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Anotace 

ŠARŠONOVÁ, Ivana. Analýza hierarchie procesu hodnocení zranitelnosti dodávek pitné 

vody. [Diplomová práce]. Ostrava: Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2016. 85 s.  

 

Diplomová práce se zaobírá problematikou zranitelnosti dodávek pitné vody. První část 

práce popisuje celý systém dodávek pitné vody. Následně je každá část systému rozebrána 

z hlediska rizik, které v daných částech systému dodávek pitné vody hrozí. Dále je v práci 

popsána metoda analýza hierarchie procesu, kdy se tato metoda používá a jak se sestavuje. 

V další části práce se nachází případová studie úpravny vody. Jsou zde popsány části, 

ze kterých se úpravna vody skládá a také jak vlastně samotná výroba pitné vody probíhá. 

Stěžejní částí práce je aplikace metody analýza hierarchie procesu na jednu část systému 

dodávky pitné vody, a to na úpravnu vody.  

 

Klíčová slova: analýza hierarchie procesu, dodávka vody, zranitelnost, úprava vody, 

riziko. 
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ŠARŠONOVÁ, Ivana. Analysis of the Hierarchy of the Process of Drinking Water Supply 

Vulnerability Assessment. [Diploma Thesis]. Ostrava: VŠB – Technical University 

Ostrava, Faculty of safety engineering, 2016. 85 p. 

 

This thesis deals with the vulnerability of drinking water supply system. The first part 

describes the drinking water supply system. Then, the other parts are analysed for risk, in 

region where drinking water supply is under threat. The work also describes the method of 

analysis process hierarchy, detailed structure of when and how the method is applied. The 

second part is a case study of the water treatment plant, which describes the parts which 

the water treatment plants consists of, as well as the production of drinking water. The 

emphasis is on the application of the methods by analysis hierarchy process on the water 

treatment plant. 
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Úvod 

Účelem systému dodávek pitné vody je vyrobit a dodat kvalitní pitnou vodu všem jejím 

spotřebitelům, a to v požadovaném množství a také tlaku. Pitná voda musí odpovídat 

přísným hygienickým požadavkům. Pitná voda je v podstatě veškerá voda z podzemních 

zdrojů, která splňuje hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost nebo je touto 

myšlena voda, upravená z podzemních a povrchových zdrojů. Dodávat tuto pitnou vodu 

je možné jen po jejím primárním zdravotním zabezpečení, a také následné trvalé kontrole 

změny chemických či mikrobiologických vlastností [19].  

Kvalita podzemních a povrchových vod je ohrožována nejen starou ekologickou zátěží, 

možnými haváriemi a jinými antropogenními nebezpečími, ale také se objevují současné 

negativní vlivy a nové kontaminanty z oblasti domácí chemie, farmak a osobní hygieny, 

které kvalitu podzemních i povrchových vod ohrožují. Hlavními problémy zatížení 

vodních zdrojů v Evropě je v současné době obohacování vod o živiny, zejména se jedná 

o dusík a fosfor, kterých se do vod dostává nadměrné množství, a to v důsledku hnojení 

fosfáty v zemědělském průmyslu. Mezi další látky, které zatěžují vodní zdroje, patří 

chemické látky z průmyslové výroby, ale také látky z domovního odpadu. Jedná se o prací 

a čisticí prostředky, kosmetické a farmaceutické přípravky, dále léky a antikoncepční 

prostředky. Tyto nežádoucí látky vstupují do systému úpravy a distribuce pitné vody a je 

potřeba dané látky snížit na přijatelnou úroveň [23].  

Pitná voda, která je distribuována ke konečným spotřebitelům, není čistá H2O, což ani není 

žádoucí. Tato pitná voda obsahuje přírodní minerální látky, jako například mangan, fluor, 

sírany, apod. Dále je dezinfikována chlorem či oxidem chloričitým, je do ní dávkován 

např. síran hlinitý, manganistan draselný, také je do vody dávkována vápenná voda na 

upravení pH, atd. Po celé vodárenské úpravě musí pitná voda vyhovovat evropským 

standardům, a to ať už po fyzikální, chemické, mikrobiologické či biologické stránce [23]. 

V celém systému dodávky pitné vody hrozí různá rizika. Mezi nejvýznamnější patří riziko 

kontaminace anebo zamezení samotné dodávky. Zdrojem tohoto rizika mohou být činitelé 

přírodního a antropogenního charakteru.  
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Cílem diplomové práce je aplikace metody na systém dodávky pitné vody odpovídající 

hierarchické povaze hodnotících kritérií. Vybranou metodou je analýza hierarchie procesu. 

Byla vybrána pro důraz, který klade na hierarchickou strukturu posuzovaného systému. 

Zároveň také zohledňuje preference jednotlivých částí. Nejprve bude třeba se zabývat 

rozborem systému dodávek pitné vody. Dále bude nutné věnovat pozornost rizikům, která 

se mohou v subsystémech vyskytnout. Výstupem práce bude identifikace zranitelných částí 

popisovaného systému.  
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1 Rešerše literatury 

KROČOVÁ, Šárka. Strategie dodávek pitné vody. 1. vydání. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2009. 158 s. ISBN 978-80-7385-072-2. 

Publikace se zaobírá výrobou, úpravou a distribucí pitné vody. Také řeší požadavky na 

jakost vody, mimořádné události v oblasti vodního hospodářství a tomu předcházející 

rizika, která se týkají celého systému dodávek pitné vody. Publikace rovněž popisuje 

legislativu, týkající se provozování veřejných vodovodů. 

 

ADAMEC, Vilém; KROČOVÁ Šárka; ŠENOVSKÝ Michail; ŠENOVSKÝ Pavel. 

Metodika analýzy zranitelnosti systémů zabezpečujících dodávku pitné vody. Výzkumný 

projekt. 1. Vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. 28 s. 

ISBN 978-80-7385-066-1. 

Metoda popisuje hodnocení zranitelnosti prvků kritické infrastruktury a je přizpůsobena 

pro oblast zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Jejím obsahem jsou kontrolní seznamy 

na toto téma, stanovené na konkrétní podnikatelské činnosti. Výsledky zmíněných 

kontrolních seznamů zranitelnosti mohou napomoci podnikatelským subjektům zhodnotit 

bezpečnostní standardy v souvislosti s rizikovými, extrémními situacemi.  

 

ŠENOVSKÝ, Michail; ŠENOVSKÝ, Pavel. KMindex Stanovení vah a mapování 

preferencí. Ostrava: VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, 2013, 29s. 

Cílem metodiky KMindex je poskytnout jednoduchý nástroj pro vyhodnocení území 

z hlediska rizik. Jedná se o podpůrný dokument pro metodiku KMindex, který navrhuje 

jednoduchý systém vzájemně propojených formulářů, které popisují posuzované území 

a umožňují posoudit území z hlediska závažnosti rizik, která jej ohrožují. V publikaci jsou 

také rozebrány použité postupy, způsob stanovení preferencí hodnocení a jejich zapojení 

do systému vah.  
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Interní materiály Úpravny vody ve Švařci poskytnuté panem Zdeňkem Antošem. 

Materiály zahrnují popis systému úpravy vody, některá rizika systému, fotografie 

jednotlivých částí systému úpravy i ukázky vizualizace z programu WinCC. Materiály se 

týkají také centrálního vodohospodářského dispečinku a útvaru kontroly kvality. 

 

Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany 

obyvatelstva, 112, Ochrana podzemních a povrchových vod, číslo 11/2015, MV-GŘ HZS 

ČR, 34 s. 

Článek se zabývá současnými negativními vlivy na kvalitu podzemních i povrchových 

vod. Také je zde popisován konkrétní případ kontaminace pitné vody. 

 

SAATY, L. Thomas, VARGAS, G. Luis. Models, Methods, Concepts & Applications of 

the Analytic Hierarchy Process. New York: Springer Science+Business Media. Second 

Edition. 2012. 343 p. ISBN 978-1-4614-3596-9. 

Publikace se zaobírá aplikací metody Analýza hierarchie procesu v ekonomických, 

sociálních, politických a technologických oblastech. Tato kniha mimo jiné popisuje, jak 

strukturovat problém rozhodování, filozofii a proces metody AHP a také jak vlastně 

metodu AHP aplikovat na daný problém. 

 

Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, Modul 02, Zdravotně 

technické stavby. Vodohospodářské stavby. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta 

stavební. 64 s.  

Studijní opory obsahují souhrn základních informací pro řešení problematiky zdravotně 

technických staveb. Jsou zde rozebrány vodní zdroje, jímání vody, doprava a úprava vody 

a další části týkající se této oblasti. 
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VYKYDAL, Lukáš. Provozování vodovodů a kanalizací na Březovsku a Svitavsku. 

[Diplomová práce]. Ostrava: Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, 

Hornicko-geologická fakulta, 2012. 388 s. 

Práce obsahuje základní pojmy ve vodárenství a stokování. Její součástí je objasnění 

jímání surových vod, technologie úpravy surové vody na vodu pitnou, základy hydrauliky 

vodovodních systémů, rozdělení a kategorizace vodovodních sítí, územní působnost 

vodárenských soustav, aj. Práce dále popisuje požadavky na provozní činnosti, údržbu, 

opravy a kontrolu vodovodní a stokové sítě. Část práce se věnuje i legislativě v oblasti 

vodního hospodářství.  
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2 Vymezení základních pojmů 

V diplomové práci jsou využívány nejčastěji dva pojmy, u kterých je nezbytné vysvětlit 

jejich význam. Těmito pojmy jsou riziko a zranitelnost.  

Riziko 

Pojem riziko pochází z arabského slova risk, které označovalo příznivou i nepříznivou 

událost v životě člověka. V současné době se pojem riziko používá v mnoha vědních 

disciplínách a tím se podstatně rozšířil jeho původní význam. V různých odborných 

disciplínách má tedy pojem riziko trochu odlišný význam. Podle klasické teorie rizika se 

rizikem rozumí kombinace pravděpodobnosti a následku nějaké skutečnosti. Tato definice 

je postačující pro potřeby diplomové práce [30]. 

Přijatelné riziko 

Přijatelným rizikem, je takové riziko, když ti, kteří jsou jím ovlivněni, ho vůbec neodhalí, 

neuvědomují si ho anebo jej vědomě podstupují. Jedná se tedy o riziko, které jsme ochotni 

akceptovat v příslušném čase a prostoru [24][30].  

Zranitelnost 

Pojem zranitelnost se v jednotlivých oborech vyskytuje v mnoha spojeních. Pro účely 

práce je zranitelnost chápána jako náchylnost systému ke vzniku škody [29].  
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3 Legislativní rámec 

Ochrana podzemních a povrchových vod je řešena v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách 

(vodní zákon) [43]. Zákon o vodách řeší nejen nakládání s vodami povrchovými 

a podzemními, ale také se zabývá mimořádnými událostmi v oblasti vodního hospodářství. 

Vodní zákon též popisuje ochranu vod a v neposlední řadě se zabývá uplatňováním 

evropského vodního práva do podmínek právního prostředí ČR [43]. 

Dalším důležitým zákonem v této oblasti je zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích [44]. V tomto zákoně jsou uvedeny práva a povinnosti nejen provozovatelů 

vodárenských systémů, ale také subjektů, kteří využívají služby veřejných vodovodů 

a kanalizací. Prováděcí vyhláškou k zákonu o vodovodech a kanalizacích je vyhláška 

č. 428/2001 Sb., kterou se stanovují technické parametry jednotlivých činností 

u provozovatelů vodovodních systémů. Mimo tyto parametry vyhláška stanovuje i práva 

a povinnosti na úseku ochrany spotřebitele [19]. 

Velice důležitým právním předpisem v oblasti vodního hospodářství je zákon č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví. Zmíněný zákon stanovuje tzv. hygienické požadavky 

na vodu, určuje povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky dodávané pitné vody, 

apod. Prováděcím právním předpisem v této oblasti je vyhláška č. 252/2004 Sb., o jakosti 

pitné vody, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, četnost 

a rozsah kontroly pitné vody [19].  

Také v rámci evropské unie existuje řada směrnic, které se zabývají ochranou vodního 

hospodářství. Mezi nejdůležitější evropské směrnice patří: 

- Směrnice Rady 75/440/EHS z roku 1975, o požadované jakosti povrchových vod 

určených k odběru pitné vody v členských státech, 

- Směrnice Rady 79/869/EHS z roku 1979, o metodách měření, černosti odběrů 

a rozborů povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech, 

- Směrnice Rady 80/68/EHS z roku 1979, o ochraně podzemních vod před 

znečištěním způsobeným určitými nebezpečnými látkami, 

- Směrnice Rady 98/83/ES z roku 1998, o jakosti vody určené k lidské spotřebě, 

a další [11][19].  
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4 Systém dodávek pitné vody 

Vodovodem je dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, myšlen provozně 

samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řády a vodárenské objekty, jimiž 

jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu 

a shromažďování. Tento zákon definuje vodovod jako vodní dílo [44]. Veřejné vodovody 

lze také vnímat jako technické opatření pro zajištění dodávek pitné vody v určitém čase ke 

konečnému spotřebiteli a rovněž slouží i k požárním účelům [4]. 

Základem systému dodávek pitné vody je zdroj surové vody. Dále je voda jímána 

a čerpána na úpravnu vody [11]. Cílem úpravy vlastností vody je dosažení takových 

parametrů, které by splňovaly požadavky na kvalitu vody, podle jejího dalšího využití [19]. 

Pitná voda se dále přiváděcím řádem dostává do vodojemu, kde se akumuluje. Poté je voda 

přiváděna do spotřebiště, které je tvořeno vodovodní sítí. Tento postup je uplatňován 

ve většině případů centrálního zásobování pitnou vodou [11].  

4.1 Vodní zdroj 

Vodním zdrojem jsou vody povrchové a podzemní. Tyto zdroje slouží nebo mohou sloužit 

pro uspokojení potřeb člověka, zejména jsou využívány pro pitné účely. Vodní zdroj je 

základním prvkem jímání surových vod určených k úpravě na vodu pitnou [19][43].  

Lidská společnost se snaží maximálně využívat tyto zdroje. Zdroj vody by tedy měl být 

stálý a dostatečně vydatný. Z tohoto důvodu mohou být zdroje vody hodnoceny podle 

množství a podle jakosti. Základním předpokladem pro jeho využívání je množství vody. 

Jakost vody je na druhé straně rozhodující faktor pro rozdělení vodních zdrojů podle 

způsobu užívání. Vodní zdroje lze podle jakosti rozdělit do 4 určitých skupin: 

- vodní zdroje odpovídající kvalitě pitné vody, 

- vodní zdroje, které se ošetřují provzdušňováním, tedy vyžadují pouze dezinfekci, 

popřípadě odkyselení, 

- zdroje, které vyžadují složitější úpravu, jako například čiření, odstranění těžkých 

kovů apod., 
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- zdroje vody, které jsou téměř nevhodné pro úpravu na vodu pitnou, a to z důvodu 

obsahu vysoké koncentrace například dusičnanů, organických látek, těžkých kovů 

atd. 

Mezi nejvýznamnější faktory, které ovlivňují množství, a jakost vodních zdrojů patří: 

- srážky a výpar, 

- vegetační pokryv, 

- morfologické a geologické poměry, 

- složení půdy a hydrogeologické vlastnosti území. 

Uvedené faktory většinou nelze ovlivnit. Ovlivnit lze rozsah a složení vegetačního pokryvu 

a částečně jde zasáhnout i do složení půdy. Vhodné zdroje pro zásobování obyvatelstva 

pitnou vodou jsou vybírány hlavně z podzemních, ale také z povrchových vod [16].   

4.1.1 Podzemní vody 

Podzemními vodami jsou dle zákona o vodách takové vody, které se vyskytují pod 

zemským povrchem, v pásmu nasycení a v přímém kontaktu s horninami. Za podzemní 

vody se rovněž považují vody protékající podzemními drenážními systémy a vody 

ve studních [43].  Vody ve studních, vrtech a jiných podobných technických zařízeních 

jsou považovány za podzemní vody, ale jen do té doby, dokud nevniknou do zařízení, které 

slouží k jejich odběru.  Tedy do té chvíle, než jsou z podzemních vod odebrány [4].  

Podzemní zdroje bývají většinou kvalitnější a pro pitné účely často vhodnější, protože 

nejsou ovlivňovány okolím. Tím je myšlen například vliv průmyslových podniků, splachy 

z polí apod. U podzemních vod tedy bývá obsah organického znečištění minimální nebo 

dokonce žádný. Oproti tomu u podzemních zdrojů bývá větší výskyt oxidu uhličitého, 

hydrogenuhličitanů, hořčíku, sodíku, vápníku, síranu a chloridů. Vyskytnout se může 

i zdroj vody s vyšším obsahem radonu.  Vlastnosti vody závisí na místě a hloubce výskytu, 

ale tyto zdroje často nevyžadují žádnou zvláštní úpravu [11].  

Významným problémem využitelnosti podzemních vod na území ČR je jejich 

nerovnoměrné rozložení po republice. Podzemní vody jsou dle vodního zákona přednostně 

vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Vodoprávní úřad může povolit jiné 

využití, a to tehdy, není-li toto použití na úkor uspokojení uvedených potřeb. Tyto vody 
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mají také vlastnosti, pro které jsou podzemní vody velmi důležitou strategickou surovinou. 

Těmito vlastnostmi je myšleno například, že podzemní vody mají méně rozkolísané 

fyzikálně chemické ukazatele ve srovnání s vodami povrchovými. Mají rovněž minimální 

koncentrace organických látek. Pro tyto vlastnosti je vhodné s podzemními vodami počítat 

jako s náhradními zdroji pro nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou [13][19]. 

Složení podzemních vod mohou ovlivňovat různé faktory. Těmito faktory mohou být 

například výměna iontů, přímé rozpouštění některých sloučenin ve vodě, infiltrace 

atmosférické nebo povrchové vody, která často obsahuje různé cizorodé látky. Cizorodými 

látkami mohou být v tomto případě pesticidy, uhlovodíky a jiné nebezpečné látky [4]. 

Podzemní vody se dělí na vody s volnou hladinou a na vody s hladinou napjatou. Pro 

vodárenské účely se většinou využívají vody s volnou hladinou. Důležitým aspektem 

využívání podzemních zdrojů a pro jejich obnovitelnost je jejich spotřeba. Strategicky patří 

podzemní vody v krizovém plánování k nejdůležitějším nerostným surovinám země. 

Podzemní zdroje lze poměrně dobře chránit a v případě potřeby je využít pro nouzové 

zásobování obyvatelstva [19].  

4.1.2 Povrchové vody 

Podle zákona o vodách se povrchovými vodami rozumí vody přirozeně se vyskytující na 

zemském povrchu. Těmito vodami jsou myšleny i ty, které protékají přechodně zakrytými 

úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem a také protékají-li v nadzemních 

vedeních [43].  

Povrchové vody představují z hlediska množství hlavní část využitelných vodních zdrojů 

v ČR. Avšak povrchové zdroje vod jsou považovány za horší zdroje než vody podzemní. 

Její využití je tedy limitováno její kvalitou. Kvalita povrchových vod je kolísavá a požadují 

se zde vyšší nároky na její úpravu. Výhodou povrchových vod je její snadné jímání a také 

množství, které převyšuje zásoby podzemních zdrojů. Naopak nevýhodou je pak zhoršující 

se kvalita a nákladná úprava na vodu pitnou [13].  

Povrchové vody obecně dělíme na vody stojaté a tekoucí. Mezi stojaté vody patří přírodní 

jezera, rybníky a umělé nádrže. Tekoucími povrchovými vodami jsou vodní toky. Dalším 

rozdělení povrchových vod je na uměle vytvořené nádrže a přírodní jezera [32].  
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Povrchová voda je oproti vodě podzemní obohacená o kyslík. Koncentrace kyslíku je 

závislá na teplotě, fotosyntéze a obsahu biologicky rozložitelných látek. Také obsahuje 

velké množství organických látek a malé množství oxidu uhličitého [11].  

V podmínkách ČR, na rozdíl od zahraničí, není umožněno vyrábět vodu pitnou z libovolné 

povrchové vody. Významné odběry vody pro vodárenské účely jsou prováděny převážně 

z údolních nádrží. Důležitým faktorem, který udržuje kvalitu surové vody, je jejich teplota. 

Vlivem měnících se teplot vody se mění kvalita vod v různých vrstvách nádrže. Těmto 

stavům se uzpůsobují i vodárenské objekty, které mají zpravidla tři úrovně, ze kterých je 

možno dle aktuální kvality vody uskutečňovat její odběr. Aktuální kvalita odebírané surové 

vody je důležitá pro úpravárenské procesy, ekonomiku hospodaření a především kvalitu 

pitné vody. Proto je vždy odběr uskutečňován z té vrstvy vody, která je nejméně zatížena 

anorganickými a organickými látkami [19]. 

Objemově je největším odběratelem povrchových vod energetika. Ovšem v případě snížení 

vydatnosti srážek, které způsobí snížení vodnatosti toků, bude mít odběr vody pro 

vodárenské použití absolutní přednost před využitím pro energetické účely [19].  

4.2 Jímání vody 

Jímání vody je technologický proces, při němž dochází k přechodu vody jímacím 

zařízením z přírodního do technického stavu, a to bez zhoršení jakosti. Základním prvkem 

k jímání surových vod, které jsou určené pro úpravu na vodu pitnou, jsou prameniště 

podzemních vod nebo vodárenské nádrže. Systémy jímání vody pomáhají kompenzovat 

jak nedostatek, tak i přebytek vody. Tyto systémy musí umožnit odběr požadovaného 

množství vody v odpovídající kvalitě [13].  

4.2.1 Jímání podzemní vody 

Objekty k jímání podzemních vod můžeme rozčlenit na: 

- vertikální – studny, 

- horizontální – zářezy, štoly, galerie, 

- plošné – pramenní jímky. 

Vertikálním jímáním vod jsou myšleny studny, které představují nejčastější způsob 

jímání podzemní vody. Studny se hloubí rotačním vrtáním. Používají se hlavně v sypkých 
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nebo soudržných horninách. Studny musí být situovány tak, aby jejich okolí po celou dobu 

jejich provozu nemohlo být znečišťováno. Jsou i stanoveny minimální vzdálenosti 

od možných zdrojů znečištění [28][40].  

Studny lze rozdělovat podle několika hledisek. Podle použití dělíme studny na: 

- veřejné – pro hromadné zásobování obyvatelstva a průmyslu pitnou a užitkovou 

vodou, 

- neveřejné – slouží pro jednu nebo několik domácností, 

- požární – pro odběr vody při požárním zásahu.  

Podle vztahu nepropustného podloží jsou členěny na studny úplné a neúplné. Úplná studna 

sahá přes celou zvodněnou vrstvu až k nepropustnému podloží. Neúplná studna zasahuje 

pouze do horní části zvodněné vrstvy.  

Podle typu hladiny jsou děleny na studny s volnou hladinou nebo na studny s hladinou 

napjatou [40].  

Studny se také mohou rozčlenit na studny šachtové, trubkové a trubní. 

Šachtové studny – tyto studny mají relativně velký objem, a tudíž slouží i k akumulaci 

vody. Používají se tedy pro jímání většího množství vody. Hloubka šachtových studní 

zpravidla nepřesahuje 15 metrů. Studny mohou být kopané nebo spouštěné.  

Trubkové studny – neboli studny jehlové, jsou nejjednodušším typem. Jedná se o studny 

malých rozměrů.  

Trubní studny – nazývají se též vrtané, a to z toho důvodu, že se nejčastěji hloubí právě 

vrtáním. Tyto studny umožňují jímání vody z větších hloubek [40].  

Horizontální jímání podzemních vod se navrhuje v případě malé mocnosti zvodněné 

vrstvy a také pokud nepropustné podloží není hluboko pod povrchem. V tomto případě se 

jedná o jímací zářezy, štoly a galerie.  

Štoly a galerie – zřizují se pro jímání většího množství vody, a to zejména v těch 

lokalitách, kde zvodněná vrstva proniká až na zemský povrch.  

Jímací zářezy – se používají pro jímání z mělkých podpovrchových vrstev s relativně 

malou kapacitou. Podzemní voda je odvodněna drénem, který je v horní polovině 

perforovaný, obsypaný štěrkem a proti znečištění je zajištěn jílovým těsněním. Tento 
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způsob jímání se volí pouze v místech, kde není jiný způsob jímání možný, jelikož je 

nespolehlivý v případě sucha [28][40].  

Plošné jímací objekty, jinými slovy pramenní jímky, slouží především pro zachycení 

pramenů a vývěrů podzemních vod ze skalnatých hornin. Pramen je místo, kde podzemní 

voda přirozeně vyvěrá na zemský povrch. K podchycení právě těchto pramenů slouží 

pramenní jímky. Podzemní voda do pramenních jímek volně vtéká, a pokud se v tomto 

místě neodebere, odtéká dále jako povrchová voda. Pro jímání vody tímto způsobem je 

však rozhodující vydatnost pramene, kolísání jímaného množství a dále pak musíme brát 

ohled na kolísání jakosti jímané vody [28][40].  

4.2.2 Jímání povrchové vody 

Povrchové vody, jak už bylo uvedeno, můžeme rozdělit na vody tekoucí a vody 

akumulované v nádržích, tedy vody stojaté. Využití povrchových vod k výrobě pitné vody 

je ovšem většinou limitováno její jakostí. Kvalita vody se hodnotí pomocí fyzikálních, 

chemických a biologických charakteristik. Jímání povrchové vody můžeme rozčlenit na 

jímání povrchové vody z nádrží či jezových zdrží a jímadla v tekoucích vodách [40].  

Při jímání vody z vodních toků musí být dodrženo několik podmínek. Kvalita vody 

ve vodním toku musí být taková, aby se danými technologickými prostředky dosáhla pitná 

voda požadované jakosti odpovídající právním předpisům. Pro volbu vhodného zdroje 

povrchové tekoucí vody je důležitý režim vodního zdroje, výběr místa odběru, typ jímadla. 

Také je velice důležitá ochrana jímadla, a to před zanášením splaveninami, před 

zamrzáním a vodní tříští apod. U splavných toků je třeba respektovat nároky na lodní 

dopravu. Jímání tekoucí vody lze provádět pomocí jímadla břehového nebo jímadla 

řečištního [28][40]. 

Břehová jímadla se budují v tocích se stabilními břehy a se stabilním dnem, u kterých je 

zaručen odběr vody i při minimální hladině vody v toku. Těmto podmínkám vyhovují 

zejména střední a dolní toky. Tato jímadla se používají v našich podmínkách častěji než 

jímadla řečištní. Jímadla břehová jsou technicky jednodušší a umožňují snadné provádění 

údržby [40].  

Jímadla řečištní mohou být umístěna na dně koryta nebo nade dnem řečiště. Jímadla 

ve dně koryta se navrhují pouze výjimečně. Tento typ jímání je vhodný pro toky 
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bystřinného charakteru. Nelze je umisťovat v místech se sníženou rychlostí vody, kde 

může vznikat nebezpečí usazování suspendovaných látek, také nesmějí zmenšovat 

průtočný profil toku a vyvolávat ukládání sedimentů. Jímací objekty umístěné nade dnem 

řečiště se navrhují pro širší vodní toky s nestabilními břehy, s nedostatečnou hloubkou 

vody u břehů v důsledku častého kolísání hladiny nebo z důvodu velkého množství 

sedimentů [28][40].  

Objekty k jímání povrchové vody z nádrží či jezových zdrží, jsou věžové jímací 

objekty, které mohou stát samostatně v prostoru nádrže nebo jsou stavebně spojeny 

s tělesem hráze. Výhodou jímání vody z nádrží jsou stabilnější kvantitativní a kvalitativní 

podmínky. Nevýhodou může být naopak dlouhodobě špatná kvalita vody a náročná 

ochrana proti znečištění. Kvalita vody v nádrži je závislá na hloubce výskytu a na teplotě.  

U plochých nádrží s hloubkou do 10 metrů se kvalita vody s hloubkou mění jen málo, 

protože zde dochází ke snadnému mísení způsobené větrem. U přehradních nádrží, které 

bývají většinou hluboké, se v různých hloubkách vyskytuje voda různé kvality a to 

v závislosti na ročním období. Z tohoto důvodu jsou navrhována odběrná zařízení, která 

umožňují odběr vody z různých hloubek a to tak, aby bylo možno odebírat vodu v co 

nejlepší kvalitě. U těchto nádrží se umisťují odběry nad sebou, a to v různých výškách, 

nejníže 6 metrů nad dnem. Výběr vhodné hloubky jímání je závislý na kvalitě vody. 

Sleduje se také teplota. Nižší teplota vody omezuje rozvoj organismů a napomáhá k dobré 

kvalitě vody[40].  

4.3 Úprava vody 

Cílem úpravy vlastností vody je dosažení takových kvalitativních parametrů upravené 

vody, aby byly splněny požadavky na jakost vody. Požadavky jsou myšleny z hlediska 

jejího dalšího použití, ale také musí být splněny požadavky souvisejících předpisů a norem. 

Úpravou vody se tedy sleduje zlepšení kvality vody s ohledem na její cílové využití, tedy 

zda se bude jednat o vodu pitnou, užitkovou, technologickou apod. Prioritou je ovšem 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou, která je definovaná ve vyhlášce Ministerstva 

zdravotnictví.  

Jelikož oba základní typy surových vod mají odlišnou kvalitu, liší se i technologické 

schéma úpravy těchto dvou druhů surových vod. Některé technologické prvky užívané při 
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úpravě obou druhů surových vod jsou sice totožné, ale základní strategie úpravy vody je 

odlišná.  

Pro úpravu vody je důležitý i proces výběru surové vody. Dle normy ČSN 75 7214, kterou 

se řídí proces výběru zdroje pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, jsou vody 

rozčleněny do čtyř kategorií: 

- kategorie A – surová voda vyžaduje pouze dezinfekci, popřípadě vyžaduje filtraci, 

odkyselení nebo provzdušnění, 

- kategorie B – surová voda vyžaduje jednoduchou úpravu, např. koagulační filtraci, 

odželezování, odmanganování nebo umělou infiltraci či dezinfekci, 

- kategorie C – surová voda vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu, a to oxidací, 

sorpcí, čiřením, popřípadě kombinací fyzikálně-chemických, mikrobiologických 

a biologických procesů úpravy vody, 

- kategorie D – surová voda je nevhodná k úpravě pro zásobování obyvatelstva 

pitnou vodou [28].  

Typické procesy pro úpravu vod: 

Pro úpravu povrchových vod – mechanické předčištění, čiření, filtrace, dezinfekce, 

adsorpce, fluoridace, ultrafiltrace, nanofiltrace, stabilizace. 

Pro úpravu podzemních vod – odkyselování, odželezování, odmanganování, dezinfekce, 

odstraňování vápníku a hořčíku, deionizace, demineralizace, desorpce, membránové 

procesy [19][28]. 

4.3.1 Úprava povrchových vod 

Hlavní znečišťující látky v povrchových vodách jsou látky přírodního charakteru a jsou to 

makromolekulární rozpuštěné organické látky a hruběji dispergované nerozpustné látky, 

například jíly, hlinitokřemičitany apod. Proces úpravy povrchových vod na vodu pitnou je 

tedy zaměřen na odstranění právě těchto látek. Obecně lze úpravárenské technologie 

rozdělit podle dvou hledisek, kterými jsou: 

- povaha procesu, 

- separační procesy – neboli vztah odstraňovaných složek k použitému procesu. 
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Dle jejich povahy lze procesy rozčlenit na: 

- fyzikální – adsorpce, desorpce, separace suspenzí, sedimentace, filtrace. 

- chemické - srážení látek, oxidační reakce anorganických a organických látek, 

- fyzikálně-chemické – využití pomocných koagulátů, hydrolýza koagulátu, 

membránové procesy, jako elektrodialýza či iontová výměna aj.  

- hydraulické – míchaní suspenzí, separaci suspenzí apod. 

- biologické a biochemické – odstraňování dusíkatých látek, odstraňování železa 

a manganu, odstraňování organických látek [19]. 

Druhým hlediskem rozlišení úpravárenských vztahů může být vzájemný vztah 

odstraňovaných složek z vody k použitému procesu. Na základě tohoto vztahu lze rozlišit 

tyto separační procesy: 

- mechanické – odstraňování suspendované látky, například sedimentace, filtrace, 

zahušťování apod., 

- chemické – odstraňování koloidních látek organického a anorganického původu při 

čiření, 

- fyzikálně – chemické a biologické – odstranění a následnou separaci anorganických 

a organických látek z vody srážením, adsorpcí, elektrodialýzou oxidací nebo 

některou z biologických metod [19].  

4.3.2 Úprava podzemních vod 

Úprava podzemních vod na vodu pitnou je závislá na druhu znečištění vody. Mezi 

nejčastější používané technologie úpravy patří odželezování, odkyselování 

či odmanganování. Mezi nejběžnější používané technologie úpravy podzemních vod dále 

patří odstraňování dusíkatých látek a radonu. Čiření se při úpravě podzemních vod na vodu 

pitnou užívá pouze výjimečně [19].  

4.4 Distribuce pitné vody 

Hlavním cílem distribuce pitné vody je přepravit vyrobenou vodu v dané kvalitě 

a hydrodynamickém tlaku stanoveném zákonem z místa výroby či převzetí do místa 

určení, tedy ke konečnému spotřebiteli. Také je důležité se vyvarovat v rámci distribuce 
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pitné vody nízkým průtokům a tlakům. Také dbát na minimalizaci doby průtoku pitné vody 

distribuční sítí a to z toho důvodu, aby byla udržena kvalita vody. Při stagnaci vody 

v potrubí mikroorganismy snáze vytváří biofilm na stěnách u potrubí. Tuto distribuční síť 

lze charakterizovat jako velmi různorodý systém samostatných celků či souborů objektů. 

Distribuční síť pitné vody se skládá z přivaděčů, vodovodní sítě, vodojemů, přerušovacích 

komor, redukčních, posilovacích a tlakových stanic, monitorovacích objektů 

a vodovodních přípojek. K distribuci pitných vod napomáhají také příslušná měřící 

zařízení dodávané vody [11][19].  

Členění vodovodů: 

Dle významu: 

 - vodovody nadmístního významu – tyto vodovody zásobují řadu měst a obcí 

zpravidla z centrálních povrchových zdrojů, často přesahují hranice několika okresů 

či krajů. 

- vodovody místního významu – dodávají pitnou vodu pouze do příslušného 

územního celku, bez ohledu na to jak je město velké. Pitná voda pochází převážně 

z místních podzemních zdrojů, popřípadě je dle potřeby doplňována z vodovodů 

nadmístního významu [19]. 

Vodovody se dále mohou členit z různých hledisek. Podle rozsahu zásobení, tedy podle 

počtu spotřebišť a rozsahu zásobovaných územních celků, existují vodovody místní, 

skupinové a oblastní. Podle vzájemného umístění vodního zdroje a spotřebiště se 

vodovody rozdělují na vodovody gravitační a výtlačné. Dle uspořádání rozvodných sítí 

jsou vodovodní soustavy větevné, okruhové a kombinované. A v neposlední řadě se 

vodovody rozdělují podle účelu, a to na vodovody požární, průmyslové či vodovody 

s převažující funkcí hromadného zásobování pitnou vodou [40].  

Vodojemy 

Vodojemy jsou samostatné objekty určené k akumulaci vody a většinou jsou složené z více 

samostatných nádrží. Jejich cílem je vyrovnávat nerovnoměrnost denních odběrů pitné 

vody a umožnit výrobu pitné vody v úpravnách vody. Také vytvářejí potřebné zásoby 

požární vody a zásoby vody pro případy poruchy ve vodním zdroji a na objektech před 

vodojemem [19].   
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Vodovodní přivaděče 

Jedná se o vodovodní řády pro dopravu vody mezi hlavními objekty vodovodu, tedy 

dopravu vody do úpravny vody, čerpací stanice či vodojemu apod. Vodovodní přivaděče 

jsou hydraulicky nastaveny pro pokrytí denního množství realizované vody, kdy počítají 

i s rezervou pro případy vzniku mimořádné události [19].  

Vodovodní řády 

Jejich cílem je dopravit pitnou vodu z vodojemů nebo přivaděčů k vodovodním přípojkám 

jednotlivých nemovitostí. Vodovodní řády také vytváří systém požárního zabezpečení obce 

[19].  

Vodovodní přípojky 

Vodovodní přípojky slouží k dopravě pitné vody z hlavního vodovodního řádu do 

připojené nemovitosti, areálu, objektu apod. Slouží tedy k přivedení pitné vody přímo ke 

spotřebiteli. Jedná se o samostatnou stavbu tvořenou úsekem potrubí od odbočení z 

vodovodního řádu k vodoměru [19][40].  

Tlakové stanice 

Tlakové stanice jsou v podstatě čerpací stanice, které dodávají vodu do zásobního pásma. 

V těchto pásmech je chod čerpadel ovládán automaticky dle rozmezí tlaků v tlakové 

nádobě. Čerpací stanice zabezpečují dodávku vody v případě, kdy ji nelze zajistit 

gravitačním způsobem [19].  

Redukční stanice 

Cílem redukční stanice je optimalizace hydrodynamických tlakových čar prostřednictvím 

redukčního ventilu. Tato optimalizace je myšlena ve smyslu ekonomickém a technickém. 

Jedná se o technologické zařízení distribučního systému pitné vody [40].  
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Monitorovací stanice 

Monitorovací stanice mají za úkol sledovat průtok, tlak a kvalitu vody, zdravotní 

nezávadnost vody a také způsob úpravy jejího zdravotního zabezpečení. Jedná se většinou 

o podzemní objekty, které jsou pro jejich úkol vybaveny monitorovací technikou. Mají 

velký význam v případě vzniku mimořádné události a také v oblasti zajištění nouzového 

zásobování pitnou vodou u vybraných objektů veřejné infrastruktury. Těmito objekty jsou 

myšleny nemocnice, hasičský záchranný sbor, potravinový průmysl, armáda atd.[11][19]. 
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5 Rizika systému dodávek pitné vody 

Každá část systému dodávek pitné vody je více či méně zranitelná. Určité riziko může 

působit v každé části systému dodávek pitné vody, což s sebou přináší i negativní následky 

na danou část.  

5.1 Zdroje surových vod 

Zranitelnost u zdrojů surových vod umocňuje určitá nemožnost preventivně zabránit 

poškození těchto zdrojů. Nejvíce zranitelné jsou z pohledu teroristických činů nebo 

civilizačních vlivů. Jejich vyřazení také může mít značné negativní následky na zajištění 

základních potřeb obyvatelstva a chod veřejné infrastruktury, a to hlavně v případě, pokud 

se jedná o zdroj surové vody nadmístního významu nebo jedná-li se o jediný zdroj vody v 

daném územním celku [19].  

Mezi rizika, která reálně zdroji surové vody hrozí, patří snadný přístup k hladině vody, 

možnost snadné kontaminace vody a u podzemních zdrojů také s tím související 

dlouhodobé následky. Při vyřazení zdroje hrozí i vyřazení systému požárního zabezpečení 

daného územního celku a v neposlední řadě již zmíněné rozsáhlé hmotné škody 

či přerušení výrobního cyklu nebo služby [19].  

Opatřením, které alespoň sníží následky rizik na minimum, může být především 

monitorování kvality surové vody. Také je důležitá, v návaznosti na monitorování kvality 

vody, schopnost v případě potřeby, vyřadit určený zdroj surové vody [19].  

5.2 Úpravna vod 

Úpravny pitných vod mají všeobecně nižší zranitelnost ovšem z hlediska dopadu na 

veřejnou infrastrukturu je míra nebezpečnosti vysoká. Negativní dopad při přerušení 

distribuce pitných vod spotřebitelům se zvyšuje v případě, že se jedná o úpravny, které 

jsou jediným zdrojem úpravy surových vod na vody pitné v daném území. Velká 

zranitelnost u úpraven pitných vod existuje v případě násilného útoku, tedy při 

teroristickém činu [19]. 

 

 



31 

 

Tato rizika hrozí převážně z důvodu snadného přístupu k volné hladině vody, a také z 

důvodu možné snadné kontaminace vody. V návaznosti na tato rizika by mohlo dojít k 

dlouhodobému vyřazení technologie úpravny vody z provozu nebo také ke vzniku 

mimořádné události [19]. 

Mezi možná opatření ke snížení výše zmíněného rizika patří především snímání všech 

přístupů do úpravny pomocí čidel. Také snímání kvality vod, ať už vody surové nebo pitné, 

která z úpravny odtéká. Určitou možností sledování kvality upravené vody je použití 

specifických druhů ryb, které mají zvýšenou citlivost na toxicitu vody. Mezi důležitá 

opatření v rámci úpravny vody patří i schopnost dálkovým příkazem okamžitě vyřadit 

úpravnu vody z provozu [19].  

5.3 Distribuce pitných vod 

Distribuční síť je z hlediska kontaminace nejvíce zranitelnou částí systému dodávek pitné 

vody. Riziko vzniku rozsáhlé havárie nebo mimořádné události je v tomto případě 

poměrně vysoké. Distribuční síť dominuje i v rámci počtu havárií systému kritické 

infrastruktury. Mezi hlavní rizika systému distribuce pitných vod patří technologické 

havárie, selhání lidského faktoru, selhání řídicího systému, teroristické činy nebo přírodní 

vlivy [19].  

Ochrana staveb systému pitných vod zahrnuje především dodržování provozních řádů 

a předpisů, také ochranu díky dálkovým přenosům v rámci alarmů apod. Na případné 

alarmující informace již navazuje opatření v rámci zásahu daného právního subjektu a také 

složek IZS [19].   
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6 Analýza hierarchie procesu  

Analýza hierarchie procesu byla vybrána pro aplikaci na systém dodávek pitné vody. Tato 

metoda byla zvolena hlavně z toho důvodu, že je celý systém obsáhlý a hierarchicky 

závislý. Právě i tyto zmíněné vlastnosti systému dodávek pitné vody vedly k tomu, že bude 

metoda aplikována na jednu vybranou část systému, kterou je úpravna vody. Celý systém 

dodávek pitné vody není diplomová práce v rámci aplikace metody AHP schopna pojmout. 

Samotný systém úpravy vody se skládá z mnoha činností, které vedou k určenému cíli 

a v každé jeho části se nachází i rizika, která budou v metodě identifikována a také číselně 

ohodnocena jejich významnost. Díky této metodě tedy budou upřednostněny některé části 

systému před jinými pomocí váhových koeficientů, a to z hlediska jejich důležitosti 

v rámci fungování systému. Systém úpravy pitné vody bude popsán v následující kapitole. 

Metoda AHP, z anglického originálu Analytic Hierarchy Process, byla navržena 

profesorem Saatym již v roce 1980. Tato analýza, při řešení rozhodovacích problémů bere 

v úvahu všechny prvky, které ovlivňují výsledek analýzy, také vazby mezi nimi a intenzitu, 

s jakou na sebe vzájemně působí. Rozhodovací problém lze tedy znázornit jako 

hierarchickou strukturu. Hierarchická struktura je uvedena na Obrázku č. 1. [36].  

 

 

Obrázek č. 1. Hierarchická struktura metody AHP [31] 

 

Metoda AHP se tedy využívá v obtížných rozhodovacích procesech. V této metodě 

dochází k rozkladu složité nestrukturované situace na jednodušší komponenty, vytváří tedy 

hierarchický systém problému. Pod pojmem hierarchická struktura se rozumí lineární 

struktura, která se skládá z několika úrovní, přičemž každá z těchto úrovní obsahuje 



33 

 

několik prvků. Uspořádání jednotlivých úrovní hierarchické struktury je uspořádání 

od obecného ke konkrétnímu, kdy platí, že čím obecnější jsou prvky, ve vztahu k danému 

problému, tím zaujímají v jeho příslušející hierarchii vyšší úroveň a naopak [5][10][26].  

Na každé úrovni hierarchické struktury se použije Saatyho pravidlo párového porovnání. 

Pomocí subjektivních hodnocení kvantitativního párového srovnání je pak jednotlivým 

komponentám metody přiřazena kvantitativní charakteristika, která vyjadřuje jejich 

důležitost. Komponenta s nejvyšší prioritou se získá syntézou těchto hodnocení. Na tuto 

komponentu se rozhodovatel zaměří s cílem řešení daného problému.  

Typická jednoduchá úloha vícekriteriální analýzy variant obsahuje tyto úrovně: 

- úroveň 1 – cíl vyhodnocování, kterým může být uspořádání variant, 

- úroveň 2 – kritéria vyhodnocování, 

- úroveň 3 – posuzované varianty [5][10][26]. 

 

Zjednodušeně lze postup analýzy popsat následovně. Máme určitý problém, který je 

rozebrán na hierarchii, tedy na jednotlivá kritéria a alternativy. Tyto informace se 

uspořádají do stromu hierarchie. Dalším krokem metody je párové srovnání, díky kterému 

je problém uspořádán do matice. Použitím párového srovnání může být vyjádřena 

důležitost jednoho kritéria nad jiným kritériem. Párové srovnání je provedeno subjektivně, 

na základě znalosti daného problému, získaných informací od odborníků, či z různých 

statistik apod. 

Zlomky z párového srovnání v matici se převedou na desetinná místa, kdy dalším krokem 

metody je násobení matice. Poté je proveden celkový součet řádků, provedena 

normalizace, a to vydělením jednotlivých součtů celkovým součtem řádků. Výsledkem je 

vlastní vektor. Tento postup musí být iterován až do té doby, kdy se nezmění řešení 

vlastního vektoru od předchozí iterace, a to na 4 desetinná místa. Vypočítáním vlastního 

vektoru získáme relativní hodnocení daného kritéria [7].  

Poté se v metodě vracíme opět ke stromu hierarchie, kdy pro každé kritérium párové 

srovnání určuje preference každé alternativy nad ostatními. Spočítáním vlastního vektoru 

určíme relativní poměr alternativ pod každým kritériem. AHP tedy poskytuje logický 

rámec pro určení přínosů každé alternativy. Tato metoda může být využita pro velmi 

komplexní rozhodnutí. V AHP může být také zahrnuto mnoho kritérií a dílčích kritérií [7].   
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Základní hodnota váhy, která se rozděluje mezi vrcholovou část hierarchie, je rovna číslu 

1. U každého dalšího kritéria se rozděluje ta hodnota váhy, která jí byla vypočítána 

v předešlé části hierarchie. Na základě vyhodnocení jednotlivých preferencí se tedy pro 

danou část hierarchie vypočítá tzv. eigenvector vah kritérií. Také se vypočítá veličina CR, 

která umožňuje odhadnout, jestli volby preferencí nebyly provedeny náhodně. Z hlediska 

konzistence preferencí se za velmi dobrý výsledek CR považuje hodnota do 0,1. Hodnota 

okolo 0,9 již naznačuje čistě náhodný výběr [31].  



35 

 

7 Případová studie - Úpravna vody Švařec 

V druhé polovině 20. století se začala rapidně zvyšovat spotřeba pitné vody. Problémem 

bylo, že tuto spotřebu tehdejší technologie nestačily plně pokrýt. Stávající zdroje pitné 

vody byly přetěžovány, což se projevilo tím, že se zhoršovala kvalita upravené pitné vody, 

ale i kvalita vody surové. Právě z těchto důvodů byla úpravna vody ve Švařci vystavěna. 

V současné době je tato úpravna druhým nejvýznamnějším zdrojem vody v Brněnské 

vodárenské soustavě [21]. Komplex Úpravny vody Švařec je k zhlédnutí na Obrázku č. 2.  

 

Obrázek č. 2. Úpravna vody Švařec [37] 

7.1 Zdroj a kvalita vody z úpravny 

Zdrojem povrchové vody pro úpravnu je přehradní nádrž Vír I. Nádrž Vír má vyhlášena 

pásma hygienické ochrany již od šedesátých let 20. století a platí zde přísný zákaz 

rybolovu i koupání. Tato surová voda je měkká a málo mineralizovaná a má nízký obsah 

organických látek přírodního původu. Toxické kovy a organické látky nebyly v těchto 

vodách z hygienického hlediska ve významných koncentracích nalezeny [12][21]. 

7.1.1 Odběr surové vody 

Na hrázi vodárenské nádrže Vír je instalováno odběrné zařízení. Odběry vody je možno 

provádět ze tří výškových horizontů, a to podle nejlepší aktuální jakosti vody v nádrži. 

Tyto odběry je možno volit z hloubky 15, 30 a 50 metrů pod úrovní maximální hladiny 
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v nádrži. Od jednotlivých odběrových oken jsou vedena nerezová potrubí. Potrubí vedou 

k analyzátorům, které měří koncentrace kyslíku, pH, zákal a teplotu vody v nádrži. Údaje 

z daného měření jsou přenášena do dispečinku na úpravně vody. Odběrné potrubí odvádí 

surovou vodu do oddělené části vývařiště tohoto vodního díla. Zároveň je odběrné potrubí 

nátokem na Francisovu turbínu elektrárny Vír. Vodní elektrárna Vír disponuje dvěma 

Francisovými turbínami, které ročně vyrobí v průměru 13 775 MWh elektrické energie. 

Francisova turbína je v podstatě podtypem turbíny vodní. Jedná se o přetlakovou turbínu, 

která má dvě varianty podle uložení hřídele, a to vertikální a horizontální. Tyto turbíny 

patří mezi nejpoužívanější. Využívají se pro produkci elektrické energie prostřednictvím 

alternátorů [2][38].  

7.1.2 Přivaděč surové vody 

Přivaděč surové vody má začátek v oddělené části vývařiště, a to konkrétně v odběrné 

komoře. Odtud je přivaděč veden sklolaminátovým potrubím až k portálu štoly surové 

vody. Tato štola surové vody má betonovou obezdívku. Na pancéřové vyústění štoly 

navazuje přívodní potrubí až do úpravny vody [21]. 

7.2 Technologie úpravy vody 

Jakost upravené pitné vody převážně závisí na kvalitě vody ze zdroje. Kvalita vody ze 

zdroje se ale mění v závislosti na ročním období a také meteorologických a 

hydrologických podmínkách. Proto musí být technologické zařízení úpravny vody 

uspořádáno tak, aby upravovalo vodu v požadované kvalitě i za nejméně vhodných 

podmínek [3][15].  

Úpravna vody ve Švařci byla vyprojektována na maximální výkon 2 300 l/s. V průběhu její 

výstavby byl však z důvodu klesající tendence spotřeb vody plánový výkon dočasně 

redukován na 1 150 l/s. Na přítoku surové vody do úpravny je instalována Francisova 

turbína [21].  

V budově ozonizace je do přepadu v přítokovém objektu dávkován oxid chloričitý nebo 

ozon jako oxidační činidlo. Technologie ozonizace se nachází na Obrázku č. 3. Ozon, je 

v současné době nejsilnějším oxidačním, dezinfekčním a bělícím činidlem a je také 

ekologicky čistý [17]. Ozon silně zapáchá, tudíž je jeho únik lehce identifikovatelný. 

V místnosti technologie ozonizace jsou pro tyto případy instalována čidla, která ozon 
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detekují. Pokud se tak stane, dojde k automatickému odvětrávání celé místnosti ozonizace. 

Další výhodou ozónu je, že se v úpravně neskladuje, ale vyrábí, a to ze vzdušného kyslíku 

nebo čistého kyslíku. Ozon se vyrábí v ozonizátoru. V úpravně musí docházet i k čištění 

ozonizátoru, ovšem pro tyto případy se zde nachází náhradní ozonizátor, který v případě 

čištění druhý přístroj nahradí. Toto čištění ale v úpravně vody Švařec zatím probíhalo od 

roku 2 000 pouze třikrát [2][21]. 

Jako koagulant je dále do vody dávkován síran hlinitý pomocí dávkovače. Jedná se 

o úpravu vody čiřením, kterým lze odstranit z vody zbarvující složky [35]. V úpravně se 

nacházejí sklady na síran hlinitý, kterého se ročně spotřebuje asi 100 tun. Dále je možné 

dávkovat manganistan draselný na odstranění manganu ze surové vody. V případě 

využívání předozonizace je koagulant dávkován až za tuto jednotku [2][21].  

 

Obrázek č. 3. Technologie ozonizace [9] 

Další částí technologického procesu je pomalé mísení, jedná se tedy o kontaktní filtrace 

přes pískové filtry a filtrace přes filtry s náplní z granulovaného aktivního uhlí (GAU). 

V úpravně vody Švařec se nachází dvacet filtrů, ovšem v současné době je vystrojeno 

a využíváno šestnáct filtračních jednotek. Z těchto šestnácti filtračních jednotek se jedná 

o deset filtrů s pískovou náplní a šest filtrů s náplní GAU. Jedná se o klasické rychlofiltry 

s mezonem, které jsou uspořádané do dvojic s půdorysnou plochou 100 m2. Hala 

s uvedenými filtry se nachází na Obrázku č. 4. Celá hala má zatemněná okna, aby ve vodě 

nerostly řasy [2][27]. 
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Písek v pískovém filtru je nasypán zhruba do metru a půl. Nemusí se nijak recyklovat, 

nevyžaduje tedy zvláštní péči. Písek se pouze dodává, aby byl ve filtru neustále 

v požadovaném množství. Dispečink úpravny vody filtry sleduje. Filtry například 

signalizují špatný tlak a v návaznosti na toto zjištění se dá písek prát. Praní se provádí 

vzduchem či spojením vody se vzduchem. Na praní písku se spotřebuje asi 500 kubíků 

vody [2].  

Oproti písku je ve filtru granulovaného aktivního uhlí asi jeden metr. Toto uhlí se stejně 

jako písek pere, ovšem vyžaduje zvýšenou péči. Granulované aktivní uhlí se asi po stech 

hodinách provozu musí recyklovat. V případě úpravny vody ve Švařci tato recyklace 

probíhá v Holandsku, kam se uhlí vozí. Také se do úpravny hledá nejvhodnější uhlí 

pomocí tzv. zkušebních filtrů [2].  

 

Obrázek č. 4. Hala s filtry [8] 

Z výše uvedených filtrů je poté voda odváděna společnou odtokovou chodbou, a to buď 

do akumulačních nádrží, nebo do dezinfekční ozonizace. V případě akumulačních nádrží je 

do přepadu dávkována vápenná voda na úpravu pH, protože je voda po úpravě mírně 

kyselá, má pH asi 6,8. Vápenná voda se v úpravně přímo vyrábí. Ze sila na vápno se 

z vápenného hydrátu pomocí násypky, šnekového podavače utvoří kapalina, která má 

podobu připomínající vápenné mléko. Tato kapalina se zředí s vodou a vznikne čirá 

tekutina s vysokým pH, která slouží právě pro další úpravu vody. V případě využití 

dezinfekční ozonizace je vápenná voda dávkována do přepadu za vymírací nádrže [2][21].  
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Dále je do vody dávkován na přepad do akumulačních nádrží oxid chloričitý. Oxid 

chloričitý je dezinfekční činidlo, které se v současnosti používá namísto chloru. Důvodem 

změny použití tohoto oxidačního činidla byla snaha zkvalitnit výrobu vody před vlastní 

distribucí k zákazníkovi, také odstranit nežádoucí vlastnosti vody, jako je například 

zvýšený výskyt překročení nejvyšších mezních hodnot mikrobiologických a biologických 

ukazatelů pitné vody [21].  

Oxid chloričitý také nemá takovou pachovou stopu oproti chloru. Zmíněný oxid chloričitý 

se vyrábí přímo v úpravně vody a to z plynného chloru. Chlor se v úpravně i skladuje, 

v tlakové nádobě se ho nachází průměrně asi 600 l. Ve skladu s chlorem se nachází jak 

čidlo, které by zaznamenalo případný únik chloru, tak i automatická ventilace. Také se 

v této místnosti nacházejí ochranné masky, které jsou zaměstnanci úpravny povinni 

používat i v případě manipulace s tlakovými nádobami obsahujícími chlor. Na tlakových 

nádobách se nacházejí ventily, kterými by mohlo dojít k případnému úniku chloru. Ovšem 

tato situace je méně pravděpodobná. Manipulace s chlorem také podléhá různým 

předpisům, např. Normě ČSN 755050 - Chlorové hospodářství ve vodohospodářských 

provozech a její aplikace na bazénové provozy [2][21].  

Takto hygienicky zabezpečená voda dále putuje do akumulačních nádrží, které jsou 

umístěny v nejnižším patře budovy filtrů. Akumulační nádrže mají obsah 20 000 m3 a jsou 

uzpůsobeny tak, aby upravená voda protékala celým profilem od vtoku po odběr [27]. 

Z akumulačních nádrží je voda odebírána potrubím, a to buď gravitačně, nebo čerpáním. 

Gravitačně voda putuje do přivaděče Švařec – Čebín. Čerpáním je voda odebírána třemi 

systémy do vodovodní sítě úpravny vody, do výroby a dávkování vápenné vody a oxidu 

chloričitého nebo pro zásobování okolních obcí [21].  

Kalové hospodářství potom slouží k likvidaci vodárenských kalů. Kalové hospodářství 

tvoří sedimentační a homogenizační nádrže a kalolisy [27].  

7.3 Řízení provozu 

Řízení provozu je zajišťováno z centrálního vodohospodářského dispečinku provozovatele 

úpravny vody ve Švařci, čímž jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Pro řízení hlavních 

technologických uzlů vírského oblastního vodovodu jsou všechny technologické objekty 

propojeny radiovou datovou sítí s tímto dispečinkem. Centrální dispečink má nepřetržitý 

provoz, je zajišťován šesti pracovníky a mezi jeho hlavní činnosti patří například řízení 
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uzavíraní potrubí při poruchách na síti, stanovení důležitosti poruch a pořadí oprav, 

zajišťování náhradního zásobování vodou v případě poruchy, sledování dodávky vody 

do vodojemů na vodovodní síti, udržování předepsaných hladin a tlaků apod. [20][21]. 

Na úpravně vody ve Švařci je použit decentralizovaný systém řízení. Řízení provozu je 

zabezpečeno provozním dispečinkem, který se nachází přímo v úpravně ve Švařci. Tento 

dispečink obsluhují tři zaměstnanci. Odtud je sledován celý systém úpravy vody, a to od 

odběru, po celou technologii úpravy vody a kontrolu celého systému. Také se zde sleduje 

objektová bezpečnost, vstupy do úpravny vody i pohyb uvnitř úpravny.  

Operátoři jsou povinni sledovat i pstruhy, kteří se nacházejí v akváriích, do kterých proudí 

voda určená pro spotřebu. Pstruzi jsou nejkvalitnějšími kontrolory pitné vody, mají 

nejcitlivější organismus k toxickým látkám ve vodním prostředí. Chování ryb nepřetržitě 

monitorují vodotěsné kamery, které při jejich úhynu zalarmují obsluhu dispečinku. Pstruzi 

se pro tyto účely používají co nejmenší, protože jsou více citlivý. Tříměsíční až půlroční 

ryby kontrolují vodu zhruba rok. Poté ztrácejí citlivost na toxické látky. Někteří pstruzi 

následně putují do výzkumných ústavů ke kontrole, zda v sobě nemají nějaké škodliviny. 

Ostatní ryby skončí většinou na talíři. Tento cyklus se neustále opakuje a nastupují další 

malé ryby [34].  

Řízení celé úpravny vody zabezpečuje řídicí systém SIMATIC. Na úpravně se nacházejí 

čtyři stanice, každá se samostatným procesorem. Tyto stanice jsou určené k řízení 

příslušného technologického uzlu. Stanice jsou mezi sebou propojeny komunikační 

sběrnicí. Po této komunikaci jsou mezi stanicemi předávána data, dále jsou po ní přenášeny 

údaje do dispečinku. Kromě těchto stanic jsou v úpravně vody nasazeny ještě tři menší 

stanice. Jedna menší řídící stanice je určena pro sledování a hlídání odběru elektrické 

energie, druhá pro ozonizaci a třetí pro turbínu. Druhá a třetí stanice jsou připojeny po 

samostatných komunikačních linkách do hlavního řídicího systému. Na operátorském 

pracovišti jsou počítače připojené na průmyslovou síť Ethernet a vizualizaci zajišťuje 

program WinCC [27].  

Operátor tedy může řídit množství přitékající surové vody nastavením požadovaného 

množství. Na přítokovém objektu se totiž kromě turbíny nacházejí také kuželové uzávěry. 

Obsluha dispečinku si může na počítači vybrat provoz přítokového objektu jednak přes 

turbínu, nebo přes kuželové uzávěry [21].  
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Řízení ozonizace je prováděno, jak už bylo zmíněno výše, pomocí samostatného řídicího 

systému. Centrální řídicí systém dává pouze pokyn pro spuštění, odstavení ozonizace 

a také zdali má být provozována jednotka A nebo B. Ozonizace se skládá právě ze dvou 

jednotek [27].  

Filtry jsou také obsluhovány z dispečinku úpravny vody. Na každém filtru je měřena 

tlaková ztráta filtru, hladina ve filtru a zákal za každým filtrem. Mezní limity z těchto 

měření jsou nastaveny v počítači, a tudíž je jejich překročení hlídáno. Dále je sledována 

provozní doba filtrů, což je také v případě překročení limitních stavů na dispečinku 

signalizováno. Odstavení a praní filtrů je provozováno poloautomaticky. Poloautomaticky 

proto, že obsluha sama rozhodne o odstavení a praní filtrů, a to na základě varovných 

hlášení. Následné praní filtru již probíhá zcela automaticky. Po vyprání filtru dochází 

k jeho dalšímu použití [27].  

V chemickém hospodářství jsou dávkovací čerpadla v automatickém režimu. Přičemž tato 

čerpadla regulují dávku chemikálií podle velikosti průtoku surové vody přes úpravnu. 

Obsluha má ovšem možnost provádět úpravu této dávky [27].  

V kalovém hospodářství jsou řízeny automaticky pouze některé pohony. Jedná se 

především o přepouštění kalu mezi jednotlivými nádržemi, což se děje v závislosti 

na jejich hladinách. Kalolisy jsou řízeny ručně, a to místní obsluhou [27].  

Pohony, které nejsou ovládány řídicími systémy, jsou ve vizualizaci na počítačích 

u obsluhy dispečinku, kde jsou signalizovány chody a poruchy těchto motorů. Úpravna 

vody má tedy přehled o celkovém stavu technologie [27].  

V rámci řízení provozu je rovněž vybudováno propojení na další provozní dispečinky 

Vodárenské akciové společnosti [21].  

7.4 Objektová bezpečnost 

Objektovou bezpečností je myšlen proces, kterým se zajišťuje technická a personální 

ostraha objektu. Cílem objektové bezpečnosti je navrhnout takový systém, který skutečně 

tuto bezpečnost zajistí. Pro tyto účely je třeba znát dvě základní náležitosti, kterými jsou 

předmět ochrany, tedy co je chráněno a cíl ochrany, neboli jaká je reálná hrozba [6]. 

Bezpečnost objektu v sobě tedy zahrnuje nejen různé fyzické překážky, jako jsou mříže, 
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ploty a podobně, ale také prostředky elektronické ochrany. Těmito prostředky je myšlen 

například kamerový systém, přístupové systémy apod. [18].  

Celá úpravna vody ve Švařci je obehnána plotem, který je v některých místech doplněn 

i o třímetrový zděný plot. Do areálu úpravny je možné vstoupit pouze hlavní bránou, tudíž 

se tu nachází jen jedna přístupová cesta. Brána je monitorována kamerovým systémem. 

Veškerý kamerový systém i objektová bezpečnost obecně je monitorována na pracovišti 

dispečinku. Na vstupní bráně se nachází zvonek a interkom, kde se případný návštěvník 

spojí s již zmíněným dispečinkem. Uvnitř úpravny se dveře od jednotlivých budov či bloků 

úpravny zamykají. Některé vstupy po budově jsou ošetřeny čipy, kdy oprávněný 

zaměstnanec musí pro otevření dveří použít svůj osobní čip. Pro zabezpečení některých 

dveří jsou použita magnetická čidla. Tato čidla slouží pro zabezpečení dveří v úpravně 

a pro monitoring stavu či polohy. Po celé úpravně vody jsou rozesety tzv. vodní telefony, 

které jsou, jak již název napovídá, voděodolné. Kamerový systém se nachází i uvnitř 

úpravny, na jejích pracovištích [2].   

7.5 Zkušební laboratoř na úpravně vody 

Jedná se o akreditovanou zkušební laboratoř, která má sídlo přímo na pracovišti úpravny 

vody ve Švařci. Její hlavní náplní je sledování kvality vody ve Vírské nádrži, dále se 

zabývá kontrolou procesu úpravy vody, také kontrolou kvality vody přilehlých 

vodovodních sítí a v neposlední řadě provádí i rozbory pro externí zákazníky. Laboratoř 

provádí i hloubková měření v přehradních nádržích, kde sleduje teplotu, kyslík, pH, zákal, 

konduktivitu a fykocyanin. Zkušební laboratoř předává protokoly o zkouškách Krajské 

hygienické stanici, a to v elektronické podobě [22].  
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7.6 Dílčí závěr 

Úpravna vody se skládá z mnoha částí. Celý systém úpravy vody na vodu pitnou je velmi 

obsáhlý, je tvořen různými činnostmi, skládá se z mnoha technologických postupů 

a v neposlední řadě i chemikálií. Pro dosažení cíle směřujícího k získání pitné vody, která 

splňuje požadavky platné legislativy a orgánů ochrany veřejného zdraví, je nezbytné 

provést nemalé množství postupů a procesů. Určitá rizika mohou být identifikována na 

všech částech systému úpravy vody. Každá dílčí část může být ovšem více či méně 

zranitelná.  

Mezi hlavní části systému úpravy vody patří zdroj vody, technologie úpravy vody, 

akumulační nádrže, provozní dispečink a zkušební laboratoř. Všechny tyto části úpravny 

v sobě zahrnují další činnosti a skládají se z mnoha procedur. Uvedená dekompozice na 

jednotlivé dílčí části systému bude tvořit vstup pro metodu AHP. Tyto části, tedy 

jednotlivá kritéria, budou dále rozebrána, rozčleněna či naopak spojena do jednoho kritéria. 

U těchto kritérií bude předmětem zkoumání také jejich hierarchická závislost. Jednotlivá 

kritéria budou seřazena v hierarchické závislosti s dalšími jejich alternativami, tedy 

s dalšími jejich subsystémy nebo důležitými činnostmi. Bez této hierarchie v systému by 

k výrobě pitné vody nemohlo dojít, protože jednotlivé části jsou na sebe více či méně 

závislé a některé činnosti nejsou proveditelné bez činnosti předchozí.  

Metoda AHP se bude zaobírat zranitelností celého systému úpravy vody, a to z pohledu 

kontaminace vody v různých částech a při různých činnostech výroby pitné vody. Ovšem 

tato zranitelnost bude hodnocena i z pohledu vyřazení úpravny vody z provozu, například 

únikem chlóru, ozónu apod.  
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8 Aplikace metody 

Jednotlivé části systému dodávek pitné vody jsou na sobě závislé. Jedna část nebo více 

částí dohromady zabezpečuje chod další části systému. Jinými slovy řečeno je systém 

dodávek pitné vody složen ze subsystémů vykazujících jistou hierarchickou závislost. Pro 

tuto vlastnost systému je vhodné v případě hodnocení zranitelnosti jejích úseků využít 

metodu Analýzy hierarchie procesu. Tato metoda bere v úvahu nejen určité vazby 

a návaznosti částí systému, které mají mezi sebou, ale také umožňuje určit, který úsek 

systému dodávek pitné vody je z hlediska zranitelnosti důležitější. Větší či menší význam 

některé části systému se v tomto případě určuje jednotlivými vahami.  

Analýzu hierarchie procesu by se dalo použít na celý systém dodávek pitné vody, protože 

jak už bylo zmíněno, celý proces je velice hierarchicky závislý. Tato metoda by v případě 

zahrnutí celého systému pomohla určit, která část systému je nejzranitelnější a do kterých 

míst procesu zaměřit opatření, jak pro snížení míry rizika nefunkčnosti daného systému 

či kontaminace, tak pro zvýšení bezpečnosti dané části nebo by také pomohla odhalit, kde 

jsou v oblasti bezpečnosti určité mezery.  

Z důvodu zmiňované komplexní obsáhlosti systému není možno v rámci diplomové práce 

aplikovat danou metodu na celý systém dodávek pitné vody. Praktická část je tedy 

zaměřena pouze na jednu vybranou oblast systému, kterou je úpravna vody. Právě úpravna 

vody byla vybrána, protože jsem celý systém mohla vidět v praxi a mohla jsem si každou 

část úpravny vody fyzicky prohlédnout. Rovněž jsem mohla od odborníků, působících 

v této oblasti, díky jejich zkušenostem, získat informace, které lze považovat za věrohodné.  
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8.1 Výpočet AHP 

Prvním krokem metody AHP bylo rozčlenění hlavních částí systému na jejich dílčí části, 

objekty ze kterých se skládají, ale i činnosti, které v sobě zahrnují. Tyto objekty a činnosti 

byly dále rozpracovány. V jednotlivých objektech byla identifikována možná rizika, která 

zde mohou nastat. Stejně tak byla rizika rozpracována i pro jednotlivé činnosti úpravny 

vody [39].  

Další fází metody bylo číselné ohodnocení určených rizik úpravny vody. Ohodnocení rizik 

provedl Zdeněk Antoš, který je vedoucí provozu úpravny vody ve Švařci. Tomuto 

ohodnocení předcházelo zhodnocení navržených rizik, zda jsou v úpravně reálná a jestli 

nebylo nějaké zranitelné místo úpravny opomenuto. Zmíněné zhodnocení rizik provedl 

stejně jako bodové určení pan Antoš se svými kolegy z úpravny vody. 

Jednotlivé části úpravny vody byly číselně ohodnoceny, a to podle jejich významu 

vzhledem k provozu úpravny a jejich náchylnosti na rizika, z hlediska kontaminace 

či vyřazení úpravny z provozu. Tedy čím vyšší hodnota byla u dané části úpravny uvedena, 

tím byla daná část úpravny zranitelnější z hlediska kontaminace či právě možného vyřazení 

úpravny z provozu. Daná část je tedy pro úpravnu významnější. Ohodnocení bylo 

provedeno lichými čísly od 1 do 9. Ovšem k jemnějšímu rozlišení důležitosti jednotlivých 

částí úpravny či rizik byly využity i hodnoty sudé, tedy čísla 2, 4, 6, 8. Ve většině případů 

však postačily liché hodnoty k určení významnosti částí a rizik úpravny. Toto ohodnocení 

provedl na základě expertního odhadu vedoucí provozu v dané úpravně i s týmem svých 

spolupracovníků, kdy vycházeli ze svých zkušeností z praxe.  

Na základě vstupních hodnot od vedoucího provozu úpravny je dále v metodě pokračováno 

aplikací párového srovnání. Párové srovnání je ovšem prováděno podle Saatyho metody. 

To znamená, že stanovení vah kritérií je v prvním kroku analogické metodě párového 

srovnání. Zjišťují se preferenční vztahy dvojic kritérií, uspořádaných v tabulce, ve které 

jsou kritéria zapsána ve sloupcích i řádcích ve stejném pořadí.  

Rozdílem u Saatyho metody oproti metodě binárního párového srovnání je ta skutečnost, 

že se kromě směru preference dvojic kritérií určuje také velikost dané preference, která je 

vyjádřená určitým počtem bodů ze zvolené bodové stupnice.  



46 

 

Dle Saatyho metody se pro vyjádření velikosti preferencí bodové stupnice využívají 

tzv. deskriptory, které danou velikost preferencí slovně vysvětlují [14]. Deskriptory dle 

Saatyho jsou uvedeny v Tabulce č. 1.  

 

Tabulka č.  1. Deskriptory podle Saatyho [14] 

Počet bodů Deskriptor 

1 Kriteria jsou stejně významná 

3 První kriterium je slabě významnější než druhé 

5 První kriterium je dosti významnější než druhé 

7 První kriterium je prokazatelně významnější než druhé 

9 První kriterium je absolutně významnější než druhé 

 

Preferenční hodnocení bylo provedeno panem Antošem, který je vedoucím úseku Úpravna 

vody Švařec. Je tedy zodpovědný za celý provoz úpravy vody a proto lze tyto preference 

považovat za relevantní. Pan Antoš má na starosti nejen vše, co se týká vlastní výroby 

pitné vody, ale zajišťuje a plánuje i různé revize a opravy zařízení, investice, materiál pro 

výrobu a také chemikálie.  

Pro lepší představu je základní hierarchie úpravny vody znázorněna na grafickém 

schématu na Obrázku č. 4. Uvedené základní grafické hierarchické schéma úpravny vody 

znázorňuje její jednotlivé části. V metodě AHP jsou tyto její části dále hierarchicky 

rozvedeny na jednotlivá rizika, která se mohou ve zmíněných částech vyskytnout. Celá 

hierarchie je tabulkově znázorněna v Příloze č. 1.  
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Obrázek č. 5. Základní hierarchie úpravny vody 

 

Podle číselného ohodnocení úpravny vody panem Antošem bylo provedeno párové 

srovnání, kdy se jednotlivé části i rizika úpravny bodovali vzájemným srovnáním jejich 

významnosti. Dané párové srovnání je uvedeno v ukázce jedné tabulky z výpočtu, a to 

v Tabulce č. 2. Jedná se o výpočet hlavního hodnocení metody AHP na úpravnu vody, kde 

jsou vidět právě její základní části, ze kterých se skládá. Kritéria jsou zapsána ve stejném 

pořadí ve sloupcích i řádcích. Tímto párovým srovnáním byla utvořena matice, ve které je 

jasně vidět, že prvky na diagonále v této matici jsou jedničky, prvky nad diagonálou 

pocházejí právě z jejich vzájemného srovnání a prvky pod diagonálou byly získány 

převrácenou hodnotou odpovídajících prvků nad diagonálou [14]. 
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Jako příklad je uvedeno srovnání kritéria Zdroj vody s kritériem Zkušební laboratoř. Tato 

kritéria jsou opět vidět v Tabulce č. 2. Při párovém srovnání kritéria Zdroj vody s kritériem 

Zkušební laboratoř je uvedeno číslo 7. Toto číslo znamená, že Zdroj vody je prokazatelně 

významnější než Zkušební laboratoř. Hodnota 7 je zaznamenaná nad diagonálou v řádku 

kritéria Zdroj vody. Hodnota 0,14, tedy hodnota pod diagonálou uvedená v řádku kritéria 

Zkušební laboratoř pro toto kritérium znamená přesný opak. Jedná se o výsledek zlomku 

1/7 a tato hodnota opět vyjadřuje prokazatelnou preferenci kritéria Zdroj vody. Které 

kritérium je v párovém srovnání důležitější, je tedy vždy čitelné, při srovnání řádku 

s daným sloupcem u porovnávaných kritérií.  Hodnota uvedená u kritéria v daném řádku 

určuje důležitost oproti kritériu, které se nachází ve sloupci.  

 

Tabulka č.  2. Párové srovnání 

 

Zdroj vody 
Technologie 

úpravy 

Akumulační 

nádrže 

Provozní 

dispečink 

Zkušební 

laboratoř 

Zdroj vody 
1,00 1,00 5,00 3,00 7,00 

Technologie 

úpravy 1,00 1,00 5,00 3,00 7,00 

Akumulační 

nádrže 0,20 0,20 1,00 0,33 3,00 

Provozní 

dispečink 0,33 0,33 3,00 1,00 5,00 

Zkušební 

laboratoř 0,14 0,14 0,33 0,20 1,00 

váha 

k rozdělení: 1 

    
 

S uvedenou maticí je dále počítáno. Provádí se násobení jednotlivých řádků matice a jejich 

mocniny. A na tomto základě se vypočítá právě váha jednotlivých částí či rizik úpravny. 

Do tohoto výpočtu samozřejmě patří i tzv. váha k rozdělení, která je vidět opět v Tabulce 

č. 2. Zde je vidět váha k rozdělení rovna hodnotě jedna, protože je to právě hlavní 

hodnocení celé metody a výpočet začíná právě u této hodnoty. Další vahou k rozdělení 

bude vždy vypočtená váha u daného kritéria.  

Ukázka tohoto výpočtu je uvedena v Tabulce č. 4., kde je váha nazvaná Eigenvector. 

V češtině se eigenvector překládá jako vlastní, charakteristické číslo [42]. Eigenvector 
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neboli váha se ke každému kritériu v metodě AHP a dle hodnot uvedených v Tabulce č. 4 

vypočítá podle vzorce: Eigenvector = N-rooti/ (sum N-root/ váha k rozdělení).  

Vypočítání těchto vah je pro metodu klíčové. Dále se počítá hodnota CR. Jedná se o vektor 

konzistence, který slouží k určení toho, zda nebyly preference, uvedené i v Tabulce č. 2., 

provedeny náhodně. Dále je tedy počítán součin matic, který je pro každý řádek dělen 

danou vahou. Na základě tohoto vzorce je vypočítána veličina Lambda max, kde se 

zohledňuje i počet kritérií. Díky této veličině a dalším zohlednění počtu kritérií v metodě 

se vypočte hodnota CI. Hodnota CI se tedy vypočte dle vzorce: CI = (λmax - n)/(n - 1), kde 

n je právě počet kritérií v dané části úpravny. Na základě této hodnoty a také hodnoty 

náhodného vektoru konzistence dle počtu kritérií je vypočítaná již zmíněná důležitá 

hodnota CR. Hodnoty náhodného vektoru konzistence jsou uvedené v Tabulce č. 3. 

Náhodný vektor konzistence se označuje RI. Vektor konzistence se tedy vypočte dle 

vzorce: CR = CI/RI [26].  

 

Tabulka č. 3. Náhodný vektor konzistence [33] 

Počet kritérií 0 2 3 4 5 6 7 8 9 

Hodnota 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 

 

Výpočty se opakují v každé vrstvě, podkapitole celé metody, až k poslední části. Těmito 

výpočty tedy získáme dvě nejdůležitější hodnoty pro metodu AHP, kterými jsou jednotlivé 

váhy a hodnoty CR.  

 

Tabulka č.  4. Ukázka výpočtu vah a CR 

Násobení N-root Eigenvector 
 

Lambda max: 5,14 

105,00 2,54 0,36 1,85 5,08 
 

105,00 2,54 0,36 1,85 5,08 
 

0,04 0,53 0,08 0,39 5,16 
 

1,67 1,11 0,16 0,82 5,16 
 

0,00 0,27 0,04 0,20 5,20 
 

sum 6,97 

  

CI matice: 0,03 

    CR: 0,03 
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Tabulky obsažené ve výpočtu všech vah a hodnot CR v metodě AHP aplikované na 

úpravnu vody se nacházejí v Příloze č. 2. V případě, že v dané části úpravny vody se 

nacházejí pouze dvě kritéria, tedy dvě další pod části nebo pouze dvě rizika, váhy těchto 

kritérií jsou stanoveny odlišně od předchozího popisu. Metoda AHP vyžaduje minimální 

počet kritérií, kterým jsou právě tři kritéria. V případě pouze dvou kritérií byly pro odhad 

vah kritérií využity opět hodnoty určené vedoucím provozu úpravny vody ve Švařci, které 

byly určeny na základě expertního odhadu.  

Škála důvěryhodnosti stanovených preferencí k jednotlivým hodnotám CR je uvedena 

v Tabulce č. 5. 

 

Tabulka č.  5. Škála důvěryhodnosti hodnoty CR [31] 

Hodnota CR Důvěryhodnost stanovených preferencí 

CR<0,1 Volby preferencí nebyly zvoleny náhodně 

0,1<CR<0,9 
Volby preferencí nejsou konzistentní, hodnota CR naznačuje 

náhodnou volbu preferencí 

CR>0,9 Čistě náhodný výběr preferencí 

 

Vektor konzistence neboli hodnota CR, by měla po všech výpočtech v daných vrstvách 

metody vycházet do určité stanovené hodnoty, uvedené v Tabulce č. 4. Daná hodnota 

vyjadřuje důvěryhodnost volby preferencí v metodě AHP.  

Odvozené jednotlivé váhy a hodnoty CR v metodě AHP jsou uvedeny v Tabulce č. 6. 
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Tabulka č.  6. Váhy a CR v metodě AHP 

Kritéria Váhy CR 

Hlavní hodnocení 1 0,0303 

 Zdroj vody 0,3638 0,0094 

  Vodárenská nádrž 0,1834 0,0282 

   Neoprávněný vstup osob 0,0077 - 

   Kontaminace teroristickým činem 0,0157 - 

   Kontaminace automobilovou havárií 0,0373 - 

   Kontaminace povodní 0,0854 - 

   Neúmyslná kontaminace člověkem 0,0373 - 

  Odběrné zařízení 0,0805 0,0433 

   Poškození čidel pro jakost vody 0,0044 - 

   Koroze potrubí 0,0212 - 

   Mechanické poškození potrubí 0,0454 - 

   Poruchy na armaturách 0,0095 - 

  Analyzátory 0,0195 0,0332 

   Poškození čidel měření 0,0020 - 

   Poškození teploměru na vodu 0,0050 - 

   Poškození odběrného potrubí 0,0124 - 

  Přivaděč surové vody 0,0805 0,0161 

   Mechanické poškození potrubí 0,0449 - 

   Poruchy na armaturách 0,0077 - 

   Poruchy na přípojkách a jiných objektech 0,0201 - 

   Úniky vody 0,0077 - 

 Technologie úpravy 0,3638 0,0282 

  Ozonizace 0,0312 * 

   Ohrožení zdraví pracovníků 0,0094 0,0161 

    Únik ozonu 0,0049 - 

    Poškození čidel pro detekci 0,0019 - 

    Nefunkční odvětrávání prostoru ozonizace 0,0019 - 

    Ucpání větracích otvorů 0,0007 - 

   Vyřazení ozonizace z provozu 0,0218 0,0088 
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Kritéria Váhy CR 

    Popraskání skleněných trubic a opotřebení 

elektrod ve výbojovém prostoru ozonizátoru 
0,0057 - 

    Zanášení výbojového prostoru ozonizátoru 0,0022 - 

    Nedostatečná kontrola dmychadel – opotřebení 

vlivem provozu 
0,0022 - 

    Vyhřátá těsnění 0,0008 - 

    Závady topných spirál 0,0008 - 

    Opotřebení ložisek provozem u čerpadel 

chladící vody 
0,0022 - 

    Zanedbaná pravidelná výměna filtrů sání u 

dmýchadel 
0,0022 - 

    Spálená topná tělesa opotřebením ventilátorů u 

destruktorů 
0,0057 - 

  Koagulace 0,0740 0,0161 

   Stanovená špatná dávka koagulantu 0,0289 - 

   Špatné místo koagulace 0,0050 - 

   Mechanická porucha míchacích zařízení 0,0112 - 

   Mechanická porucha systému dávkování 0,0289 - 

  Filtrace 0,0740 0,0161 

   Poškození čidel měřících tlak, hladinu, zákal 0,0071 - 

   Nesprávně nastavená čidla 0,0413 - 

   Tvorba řas 0,0184 - 

   Nevhodné uhlí v případě filtrů s granulovaným uhlím 0,0071 - 

  Odkyselování vod 0,0153 0,0161 

   Nevhodná dávka uhličitanu vápenatého a s tím 

spojené zanášení potrubí 
0,0080 - 

   Poškození větracích otvorů ucpáním 0,0012 - 

   Nefunkčnost mechanického odvětrávání 0,0031 - 

   Degradace materiálu ventilátorů 0,0031 - 

  Dezinfekce 0,1694 0,0362 

   Únik chloru 0,0721 0,0209 

    Poškození tlakové nádoby 0,0043 - 

    Poškození ventilů u tlakové nádoby 0,0411 - 
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Kritéria Váhy CR 

    Nevhodné skladování 0,0043 - 

    Zanedbání bezpečnostních opatření obsluhou 0,0112 - 

    Nedodržení postupů při manipulaci obsluhou 0,0112 - 

   Nefunkční čidlo pro detekci chloru 0,0352 - 

   Nefunkční automatická ventilace 0,0352 - 

   Výbuch 0,0051 - 

   Požár 0,0051 - 

   Porucha dávkovacího čerpadla 0,0167 - 

 Akumulační nádrže 0,0753 0,0282 

  Nedostatečná údržba akumulační nádrže 0,0078 - 

  Nefunkční monitorovací zařízení 0,0185 - 

  Nefunkční čerpadlo 0,0377 - 

  Nedodržení BOZP zaměstnancem a např. nezavření dveří a 

následná kontaminace 
0,0078 - 

  Nedokonalé promíchávání vody v akumulaci 0,0034 - 

 Provozní dispečink 0,1588 * 

  Objektová bezpečnost 0,1112 * 

   Vstup neoprávněné osoby a následné vyřazení úpravny 

z provozu 
0,0334 0,0282 

    Selhání lidského faktoru - obsluhy 0,0167 - 

    Nefunkčnost magnetických čidel na dveřích 0,0035 - 

    Odcizení soukromého čipu zaměstnance 0,0015 - 

    Výpadek kamerového systému 0,0035 - 

    Výpadek elektrického proudu 0,0082 - 

   Teroristický čin – kontaminace vody 0,0778 0,0124 

    Selhání lidského faktoru - obsluhy 0,0268 - 

    Nefunkčnost magnetických čidel na dveřích 0,0042 - 

    Odcizení soukromého čipu zaměstnance 0,0100 - 

    Výpadek kamerového systému 0,0100 - 

    Výpadek elektrického proudu 0,0268 - 

  Kontrola kvality vody 0,0477 0,0282 

   Selhání lidského faktoru 0,0239 - 
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Kritéria Váhy CR 

   Porucha systému SIMATIC 0,0049 - 

   Porucha na kuželových uzávěrech 0,0117 - 

   Výpadek vodních kamer u pstruhů 0,0022 - 

   Chyba v programu WinCC 0,0049 - 

 Zkušební laboratoř 0,0383 0,0332 

  Selhání lidského faktoru 0,0244 - 

  Porucha čidel měření pro teplotu, kyslík, pH, atd. 0,0040 - 

  Špatně kalibrované či seřízené přístroje 0,0099 - 

Poznámka *: Metoda AHP vyžaduje minimálně 3 kritéria, tudíž byl v těchto případech 

použit odhad vah kritérií, a to na základě určených vstupních hodnot. 

 

Výše uvedené hodnoty vah jsou určeny na základě subjektivního vnímání dané 

problematiky konkrétní úpravny vody, a to jejími pracovníky. Z tohoto důvodu se 

hodnotitelé či provozovatelé jiné úpravny vody nemusejí se všemi riziky či s tímto 

systémem vah ztotožnit. V tomto případě mohou některé riziko, které se například 

z důvodu odlišné technologie právě v jejich úpravně nenachází, z metody vynechat. 

Popřípadě ho mohou nahradit jiným, obdobným rizikem, které se na druhou stranu nachází 

zase v jejich úpravně vody. Taktéž mohou vyvinout vlastní systém vah, který bude 

odpovídat jejich potřebám [31]. 

Pokud hodnota CR vychází do 0,1, uvádí se tato hodnota z hlediska konzistence preferencí 

jako velmi dobrý výsledek. Jak je vidět v Tabulce č. 6., hodnota CR vychází jasně pod tuto 

hranici, což ukazuje, že stanovení preferencí neprobíhalo náhodně. Hodnota CR 

i jednotlivé váhy jsou v tabulce uvedeny se zaokrouhlením na 4 desetinná místa [31].  

8.2 Hodnocení metody 

V rámci metody AHP jsou tedy sestaveny jednotlivé tabulky a k daným rizikům a částím 

úpravny vypočteny váhy. Pro dosažení výsledku hodnotitele, musí vyplnit v jednotlivých 

tabulkách sloupec Hodnota. Tento sloupec hodnotitel vyplní dle Tabulky č. 7. V uvedené 

tabulce se nachází odstupňované riziko dle pravděpodobnosti jeho výskytu a k jednotlivým 

jeho stupňům je přiřazena číselná hodnota. Hodnotitel si tedy vybere dle svého mínění, 
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subjektivního vnímání daného rizika a dle situace v dané hodnocené úpravně ten stupeň 

hodnocení, který dle jeho uvážení danému riziku v hodnocené úpravně odpovídá. Tuto 

hodnotu tedy vyplní do sloupce Hodnota u daného rizika. Doplněné číslo do tohoto sloupce 

se dále vynásobí s danou vahou a vypočte se hodnota indexu.  

 

Tabulka č.  7. Riziko  

Riziko Index 

Extrémně pravděpodobné 10 

Vysoce pravděpodobné  8 

Středně pravděpodobné 6 

Málo pravděpodobné 4 

Nepravděpodobné 2 

 

Všechny uvedené tabulky reprezentující výstup metody AHP, jsou uvedeny v Příloze č. 1. 

Hodnotitel provádí ohodnocení rizik, jak bylo zmíněno výše, v těch sloupcích, které nejsou 

šedě vykresleny. Do těchto bílých řádků tedy hodnotitel vyplní číslo dle Tabulky č. 7. 

Na konci každé tabulky se vypočte suma, za danou část úpravny či dané riziko, a je tu vždy 

uvedeno, kam se má tato hodnota Celkem dále přepsat. Tato hodnota Celkem se přepisuje 

do šedě zbarvených políček, a proto tato políčka hodnotitel nevyplňuje dle popisu výše, 

protože se do těchto řádků hodnota vypočte v další tabulce a přepíše se na toto místo. Šedě 

zbarvené řádky hodnotitel tedy vynechává, nedoplňuje číslo podle hodnotící škály Riziko, 

protože je do tohoto barevně vyznačeného řádku hodnota dopočítána dle výpočtu v nižších 

vrstvách metody.  

Hodnoty Indexu v hlavním hodnocení metody AHP se tedy skládají ze součinu váhy 

a ohodnocení rizik, dle jejich pravděpodobnosti. Ta hodnota Indexu, která v hlavním 

hodnocení vyjde jako nejvyšší, poukáže na tu část úpravny vody, která má tedy pro 

úpravnu velkou váhu, velkou důležitost a zároveň je zde velká pravděpodobnost rizik, 

z hlediska vyřazení úpravny z provozu či z hlediska kontaminace vody v dané části 

úpravny. Hodnotitel tedy odhalí tu část úpravny, na kterou by měl soustředit svou 
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pozornost z hlediska bezpečnosti či vyřazení úpravny z provozu. Hodnotitel metodou zjistí 

nejen která část úpravny je z hlediska rizik nejzranitelnější, ale také se ukáže nejvyšší 

hodnota Indexu ve všech dalších vrstvách, jednotlivých tabulkách úpravny. Tento Index se 

vypočítá i u jednotlivých rizik v daných částech úpravny. Hodnotitel může aplikovat různá 

opatření v dané části úpravny, s nejvyšší hodnotou Indexu, ale také se může zaměřit na 

zmíněnou část více do hloubky. Tedy může zvyšovat bezpečnostní opatření i v rámci 

konkrétních rizik. Hodnotitel se metodou AHP dozví, která rizika mají z hlediska úpravny 

vody největší váhu a která jsou více pravděpodobná. A právě na tato rizika se může 

zaměřit s aplikací bezpečnostních opatření a dalších opatření, jak těmto rizikům předejít 

či jak tato rizika snížit na přijatelnou úroveň pro úpravnu vody. 

Pokud si bude chtít provozovatel úpravny, hodnotitel, ověřit výsledky, které mu vyšly 

v metodě AHP, může využít ještě hodnotící škálu, kterou se ohodnotí jednotlivé části 

úpravny vody, a to z trochu jiného úhlu pohledu. Jestliže si tedy bude chtít hodnotitel 

ověřit výsledky, zda mu vyšla jako nejvíce zranitelná oblast daná část úpravny vody, 

popřípadě pokud by chtěl odhalit více zranitelných částí úpravny, může využít hodnocení 

jednotlivých částí úpravny dle Tabulky č. 8. Toto hodnocení by řešilo jednotlivé části 

úpravny vody z jiného úhlu pohledu, spíše ze subjektivního pohledu hodnotitele, popřípadě 

hodnotitelů.  

 

Tabulka č.  8. Zranitelnost  

Zranitelnost  Index 

Totálně zranitelné 10 

Vysoce zranitelné 8 

Středně zranitelné 6 

Málo zranitelné 4 

Kontaminace ani vyřazení z provozu není možné 2 
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V tomto případě by využil uvedené hodnoty v Tabulce č. 8., dle jednotlivých stupňů 

zranitelnosti. Uvedené číselné hodnoty by zapsal do šedých řádků u jednotlivých částí 

úpravny vody, ale pouze u hlavního hodnocení a ve vrstvě navazující na hlavní hodnocení.  

Jednotlivé tabulky celé metody se nacházejí v Příloze č. 1. Číselné hodnoty dle Tabulky č. 

8. by tedy psal jen do prvních dvou vrstev úpravny, které se týkají pouze jednotlivých částí 

úpravny a nejsou zde ještě rozepsaná daná rizika těchto částí. Doplněná číselná hodnota by 

se opět vynásobila s hodnotou váhy u konkrétní části úpravny a vyšla by hodnota Indexu. 

Ta hodnota Indexu, která vyjde jako největší, poukazuje na tu část úpravny, která je 

z pohledu hodnotitelů nejvíce náchylná k rizikům či k výpadku úpravny z provozu. 

Hodnotitel se tedy dozví opět nejzranitelnější část úpravny vody v tabulce hlavního 

hodnocení a pro bližší zjištění může tuto hodnotu dosadit i do šedých políček v dalším 

stupni tohoto hlavního hodnocení. Tento druhý způsob hodnocení úpravny vody dle 

zranitelnosti úpravny z hlediska kontaminace či vyřazení úpravny z provozu, je pouze 

doplňkem k výpočtu metody AHP. Záleží na daném hodnotiteli, zda tento druhý způsob 

využije nebo pro něj bude dostačující hodnotit rizika jednotlivých částí úpravny, dle 

Tabulky č. 7. 
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8.3 Dílčí závěr 

Výstupem metody AHP, z hlediska kontaminace jednotlivých částí úpravny vody nebo 

z hlediska vyřazení úpravny vody z provozu, jsou tabulky s danými částmi úpravny 

a jejími riziky. Součástí těchto tabulek je vypočtená hodnota vah u jednotlivých částí 

a rizik úpravny vody. Odhalit tu část úpravny vody, která je z výše zmíněných hledisek 

nejvíce zranitelná, pomůže hodnota daného rizika, uvedená v Tabulce č. 7. Tato hodnota se 

vynásobí s vahou u dané části úpravny či daného rizika a vyjde hodnota Indexu. Právě tato 

hodnota Indexu určí nejvíce zranitelnou část úpravny vody nebo největší riziko úpravny. 

Hodnotitel se tedy metodou AHP dozví, na kterou část úpravny vody nebo na které riziko, 

by se měl v rámci bezpečnostních opatření zaměřit. Na tyto části úpravny nebo na daná 

rizika může hodnotitel metody AHP aplikovat různá bezpečnostní opatření ke snížení 

rizika na přijatelnou úroveň pro úpravnu vody. Tato opatření mohou zahrnovat například 

školení pracovníků, ať už v oblasti BOZP nebo manipulaci s nebezpečnými chemickými 

látkami, v případě úpravny vody např. s chlorem. Dále se může jednat o školení 

pracovníků v manipulaci a ovládání konkrétních strojů a zařízení, ovládání počítačů, apod. 

Dalšími opatřeními může být zavedení nového, modernějšího technologického postupu 

v některé části úpravy vody, častější kontrola zařízení nebo nátěry některých zařízení proti 

korozi, apod. 

 Hodnotitel tedy provede výpočet všech tabulek uvedených v Příloze č. 1. a zjistí tu část 

úpravny vody, na kterou se má v rámci bezpečnostních opatření zaměřit. Pro ověření právě 

této části úpravny vody, neboli té části úpravny, která je nejvíce zranitelná z hlediska 

kontaminace nebo vyřazení úpravny vody z provozu, může hodnotitel provést ještě 

výpočty druhého způsobu, tedy dle Tabulky č. 8. Tento druhý způsob hodnocení 

zranitelnosti částí a rizik úpravny hodnotí právě ty části úpravny vody, u kterých byla 

hodnota dle prvního způsobu vypočtena a přiřazena. Hodnotitel si tedy ověří své 

hodnocení rizik v jednotlivých částech úpravny vody oproti hodnocení zranitelnosti 

jednotlivých částí úpravny vody. Výstupem tedy nemusí být pouze jedna nejzranitelnější 

část úpravny vody, ale může jich být více. Vše záleží na subjektivním vnímání rizik 

a zranitelnosti částí úpravny vody hodnotitelem a také zda vůbec hodnotitel použije druhý 

způsob hodnocení. Je pouze na hodnotiteli, zda tento druhý způsob hodnocení využije 

či mu postačí první způsob hodnocení. I v případě, že hodnotitel použije jen první způsob 
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hodnocení, může vyjít více zranitelných částí úpravny vody. Zde záleží na hodnotiteli, jak 

rizika úpravny vody vnímá a do jaké hloubky bude výsledky metody řešit.  

U hlavního hodnocení úpravny vody v Příloze č. 1. je naznačena hodnota Celkem, i když ji 

není kam dále přepisovat. Tato hodnota je zde uvedena pro případ dalšího rozpracování 

metody AHP na další části systému dodávek pitné vody či právě na celý systém dodávek 

pitné vody. 
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Závěr 

Zásobování obyvatelstva kvalitní a zdravotně nezávadnou pitnou vodou patří v současné 

době ke standardu evropské civilizace [41]. Česká republika patří v rámci zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou k lépe vybaveným zemím. Také z hlediska jakosti dodávané 

pitné vody v rámci ČR je situace srovnatelná s úrovní nejvyspělejších evropských států 

[15]. Samotná dodávka pitné vody patří mezi nejdůležitější a nejzranitelnější prvek kritické 

infrastruktury. Narušení této dodávky nesnižuje pouze životní standard obyvatelstva, ale 

má i potenciál vážně ohrozit fungování společnosti jako celku.  

Rozebráním celého systému dodávek pitné vody a jeho jednotlivých částí se poukázalo na 

značnou obsáhlost celého systému, který v sobě zahrnuje spoustu činností a kroků 

vedoucích k tomu, aby byla pitná voda od zdroje vody přes její úpravu a distribuci 

dopravena až ke konečnému spotřebiteli. Z těchto důvodů byla aplikace metody zaměřena 

pouze na jednu část systému dodávek pitné vody, a sice úpravnu vody.  

Zranitelnost systému dodávek pitné vody již byla řešena pomocí metody kontrolního 

seznamu. V rámci vodárenství lze pro identifikaci rizik v základní rovině využít dvě 

metody analýzy rizik, kterými jsou již zmíněná metoda kontrolního seznamu a metoda 

FMECA. Žádná z nich však nezohledňuje hierarchickou povahu hodnotících kritérií, na 

rozdíl od aplikované metody analýza hierarchie procesu [1][25].  

Výstupem práce jsou tabulkové přehledy jednotlivých částí úpravny vody a k nim 

příslušných rizik. Nedílnou součástí je výpočet vah preference daných částí úpravny a 

rizik, které jsou výsledkem analýzy hierarchie procesu. Potenciální uživatel po dosazení 

příslušných hodnot a vypočtení výsledků získá přehled o rizikových částech jím 

posuzovaného systému. Díky tomu vhodně aplikuje bezpečnostní opatření vedoucí ke 

snížení míry identifikovaných rizik. 
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Cíle práce byly splněny. Výstup práce může být vzorem pro hodnocení rizik v úpravnách 

vody. Rovněž může být významným podkladem pro komplexní zpracování analýzy 

hierarchie procesu v rámci celého systému dodávek pitné vody. Je ovšem třeba brát v potaz 

skutečnost, že hodnocené systémy nejsou identické. Tudíž v případě využití tohoto 

podkladu pro celý systém dodávek pitné vody, je nutné dosáhnout toho, aby byly 

jednotlivé úpravny co nejvíce srovnatelné. Uvedená skutečnost může být předmětem 

dalšího zkoumání.  
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Příloha č. 1. – Tabulkové formuláře 

Hodnocení č. 1. – Hlavní hodnocení 

Indikátor Váha Hodnota 
Index (Váha x 

Hodnota) 

Zdroj vody 0,3638 -  

Technologie úpravy vody 0,3638 -  

Akumulační nádrže 0,0753 -  

Provozní dispečink 0,1588 -  

Zkušební laboratoř 0,0383 -  

 CELKEM:  

 

Hodnocení č. 1. 1. – Zdroj vody 

Indikátor Váha Hodnota 
Index (Váha x 

Hodnota) 

Vodárenská nádrž 0,1834 -  

Odběrné zařízení 0,0805 -  

Analyzátory 0,0195 -  

Přivaděč surové vody 0,0805 -  

Přepsat položku do Zdroj vody Hodnocení č. 1.  CELKEM:  
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Hodnocení č. 1. 1. 1. – Vodárenská nádrž  

Indikátor Váha Hodnota 
Index (Váha x 

Hodnota) 

Neoprávněný vstup osob 0,0077   

Kontaminace teroristickým činem 0,0157   

Kontaminace automobilovou havárií 0,0373   

Kontaminace povodní 0,0854   

Neúmyslná kontaminace člověkem 0,0373   

Přepsat položku do Vodárenská nádrž Hodnocení č. 1. 1. CELKEM:  

 

Hodnocení č. 1. 1. 2. – Odběrné zařízení 

Indikátor Váha Hodnota 
Index (Váha x 

Hodnota) 

Poškození čidel pro jakost vody 0,0044   

Koroze potrubí 0,0212   

Mechanické poškození potrubí 0,0454   

Poruchy na armaturách 0,0095   

Přepsat položku do Odběrné zařízení Hodnocení č. 1. 1. CELKEM:  
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Hodnocení č. 1. 1. 3. - Analyzátory 

Indikátor Váha Hodnota 
Index (Váha x 

Hodnota) 

Poškození čidel měření 0,0020   

Poškození teploměru na vodu 0,0050   

Poškození odběrného potrubí 0,0124   

Přepsat položku do Analyzátory Hodnocení č. 1. 1. CELKEM:  

 

Hodnocení č. 1. 1. 4. – Přivaděč surové vody 

Indikátor Váha Hodnota 
Index (Váha x 

Hodnota) 

Mechanické poškození potrubí 0,0449   

Poruchy na armaturách 0,0077   

Poruchy na přípojkách a jiných objektech 0,0201   

Úniky vody 0,0077   

Přepsat položku do Přivaděč surové vody 

Hodnocení č. 1. 1. 
CELKEM:  
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Hodnocení č. 1. 2. – Technologie úpravy vody 

Indikátor Váha Hodnota 
Index (Váha x 

Hodnota) 

Ozonizace 0,0312 -  

Koagulace 0,0740 -  

Filtrace 0,0740 -  

Odkyselení vod 0,0153 -  

Dezinfekce 0,1694 -  

Přepsat položku do Technologie úpravy vody 

Hodnocení č. 1.  
CELKEM:  

 

Hodnocení č. 1. 2. 1. – Ozonizace 

Indikátor Váha Hodnota 
Index (Váha x 

Hodnota) 

Ohrožení zdraví pracovníků 0,0094 -  

Vyřazení ozonizace z provozu 0,0218 -  

Přepsat položku do Ozonizace Hodnocení č. 1. 2. CELKEM:  

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

Hodnocení č. 1. 2. 1. 1. – Ohrožení zdraví pracovníků 

Indikátor Váha Hodnota 
Index (Váha x 

Hodnota) 

Únik ozonu 0,0049   

Poškození čidel pro detekci ozonu 0,0019   

Nefunkční odvětrávání prostoru 

ozonizace 
0,0019   

Ucpání větracích otvorů 0,0007   

Přepsat položku do Ohrožení zdraví pracovníků 

Hodnocení č. 1. 2. 1. 
CELKEM:  
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Hodnocení č. 1. 2. 1. 2. – Vyřazení ozonizace z provozu 

Indikátor Váha Hodnota 
Index (Váha x 

Hodnota) 

Popraskání skleněných trubic a 

opotřebení elektrod ve výbojovém 

prostoru ozonizátoru 

0,0057   

Zanášení výbojového prostoru 

ozonizátoru 
0,0022   

Nedostatečná kontrola dmychadel – 

opotřebení vlivem provozu 
0,0022   

Vyhřátá těsnění 

 
0,0008   

Závady topných spirál 

 
0,0008   

Opotřebení ložisek provozem u čerpadel 

chladící vody 
0,0022   

Zanedbaná pravidelná výměna filtrů sání 

u dmýchadel 
0,0022   

Spálená topná tělesa opotřebením 

ventilátorů u destruktorů 
0,0057   

Přepsat položku do Vyřazení ozonizace z provozu 

Hodnocení č. 1. 2. 1. 
CELKEM:  
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Hodnocení č. 1. 2. 2. – Koagulace  

Indikátor Váha Hodnota 
Index (Váha x 

Hodnota) 

Stanovená špatná dávka koagulantu 0,0289   

Špatné místo koagulace 0,0050   

Mechanická porucha míchacích zařízení 0,0112   

Mechanická porucha systému dávkování 0,0289   

Přepsat položku do Koagulace Hodnocení č. 1. 2. CELKEM:  

 

Hodnocení č. 1. 2. 3. – Filtrace 

Indikátor Váha Hodnota 
Index (Váha x 

Hodnota) 

Poškození čidel měřících tlak, hladinu, 

zákal 
0,0071   

Nesprávně nastavená čidla 0,0413   

Tvorba řas 0,0184   

Nevhodné uhlí v případě filtrů 

s granulovaným uhlím 
0,0071   

Přepsat položku do Filtrace Hodnocení č. 1. 2. CELKEM:  
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Hodnocení č. 1. 2. 4. – Odkyselování vod 

Indikátor Váha Hodnota 
Index (Váha x 

Hodnota) 

Nevhodná dávka uhličitanu vápenatého a 

s tím spojené zanášení potrubí 
0,0080   

Poškození větracích otvorů ucpáním 0,0012   

Nefunkčnost mechanického odvětrávání 0,0031   

Degradace materiálu ventilátorů 0,0031   

Přepsat položku do Odkyselování vod Hodnocení č. 1. 2. CELKEM:  

 

Hodnocení č. 1. 2. 5. – Dezinfekce 

Indikátor Váha Hodnota 
Index (Váha x 

Hodnota) 

Únik chloru 0,0721 -  

Nefunkční čidlo pro detekci chloru 0,0352   

Nefunkční automatická ventilace 0,0352   

Výbuch 0,0051   

Požár 0,0051   

Porucha dávkovacího čerpadla 0,0167   

Přepsat položku do Dezinfekce Hodnocení č. 1. 2. CELKEM:  
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Hodnocení č. 1. 2. 5. 1. – Únik chloru 

Indikátor Váha Hodnota 
Index (Váha x 

Hodnota) 

Poškození tlakové nádoby 0,0043   

Poškození ventilů u tlakové nádoby 0,0411   

Nevhodné skladování 0,0043   

Zanedbání bezpečnostních opatření 

obsluhou 
0,0112   

Nedodržení postupů při manipulaci 

obsluhou 
0,0112   

Přepsat položku do Únik chloru Hodnocení č. 1. 2. 5. CELKEM:  

 

Hodnocení č. 1. 3. – Akumulační nádrže 

Indikátor Váha Hodnota 
Index (Váha x 

Hodnota) 

Nedostatečná údržba akumulační nádrže 0,0078   

Nefunkční monitorovací zařízení 0,0185   

Nefunkční čerpadlo 0,0377   

Nedodržení BOZP zaměstnancem a např. 

nezavření dveří a následná kontaminace 
0,0078   

Nedokonalé promíchávání vody v 

akumulaci 
0,0034   

Přepsat položku do Akumulační nádrže Hodnocení č. 1.  CELKEM:  
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Hodnocení č. 1. 4. – Provozní dispečink 

Indikátor Váha Hodnota 
Index (Váha x 

Hodnota) 

Objektová bezpečnost 0,1112 -  

Kontrola kvality vody 0,0477 -  

Přepsat položku do Provozní dispečink Hodnocení č. 1.  CELKEM:  

 

Hodnocení č. 1. 4. 1. – Objektová bezpečnost 

Indikátor Váha Hodnota 
Index (Váha x 

Hodnota) 

Vstup neoprávněné osoby a následné 

vyřazení úpravny z provozu 
0,0334 -  

Teroristický čin – kontaminace vody 0,0778 -  

Přepsat položku do Objektová bezpečnost  

Hodnocení č. 1. 4. 
CELKEM:  
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Hodnocení č. 1. 4. 1. 1. – Vstup neoprávněné osoby 

Indikátor Váha Hodnota 
Index (Váha x 

Hodnota) 

Selhání lidského faktoru - obsluhy 0,0167   

Nefunkčnost magnetických čidel na 

dveřích 
0,0035   

Odcizení soukromého čipu zaměstnance 0,0015   

Výpadek kamerového systému 0,0035   

Výpadek elektrického proudu 0,0082   

Přepsat položku do Vstup neoprávněné osoby  

Hodnocení č. 1. 4. 1. 
CELKEM:  

 

Hodnocení č. 1. 4. 1. 2. – Teroristický čin – kontaminace vody 

Indikátor Váha Hodnota 
Index (Váha x 

Hodnota) 

Selhání lidského faktoru - obsluhy 0,0268   

Nefunkčnost magnetických čidel na 

dveřích 
0,0042   

Odcizení soukromého čipu zaměstnance 0,0100   

Výpadek kamerového systému 0,0100   

Výpadek elektrického proudu 0,0268   

Přepsat položku do Teroristický čin – kontaminace vody  

Hodnocení č. 1. 4. 1. 
CELKEM:  
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Hodnocení č. 1. 4. 2. – Kontrola kvality vody 

Indikátor Váha Hodnota 
Index (Váha x 

Hodnota) 

Selhání lidského faktoru  0,0239   

Porucha systému SIMATIC 0,0049   

Porucha na kuželových uzávěrech 0,0117   

Výpadek vodních kamer u pstruhů 0,0022   

Chyba v programu WinCC 0,0049   

Přepsat položku do Kontrola kvality vody  

Hodnocení č. 1. 4. 
CELKEM:  

 

Hodnocení č. 1. 5. – Zkušební laboratoř 

Indikátor Váha Hodnota 
Index (Váha x 

Hodnota) 

Selhání lidského faktoru 0,0244   

Porucha čidel měření pro teplotu, kyslík, 

pH, atd. 
0,0040   

Špatně kalibrované či seřízené přístroje 0,0099   

Přepsat položku do Zkušební laboratoř Hodnocení č. 1.  CELKEM:  
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Příloha č. 2. – Výpočty 
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