, dle potřeby,denně, 
měsíčně. 
přínosy:    Regulace výkonu úpravny, operativní řízení oprav,   Úspora = vyšší provozní náklady 
na chod dílčího zařízení úpravny – náklady na jeho opravu. Pro pořízení inovací rozdíl mezi 
dnešními a budoucími provozními náklady. 
Chod úpravny  
obsah:     Optimalizace procesu úpravy vody sledováním a porovnáváním nákladovosti možných 
variant úpravy při dodržení předepsaných kvalitativních ukazatelů. Výpočty měrných nákladů 
podle zvolených hledisek (např. pro úpravu x m3 vody bylo spotřebováno y materiálu, z energie 
atd.),bezpečnost. 
Čidla:     2, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30-40. 
IS:      Ceny el.energie, nákladové položky na úpravu vody, parametry výroby. 
komu, kdy: Dispečink, Krizový štáb,, Provoz úpravna, průběžně, podle požadavku. 
přínosy:       Spolehlivost a minimalizace nákladů na provoz. 
Ochrana úpravny 
obsah:     Signalizace o odchylkách od očekávaného stavu, alarm.  
čidla:      2, 5, 6, 8, 9, 11, 17,     
IS:         - 
komu, kdy:  Dispečink, Krizový štáb, Provoz úpravna, Ochrana,okamžitě, 
přínosy:       Předcházení škodám. Lze-li vyčíslit dřívější škody, pak s nimi porovnat náklady na 
pořízení příslušné automatizace. Přínosy = škody – pořizovací náklady. Význam vyrobené vody. 
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 Vodojemy 

Z hlediska řízení mimořádné události půjde o racionální využívání kapacity vodojemů, tj. 
jejich naplňování a vypouštění s ohledem na minimalizaci spotřebované měrné energie při 
současném požadavku na udržení plynulosti dodávky vody a optimalizace rezerv pro 
řešení mimořádných situací.  Vzhledem ke snadné algoritmizaci chodu vodojemů může být 
jejich provozní řízení svěřeno technickým prostředkům. 
Z hlediska použitelnosti dispečerských informací v ostatních útvarech vodárenské 
společnosti půjde o využití informací pro posuzování schopnosti vodárenské soustavy 
zabezpečit své odběratele vodou v potřebném rozsahu i při mimořádných událostech. 
Soupis všech potřebných signálů je uveden v tab. č.24 
 
 
Tabulka č. 24: Návrh struktury informací z vodojemů  
 
Stav vodojemu  
obsah:    Sledování dostupných informací a odchylek od očekávaného stavu. 
čidla:     2, 13, 14, 17.   
IS:         - 
komu, kdy:  Dispečink, Krizový štáb, průběžně, Provoz vodovodů denně. 
přínosy:       Spolehlivost informací o stavu, řešení mimořádných situací. 
Chod vodojemu  
obsah:     Optimalizace režimu naplňování. Může být nastaven na minimalizaci spotřeby energie 
nebo na maximální předzásobení či podle jiných priorit vodárny. 
čidla:       2, 13, 14, 17.   
IS:           Ceny el.energie v průběhu dne, případně další dílčí nákladové položky. 
komu, kdy:  Dispečink, Krizový štáb, průběžně, Provoz vodovodů denně. 
přínosy:       Spolehlivost, variabilita  a minimalizace nákladů na provoz. 
Ochrana vodojemu 
obsah:     Signalizace o odchylkách od očekávaného stavu, alarm.  
čidla:      2, 5, 6, 17, 21,22,23   
IS:           - 
komu, kdy:  Dispečink, Krizový štáb, Provoz vodovodů, Ochrana, okamžitě.  
přínosy:       Předcházení škodám Přínosy = škody – pořizovací náklady. Porovnat s případnými 
náklady na pojištění objektu. 
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Vodovodní síť 
Z hlediska řízení mimořádné události půjde o nalezení nových možností, jak s využitím 
dostupných informací zhospodárnit a zajistit bezpečné provozování sítě. V prvé řadě půjde 
o řízení ztrát vody únikem vody z netěsností potrubí pomocí operativní regulace tlaku 
v dílčích větvích sítě. K tomu je nutno rozšířit počet snímaných míst s distribucí 
příslušných informací do dispečinku, včetně doplnění odpovídajících regulačních prvků v 
síti.  
Z hlediska použitelnosti informací v ostatních útvarech vodárenské společnosti půjde 
především o informace, které mají dopad do ekonomiky a bezpečnosti provozu. Především 
půjde o výměnu netěsného potrubí, doplnění měřicích, regulačních a bezpečnostních čidel.  
Soupis všech potřebných signálů je uveden v tab. č.25. 
 
 
Tabulka č. 25: Návrh struktury informací z vodovodní sítě 
 
Stav vodovodní sítě  
obsah:    Porovnávat informace z různých období a usuzovat tak na změnu stavu, např. zvýšení 
objemových ztrát. Modelovat poměry v síti, srovnávat výpočet s dosahovanou skutečností. 
Informace pro rozhodování o nezbytných inovacích (výměna potrubí). 
čidla:       3, 12, 13, 14, 16, 17,  
IS:           Ceny oprav (materiál, služby, mzdy, …) a inovací. GIS. 
komu, kdy:  Dispečink, Krizový štáb, průběžně, Provoz vodovodů denně.  
přínosy:       Snížení objemových ztrát, zvýšení % fakturované vody, bezpečnost provozu. 
Chod vodovodní sítě  
obsah:     Ve vybraných místech sítě měřit průběžně tlak a průtok. Pomocí regulace tlaku do 
vybraných větví sítě snižovat objemové ztráty. Proces automatizovat. Informace o době, kterou 
tráví voda v síti (od vodojemu k odběrateli). Informace o únicích vody ze sítě. 
čidla:       3, 12, 13, 14, 16, 17. 
IS:           Ceny el.energie. GIS. 
komu, kdy:  Dispečink, Krizový štáb, průběžně, Provoz vodovodů denně. 
přínosy:       Snížení objemových ztrát, odhalování černých odběrů, bezpečnost provozu. 
Ochrana vodovodní sítě 
obsah:      Informace o vstupu do měřicích a redukčních šachet. Signalizace o odchylkách od 
očekávaného stavu, alarm.  
čidla:      5, 6, 12, 14, 17, 21, 22, 23, 
IS:         - 
komu, kdy:  Dispečink, Krizový štáb, Provoz vodovodů, Ochrana okamžitě, 
přínosy:       Zabránění škodám.  
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8.9. Návrh softwarových  prostředků  MISMI 
Moderní způsob řízení vodárenského systému je založen na využití různých aplikací 
telemetrického systému a jeho software prostředků typu SCADA (Supervisory Control 
And Data Acquisition), který splňuje manažerské požadavky na sběr, algoritmizaci a 
prezentaci požadovaných informací a jejich možností začlenění do podnikových 
informačních struktur typu ERP. Navržený systém informací MISMI by měl být nedílnou 
součástí ERP a tvořit datový vstup do informační vrstvy systému MIS (Management 
Information Systems) a současně jeho výstupy by se mohly využít i v informační vrstvě 
systému DSS (Decision Support Systems, tj. systém pro podporu rozhodování), jako 
součástí podnikového informačního systému ERP vodárenské společnosti. 
Definice požadavků na použití software produktu: 

 SW musí být běžně dostupný a lokalizován na trhu, 
 SW musí umožňovat napojení na standardní rozhraní technických prostředků ASŘ, 
 SW musí být uživatelsky otevřený; navržené výstupy řízení musí být přenositelné 

do jiných standardních SW aplikací. 
 SW musí umožňovat datové informace v rozsahu uvedeném v předcházejících 

kapitolách. 
 
Vybraný SW produkt, po uživatelském doplnění o požadovaný rozsah vstupně-výstupních 
informací, vytvoření rozhodovacích algoritmů, grafických a datových výstupů a distribuci 
dat do podnikového informačního systému vytvoří, tzv. datový modul MISMI (manažerský 
informační systém pro řízení mimořádných situací). 
 
Výběr software  
Trendem ve vývoji podnikových informačních systémů je v posledních letech integrace 
jeho jednotlivých částí do jediného vícevrstvého distribuovaného podnikového 
informačního systému (IS).  
Pro řízení vodárenského systému při mimořádných, ale i provozních situacích jsou pro 
potřeby tohoto výzkumu navrženy a aplikovány SW prostředky typu SCADA na bázi 
licence SCADAExpert SCX  firmy Serck/ Schneider[17], který je světovou špičkou 
v oboru řízení rozsáhlých technologických distribučních sítí. 
Systém SCX je již aplikován i na českých vodárnách, ale bez systémových vazeb na řešení 
možných rizik vodárenství. Proto jsou v této kapitole definovány požadavky na SW a 
technickou úroveň monitoringu a řízení provozních veličin vodárenské technologie. 
Současně byly definovány požadavky na stupeň a rozsah potřebné automatizace procesu 
řízení vodárenského systému. Tyto požadavky vycházejí z navržené metodiky řízení při 
mimořádných událostech.  
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Popis software SCADA  
Základní funkcí řídicího modulu SW, který je instalován na centrálním dispečinku, je 
získávání dat ze vzdálených stanic, RTU, dataloggerů a PLC instalovaných na 
vodárenských objektech. Tato základní funkce řídicí stanice je doplněna o SW možnost 
vydávat ovládaným zařízením výstupní řídicí příkazy.  
 

 
Obr. č. 33: Bloková struktura SW SCADA 

 
Řídicí výstupní příkazy mohou být vydávány buď manuálně akcí operátora, nebo 
automaticky na základě zpracovaných algoritmů. 
Získávání dat a řídicí procesy závisí na implementaci bezpečného komunikačního 
protokolu mezi řídicí centrální stanicí a vzdáleným zařízením na vodárenském objektu. To 
je podporováno softwarem zvaným „ovladač“ (driver). Ten se buď nachází v serverovém 
procesoru řídicí stanice, nebo je umístěn nezávisle v samostatném PC systému. 
Architektura ovladače zajišťuje nezávislou podporu pro různé a souběžné režimy 
komunikace. To umožňuje vybrat pro konkrétní aplikaci nejvhodnější a cenově 
nejúspornější kombinaci komunikačních médií.  
Každý ovladač je naprogramován pro konkrétní režim komunikačního chování (PSTN, 
multidrop atd.) a samostatně vykonává strategii dotazování načtenou ze serveru. Provádí 
veškerou komunikaci podle komunikačního protokolu - při zjištění chyb se automaticky 
pokusí znovu o vyslání zprávy. Zpět do databáze řídicí stanice zasílá k uložení pouze 
ověřená data. 
Díky flexibilitě této architektury ji lze použít pro podporu široké škály komunikačních sítí, 
jakými jsou např. pevná linka, multidrop, PSTN, MPT1411 TCP/IP (OPC), ethernet, 
fieldbus, Modbus, GSM, GPRS, atd. 
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Obr. č. 34: Hierarchická struktura SCADA 

 
Ovladače komunikují i s koncentrátory dat. Koncentrátory dat jsou vzdáleně umístěná 
zařízení, která samostatně komunikují se skupinou lokálních stanic RTU, např. 
prostřednictvím rádiového protokolu nebo GPRS komunikace. Koncentrátory dat udržují 
centrální databáze pro své skupiny stanic. Ty lze kontrolovat a používat pro podporu 
řídicích strategií lokální skupiny prostřednictvím přenosu relevantních skupin dat mezi 
stanicemi. 
 
Přenos dat z vodárenských objektů do dispečinku 
Prostředky spojité komunikace, např. rádio, pronajatá nebo privátní linka, sítě RTU 
umožňují získávat datové hodnoty prostřednictvím strategií permanentního skenování. 
Konkrétní povaha dat a mechanismus jejich získávání závisí na funkcionalitě zařízení. 
Strategie prohledávání zajišťují: 

 stále aktuální hodnoty, 
 aktuální hodnoty, které se změnily od posledního prohledávání, 
 uložení změněných hodnot do fronty s časovým údajem, tj. loglist, 
 nevyžádaný přenos změněných stavových hodnot prostřednictvím RTU v případě, 

že je podporována P2P komunikace mezi ovladačem řídicí stanice a RTU. 
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V prostředí PSTN jsou k získávání obsahu loglistu používány plánované „odchozí hovory“ 
na zařízení, jako jsou např. dataloggery. Podpora „příchozích hovorů“ slouží k umožnění 
reportů o stavech alarmů, jakmile k nim dojde. Pro zajištění dostupnosti spojení pro hlášení 
alarmu je možno nakonfigurovat kanály pouze pro „příchozí hovory“. 
Standardní SCADA systém podporuje širokou škálu ovladačů a SW datové rozhraní 
výrobců, mezi něž patří všichni světoví výrobci automatizačních prostředků, jako např: 
Siemens, Allen-Bradley, Schneider, Logica, Mitsubishi, Omron atd.  
 
Struktura SW SCADA 
Struktura systému je tvořena: 

 Datovou vrstvu tvoří databáze C-Base, která obsahuje konfiguraci systému (seznam 
signálů, seznam uživatelů apod.), data získaná z komunikačních kanálů (aktuální a 
historické hodnoty signálů) a data zadaná uživateli během provozu aplikace 
(povely, nastavitelné hodnoty apod.). 

 Aplikační logiku tvoří komunikační programy, které zapisují data získaná 
z připojených zařízení do databáze a dále programy, které tato data dále 
zpracovávají, např. generují reporty nebo vypočítají nové hodnoty na základě 
hodnot naměřených. Tyto programy pracují na tzv. SW pozadí, bez vědomí 
uživatele.Prezentační vrstvu představuje aplikace View X jako je tzv. silný klient 
nebo Internet Explorer jako tzv. tenký klient. 

 
Tabulka č. 26: Srovnání vícevrstvého SW SCADA   
 
            Vícevrstvá obecná aplikace                                    SCADA  
  tenký klient                            silný klient  Internet Explorer                          View X 
                       aplikační logika   programy komunikační a zpracování dat 
          databáze a ostatní datové zdroje                               C-Base 
 
Systém je uživatelsky orientován a dovoluje tedy uživateli provádět konfiguraci, tvorbu 
aplikačních programů na úrovni RTU, PLC  i globálních programů na serverových 
počítačích a následnou tvorbu mimik, grafů a tisků v provozním režimu on-line. 
Systém je možno provozovat na standardních počítačích (PC) pod operačním systémem 
WINDOWS v prostředí Klient-Server. 
 

8.10. Návrh struktury systému MISMI 
Manažerský znalostní systém MISMI je navržen pro využití stávajících SCADA databází 
dispečerských systémů vodárenských společností. 
Systém MISMI bude tvořen databázovou strukturou, např. MS SQL, ORACLE, která 
pracuje nad databázi standardního systému SCADA. Jedná se o návrh rozsahu a obsahu 
SW modulu databáze, tvořenou definovanými informacemi pro potřeby řízení 
mimořádných situací. Samotná tvorba konkrétního databázového modulu bude závislá na 
úrovni použitého SCADA, systému a rozsahu použitých informací ve vazbě na úroveň 
ASŘ daného vodárenského systému. SW konstrukci a programování systému MISMI dle 
uvedeného rozsahu a struktury bude možno provádět standardními SW prostředky, např. 
SQL, ODBC, OPC protokol. Data z databáze SCADA, v rozsahu definovaném v kapitole 
IX. budou replikované do databáze MISMI, např. ve formátu relační databáze. Tak bude 
zajištěna neustálá aktuálnost sledovaných údajů. Prezentační výstupy pak mohou být 
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generovány jako datové tabulky prostřednictvím SQL protokolu a uživatelsky 
konfigurovatelné, rozsah přístupu bude definován uživatelskými přístupovými klíči.  
Generování výstupních reportů bude zabezpečováno standardními formáty HTML, XML 
pro přenos dat nebo prostřednictvím standardního Excel prostředí WINDOWS Office. 
Samotné prezentační výstupy mohou být tvořeny ve formě grafů, tabulkových sestav, 
přímým zobrazením na monitoru počítače. Systém MISMI navrhuji navázat na  
geografický systém  GIS, odkud budou přenášeny digitalizované mapové údaje vodovodů  
a údaje o technologických zařízeních na něm instalovaná a důležitá pro zvládání vzniklých 
havárií a mimořádných situací. Přenos dat bude probíhat standardním formátem datové 
komunikace, např. DXF pro běžně aplikovaný systém GIS AUTOCAD. Systém bude dále 
umožňovat přenos dat do LAN sítě podnikového informačního systému ERP. 
Výhodou takto koncipovaného návrhu je skutečnost, že u vodárenských společností se 
nebude muset jednat o dodávky nového SCADA software, ale jen o doplnění nové 
komunikační databáze pro potřeby systému MISMI, která bude stávající SCADA 
systémem využívat jako zdroje informací pro potřeby řízení mimořádných situací.  
Rozsah navrženého sběru a zpracování technologických dat z vodárenských procesů je 
přizpůsoben potřebám manažerského řízení vodárenského systému při vzniku mimořádné 
události. V kapitole 8.8. je uveden základní výčet těchto údajů. Jednotlivé vodárny si 
mohou tento soubor dat uživatelským způsobem rozvíjet a aplikovat dle vlastních potřeb a 
znalostí. 
Systém MISMI bude pak  moci pracovat v  režimu automatizovaného sběru, přenosu a 
prezentaci dat na manažerské úrovni informačního systému MIS, využívající LAN a WAN 
sítě, prostřednictvím klientských a WEB aplikací . 
 
 

 
Obr. č. 35: Návrh  struktury modulu MISMI 

 
Vzdálený uživatelský přístup k modulu MISMI bude závislý na druhu instalovaného 
SCADA systému dané vodárny. Ve většině případů se bude moci využít SQL komunikace 
a standardního WEB rozhraní.  
Uživatelsky vzdálený přístup k modulu MISMI umožní prezentaci dat prostřednictvím 
vygenerování výstupních sestav, reportů, grafů a schémat.  
Pro správu takto vytvořených reportů nebo provádění činností u jednotlivých položek v 
databázi prostřednictvím webového rozhraní,  bude mít uživatel oprávněný  přístup k 
danému seznamu nebo mimice. 
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Webové rozhraní MISMI může tedy poskytovat následující funkce pro prohlížení 
statistických dat: 

 seznam událostí, 
 seznamy dotazů, 
 seznamy stavů jednotlivých technologických snímaných nebo vypočtených 

položek. 
 
Mimiky a různé typy seznamů mohou být dostupné z úvodní stránky webového rozhraní 
MISMI. Úvodní stránka webového rozhraní bude první obrazovka, která se zobrazí po 
přihlášení uživatele k databázi prostřednictvím internetu. Úvodní stránka obsahuje mimiku 
nabízející operátorské funkce, jako jsou odkazy na další mimiky, a ovládací prvky pro 
správu alarmů, mezi něž patří: 

 databáze, která umožňuje přístup k mimikám a reportům pro všechny položky 
databáze. Pokud jsou mimiky a reporty konfigurovány formou zobrazování 
kontextových nabídek, je možno je použít i k ovládání daných položek, které 
reprezentují, tzn. uživatel může prostřednictvím telemetrického systému, ovládat 
jednotlivé prvky technologie i z těchto vzdálených počítačů, které nejsou na daný 
telemetrický systém přímo napojeny.  

 Pokud jsou mimiky animovány, aktualizují se nejnovějšími daty, takže poskytují 
stejné údaje jako mimiky na počítačích s klientem SCADA, 

 všechny události, tj. zobrazení seznamu událostí, obsahujícího záznamy o 
výskytech, které ovlivnily systém. 

 
Přes webové rozhraní MISMI lze přistupovat k seznamům alarmů a událostí z jednotlivých 
vodárenských procesů. Seznamy mohou poskytovat záznamy o alarmech a událostech, 
které ovlivnily systém např. během posledních 24 hodin. 
 

8.11. Návrh integrace MISMI do informačního systému ERP 
Datový modul MISMI bude samostatnou součásti dispečerského systému SCADA a jeho 
distribuce a napojení na informační systém ERP vodárenské společnosti je přímo závislý 
na funkcionalitě instalovaného systému SCADA. Standardní systémy SCADA jsou 
vybaveny výkonnou počítačovou architekturou, která podporuje integraci do multi 
databázových systémů. Přístup k zařízením třetích stran je pak dosažen pomocí SW 
rozhraní s telemetrickými protokoly. Přístup k databázím a aplikacím třetích stran bude 
prováděn prostřednictvím komunikace SQL,ODBC, OPC. Komunikace mezi počítači 
vzájemně propojených do podnikové sítě by mělo využívat standardů TCP/IP pro základní 
síťové propojení klient/server. 
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Obr. č. 36: Schéma datové komunikace MISMI 

 
Architektura systému SCADA bude umožňovat provozování software na nejrůznějších PC 
konfiguracích, od malých systémů, používajících řešení s jednou klientskou PC stanici, až 
po velké WAN projekty s řadou klientů a serverů. 
Systémy SCADA lze efektivně integrovat do dynamicky propojených provozních jednotek 
a databází pomocí „multidatabázových“ funkcí, které mohou být dodány jako SW 
nadstavba. 
 
Mezi tyto funkce patří: 

 vzdálené přihlášení, 
 přesměrování alarmů, 
 dynamicky propojená databáze, 
 centralizovaný archiv historických dat. 

 
Vzdálené přihlášení do systému 
Tato funkce by měla umožňovat uživateli přístup k vzdálenému serveru SCADA. 
Uživatelé systému MISMI by měli mít možnost přímého přístupu do databáze vzdáleného 
serveru SCADA, obsahující historická data, přehledové displeje, alarmy a události atd., a 
provádět manuální ovládání, pokud k tomu mají přístupová práva. 
 
Přesměrování informace o alarmu 
V období bez obsluhy na lokálním dispečinku by měli mít uživatelé možnost přesměrovat 
alarmy z lokálního řídícího centra, například na centrálním pracovišti se 24-hodinovým 
provozem. Tím bude zabezpečen nepřetržitý systém monitoringu vodárenských procesů. 
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Dynamicky propojená databáze 
V případě hierarchicky rozprostřeného telemetrického systému u vodárenských soustav by 
měly SW nástroje uživatelské konfigurace databázového systému SCADA umožňovat na 
všech pracovištích MISMI patřících do multidatabázového systému kombinovat informace 
z lokální i ze vzdálených databází. Jedná se zejména o zobrazování: 

 mimik a zobrazení aktuálního stavu zařízení, 
 trendů definovaných veličin (např. tlaky, průtoky, stavy hladin), 
 seznamy aktuálních alarmů apod. 

Tímto způsobem bude zabezpečena jednotnost řízení vodárenských procesů při vzniku 
mimořádné události. 
 
Archiv historických dat 
Centralizovaný archiv historických dat (např. na podnikové úrovni vodáren) představuje 
řízenou centrální SW databázi pro všechny historické záznamy. 
 
Přístup k externím databázím a přenos dat do centrálních podnikových ERP databází bude 
zabezpečen prostřednictvím SW protokolu ODBC. ODBC (Open DataBase Connectivity) 
je standardem pro přenos databázových informací. Jde o standard podporovaný aplikacemi 
firmy Microsoft a mnoha dalších výrobců. To umožňuje klientským aplikacím (např. 
Microsoft™ Word nebo Excel) stahovat data z databáze SCADA prostřednictvím ODBC, 
za předpokladu vlastnictví příslušných uživatelských práv. 
ODBC umožňuje externím aplikacím přístup k databázi SCADA prostřednictvím SQL 
dotazů. Obecné manažerské informační systémy (MIS), které jsou součástí podnikových 
systémů ERP a které mohou využívat modulu MISMI, jsou vybaveny přístupem pro čtení a 
zápis do aktuální databáze SCADA a souborů jejích historických dat, a to prostřednictvím 
WEB aplikace umístěné na klientské nebo řídicí stanici. 
 

 
Obr. č. 37: Schéma začlenění MISMI do podnikového informačního systému 

 
Uvedené komunikační, datové i strukturální vazby lze aplikovat na všech vodárenských 
společnostech, které mají vytvořen a provozně zabezpečen informační systém typu ERP.  
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Pro jednotlivé uživatele, management, členy krizového štábu budou zřízeny klientská 
pracoviště s tzv. WEB klienty, které umožní přístup k vybraným datům ze systému 
MISMI.  Tyto WEB klienti mohou pracovat na standardních personálních počítačích, které 
jsou využívány i pro jiné provozní účely. 
 

 
Obr. č. 38: Přístup k  systému MISMI prostřednictvím internetu. 

 
Obecně bude platit pravidlo, že v případě, kdy uživatel podnikové vodárenské informační 
sítě bude mít SW oprávnění, tj. uživatelské heslo k přístupu modulu MISMI, může tuto 
aplikací využívat. 
 

 
Obr. č. 39: Přístup k datům systému MISMI prostřednictvím internetu. 
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Jestliže se aktuální 3. generace SCADA systémů vyznačuje síťovou architekturou, tak 
nastupující 4. generace se vyznačuje využíváním sdílených služeb telemetrie na internetu  
(forma cloud computingu). Tato služba z hlediska bezpečného provozování při řízení 
mimořádných situací je znevýhodněna skutečností, že je závislá na „cizím poskytovateli 
služeb“ na základě smluvního vztahu. V případě využití služeb veřejných poskytovatelů 
jako jsou např. mobilní operátoři, není zaručeno poskytování těchto služeb. Je proto na 
zváženou provozovatelem vodárenského systému, zda takto poskytovaný systém cloud 
computingu využívat. Autor, při zohlednění zkušeností s provozem veřejných datových 
sítí, toto řešení, vzhledem k oprávněnému riziku omezení služeb veřejných poskytovatelů, 
při vzniku rozsáhlých mimořádných situací nad rámec působnosti vodárenské společnosti, 
nedoporučuje, proto se ani v navrženém systému toto řešení neobjevuje.  
Zároveň, v případech kdy vodárenské společnosti nepoužívají pro komunikaci mezi 
vzdálenými vodárenskými objekty a centrálním počítačem telemetrické protokoly a 
telemetrických stanic RTU, je vhodné využít komunikačního způsobu šifrovaných 
(kryptografických) protokolů, které využívají běžný ethernet (LAN, WAN sítě) pro 
komunikaci mezi vodárenskými objekty a dispečinkem. Tím je taky rozšířen výběr 
lokálních automatů, i způsobů přenosových sítí. Jako vhodné řešení se zde jeví využití 
komunikačního software Open VPN, který umožňuje ověřit navazované spojení pomocí 
sdíleného klíče (preshared key), digitálního certifikátu nebo uživatelského jména a hesla.  
 

8.12. Návrh HW prostředků MISMI 
Pro spolehlivou činnost telemetrického systému SCADA a informační nadstavby modulu 
MISMI jsou důležitá následující kriteria: 

 spolehlivá HW konfigurace centrálního pracoviště a vzdálených stanic RTU, 
 zabezpečení datových přenosů telemetrického systému proti hackerům, 
 uživatelský vzdálený přístup k centrálnímu pracovišti a databázi. 

 
Vhodnou konfiguraci centrálního pracoviště je možné použít od více dodavatelů (např. HP, 
Dell), záleží na zvyklostech konkrétní vodárny, lze využít i stávající systém, který však 
splní nově definované požadavky na přenos dat a způsob komunikace s jednotlivými 
vodárenskými objekty. Příklad možné obecné konfigurace centrálního pracoviště: 

 personální počítače PC + monitory v serverovém a hot-standby provedení, 
 řádková tiskárna alarmů a události, 
 barevná tiskárna pro reporty a grafy, 
 záložní napájecí zdroj UPS 
 internetové síťové prostředky LAN, HUB. 

Konkrétní konfigurace těchto zařízení bude definována, na základě nabídky předních 
výrobců, jednotlivými vodárenskými společnostmi. 
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Obr. č. 40: Návrh konfigurace centrálního pracoviště 

Pro zvýšení bezpečnosti provozu serverových počítačů je vhodné využít takzvanou 
„virtualizaci“ počítačů. Virtualizace usnadní správu SW systémů a dostupnost služeb v 
„ nezávislých virtuálních počítačích“ vzniklých rozdělením hardware kapacity 
paměťových disků na jednotlivé segmenty pracující nezávisle na sobě. 
Jak již bylo uvedeno, na jednotlivých vodárenských objektech je nutno mít nainstalovány 
programovatelné automaty typu stanic PLC/RTU, které zabezpečí lokální řízení, přenos dat 
a řízení objektu vzdáleným přístupem z centrálního pracoviště. Tyto stanice musí 
zpracovávat vstupní analogové a digitální signály a na základě stanovených algoritmů 
ovládat jednotlivé technologie na daném objektu.  
Pro zvýšení spolehlivosti celého systému je vhodné jednotlivé zařízení zálohovat 
náhradním zdrojem napětí UPS. Pro komunikaci mezi vzdálenými vodárenskými objekty a 
centrálním pracovištěm, případně klientskými pracovišti MISMI je možnost využívat 
jednotlivé způsoby komunikace telemetrických prostředků radiomodemů (RM), privátních 
rádiových (RDS) a veřejných telefonických (PSTN) sítí a datových mobilních komunikací 
GSM, GPRS. Komunikace mezi nimi může mít následující režimy: 

 RM (RDS): režim dotaz - odpověď, trvale aktuální data, 
 Telefon (PSTN): aktivní vysílání v nastaveném intervalu a při alarmu, 
 GSM data: aktivní vysílání v nastaveném intervalu a při alarmu, 
 GSM SMS: aktivní vysílání v nastaveném intervalu, naplnění zprávy a při alarmu, 
 GSM GPRS: režim dotaz - odpověď, trvale aktuální data,  
 WAN: režim dotaz - odpověď, trvale aktuální data, 
 Veřejné APN -přístupné všem, 
 Privátní APN (zákaznické)-přístup do intranetu, telemetrické aplikace atd., 
 VPN.  

Z hlediska zabezpečení komunikace proti hacker útokům je nejhodnější a nejbezpečnější 
využití privátní APN sítě (Acces Point None) nebo privátní rádiové sítě RDS (rádiová 
datová síť), kde tyto sítě, již ze své podstaty, neumožňují vzdálené přístupy přes 
počítačové servery jednotlivých globálních provozovatelů sítí GSM a GPRS. RDS a APN 



   

_________________________________________________________________________________________________ 

 - 148 -  

sítě jsou budovány přímo pro potřeby dané vodárny a v rozsahu daném topologií 
vodárenské soustavy. Je vhodné tyto způsoby komunikace kombinovat s využitím 
uvedených „šifrovaných protokolů“. 
 

8.13. Dílčí zhodnocení 
V této kapitole byl zpracován návrh technického rozsahu, struktury a charakteru informací 
potřebných pro možnost řízení vodárenských procesů při vzniku mimořádné situace mající 
za následek omezení plynulosti, množství a kvality distribuované vody. Byly navrženy a 
popsány algoritmy řízení pro jednotlivé vodárenské procesy, navrženy SW prostředky a 
způsob sběru a přenosu dat z jednotlivých vodárenských objektů a technologií, zpracování 
informací včetně návrhů jednotlivých výstupů ze systému pro potřeby managementu a 
krizového štábu při řízení vodárenského systému v režimu mimořádné situace. 
Z navrženého systému je zřejmé, že jeho: 

 realizace nevyžaduje zásahy do samotné technologie vodárenských procesů, takže 
nevyžaduje zvláštní nároky na investování finančních prostředků technologie, 

 aplikace je realizovatelná technickými i SW prostředky, které jsou v současnosti na 
trhu běžně dostupné, 

 návrh technického řešení umožní sběr a přenos technologických dat a informací 
potřebných managementu pro operativní a efektivní zvládání mimořádných 
informací vzniklých při provozování vodárenského systému, 

 aplikací navržených technických prostředků a navrženého SW se zvýší 
informovanost managementu a možnost operativního řízení  jednotlivých 
vodárenských procesů a technologických zařízení zejména v oblasti: 

- provozního řízení ve standardních i mimořádných podmínkách, 
- úspory času potřebného pro vyřešení mimořádných situací, 
- zvýšení bezpečnosti provozu vodárenských objektů a technologií proti 

útokům vandalismu a terorismu, 
- snížení možných příčin technologických poruch vodárenského zařízení, 
- dodržení a zvýšení a kvalitativních parametrů distribuované vody, 
- vytvoření technických předpokladů pro dodávky vody technickým 

subjektům veřejné infrastruktury při vzniku mimořádné situace, 
- vytvoření předpokladů pro efektivní provozování vodárenského systému,   

 uvedeným návrhem systému technického řízení lze zabezpečit postup a organizaci 
řízení vodárenského systému při vzniku mimořádné situace, jak byl navržen 
v předcházející kapitole.  

Rozsah finančních prostředků nutných pro doplnění systému automatizace a ASŘ 
vodárenské společnosti je závislý na technické vyspělosti konkrétní vodárenské 
společnosti.  
Autor, na základě znalostí technického stavu ASŘ českých vodárenských společností o 
velikosti vodárenské soustavy cca. 70 vodárenských objektů, což je rozsah vodárenského 
systému na úrovni územního celku velikosti okresu, odhaduje tuto finanční částku 
potřebnou na doplnění a vybudování systému řízení MISMI zhruba na 10-11 mil. Kč. 
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IX. Hodnocení přínosů  
Vodovody určené pro veřejnou potřebu jsou nedílnou součástí veřejné infrastruktury státu. 
V České republice veřejné vodovody zásobují pitnou vodou více než 93% obyvatel 
státu[1]. Vodovody jsou však nejen významným prvkem v zásobování pitnou vodou 
obyvatelstva, ale současně plní důležitou úlohu v zásobování pitnou vodou technické 
subjekty veřejné infrastruktury státu, jako jsou sociální a zdravotní zařízení, potravinářský 
průmysl, kde je provoz těchto zařízení závislý na dodávkách pitné vody z veřejných 
vodovodů. Nedílnou významnou roli mají veřejné vodovody i v oblasti požární 
bezpečnosti zastavěných zemí. Z uvedeného vyplývá, že vznik a trvání mimořádné situace 
na vodárenském systému, která může omezit či přerušit dodávky pitné vody ke koncovým 
odběratelům, může způsobit nemalé ekonomické a společenské škody.   
Hodnocení přínosů můžeme členit z hlediska dopadů na oblast: 

 bezpečnostních a společenských přínosů, 
 ekonomických přínosů. 

9.1. Výchozí podmínky hodnocení 
Hlavním cílem disertační práce bylo zpracování návrhu systému řízení rizik vzniklých 
přerušením dodávky pitné vody technickým subjektům veřejné infrastruktury státu při 
vzniku mimořádné situace a návrh postupu, jak tato rizika snížit na přijatelnou úroveň, tj. 
zabezpečit dodávky pitné vody v požadované kvalitě a množství distribuované vody i při 
vzniku a trvání mimořádné situace. 
Návrh nového postupu řízení řeší mimořádné situace, jejichž rozsah lze zvládnout 
vlastními systémovými a technickými prostředky provozovatele vodárenského systému.  
Tento rozsah řešení vycházel z cílů disertační práce a je současně podmíněn skutečnosti, že 
četnost těchto mimořádných situací je daleko vyšší než vznik krizových událostí velkého 
rozsahu, které je nutno řešit v rámci integrovaného záchranného systému.  

9.2. Hodnocení společenských a bezpečnostních přínosů 
Navržený postup odráží především veřejný zájem státu, který je v některých směrech 
odlišný od zájmu privátního provozovatele vodárenského systému. Jedná se zejména o 
rozpor mezi požadavky státu na zvýšené bezpečnostní, technické a organizační 
zabezpečení provozu ve vazbě na množství a kvalitu dodávané vody a státem regulovanou 
cenu pitné vody, tj. potenciálním ziskem z provozování vodovodů soukromými 
provozovateli.  
Hlavním cílem návrhu je zajištění dodávek vody technickým subjektům veřejné 
infrastruktury, tzn. umožnění fungování provozu: 

 sociálních a zdravotních zařízení, 
 potravinářského průmyslu. 

 
Provoz těchto zařízení ovlivňuje samotnou existenci a fungování státu nebo jeho územních 
celků. Proto je zásadní požadavek ze strany států na minimalizaci dopadů mimořádných 
situací v zajištění provozování vodovodů. Z těchto důvodů bylo vodárenství zařazeno i 
jako jeden z prvků kritické infrastruktury státu. Navržený postup řízení má za cíl tuto 
problematiku řešit komplexně v kontextu potřeb vodárenské společnosti při výrobě a 
distribuci vody technickým subjektům veřejné infrastruktury státu. Současně autorovi 
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disertační práce nejsou známy, na základě provedených vědeckých rešerší, jiné publikace s 
obdobnými komplexními návrhy řešení. 
 
Adaptabilita navrženého postupu řízení umožňuje jeho využití i při situacích v oblasti 
řešení: 

 krizových událostí v rámci integrovaného záchranného systému státu, 
 požární bezpečnosti zastavěného území. 

 
Navržený postup řízení a jeho systémové výstupy tak současně akceptují požadavky a 
umožňují efektivní součinnost řešení krizových situací v rámci integrovaného záchranného 
systému při řešení rozsáhlých krizových událostí nad organizační i legislativní rámec 
příslušné vodárenské společnosti. 
Jeho využití je i při řešení požární bezpečnosti zastavěných území, při vzniku mimořádné 
situace, tj. zvýšeném požadavku HZS na dodávky požární vody z veřejných vodovodů. 
 
Dodržením stanovených systémových opatření vyplývající z navrženého postupu, ze strany 
vodárenské společnosti, dochází ke zvýšení bezpečnosti provozu a zvýšení odolnosti 
vodárenského systému proti možným projevům vandalismu, hackerským a teroristickým 
útokům, případně snížení jejich dopadů na provozování vodovodů při jejich vzniku.    
 
Navržený postup řízení také zvyšuje, využitím systému snižování skrytých úniků vody, 
ekonomický přínos provozování vodárenského systému a snižuje současně kapacitní 
náročnost čerpání vody z vodních zdrojů. 
 
Navržený postup řízení lze v České republice využít ve všech provozních i majetnických 
vodárenských společnostech, které provozují veřejné vodovody. 
Navržené postupy lze také aplikovat i mimo Českou republiku, všude tam, kde je 
vybudována alespoň základní technická a technologická úroveň vodovodů. 
Větší společenský i ekonomický přínos aplikace postupu řízení bude v těch případech, kdy 
státy či příslušné regiony závislé na dodávkách vody prostřednictvím vodovodů, mají 
dlouhodobé problémy s potřebným množstvím a kvalitou vody vlivem nedostatečné 
kapacity a kvality vodních zdrojů, kde vznikají vyšší nároky na hospodárnost a efektivitu 
provozu vodárenského systému. 
 

9.3. Ekonomické hodnocení 
Realizace navrženého postupu v podmínkách vodárenské společnosti, co by součásti 
veřejné infrastruktury státu, má charakter veřejného statku, za jehož používání uživatel 
(odběratel vody) neplatí přímo, ale očekává lepší služby v zásobování vodou. Investor a 
provozovatel vodárenského systému očekává nepřímý finanční prospěch, tj. zejména 
zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozování vodárenského systému. Samotný 
ekonomický přínos z aplikace postupu je až druhotný efekt a je daný: 

 zvýšením hospodárnosti provozu vlivem snižování ztrát vody a optimalizací 
hydraulických poměrů ve vodovodní síti, 

 snižováním počtu, závažnosti a doby trvání vzniklých poruch a mimořádných 
situací. 
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Pro ekonomické hodnocení takto definovaných projektů je vhodné použít Cost-benefit 
analýzu (CBA). CBA analýza, někdy též zvaná analýza nákladů a přínosů, je nejčastějším 
způsobem hodnocení veřejně prospěšných projektů, kde za veřejně prospěšný projekt se 
definuje „systémový návrh alokace veřejných zdrojů, který má (zpravidla) charakter 
investiční akce.“. Cílem veřejně prospěšných projektů není dosažení, maximalizace zisku, 
ale uspokojení potřeb cílové skupiny subjektů. Primárním zájmem také není dosažení 
užitku u subjektu, který investici provádí. Často je cílem dosažení určitých nehmotných 
efektů a efektů nefinanční povahy. 
Přínosem se pro účely vypracování CBA analýzy rozumí každé zvýšení užitku. Za náklad 
se považuje jakékoliv snížení užitku.  Od běžného finančního ohodnocování se CBA liší 
tím, že jsou ohodnocovány všechny přínosy a náklady bez ohledu na to, komu 
nastanou[35].   
Výhodou CBA oproti jiným pokusům o hodnocení projektů veřejné sféry je, kromě toho, 
že se jedná o systematický postup úspěšně použitelný na každý projekt, také možnost 
téměř plného využití teoretického a metodického aparátu podnikových financí. 
K tomu, abychom mohli racionálně přistoupit k realizaci investičního záměru, tj. vytvoření 
systému řízení vodárenského systému při mimořádných situacích u konkrétní vodárenské 
společnosti, je nutno řešit technické a ekonomické možnosti realizovatelnosti tohoto 
projektu. 
Každá vodárenská společnost má rozdílnou úroveň technických prostředků, jejich 
začlenění do podnikových informačních struktur a z toho plynoucí možnosti realizace 
navrženého postupu řízení. Posouzením úrovně těchto prostředků a zhodnocení 
technických možností realizace, neřeší samotná CBA. Obvykle se tímto pohledem na 
projekt zabývají studie jiného typu, např. Feasibility Study, Business Plan apod. Na 
základě zpracování jedné z uváděných studií, je možno organizačně, technicky a finančně 
posoudit: 

 technickou a finanční náročnost doplnění stávajících telemetrických systémů o 
návrh řešení uvedeného v kap. VIII této práce, 

 technickou úroveň podnikového informačního systému ERP a jeho možnosti 
rozšíření o navržený manažerský informační modul MISMI popsaný v kap.VII a 
kap.VIII, 

 způsob aplikace navrženého modulu MISMI do stávajícího podnikového 
informačního systému, 

 připravenost managementu vodárenské společnosti aplikovat navržené postupy 
řízení do svého organizačního a řídicího systému. 
 

Z hlediska finančního řešení však metoda CBA umožňuje posoudit ekonomickou 
realizovatelnost projektu. V ní vypočtené ukazatele IRR, NPV, NPV/I a z toho vypočtená 
doba finanční návratnosti, podávají cennou informaci pro plánování finanční situace 
investora a o dopadu realizace investičního záměru.  
Finanční zátěž, kterou může realizace tohoto projektu do budoucna pro vodárenskou 
společnost představovat, není faktorem, kvůli kterému by musel tento projekt zamítat, 
pokud je ochoten tyto finanční ztráty krýt z jiných svých zdrojů, např. regulovaného zisku 
z vodného a stočného. Další, pro vodárenské společnosti výhodnou možností finančních 
zdrojů na realizaci uvedeného projektu, je možnost státní finanční dotace, např. pro 
vodárenství ČR z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2014-2020, kde 
realizace navržených  postupů řízení může být součástí vyšší investiční akce vodárenské 
společností. 
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Ekonomické hodnocení přínosů vyjádřené v konkrétní finanční částce, která by 
představovala finanční přínos snížením předpokladů vzniku mimořádné události nebo 
efektivním řízením vzniklé mimořádné události, není v této etapě systémového řešení 
návrhu řízení prakticky možné. Přínos bude vždy záviset od konkrétní situace, četnosti a 
závažnosti vzniku mimořádné situace.   
 
Rozsah finančních prostředků nutných pro vytvoření organizačních postupů, řídicích 
orgánů a dokumentace potřebné pro zvládání mimořádných situací a nutných pro doplnění 
podnikového informačního systému o znalostní systém MISMI a doplnění stávajících 
telemetrických systémů, je závislý na organizační úrovni řízení a na technické vyspělosti 
konkrétní vodárenské společnosti. Autor, na základě znalostí stavu organizace a způsobů 
řízení, technické úrovně a způsobu využití ASŘ  u českých vodárenských společností, v 
rozsahu územního celku okresu a velikosti okresního města a z toho vyplývající  
vodárenské soustavy představující zhruba 80 vodárenských objektů, odhaduje tuto finanční 
částku na 13-15mil. Kč. 
 

9.4. Zhodnocení praktických přínosů 
V disertační práci byl zpracován návrh organizace postupu řízení, navrženy prostředky 
organizačního, technického a manažerského systému řízení mimořádné situace. Současně 
byl navržen a popsán manažerský informační SW systém MISMI, jako podpůrný znalostní 
systém pro potřeby operativního řešení a efektivního zvládání nejenom mimořádných 
situací, ale i pro zkvalitnění práce managementu vodáren při standardním provozu. 
V této části práce byly novým způsobem definovány požadavky na způsob a rozsah 
zpracování organizačních a řídicích postupů potřebných pro zvládání mimořádných situací. 
Byl popsán návrh organizace řízení mimořádných situací a navržen způsob, forma a obsah 
jeho řešení. Byla navržena a popsána SW aplikace manažerského informačního systému 
MISMI (manažerský informační systém pro řízení mimořádných situací), jako součást 
podnikového informačního systému ERP. Současně byly definovány i požadavky na 
technické prostředky zabezpečení navrženého postupu řízení pro potřeby managementu, 
krizového štábu vodárenské společnosti, případně nadřazeného integrovaného záchranného 
systému IZS.  
Postupy a návrhy, včetně navržené SW aplikace MISMI jsou řešeny tak, aby:  

 nevyžadovaly zásahy do samotné organizační struktury vodárenské společnosti. 
V návrhu je, pro řešení vzniklých mimořádných situací, aplikována forma pružné 
maticové struktury organizace, 

 SW aplikace MISMI byla realizovaná běžně na trhu dostupnými SW i technickými 
prostředky podnikových informačních sítí a dispečerskými SCADA systémy, 

 aplikací uvedeného návrhu organizace a postupu řízení se mohlo dosáhnout 
zásadního zlepšení v rozsahu, kvalitě a včasnosti poskytovaných údajů potřebných 
pro řešení mimořádných situací, 

 navržený systém MISMI poskytoval informace důležité pro zvýšení bezpečnosti, 
spolehlivosti a plynulosti provozování vodárenského systému, 

 výstupy z takto navrženého systému bylo možno použít i při řešení požárního 
zabezpečení zastavěného území ohroženého vzniklou mimořádnou situací při 
nedostatku vody,  
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 navržená koncepce podpůrného znalostního SW systému MISMI byla vhodná nejen 
pro potřeby managementu a krizového štábu vodárenské společnosti, ale i pro 
případné potřeby řešení krizových situací v rámci nadřazeného integrovaného 
záchranného systému. 

 realizace nevyžadovala zásahy do samotné technologie vodárenských procesů, 
takže nevyžaduje zvláštní nároky na investování finančních prostředků technologie, 

 aplikace byla realizovatelná technickými i SW prostředky, které jsou v současnosti 
na trhu běžně dostupné, 

 aplikace navržených technických prostředků a navrženého SW zvýšila 
informovanost managementu a možnost operativní řízení  jednotlivých 
vodárenských procesů a technologických zařízení zejména v oblasti: 

- provozního řízení ve standardních i mimořádných podmínkách, 
- zvýšení bezpečnosti provozu vodárenských objektů a technologií proti 

útokům vandalismu a terorismu, 
- snížení možných příčin technologických poruch vodárenského zařízení, 
- dodržení a zvýšení kvalitativních parametrů distribuované vody, 
- snížení doby potřebné pro technologické opravy a řešení mimořádné situace, 
- vytvoření technických předpokladů pro zabezpečení dodávky vody 

technickým subjektům veřejné infrastruktury při vzniku mimořádné 
situace, 

 vytvořila předpoklady pro efektivní provozování vodárenského systému, 
 navržený postup řízení mimořádných situací bylo možné využít ve všech 

provozních i majetnických vodárenských společnostech, které vlastní nebo 
provozují vodovody pro veřejnou potřebu. 
 

Dlouhotrvající výpadky v dodávkách vody mají za následek zhroucení sociálních potřeb a 
jistot obyvatelstva, provozu technické infrastruktury státu a současně zásadním způsobem 
ovlivňují i požární bezpečnost zastavěných území. Navržený postup a organizace řízení 
mimořádných situací tuto problematiku řeší systémovým a komplexním způsobem s cílem 
jejich předcházení, případně snížením hospodářských nebo sociálních následků těchto 
situací.  
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X. Přínos práce 
Vodárenství je jedním z klíčových segmentů technické infrastruktury států mající přímý 
vliv na jeho každodenní fungování. Dopad vodárenství na životní úroveň obyvatelstva a 
sociální fingování státu je nezpochybnitelný. Proto je tomuto odvětví věnována značná 
politická, společenská i odborná pozornost. 
Provozovat vodárenskou soustavu a řídit vodárenská zařízení v současných vyspělých 
státech, především zemí Evropské unie, již zdaleka není jen mít dostatek intuice a praxe, 
jak tomu bylo v minulém období. Efektivní řízení vyžaduje zcela jiný typ přístupu 
k vyhodnocování vodohospodářské problematiky a možnostem využívání monitorovací a 
výpočetní techniky. Tato nutnost je dána nejen přibývajícím počtem spotřebitelů 
odebírající pitnou vodu z vodovodů pro veřejnou potřebu, ale především nároků 
vyplývajících od zákazníků technické infrastruktury s vysokým stupněm používané 
výrobní techniky, existenčně závislé na hydrodynamických parametrech dodávané vody. 
Přitom se současně zvyšují rizika vzniku mimořádných situací při provozování 
vodárenského systému mající dopad na kvalitu, množství a plynulost dodávek pitné vody.  
Aby se dosáhlo vysokého stupně efektivity řízení a požadovaného provozního účinku 
vodárenské soustavy i v režimu řízení mimořádné situace, musí mít zřizovatel a 
provozovatel vodárenské soustavy zpracovanou analýzu jejich rizikových míst, v plánech 
krizové připravenosti definovány postupy řízení jednotlivých typů mimořádných situací. 
Musí mít definovány technické a provozní požadavky na funkčnost vodárenské soustavy 
při vzniku mimořádné situace a zpracovány organizační a technologické postupy v jakých 
provozních režimech může vodárenský systém pracovat. Součástí takto systémově 
pojatých návrhů řízení musí být i definice požadavků na telemetrický a informační systém, 
jako podpůrného prostředku pro krizový management vodárenské společnosti a tento 
systém musí byt provozovatelný na navržené technické a SW úrovni. 
Úloha řídicích a informačních systémů pro provozování vodárenské soustavy při 
mimořádných situacích jako např. byly povodně v roce 1997 a 2002 je nezastupitelná. 
Jestliže ve standardních podmínkách provozování malých rozvodných systémů lze 
zvládnout i manuálně, tak po vzniku mimořádných a krizových situací, především u 
středních a velkých měst a vodárenských soustav regionálního významu, jejich absence 
způsobí vždy výrazné hmotné i morální škody.  
V disertační práci byla definována možná rizika vzniku mimořádných události 
vodárenského systému, vymezena slabá místa a rizikové prvky vodárenského systému 
z hlediska možného vzniku mimořádné události. Byly vymezeny pojmy a struktura 
krizového managementu vodárenské společnosti a navržena struktura a obsah krizového 
řízení vodárenského systému. Současně byly navrženy postupy krizového řešení 
v případech vzniklého nedostatku vody ve vodovodní síti. Byl zpracován návrh 
manažerského systému MISMI, jako podpůrného znalostního systému řízení vodárenského 
systému při vzniku mimořádné situace, a to jak v organizační části řízení, tak i v technické 
části řízení jednotlivých vodárenských procesů.  Z navržených postupů a techniky řízení 
vyplývají i jednotlivé přínosy disertační práce. 
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10.1. Přínos práce pro vědní obor 
Disertační práce z hlediska vědního oboru je zaměřena do rozšířeného a nového zkoumání 
závislosti působení přírodních a antropogenních vlivů na vodárenské systémy z hlediska 
jejich bezpečného provozování, zejména do oblasti problematiky dodávek vody při 
mimořádných situacích a zkoumání možností jak tento vliv omezit.  
Výsledkem zkoumání jsou návrhy řízení vodárenského systému při vzniku mimořádné 
situace. Uvedené návrhy obsahují a definují nové postupy a způsoby řízení vodárenského 
systému při vzniku mimořádné situace a následně jsou zakomponovány do návrhu 
manažerského SW systému MISMI, který je tvořen návrhem systému technického řízení 
vodárenských procesů a návrhem informačního a řídicího systému pro potřeby 
managementu a krizového štábu vodárenské společnosti. Navržený systém MISMI ve 
vazbě na definované činnosti navržené organizační a řídicí struktury vodárenské 
společnosti při vzniku mimořádné události, by měl zabezpečit včasné a efektivní řízení 
vzniklé mimořádné situace s cílem minimalizování případných sociálních, provozních a 
ekonomických následků. Současně by měl umožnit zvýšení úrovně bezpečnosti dodávek 
vody pro potřeby technických subjektů veřejné infrastruktury a požární bezpečnosti 
zastavěného území, nejen při vzniku mimořádné události na vodárenském systému, ale i 
při standardních provozních podmínkách. 
Takto provedené zkoumání nebylo dosud, na základě autorem provedených rešerší, dosud 
vědecky publikováno. 
 
Návrh dalšího vědeckého zkoumání a rozvoje 
Proces výroby a distribuce vody konečným spotřebitelům je organizačně i technologicky 
složitý proces. Vzniku havárie při tomto procesu nebo vzniku možných rizik ohrožujících 
pravidelnost, kvalitu a množství distribuované vody nelze prakticky zabránit. Tato rizika se 
dále zvyšují závislostí obyvatelstva na centrálním zásobování vodou, náročnější 
technologií výroby a distribuci vody, rozvojem používaných technických prostředků a 
jejich automatizovaným řízením, kde vzniká reálná možnost zneužití komunikačních a 
telemetrických sítí pro teroristické nebo hackerské útoky na vodárenské systémy. 
Uvedená práce představuje základní ucelený pokus o komplexní návrh řešení této 
problematiky s cílem minimalizovat sociální, technické a ekonomické dopady těchto rizik.  
Proto by se další vědecká zkoumání v této oblasti měla především orientovat na: 

 zkoumání možností nových bezpečnostních prvků a systémů pro zvýšení 
bezpečnosti a ochrany vodárenských technologií v procesu výroby a distribuce 
pitné vody, 

 zkoumáním využití alternativních zdrojů el. napájení technologických částí 
vodárenského systému při výpadcích standardních napájecích zdrojů, 

 zkoumání bezpečnosti a zabezpečení přenosů dat a informací v telemetrických a 
informačních systémech, a to zejména v oblasti rádiových a bezdrátových 
komunikací pro datovou komunikaci telemetrického vodárenského systému, 

 zkoumáním možností modelování hydraulických poměrů jednotlivých vodovodních 
řadů ve vazbě na navržený způsob řízení mimořádných situací v distribuční síti, 

 zkoumání rozvoje databázových software aplikací pro vytvoření jednotného 
pružného informačního a řídicího systému pro potřeby státu na úrovni 
integrovaného záchranného systému a jednotlivých subjektů technické 
infrastruktury, 
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 zkoumání možností zvýšení požárního zabezpečení zastavěného území 
z víceúčelových zdrojů požární vody prostřednictvím vodovodů pro veřejnou 
potřebu, 

 návrh a zpracování závazné metodiky řízení krizových situací vzniklých na 
vodárenském systému, jako navazující etapa této práce, pro potřebu vodárenských 
společností a orgánů krizového řízení státu. 
 

10.2. Přínos práce pro vyučování na vysokých školách 
V disertační práci jsou definována jednotlivá rizika vzniku mimořádných situací v procesu 
výroby a distribuce pitné vody a stanovena opatření, jak tato rizika v provozních 
podmínkách minimalizovat. 
 V práci jsou navržené nové postupy řízení vodárenského systému při vzniku mimořádné 
situace. Návrhy a postupy řešení vzniklých mimořádných situací vyplývající z kapitoly VII 
a VIII, kde je navržena organizační struktura řízení mimořádných situací, zpracován návrh 
manažerského informačního systému MISMI, jako podpůrného znalostního systému pro 
potřeby operativního zvládání vzniklých mimořádných situací. Byl proveden návrh 
algoritmů řízení jednotlivých vodárenských procesů při vzniku mimořádné situace a 
proveden návrh rozsahu technických prostředků pro zabezpečení funkčnosti systému 
MISMI. 
Výše uvedené návrhy a postupy mohou být využity i ve výuce na středních a vysokých 
školách v oborech vodárenství, automatizace a bezpečnostního inženýrství. 
Studenti se budou moci seznámit s příčinami ovlivňujícími plynulé zásobování vodou a 
způsoby možného řízení vodárenských systémů z hlediska krizového řízení. Současně se 
seznámí i s možnostmi využití řídící a monitorovací techniky při řešení  různých 
provozních situací se zvláštním zřetelem na řízení vodárenského systému v mimořádných 
provozních podmínkách mající dopad na jednotlivé vodárenské procesy výroby a 
distribuce pitné vody. Navržený systém MISMI může být v rámci studentských 
diplomových prací zpracován do zjednodušené výukové SW verze, která bude simulovat 
provozní stavy na vodárenské síti, pro potřeby výuky studentů. 

10.3. Přínos práce pro praxi 
Zpracované návrhy a postupy řešení, návrh systému organizačního a technického způsobu 
řízení uvedeného v kapitolách VII a VIII, budou moci být využívány primárně pro řízení 
vodárenských systému a provoznímu předcházení vzniku mimořádných situací na všech 
typech vodárenských společností. 
 Navržený organizační postup řízení mimořádných situací, využívající prvků pružné 
organizační struktury v rámci vodárenské společnosti, by měl umožnit operativní a 
efektivní zvládání vzniklých mimořádných situací v provozování vodárenských systémů. 
Výstupy z informačního systému MISMI, jako podpůrného systému pro rozhodování při 
řízení mimořádných situací, mohou být poskytovány, formou sdíleného WEB přístupu 
k tomuto systému, i orgánům státní správy a samosprávy regionů a orgánům krizových 
štábů. Současně je možno využívat navržených postupů a informačních výstupů z nich 
vyplývajících, nejen při řízení vodárenských systémů v mimořádných podmínkách, ale i 
při řízení ve standardním provozu. 
Zpracované návrhy řízení využívající jednotného manažerského systému řízení a 
aktuálních technologických informací umožňují zvyšovat efektivitu provozu a snížit ztráty 
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vody při její distribuci a tím i snížit riziko vzniklého nedostatku vody vlivem nedostatečné 
kapacity zdrojů vody.  
Aplikace navrženého postupu řízení, rozsahu technických prostředků a navrženého 
systému MISMI v reálných podmínkách jednotlivých vodárenských společností, by měla 
zvýšit informovanost managementu a schopnost operativního řízení  jednotlivých 
vodárenských procesů a technologických zařízení zejména v oblasti: 

 provozního řízení výroby a distribuce pitné vody ve standardních i mimořádných 
podmínkách, 

 zvýšení bezpečnosti provozu vodárenských objektů a technologií proti útokům 
vandalismu a terorismu, 

 snížení možných příčin technologických poruch vodárenského zařízení, 
 snížení doby potřebné pro efektivní vyřešení vzniklé mimořádné situace, 
 dodržení a zvýšení kvalitativních parametrů distribuované vody, 
 vytvoření technických a organizačních předpokladů pro zabezpečení dodávky vody 

technickým subjektům veřejné infrastruktury při vzniku mimořádné situace, 
 zvýšení požárního zabezpečení zastavěného území. 

 
Uvedenou aplikací návrhů organizace, organizačních postupů řízení a navrženého 
automatizovaného způsobu řízení vodárenského systému by se měly vytvořit reálné 
předpoklady pro efektivní provozování vodárenského systému, nejen při zvládání 
mimořádných situací, ale i v podmínkách běžného provozu.  
Navržený postup řízení vodárenského systému při vzniku mimořádných situací je možno 
využít ve všech provozních i majetnických vodárenských společnostech, které vlastní nebo 
provozují vodovody pro veřejnou potřebu.  
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XI. Závěr 
Vodovody pro veřejnou potřebu v České republice dodávají pitnou vodu pro cca 93 % 
obyvatel státu a hodnota vodárenského infrastrukturního majetku dosáhla 1000 mld. Kč[1].  
Danému strategickému významu vodovodů musí odpovídat nejen legislativní ochrana, ale i 
ochrana vodárenských systémů v reálné praxi. Vodovody pro veřejnou potřebu, jako 
součást veřejné infrastruktury státu, jsou tedy jednou z oblastí infrastruktury státu se 
značným významem pro zachování řady nouzových služeb obyvatelstvu a pro zachování 
provozu řady sociálních, zdravotních a technických subjektů. Poškození nebo vyřazení 
výrobně distribučního systému pitných a požárních vod nejen podstatně sníží životní 
standardy obyvatelstva, ale především ohrozí činnost zdravotnických zařízení, výroby 
potravin a v řadě případů i požární bezpečnost zastavěných území.  
Vzhledem k tomu, že riziku přerušení dodávek pitné vody z přírodních nebo 
antropogenních důvodů nelze zabránit, je nutné alespoň minimalizovat negativní dopady 
na její spotřebitele.  
Jak tento složitý úkol v reálných podmínkách vodárenských systémů řešit a zajistit alespoň 
pro strategické spotřebitele minimální množství vody při vzniklých krizových situacích, 
bylo obsahem této disertační práce. 
Cílem práce bylo navrhnout nové postupy řízení rizik přerušením dodávky pitné vody 
technickým subjektům veřejné infrastruktury státu při vzniku mimořádné události. Pro 
dosažení tohoto cíle bylo nutno analyzovat vodárenský systém jako kontinuální proces 
jímání surové vody, úpravu vody na vodu pitnou a distribuci vody ke konečnému 
odběrateli, na základě provedené analýzy najít a popsat jednotlivá rizika ovlivňující tento 
proces a navrhnout postup, jak těmto rizikům předcházet nebo minimalizovat jejich možný 
sociální a ekonomický dopad. 
Původním přínosem práce je tedy vytvoření návrhu řízení vodárenského systému při 
vzniku mimořádné situace. Uvedený návrh obsahuje a definuje nové postupy a způsoby 
řízení vodárenského systému při vzniku mimořádné situace a následně je zohledňuje v 
návrhu manažerského informačního systému MISMI, který je návrhem systému 
technického řízení vodárenských procesů a návrhem podpůrného a znalostního 
informačního systému pro potřeby managementu a krizového štábu vodárenské 
společnosti.  Návrh řízení tedy představuje ucelený systém organizace a operativního řízení 
mimořádných situací a na to navazujícího automatizovaného systému sběru a přenosu 
potřebných informací z jednotlivých vodárenských technologických procesů a jejich 
prezentaci do manažerského informačního systému. Informační systém MISMI ve vazbě 
na navržené organizační a řídicí struktury a navržené a definované činnosti vodárenské 
společnosti při vzniku mimořádné události, by měl umožňovat včasné a efektivní řízení 
vzniklé mimořádné situace s cílem snížení případných sociálních, provozních a 
ekonomických následků. Současně by měl umožnit zvýšení úrovně bezpečnosti dodávek 
vody pro potřeby technických subjektů veřejné infrastruktury a požární bezpečnosti 
zastavěného území při vzniku mimořádné situace. Výstupy z navrženého informačního 
systému je možno využívat i pro potřeby krizových orgánů státní správy, a to formou 
vzdáleného sdílení informací prostřednictvím WEB aplikací, přímo v místě působení 
krizového orgánu. 
Následně bylo provedeno hodnocení přínosů navržených postupů řízení v oblasti 
společenských, bezpečnostních a ekonomických přínosů a navržen způsob jak tento přínos 
hodnotit v reálných podmínkách vodárenské společnosti.  
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V závěru práce je uveden přínos práce pro vědu, výuku na školách a pro praxi. Současně 
jsou zde uvedeny návrhy možností dalšího vědeckého zkoumání. 
Takto pojatý a provedený způsob zkoumání problematiky řízení vodárenských systémů při 
vzniku mimořádné situace, nebyl dosud, na základě autorem provedených rešerší, 
uskutečněn a publikován. 
Postupy organizačního řízení, návrhy technického řízení a způsoby organizace zvládání 
mimořádných situací při provozování vodárenských systémů se zaměřením na dodávky 
pitné vody technickým subjektům veřejné infrastruktury, uvedené v disertační práci, 
mohou být aplikovány na všech typech provozních i majetnických vodárenských 
společností, a to nejenom v České republice. Mohou zároveň sloužit i jako studijní materiál 
pro výuku na středních školách a univerzitách se zaměřením výuky na vodárenské 
technologie a bezpečnostní inženýrství.  
Současně tato problematika byla autorem disertační práce přednášena na mezinárodních 
konferencích a publikována v odborných časopisech. Výstupy zkoumání byly rovněž 
publikovány v časopise Journal of the Polish Mineral Engineering Society načítaném 
databází SCOPUS. 
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Seznam  použitých symbolů a zkratek 
 
IZS  Integrovaný záchranný systém. 
 
NZV  Nouzové zásobování vodou. 
 
HZS  Hasičský záchranný sbor. 
 
VDJ  Vodojem, technologický objekt vodárenského systému. 
 
ÚV  Úpravna vody, technologický objekt vodárenského systému. 
 
ČS  Čerpací stanice, technologický objekt vodárenského systému. 
 
ERP  Enterprise Resourse Planning, podnikový informační systém.  
 
MISMI Manažerský informační systém pro řízení mimořádných situací. 
 
RTU  Remote terminal Unit, řídicí technické zařízení na vodárenském objektu. 
 
SCADA Supervisory Control And Data Acquisition, software pro řízení a sběr dat 

z technologických procesů. 
 
PLC  Programmable Logic Controler, programovatelný automat pro lokální 

řízení. 
 
WLAN Wireless Local Area Network, datová síť propojující centrální počítač a 

automaty RTU/PLC na objektech. 
 
WAN  Wireless Area Network, počítačová síť (Internet). 
 
RDS  Radio Digital Service, rádiová datová síť. 
 
GPRS  General Packet Radio Service, datová služba mobilních telefonních 

operátorů ( rozšíření služby GSM). 
 
GSM  Global Systém for Mobile Communication, pomalá datová a mobilní služba 

s rychlostí 9,6 až 9,9 Kbit/sec. 
 
EQ  ekvivalent obyvatelstva, uměle zavedená jednotka, která představuje 

produkci odpadní vody 150 l/den. 
 
GIS  Geographic Information Systém, počítačová geografický systém pro 

digitální zpracování geografických dat (energetické, vodárenské, 
plynárenské, dopravní sítě apod.) 
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WEB klient World Wide Web, software zabezpečující  uživatelský přístup k internetu 
pomocí programovacího jazyku HTML. 

 
LAN  Local Area Network, místní počítačová síť. 
 
HTML  Hyper Text Markup Language, programovací jazyk pro WEB aplikace. 
XML  Extensible Markup Language, obecný programovací jazyk pro výměnu dat 

mezi SW aplikacemi a publikováním dokumentů. 
 
TCP/IP Transmission Control Protocol/ Internet Protocol, datový protokol 

umožňující propojení dvou počítačů na aplikační úrovni. 
 
ODBC  Open Database Connectivity, standardizovaný SW přístup k databázi 

nezávisle na programovacím jazyku. 
 
NPV   Net Present Value, ukazatel CBA metody, čistá současná hodnota mezi 

finančními příjmy a výdaji. 
 
IRR  Inside Rate of Return, ukazatel CBA metody, vnitřní výnosové procento. 
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Příloha I. – Tabulka číslo 11: Prostředky automatizace úpravny vody  

Prostředky MaR 
Snímače 
Měřená veličina Název snímače Princip měření Místo měření 
Výška hladiny Ponorný snímač hladiny Tenzometrický Akumulační nádrž 
Výška hladiny Ultrazvuk. snímač hladiny Ultrazvukový Filtry, mísící nádrže 
Úhel natočení Snímač polohy klapky Elektronický Klapka odtokové regulace 
Hydraulický tlak Snímač tlaku Tenzometrický Filtr, výtlak do vodojemu 
Průtok okamžitý Průtokoměr Indukční Přítok surové vody 
Průtok okamžitý Průtokoměr Indukční Dmychadlo, prací vzduch 
Průtok celkový Vodoměr s impuls.výst. Mechanický Všechny vody na ÚV 
Elektrický proud Snímač proudu Elektronický Frekvenční  měnič čerpadla 
Otáčky  Snímač otáček Elektronický Frekvenční  měnič čerpadla 
Otáčky  Snímač otáček Elektronický Frekv. měnič míchadla 
Teplota Snímač teploty Odporový Hlavní pohony 
Elektrický příkon Elektroměr s impuls.výst. Elektronický Rozvaděč, přípojka NN 
Ztráta napětí Snímač poklesu napětí Elektronický Rozvaděče napájení 
Výška hladiny  Snímač hladiny  Kontaktní Tlaková nádoba ZVŘ 
Výška zaplavení Plovákový snímač Kontaktní Čerpací jímka ve strojovně 
Výška hladiny Limitní snímač hladiny  Kapacitní Zásobník sypkých hmot 
Redox potenciál  Snímač redox potenciálu Elektrochem. Před filtry 
Velikost pH Měřič pH Elektrochem. Na flokulaci, před filtry 
Obsah nerozp.látek Měřič nerozpust.látek Optoelektronický Povrchová, prací voda 
Obsah ozonu ve vodě Snímač ozonu Elektrochem. Ozonizátor 
Obsah ozonu ve vzd. Snímač ozonu Elektrochem. Ozonizace 
Obsah chloru ve vodě Měřič chloru ve vodě Elektrochem. Za filtry, na výtl. do VDJ 
Obsah chloru ve vzd. Měřič úniku chloru Elektrochem. Chlorovna 
Elektrický příkon Elektroměr s impuls.výst. Elektronický Rozvaděč, přípojka NN 
Akční členy 
Regulovaná veličina Název výkonného členu Druh regulace Místo  
Výška hladiny Regulační klapka Spojitá Odtok z filtru 
Množství vody Šoupák Stupňová Filtry přítok, odtok  
Množství vody Klapka Stupňová Filtry přítok, odtok 
Množství vody Ventil s elektropohonem Stupňová Trubní armatury 
Podtlak Vývěva Stupňová Podtlaková nádoba 
Množství roztoku Dávkovací čerpadlo Stupňová Chemické hospodářství 
Množství roztoku Dávkovací čerpadlo Stupňová Vápenné hospodářství 
Otáčky Ventilátor Stupňová Aerace 
Otáčky Míchadlo Spojitá Flokulace 
Otáčky Čerpadlo prací vody Spojitá Strojovna  
Otáčky Dmychadlo pracího vzd. Spojitá Strojovna  
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Příloha II. – Tabulka č. 12: Prostředky automatizace čerpací stanice  

Prostředky MaR 
Snímače 
Měřená veličina Název snímače Princip měření Místo měření 
Výška hladiny Ponorný snímač hladiny Tenzometrický Akumulační nádrž 
Hydraulický tlak Snímač tlaku Tenzometrický Potrubí od ponor.čerpadla 
Průtok okamžitý Průtokoměr Indukční Potrubí od ponor.čerpadla 
Průtok celkový Vodoměr s impuls.výst. Mechanický Potrubí od ponor.čerpadla 
Úhel natočení Snímač polohy klapky Elektronický Klapka  
Elektrický proud Snímač proudu Elektronický Frekvenční měnič čerpadla 
Otáčky  Snímač otáček Elektronický Frekvenční  měnič čerpadla 
Teplota Snímač teploty Odporový Motor a čerpadlo 
Elektrický příkon Elektroměr s impuls.výst. Elektronický Rozvaděč, přípojka nn 
Ztráta napětí Snímač poklesu napětí Elektronický Rozvaděč u vrtu, studny 
Výška hladiny u evak. Snímač hladiny při evak. Kontaktní Podtlaková nádoba 
Výška zaplavení Plovákový snímač Kontaktní Čerpací jímka 
Obsah chloru ve vodě Měřič chloru ve vodě Elektrochem. Na výtlaku do VDJ 
Obsah chloru ve vzd. Měřič úniku chloru Elektrochem. Chlorovna 
Velikost pH Měřič pH Elektrochem. Na flokulaci, před filtry 
Obsah nerozpust.látek Měřič nerozp.látek Optoelektronický Za akumulační nádrží 
Akční členy 
Regulovaná veličina Název výkonného členu Druh regulace Místo  
Množství vody Čerpadlo Stupňová ČS u zdroje povrch.vody 
Množství vody Šoupátko Stupňová ČS u zdroje povrch.vody 
Množství vody Ventil s elektropohonem Stupňová ČS u zdroje povrch.vody 
Podtlak Vývěva Stupňová Podtlaková nádoba 
Množství vody Ventil s elektropohonem Stupňová Trubní armatury 
Množství roztoku Dávkovací čerpadlo Stupňová Vápenné hospodářství 
Množství roztoku Dávkovací čerpadlo Stupňová Chemické hospodářství 
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Příloha III. – Tabulka č. 16: Návrh seznamu údajů pro řízení mimořádných událostí 

Seznam použitých čidel   

č. 
 

veličina jednotka A – analogová 
B – binární 
P – pulsní 

odvozená 
z veličin č.: 

0 Čas  je přiřazen automaticky všem d:m:r h:m:s -  
1 Dráha m A  
2 Výška hladiny m A  
3 Otevření řídicího ventilu 0-1 B  
4 Úhel natočení klapky 0-90o A  
5 Kontakt dotykový 0-1 B  
6 Kontakt bezdotykový 0-1 B  
7 Chod stroje (jede-nejede) 0-1 B  
8 Porucha čerpadla 0-1 B  
9 Porucha jiná (ucpávky) 0-1 B  
10 Otáčky  0-n/min A  
11 Teplota oC A  
12 Tlak kPa A  
13 Průtok celkový           I.způsob m3 P  
14 Průtok okamžitý            -„- l/s O 0, 13 
13 Průtok celkový          II.způsob m3 O 0, 14 
14 Průtok okamžitý            -„- l/s A  
15 Energetický čas (1/4h signál) min P   
16 Elektrické napětí  V A  
17 Ztráta napětí 0-1 B   
18 Elektrický proud A A   
19 Elektrická práce činná kWh P   
20 Elektrický činný výkon kW O 0, 19 
21 Vstup do objektu 0-1 B   
22 Kamerový systém data D   
23 Indikace požáru 0-1 B   
24     
25     
26     
27 snímač čárového kódu číslo D  
28     
29     
30 pH bez  A  
31 Redox potenciál mV A  
32 Obsah kyslíku mg/l A  
33 Obsah ozonu mg/l A  
34 Obsah metanu %obj.CH4 A  
35 Obsah nerozpustných látek mg/l A  
36 Obsah železa mg/l A  
37 Obsah chloru mg/l A  
38 Zákal mg/l A  
 


