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Anotace 

BOHUSLAVOVÁ, E. Havarijní připravenost subjektů pro řešení krizových situací ve vodním 
hospodářství: bakalářská práce, Ostrava: VŠB-TU, 2008. 48 s. 

V této práci jsou definovány základní vlastnosti vody, její výskyt v přírodě, možnosti 

jejího využití a proces úpravy až po distribuci. Dále jsou řešeny rizikové faktory, které mohou 

vodu ohrozit. Na tuto problematiku navazuje kapitola, kde jsou uvedeny základní způsoby 

zabezpečení vody. Další část se zabývá náležitostmi plánu krizové připravenosti a pokračuje 

problematikou nouzového zásobování vodou. V závěru je proveden návrh ke zlepšení 

způsobu zpracování krizového plánování u právnických subjektů a posouzena provázanost 

plánu krizové připravenosti ke krizovým plánům kraje a obce. 
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BOHUSLAVOVÁ, E. Emergency Preparedness of Entities for Solving Crisis Situations in 

Water Management: bachelor paper, Ostrava: VSB-TU, 2008. 48 p. 

In this thesis are defines basic qualities of water, its occurrence in nature, wide 

possibilities of its utilization and a water treatment process up to its distribution. Further it 

deals with risk factors which can threaten water. The ways and means of water pollution issue 

is followed by the chapter, where fundamental water protection methods are mentioned. Next 

part goes into appropriate measures of a crisis readiness plan and an emergency supply 

question continues. In conclusion there is presented the project how to improve the way of 

crisis planning adaptation with legal entities and interconnection between the crisis readiness 
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Úvod 

Voda je nenahraditelnou součástí života. Bez vody není života. Je na ní závislý nejen 

život, ale také je důležitá pro zemědělství, průmysl a je nepostradatelná jako prostředek na 

hašení požárů. Její důležitost si lidé uvědomovali již od pradávna. Důkazem je, že si svá 

obydlí stavěli v její blízkosti. 

Prvořadým úkolem vodního hospodářství je zabezpečit dodávku vody pro 

obyvatelstvo, zemědělství a průmysl v potřebném množství a kvalitě. S tím souvisí nutnost 

ochrany a hospodaření. To znamená ochrana podzemních a nadzemních zdrojů vody před 

škodlivými látkami a rizikovými faktory.  

Hlavním předpokladem pro to, aby byla zdravá společnost, je zabezpečit zásobování 

dobrou a bezpečnou pitnou vodou. Jako bezpečnou pitnou vodu, můžeme označovat takovou 

vodu, kterou můžeme nejen bez obav pít, ale také která vyhovuje z estetického hlediska (která 

je chutná). Toto je ošetřeno řadou právních předpisů, které předepisují hygienická minima pro 

její výrobu a distribuci. Bohužel, i kdyby byly zákony a jejich požadavky sebedokonalejší, 

nikdy nedokážou podrobně vystihnout praxi v celé šíři a rozmanitosti. Proto se 

u vodárenských společností požaduje a předpokládá vlastní iniciativa jdoucí nad rámec 

zákonných předpisů. Celý systém musí mít také důvěru spotřebitelů a musí existovat dobrá 

komunikace mezi provozovatelem, orgánem ochrany veřejného zdraví a zákazníkem 

(spotřebitelem). 

Během let se způsoby kontroly a zvládání rizik postupně zdokonalovaly, na druhou 

stranu se však objevovala a objevují rizika nová, o čemž nejvýmluvněji svědčí velké epidemie 

způsobené zavadnou vodou, k nimž v posledních dvaceti letech došlo i ve vodárensky velmi 

vyspělých zemích. To si vyžaduje změnu přístupu, který musí být na jednu stranu komplexní, 

na druhou stranu systematický (nikoliv nahodilý). Komplexnost rozumíme jak plošnou 

(podchycení všech rizik od zdroje a jeho povodí až ke spotřebiteli), tak i oborovou (efektivní 

systém řízení kvality vody by měl zahrnout všechny zúčastněné subjekty bez ohledu na jejich 

rozdílné úlohy v tomto systému).1 

Poprvé mohli být původci „vodních nemocí“ identifikování v 18.-19. století. Od té 

doby se znalosti v této problematice značně prohloubily a během 20. století bylo dosaženo 

značného pokroku v oblasti zabezpečování nezávadné pitné vody. Tento pokrok se bohužel 

netýká celého světa. Spousta lidí (podle Světové zdravotnické organizace z roku 2004, tehdy 

1,2 miliardy lidí) stále nemá přístup k nezávadné pitné vodě a to má za následek několik tisíc 
                                                 
1 KOŽÍŠEK, F.; KOS J.; PUMANN, P.: Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství. str. 4 – 5. 
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úmrtí denně. V České republice je ročně zaznamenáno několik epidemií z pitné vody, které 

jen výjimečně končí smrtí.2 

Vzhledem k tomu, že reálně nemůžeme zcela vyloučit vznik mimořádné situace na 

distribučních systémech veřejných vodovodů a kanalizací, musí se na ně vodohospodářské 

společnosti předem připravit. K základní preventivní přípravě patří zpracování havarijních 

plánů, plánů krizové připravenosti a u nadmístních významných vodárenských společností 

i zpracování krizových plánů. 

 

V současné době je většina výrobních a distribučních systémů pitných a odpadních 

vod provozována rutinním způsobem, bez dostatečně rozpracovaných havarijních plánů nebo 

plánů krizové připravenosti. Často se spoléhá na improvizaci jednotlivých zaměstnanců 

vodárenských společností. Tímto způsobem se však dají řešit jen reálně drobné 

a bezvýznamné standardní havárie s minimálními materiálovými nároky a nároky na další 

součinnost, především s Integrovaným záchranným systémem. Velké havárie, způsobené 

například dlouhodobým výpadkem hlavního zdroje vody, vážnou kontaminací přivaděčů pitné 

vody, kanalizačních sběračů nebo čistíren odpadní vody však vyžadují rozsáhlou koordinaci 

a kooperaci činností a techniky pro zajištění nouzového zásobování, nebo záchranných 

a likvidačních prací při znečištění recipientů odpadní vodou. 

 

Cílem mé bakalářské práce je definování hlavních rizikových míst systému a návrh 

struktury plánů krizové připravenosti u subjektů provozujících veřejné vodovody a kanalizace 

při vzniku mimořádné situace tak, aby byly v rámci technických možností zachovány základní 

funkce této technické infrastruktury z hlediska nouzových dodávek vody a požárního 

zabezpečení. 

 

                                                 
2 KOŽÍŠEK, F.; KOS J.; PUMANN, P.: Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství. str. 17. 
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Rešerše 

NEUWIRTH, A.: Úvod do vodního hospodářství. VŠB-TUO. Ostrava 1996.ISBN 80-

7078-317-6. 

� Skripta obsahují údaje a pojmy týkající se vodního hospodářství. Především jsou to 

základní vlastnosti a význam vody, problematika řešící vodní hospodářství, hydrauliku 

a čerpadla.  

KROČOVÁ, Š.: Provozování distribučních sítí pitných vod. VŠB-TUO. Ostrava 2004. 

ISBN 80-248-0606-1. 

� Tento text řeší vzájemné vazby mezi legislativními předpisy na úseku ochrany vodních 

zdrojů a distribuce pitných vod po její dodání konečnému spotřebiteli. Také se zabývá 

rizikovými faktory, které mohou vzniknout při jímání a distribuci vod a při stavbě 

distribučních systémů pitných vod a dimenzováním přivaděčů, distribuční sítě 

a vodovodních přípojek k požárnímu zabezpečení vody a řešení krizových situací. 

ŠENOVSKÝ, M.; ADAMEC, V.: Právní rámec krizového managementu. SPBI. Ostrava 

2005. 1. vydání. ISBN 80-86634-55-8.  

� Tato publikace řeší problematiku zdolávání mimořádných událostí a krizových situací 

v České republice. Je zde rozebrán systém krizového řízení, jednotlivé jeho subjekty 

a přehled krizových opatření. 

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

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

� Řeší jakost pitné vody, technické požadavky na výstavbu vodovodů a kanalizací, jejich 

provozování, ochranu odběratele, vymezení přestupků a s tím spojené uložení pokut. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon). 

� Tento zákon stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávních celků a práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob 

při přípravě na krizové situace.  
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1 Voda a její úprava 

1.1 Voda v přírodě 

Voda je základem veškerého života na Zemi. Je to drahocenná a ničím nenahraditelná 

surovina. Bez vody není života. V přírodě se vyskytuje ve všech skupenstvích. V plynném 

jako vzdušná vlhkost, pára nebo mlha, v kapalném ve vodních tocích, oceánech atd. 

a v pevném ve formě např. sněhu a ledu. Je také součástí jiných látek a sloučenin a je 

nositelem energie (chemické, mechanické a tepelné), médiem transportu látek, základem 

zemědělství a základní surovinou pro řadu průmyslových odvětví.  

Voda pokrývá 70,5 % celého povrchu Země. Na zeměkouli je přibližně 1,337 miliard 

km3 vody, z toho je však sladké vody jen 36,7 mil.km3, z ní je pak 77,6 % vázáno v ledovcích 

a asi 22 % tvoří vody podzemní (z ní se jen asi 0,1 % podílí na koloběhu vody v přírodě).3  

Ne všechna voda na Zemi je vhodná pro konzumaci, nebo pro její úpravu na pitnou.4 

Pouze necelých 0,1 % vody na celé planetě je snadno použitelné pro spotřebu. Přibližně 97 % 

vody, které se nachází na Zemi, je obsaženo v oceánech.5 Bohužel slaná voda se nehodí ani 

k pití ani k hospodářským účelům. Avšak v některých státech trpí nedostatkem sladké vody 

a proto mořskou vodu odsolují. Zbytek světa získává sladkou vodu přírodním vodním cyklem.  

Kvalitním vodním zdrojem jsou zdroje podzemní (také artézské studny) a speciální 

vodní nádrže. Méně kvalitními jsou zdroje nacházející se v jezerech, řekách a potocích. 

1.2 Podzemní vody 

Podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) se za podzemní vody považují vody 

přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku 

s horninami. Dále se za ně považují také vody protékající drenážními systémy a vody ve 

studních. 

                                                 
3 NEUWIRTH, A.: Úvod do vodního hospodářství. str. 5. 
4 Pitná voda je veškerá voda buď v jejím původním stavu nebo po úpravách, určená k lidské spotřebě, tj. k pití, 

vaření, přípravě potravin nebo jiným účelům v domácnostech, a to bez ohledu na její původ a na to, zda je 

dodávána z rozvodné sítě, ze zásobníku nebo v lahvích či kontejnerech. 
5 ONDEO. Voda v přírodě. [online] [cit. 2008-03-02]. Dostupné z Word Wide Web: 
<http://www.ondeo.cz/html/voda/vodazem/priroda.htm>. 
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Propustné horniny vytvářejí zónu intermitentní saturace (střídavého nasycení). Povrch 

této zóny začíná v hloubce do 30 m pod povrchem Země a pokračuje až pod horniny, jimiž 

voda neprosákne. Tento povrch nazýváme hladina podzemní vody.  

Pokud protne hladina podzemní vody zemský povrch, může vytvářet např. oázy 

v pouštních prohlubeninách, bažiny, jezera nebo prameny. Prameny nacházíme na úpatí svahu 

nebo v horském údolí. Pramenná voda bývá čistá a pitná, protože prochází jemnými póry 

hornin, jež filtrují nečistoty. 

 Podzemní vody jsou přednostně z dikce vodního zákona vyhrazeny pro zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou a pro účely, pro které je použití pitné vody stanoveno zvláštními 

předpisy. V ČR je z podzemních zdrojů vod zásobováno cca 25 % obyvatel. Ve strategických 

plánech a krizových plánech krajů, měst a obcí, se s podzemními vodami počítá v případě 

vzniku mimořádných situací pro nouzové zásobování obyvatelstva. 

1.3 Povrchové vody 

 Povrchovými vodami jsou podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) vody, které se 

přirozeně vyskytují na zemském povrchu (tento charakter neztrácejí, pokud protékají 

přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo 

v nadzemním vedení). 

Užívání povrchových vod je víceúčelové. Z hlediska vodárenských společností 

zajišťujících výrobu a dodávku pitné vody patří k mimořádně důležitým zdrojům. 

Z povrchových vod se vyrábí cca 75 % pitných vod v ČR. Velká města, Praha, Ostrava 

a další, jsou na jejich dodávkách existenčně zcela závislá. Taktéž řada územních celků není 

schopna bez dodávky upravených povrchových vod zajistit dostatečné množství vody pro 

veřejnou infrastrukturu a pro další rozvoj průmyslu a občanské vybavenosti. 

1.4 Přírodní vodní cyklus 

Při koloběhu vody se působením slunečního tepla část pozemní vody vypaří. Tato 

vypařená voda se sráží a vrací se zpět ve formě deště, sněhu nebo krup. Část vody se vsákne 

do půdy, kde vytváří podzemní vodu a ta, která se nevsákne, se shromažďuje do stružek 

a stéká do povrchových vod (řeky, rybníky, potoky). V polárních a vysokohorských oblastech 

se sněhové srážky zpevňují v led (ledovce). Odlámané kusy ledu se mohou vrátit zpět do 

oceánů jako plovoucí kry. 
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 Koloběh se neustále opakuje. Díky němu dochází k obnově zdrojů sladké vody. 

 

Obr. 1: Koloběh vody v přírodě 
 

 
Zdroj: www.ondeo.cz 

1. vypařování - 2. kondenzace - 3. srážení - 4. déšť, prosakování - 5. vodní toky 

1.5 Základní vlastnosti vody 

 Za normálních poměrů je voda bezbarvá kapalina, bez chuti a zápachu. Je poměrně 

málo stlačitelná. Existuje ve všech skupenstvích. Největší hustotu a nejmenší objem má při 

cca 4 °C. Hustota je také závislá na množství rozpuštěných látek ve vodě. 

 Voda se za každé teploty vypařuje a to i v tuhém stavu. Je vždy obklopena parami, 

takže se vždy skládá minimálně ze dvou fází. Čím je vyšší teplota, tím se intenzita vypařování 

zvyšuje. Při každé teplotě může být v ovzduší jen určité maximální množství par, při němž je 

vzduch parami nasycen. Množství vodní páry ve vzduchu nazýváme vlhkost vzduchu. Ta 

může být absolutní nebo relativní. 
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Při rovnovážném stavu obou fází je prostor parami nasycen a vypařování ustává 

(množství molekul uvolňovaných z vody je shodný s množstvím pohlcovaným). 

Jestliže napětí vodní páry dosáhne velikosti atmosférického tlaku, nastává var. Var je 

intenzivní uvolňování molekul z celého objemu. Při atmosférickém tlaku 101,3 kPa je bod 

varu 100 °C. Pokud tlak klesá, snižuje se také bod varu.  

Při přeměně vody na páru dochází ke spotřebovávání tepelné energie (tzv. 

skupenského tepla). Jeho velikost je závislá na teplotě.  

Odpařením 1 l vody vzniká přibližně 1650 l nasycené páry. Voda při tom vykonává 

značnou práci. 

Při ochlazování vzduchu (vodní páry), klesá její maximální absolutní vlhkost a tím 

roste její relativní vlhkost. Pokud absolutní vlhkost dosáhne svého maxima (pokles teploty na 

tzv. rosný bod, kdy je relativní vlhkost 100 %), stává se vzduch zcela nasycen vodní párou. 

Při dalším poklesu, pod rosný bod, dochází ke kondenzaci (srážení) páry a její změně 

v kapalinu (rosení oken, vlhnutí zdí v zimě apod.). 

Přeměna vody na led při normálním atmosférickém tlaku (101,3 kPa) probíhá při 

teplotě 0 °C. Ochlazujeme-li však vodu pozvolně (je-li zcela čistá a nepřijde-li do styku 

s krystaly ledu), pak zůstává tekutá až do přibližně -20 °C. Se zvyšováním tlaku se bod 

tuhnutí snižuje. Rovněž se snižuje s růstem rozpuštěných látek (např. mořská voda s obsahem 

soli 3,5 % tuhne při -1,9 °C).6 

Na změnu skupenství je potřeba dodat nebo odebrat teplo tzv. skupenské teplo. 

Skupenské teplo tání je 333, 688 J.g-1.  

1.6 Základní účely využívání vody 

1.6.1 Vodohospodářský 

 Prvotním úkolem vodního hospodářství je zabezpečit zásobování obyvatelstva, 

zemědělství a průmyslu vodou a to v potřebném množství a kvalitě. Pro tyto účely je 

využívána voda podzemní i voda povrchová. V roce 2006 bylo v ČR odebráno 379,35 mil.m3 

podzemní surové vody pro úpravu na vodu pitnou a 1 556,90 mil.m3 povrchových vod 

k úpravě na vodu pitnou. Současně prošlo koloběhem kanalizačního systému 2 024,14 mil.m3 

                                                 
6 NEUWIRTH, A.: Úvod do vodního hospodářství. str. 13. 
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odpadní vody a po jejím vyčištění bylo zpět vypuštěno do vod povrchových.7 S tím je spojena 

problematika hospodaření s vodou, ochrana zdrojů (podzemních a povrchových), odvádění 

a čištění odpadních vod a ochrana před látkami, které jsou pro vodu škodlivé. Mezi další 

úkoly vodního hospodářství patří ochrana před povodněmi a úpravy půdy. 

Hlavní problémy vodního hospodářství 

� Problémy z nadbytku vody – vznikají náhlým táním sněhu, dlouhotrvajícími 

a intenzivními dešti, které rozvodňují řeky.  

� Problémy z nedostatku vody – vznikají dlouhotrvajícími obdobími sucha. 

� Problémy ze znečištění vod – vznikají z nepoužitelnosti vody vzhledem k její kvalitě 

a dalším negativním vlivům (hygienickým, biologickým, atd.).8  

1.6.2 Energetický 

 O rozvoji využívání vody na získávání energie rozhodl vynález vodní turbíny (roku 

1827 Francisova, 1880 Peltonova, 1918 Kaplanova) a přenos elektřiny, se vznikem 

elektrizační soustavy.9 Voda, která je využívána na energetické účely, se zadržuje 

v přehradních nádržích.  

Výhodou výroby elektrické energie z vody je, že neznečišťuje životní prostředí 

(ekologická forma získávání energie). 

Nevýhodou je vysoká investiční náročnost vodních elektráren.  

1.6.3 Zemědělský 

 Především to znamená využívání vody na závlahu. K tomu se používají jak povrchové, 

tak podzemní vody. To je však ekonomicky náročné. Větší odběry vody (nad 6 000 m3.rok-1 

nebo nad 500m3 za kalendářní měsíc) jsou zpoplatněny.  

                                                 
7 Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. Zpráva o stavu vodního hospodářství České 
republiky v roce 2006.  [online] [cit. 2008-03-30]. Dostupné z Word Wide Web: 
<http://81.0.228.70/attachments/Modra_zprava_2006.pdf>. 
8 NEUWIRTH, A.: Úvod do vodního hospodářství. str. 16. 
9 NEUWIRTH, A.: Úvod do vodního hospodářství. str. 20. 
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1.6.4 Využívání pro plavbu 

 Využívání vodních toků pro plavbu je staré jako lidstvo samo. Úprava vodních toků 

jako vodních cest a výstavba umělých průplavů a kanálů patřila k největším stavbám již ve 

starověku. V ČR jsou nejstarší záznamy o vodní dopravě na Labi z 10. století. V roce 1901 

byl vydán tzv. říšský zákon o výstavbě vodních cest. V něm jsou studijně dokumentovány 

a sledovány možnosti výstavby dalších vodních cest. Realizace však nebyla pro vysoké 

náklady a nedostatek přepravních nároků reálná.10 

 Mezi hlavní výhody lodní dopravy patří nízká energetická náročnost, nejméně rušivé 

zasahování do životního prostředí a nejvyšší produktivita práce.  

 U nás je nejdelší Labsko-vltavská cesta, která je dlouhá 302 km a navazuje až na 

Severní moře.11  

1.7 Proces úpravy a distribuce vody 

1.7.1 Vodní zdroje 

Vodní zdroj jsou povrchové nebo podzemní vody daného území, které se využívají 

nebo mohou být využívány pro potřeby obyvatelstva. 

Díky tomu, že podzemní voda prochází přes různé vrstvy hornin, čímž dochází k její 

filtraci, je tato voda velmi kvalitní. Na tom, jak jsou vrstvy složeny, závisí kvalita a čistota 

vody. Voda často přejímá různé minerální prvky, což někdy vede k tomu, že se voda používá 

jako minerální. Podzemní voda se čerpá z vrtů. 

 Jako další zdroje pro úpravu vody se využívají speciální vodárenské nádrže. Jsou to 

vodní díla, která se budují za účelem akumulace vody a to v místech s kvalitními přítoky. 

Staví se v místech, kde nehrozí znečištění vody činností člověka. Nádrže musejí mít ochranná 

pásma, ve kterých se například nesmí přepravovat ropné látky, nebo používat chemické 

hnojení, aby se tyto látky nemohly dostat do nádrže. PHO vyhlašují vodoprávní úřady formou 

správního řízení a současně v nich stanovují režim hospodaření. Vodoprávní úřady jsou 

povinny vyhlásit PHO u vodních zdrojů, pokud jejich roční odběr přesahuje limit 10 000 m3. 

U menších zdrojů nebo strategických rezerv lze též dle vodního zákona vyhlašovat ochranná 

                                                 
10 NEUWIRTH, A.: Úvod do vodního hospodářství. str. 19. 
11 NEUWIRTH, A.: Úvod do vodního hospodářství. str. 20. 
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pásma vodního zdroje. Pokud je vodní nádrž vyhlášena za vodní zdroj, zpravidla již není 

využívána k rekreačním účelům. 

 V místech, kde se nenachází vodárenská nádrž ani dostatečné podzemní zdroje, 

nezbývá než používat vodu z dostupných místních vodních toků. Ta bývá nejvíce znečištěná, 

a proto její úprava v kvalitní pitnou vodu je složitější a nákladnější. Někdy je úprava takové 

vody tak problematická, že se vyplatí vybudovat přivaděč kvalitní vody ze zdroje vzdáleného 

až několik desítek kilometrů.   

 Surovinu, která slouží pro výrobu pitné vody, nazýváme neupravená surová voda. Ta 

se dopravuje do úpravny vody, kde probíhá její úprava na vodu pitnou. 

 

Obr. 2: Vodní nádrže  
 

  
 

Zdroj: www.ondeo.cz 

1.7.2 Čerpací stanice 

 Čerpadla jsou jedním ze základních prvků vodního hospodářství. Jsou součástí čerpací 

stanice. Umožňují nám dopravit vodu na místa, kde ji potřebujeme. 

 

Obr. 3: Čerpací stanice 
 

  
 

Zdroj: www.ondeo.cz 
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1.7.3 Úpravna pitné vody 

 Surová voda se do úpravny dopravuje nejčastěji čerpáním. Tam je dále zpracována 

tak, aby odpovídala veškerým platným normám o kvalitě pitné vody stanoveným vyhláškou 

252/2004 Sb. o kvalitě pitné vody.   

 Nečistot je voda zbavována při flokulaci v usazovacích nádržích a procházením 

pískovými filtry. Pro zlepšení chuťových vlastnosti slouží proces ionizace. Následně probíhá 

dezinfekce, která zbavuje vodu škodlivých mikroorganismů, bakterií a virů, a zároveň 

ovlivňuje její chuť. Nejmodernějším způsobem dezinfekce je metoda membránové 

ultrafiltrace. Ještě než je voda z úpravny vypuštěna, je do ní dávkován chlór, který zajišťuje 

její bezpečnou přepravu po síti až ke spotřebiteli.  

Ne každou podzemní surovou vodu je nutno upravovat. Upravují se pouze podzemní 

vody s nadlimitními hodnotami anorganických látek. Z bezpečnostního hlediska je však 

vhodné, i když to současná legislativa již striktně neukládá, odtékající vodu do distribučního 

systému zdravotně zabezpečit z důvodů potenciálního sekundárního znečištění 

mikrobiologickými látkami.  

 

Obr. 4: Úpravna vody  
 

  
 

Zdroj: www.ondeo.cz 

1.7.4 Vodojemy a vodárenské věže 

 Aby bylo zajištěno dostatečné množství kvalitní pitné vody po dobu 24 hodin denně, 

je upravená voda přečerpávána a akumulována (skladována) ve vodojemech. Vodojemy se 

umísťují na vyvýšených místech, aby mohla být voda pomocí gravitace dopravena i do 

nejvyšších pater domů a na nejvýše položená místa ve městě. 

Slouží ke krátkodobé akumulaci vody. Jejich hlavním úkolem je vyrovnávat rozdíl 

mezi rovnoměrným přítokem vody do vodojemu a nerovnoměrným odběrem z vodojemu. 
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Dále slouží k rovnoměrnému zatěžování úpravny pitných vod, plynulému odběru vody 

z pramenišť, vytváření zásob vody na hašení a na případy, kdy dojde k poruše na vodním 

zdroji, a k řadě dalších provozně-technologických účelů. Konstrukčně jsou stavěny jako 

jednokomorové nebo vícekomorové. 

 

Obr. 5: Vodojemy  
 

  
                 podzemní vodojem                    věžové vodojemy 

 

Zdroj: www. ondeo.cz 

 

Rozdělení vodojemů 12 

Podle účelu:  

� Zásobní (akumulační) - voda se v něm akumuluje pro krizové situace. 

� Hlavní – ovládá další vodojemy, které se nacházejí pod ním. 

� Přerušovací (pásmový) – využívá se tam, kde je výška vyšší než 70 m a to proto, 

abychom vytvořili 2 a více tlakových pásem. 

� Vyrovnávací – tam, kde nejsme spotřebiště schopni pokrýt jedním vodojemem, 

používáme také vodojem vyrovnávací.  

� Požární. 

Podle umístění: 

� čelní (před spotřebištěm), 

� ve spotřebišti, 

� koncový (za spotřebištěm). 

Podle konstrukce, tvaru a umístění nádrže: 

� zemní – skládají se z vodní nádrže a manipulační komory (podzemní a nadzemní), 

� věžové – skládají se z vodní nádrže, nosné konstrukce a základu.  

                                                 
12 NEUWIRTH, A.: Úvod do vodního hospodářství. str. 103. 
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1.7.5 Distribu ční síť rozvodu pitné vody 

Přivaděč 

 Je to zařízení, které slouží k převedení vody z úpravny vody nebo centrálního 

vodojemu až do spotřebiště. Pokud mají jmenovitou světlost Js nad 500 mm, pak jsou 

vyrobeny z oceli. U přivaděčů menší světlosti se používá litina nebo plast. 

Vodovod 

 Je podle zákona č. 274/2001 Sb. (zákon a vodovodech a kanalizacích) provozně 

samostatný soubor a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty (především 

stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování). 

Druhy vodovodů 

� Vodovody gravitační – rozdíl mezi zdrojem vody a spotřebištěm je tak velký, že zajistí 

dostatečný hydrodynamický tlak pro celé spotřebiště.  

� Vodovod výtlačný – to je v případě, kdy se zdroj vody nachází pod spotřebištěm, nebo 

leží nedostatečně vysoko nad spotřebištěm. 

Rozdělení vodovodů 13 

Podle počtu spotřebišť, která zásobují: 

� skupinový – zásobuje několik spotřebišť, 

� oblastní – zásobující velký počet obcí, přesahují obvykle rozsah okresu. 

Podle účelu použití: 

� průmyslový, 

� zemědělský, 

� požární, atd. 

Další dělení: 

� Veřejný vodovod – vodovod určený k hromadnému zásobování obyvatelstva, který 

spravuje vodohospodářská organizace nebo městský úřad. 

� Soukromý vodovod – vodovod zásobující jednu nebo více nemovitostí, kterou spravuje 

její majitel nebo majitelé společně. 

� Vnitřní vodovod – vodovodní rozvodné potrubí uvnitř objektů (začíná za hlavním 

uzávěrem na vodovodní přípojce), včetně armatur. 

 

                                                 
13 NEUWIRTH, A.: Úvod do vodního hospodářství. str. 105. 
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Vodovodní potrubí - uložené a smontované vodovodní trouby, včetně tvarovek a armatur. 

� Tvarovky – umožňují změnu směru trasy, změnu průměru, odbočení, připojení, 

ukončení, apod. 

� Armatury – umožňují provoz potrubí (uzávěry – šoupátka, ventily, zpětné klapky, 

vzdušník, kalník, hydranty, výtokové stojany, apod.).  

 
Obr. 6: Pokládání potrubí  

 

 
 

Zdroj: www.ondeo.cz 
 
Materiály používané na potrubí 14 

Ocelové potrubí 

Pozitiva:  

� není omezeno DN potrubí, 

� vysoká pevnost v tlaku a v tahu, 

� snadná oprava poškozených částí, 

� možnost vytýčení měřící technikou, 

� možnost diagnostiky skrytých poruch. 

Negativa: 

� nutnost katodické ochrany, 

� kratší životnost potrubí. 

Litinové potrubí 

Pozitiva: 

� dlouhodobá životnost, 

� snadná oprava poškozených částí, 

                                                 
14 KROČOVÁ, Š.: Provozování distribučních sítí pitných vod. str.. 35. 
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� možnost vytýčení měřící technikou, 

� možnost diagnostiky skrytých poruch. 

Negativa: 

� vyšší stupeň křehkosti, 

� vyšší cena. 

Plastová potrubí 

Pozitiva: 

� dlouhodobá životnost, 

� snadná oprava poškozených částí, 

� nižší cena materiálu. 

Negativa 

� vyšší náklady na obsyp potrubí, 

� potíže při vytyčování potrubí, 

� velmi malá reálná možnost nalezení skrytých poruch. 

 

Vodovodní řad – potrubí s objekty určené k přímé dopravě pitné vody jednotlivým 

odběratelům. 

� Gravitační – vodovodní řad dopravující vodu samospádem. 

� Výtlačný – vodovodní řad dopravující čerpanou vodu. 

Vodovodní síť – soustava vodovodních řadů pro dodávání vody k místům její spotřeby 

(skládá se z hlavních rozváděcích řadů). 

� Větvená vodovodní síť- voda je dodávána z jedné strany. 

� Okruhová vodovodní síť – voda je odběratelům dodávána ze dvou stran.  

Vodovodní přípojka – potrubí spojující rozváděcí řad vodovodní sítě s vnitřním vodovodem 

budovy nebo objektu.  
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Obr. 7: Postup úpravy a distribuce vody  
 

 
 

1.7.6 Distribuce vody zákazníkům 

Z vodojemů se voda dále dopravuje ke konečnému spotřebiteli (obytné domy, továrny, 

školy, úřady i bazény). Voda musí být dodána v dostatečném množství a ve stálé kvalitě. 

Technické podmínky jsou oproti minulosti stanoveny přímo zákonem o vodovodech 

a kanalizacích a jeho prováděcí vyhláškou 428/2001 Sb.).  

Vodovodní síť rozvádí pomocí potrubí vodu z vodojemů po celém zásobovacím 

území. Čerpací stanice přečerpávají vodu z hlavních vodojemů do vodojemů dalších.  

Napojení spotřebitele na vodovodní řad je zajištěno vodovodní přípojkou.   
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2 Voda jako otevřený a zranitelný systém 

Voda snadno rozpouští vše, s čím přijde do styku. Tato vlastnost je příčinou její 

náchylnosti k znečištění. Pokud je znečištěn rozsáhlý zdroj pitné vody, může dojít, i během 

krátkého časového úseku k ohrožení zdraví velkých skupin obyvatel. Proto je provozování 

úpraven vod a vodovodů považováno dle zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů) za činnosti epidemiologicky závažné a pro jejich provozování 

stanovuje určité hygienické požadavky. 

Osoba provozující činnosti epidemiologicky závažné je podle zákona o ochraně 

veřejného zdraví povinna zajistit, aby při této činnosti nedošlo k ohrožení a poškození zdraví 

fyzických osob infekčním onemocněním nebo k jinému poškození zdraví. K výkonu těchto 

činností smí používat jen vodu, která vyhovuje nejméně ukazatelům a limitům vody pitné, 

pokud zvláštní právní předpis nestanový jinak. 

Hygienické požadavky na vodu 15 

 Pitná voda je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém používání nevyvolá 

onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících 

akutní, chronický či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva. Její 

smyslově použitelné vlastnosti a jakost nesmí bránit jejímu požívání a užívání pro hygienické 

potřeby fyzických osob. 

 Zdravotní nezávadnost se stanoví hygienickými limity mikrobiologických, 

biologických, fyzikálních a chemických ukazatelů. 

 To, aby pitná voda odpovídala těmto požadavkům, musí zajistit vlastník nebo správce 

veřejného vodovodu nebo osoba, která je výrobcem pitné vody nebo zajišťuje její náhradní 

odběr. 

Akutní a chronický účinek na zdraví 

Po expozici zdravotně závadnou vodou se může reakce člověka objevit po různě 

dlouhé době. Podle toho, co a v jaké koncentraci je ve vodě přítomno, můžeme očekávat 

odezvu. Pokud se nemoc projeví velmi rychle (řádově hodiny, nejdéle dny), pak hovoříme 

o akutním účinku. Pokud se naopak projeví za velmi dlouhou dobu (několik měsíců nebo let), 

potom hovoříme o chronickém účinku. 

                                                 
15 HLAVA II, díl 1, § 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů. 
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Nejčastěji vyvolávají akutní účinek mikroorganismy a chronický účinek chemické 

látky. Při haváriích se nejčastěji projevuje akutní účinek. Někdy se člověk může na závadnou 

vodu adaptovat.  

2.1 Rizikové faktory při jímání a distribuci vod 

Každý technologický proces je doprovázen určitými riziky. Během jímání a distribuce 

vody vzniká řada rizikových faktorů, na které je nutné brát zřetel. Tyto faktory mohou 

ovlivnit výsledný produkt nebo dokonce přinést určité hrozby ztrát (finančních – pokuta, vyšší 

náklady, ale i zdánlivě nefinančních – ztráta dobré pověsti, vliv na postavení na trhu, zvýšený 

externí dohled), či narušit výrobní cyklus. Většinu rizik dokážeme identifikovat, aniž bychom 

museli vyvolat skutečný vznik události a samotná identifikace existence konkrétního rizika 

má velký význam. 

2.1.1 Znečištění zdroje 

Znečištění zdroje je vniknutí zdraví nebezpečné látky do vody. Znečištění může být 

způsobeno lidskou činností, ale i  přírodním prostředím (např. z geologického podloží).  

Hlavní zdroje znečištění podzemní vody 16; 17 

� průmyslovou činností v pásmu povodí, 

� organickými a průmyslovými hnojivy, 

� nesprávně uloženými odpady z chovu hospodářských zvířat, 

� ropnými látkami, 

� organickými a anorganickými nečistotami z povrchových vod, 

� vzácně také organickými rozpouštědly, pesticidy a těžkými kovy. 

Pro podzemní zdroje je také nebezpečné, když dojde k neúměrnému zvýšení rychlosti 

proudění vlivem čerpání nebo když dojde k narušení ochranných a zvodnělých vrstev reliéfu 

terénu vlivem stavební činnosti.  

 

                                                 
16 KOŽÍŠEK, F.; KOS J.; PUMANN, P.: Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství. str. 14. 
17 KROČOVÁ, Š.: Provozování distribučních sítí pitných vod. str. 23. 
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Hlavní zdroje znečištění povrchové vody 18; 19 

� zemědělskou činností (dusičnany), 

� odpadními vodami (fosfor, chemikálie, zbytky léků), 

� průmyslovou činností, 

� v menší míře také z lesnictví (pesticidy, dusičnany). 

Odpadní vody způsobují kontaminaci vody patogenními bakteriemi, viry a prvoky. 

Mezi nejčastěji se vyskytující bakterie patří např. Vibrio cholera, Salmonella enterica typhi 

(břišní tyfus), Salmonella typhimurium (salmonelózy), Escherichia coli, atd. Viry a rotaviry 

způsobují nemoci z pitné vody (např. viry hepatitidy A, E a F). Prvoci vodu znečišťují. Jsou 

to např. Cryptosporadium a Griardia intestinalis.  

2.1.2 Znečištění při úpravě vody 

Při úpravě surové vody může být voda znečištěna především samotnými chemickými 

látkami, které se používají k její úpravě (vedlejší produkty dezinfekce). Vedlejší produkty 

dezinfekce vznikají reakcí silného oxidačního činidla s anorganickými či organickými látkami 

v surové vodě nebo rozpadem dezinfekčního činidla (mohou vznikat např. chloristany, 

chlorečnany, bromičnany, atd.).20  

2.1.3 Znečištění distribu ční sítě 

Nejvíce problematické je udržení kvalitní vody po celou dobu její distribuce až 

k zákazníkovi. U nás dochází nejčastěji k znečištění distribuované vody při použití 

nevhodných materiálů, ze kterých je vyrobeno vodovodní potrubí či jiné jeho komponenty 

(vinylchlorid nebo olovo ze starších typů PVC potrubí). K tomu, jak se látky z potrubí 

uvolňují, přispívá také korozivita vody (korozívní vlastnosti vody). Problematické může být 

také potrubí z polyethylenu, které je propustné pro těkavé organické látky, čímž vzniká 

možnost kontaminace vody v potrubí. Dalším vážným zdrojem kontaminace potrubí je průnik 

organických a anorganických látek do potrubí při poruchách v důsledku vzniklého podtlaku. 

V těchto případech, pokud nebyla provedena důsledná následná dezinfekce, hrozí reálné 

nebezpečí epidemií patogenními mikroorganizmy. 

                                                 
18 KOŽÍŠEK, F.; KOS J.; PUMANN, P.: Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství. str.14. 
19 KROČOVÁ, Š.: Provozování distribučních sítí pitných vod. str. 24. 
20 KOŽÍŠEK, F.; KOS J.; PUMANN, P.: Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství. str.15. 



 20 

2.1.4 Vodojemy 

 Hlavním nebezpečím je u vodojemů to, že se jedná o tlakové systémy s otevřenou 

volnou hladinou. To představuje riziko organické kontaminace vody.  

Pokud je do vodojemu přivedeno velké množství vody, které není odvedeno a stojí zde 

dlouhou dobu, tak se voda zkazí. Také se musí brát zřetel na umístění přítoku a odtoku. Při 

nesprávném umístění nedochází k promíchávání vody. 

Někdy může kvalitu vody ovlivňovat počasí, které způsobí, že dojde ke změně teploty 

vody. Vlastnosti vody se také změní, pokud dojde k rychlejšímu uvolnění volného chlóru 

z vody.  

2.1.5 Přivaděče 

 Hlavní problémem přivaděčů je, že vlivem současného trendu menší spotřeby vody 

bývají převážně naddimenzovány. Většina přivaděčů je stavěna z ocelových trub. Proto 

v místech, kde proudění není tak rychlé (protispádové podélné profily), dochází k usazování 

nečistot a inkrustaci stěn potrubí. Pokud pak dojde k náhlé změně rychlosti, dojde ke stržení 

inkrustů a usazenin do distribuční sítě. 

 Při předimenzování a snížení rychlosti proudění vody může vlivem druhu materiálu 

potrubí a inkrustaci stěn docházet ke ztrátě koncentrace volné hladiny chlóru až pod kritickou 

mez (0,05 mg.l-1) a nárůstu obsahu železa nad povolenou mez (0,2 mg.l-1).21  

2.1.6 Vodovodní řady 

 Převážejícím rizikem při provozování vodovodních řadů je nebezpečí kontaminace 

pitné vody při jejich poruše a následné opravě. Při jejich poruše (praskliny, lomy, apod.) může 

dojít k nasátí kontaminované vody a zeminy vlivem podtlaku.  

 Pokud dojde k vytvoření vhodných podmínek, mohou se ve vodovodních řadech 

vyskytnout také bakterie. Za vhodné podmínky se považují delší stagnace vody v potrubí, 

vyšší teplota vody, nevhodné materiály uvolňující organické látky, kterými se bakterie 

vyživují, a nízký zbytkový obsah dezinfekčního prostředku. 

                                                 
21 KROČOVÁ, Š.: Provozování distribučních sítí pitných vod. str. 37. 
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2.1.7 Vodovodní přípojky 

 Riziko vzniká především tehdy, když není vodovod dlouhodobě využíván. Potom 

dochází k zhoršení mikrobiologických, biologických a fyzikálně-chemických ukazatelů vody. 

Také hrozí riziko vzniku bakterií.  

 Problematické je také používání starých olověných přípojek, které mají narušenou 

vnitřní cínovou vložku. Hrozí pak překročení obsahu limitu Pb 0,025 mg.l-1.22  

2.2 Zranitelnost systému  

Zranitelnost systému je náchylnost ke vzniku škody (ztráta funkčnosti) nebo možnost 

zneužití škodlivých látek pro kontaminaci vody. Zranitelnost může být různá. Záleží např. na 

rozsahu systému, možnostech jeho kontroly, umístění stavby, ale také na dodržování 

provozních předpisů a provádění preventivní údržby.  

Příčiny vzniku nehod: 

→ technologické havárie, 

→ chyby nebo selhání řídícího systému, 

→ lidské chyby, 

→ přírodní pohromy (povodně, zemětřesení, orkány, apod.), 

→ teroristické nebo kriminální činy.23 

2.2.1 Přehradní a vodní nádrže 

Pokud by došlo k narušení přehrady, mohlo by dojít k ohrožení velkého počtu 

obyvatel zátopami. Pro teroristy je vyřazení přehrady z funkce technicky náročné. Lze to 

uskutečnit umístěním velkého množství trhaviny ve vnitřních chodbách hráze. To by však 

představovalo nutnost eliminovat činnost provozního personálu a určitý čas. Díky tomuto 

faktu je možnost ohrožení přehrad teroristickým útokem méně pravděpodobná. 

Největší riziko představují pro přehrady přirozené příčiny. To jsou především velké 

povodně a plovoucí kry, které mohou hráz poškodit. Hlavní problém je nadimenzování 

přehradních hrází. Hráze se totiž často dimenzovaly na určitý povodňový stupeň (např. stoletá 

                                                 
22 KROČOVÁ, Š.: Provozování distribučních sítí pitných vod. str. 30 - 31. 
23 KARTÁK, J.: Kritická infrastruktura ČR v oblasti městské infrastruktury (systém dodávky vody a kanalizace). 
str. 3. 
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voda). Avšak vlivem globálního oteplování se častěji objevují výkyvy počasí a je 

pravděpodobnost častějšího výskytu povodní, na které některé hráze nemusejí být stavěné. 

Také v případě menších nádrží může být narušení hráze katastrofální. 

Pro jejich ochranu je nutné především provádět pravidelná preventivní opatření, která 

by eliminovala dopady živelných pohrom. Dalším preventivním prvkem je zabezpečit tyto 

objekty proti možným teroristickým útokům. To znamená vybudovat dokonalý systém 

ostrahy a monitoringu. 

Navržená ochranná opatření je dobré průběžně aktivně kontrolovat, aktualizovat 

a přizpůsobovat novým poznatkům.  

2.2.2 Úpravny vody, potrubí pitné vody 

Potrubí pitné vody je druhá nejzranitelnější část systému (za přehradními hrázemi). Je 

nesnadné zajistit jejich ochranu v celém rozsahu. Potrubí je sice uloženo relativně hluboko 

pod zemí, ale nachází se často na odlehlých místech, což poskytuje dostatek času případným 

teroristům. Pro provedení teroristického útoku by stačilo navrtat potrubí a kontaminovat vodu 

škodlivými látkami. To může postihnout různý počet obyvatel. Záleží na tom, kolik obyvatel 

potrubí zásobuje. 

Díky tomu, že jsou úpravny vody centralizované výrobny, je možné je zabezpečit 

běžnými bezpečnostními opatřeními (průběžnou kontrolou kvality vody, dokonalou 

ochranou). Proto je také teroristický útok méně pravděpodobný. 

 

Ostatní části systému jsou méně zranitelné. K vážnějším případům dochází jen 

výjimečně. Kanalizační stoky a kanály lze napadnout umístěním trhaviny na vhodném místě. 

To by představovalo problém při povodních, protože kanalizace slouží jako obtokový systém, 

takže by voda mohla zaplavit jinak chráněnou oblast.24 

                                                 
24 KARTÁK, J.: Kritická infrastruktura ČR v oblasti městské infrastruktury (systém dodávky vody a kanalizace). 
str. 6. 
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3 Zabezpečení pitné vody 

Pro zajištění ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů využívaných 

pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem větším než 10 000 m3 za rok (výjimečně 

i s odběrem menším), stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma. 

Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně (ochrana vodního zdroje 

v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení) a ochranná pásma II. stupně 

(ochrana vodního zdroje v určitém území).25 

3.1 Ochranná pásma 

Podle Zákona č. 254/2001 dělíme ochranná pásma na: 

Ochranné pásmo I. stupně 

a) u vodárenských nádrží a nádrží určených výhradně pro zásobování pitnou vodou – 

minimálně pro celou plochu hladiny nádrže při maximálním vzdutí, 

b) u ostatních nádrží – minimální vzdálenost hranice jeho vymezení na hladině nádrže je 

100 m od odběrného zařízení, 

c) u vodních toků 

→ s jezovým vzdutím – na břehu odběru minimálně v délce 200 m nad místem 

odběru proti proudu, po proudu do vzdálenosti 100 m nebo k hraně 

vzdouvacího objektu a šířce ochranného pásma 15 m, ve vodním toku zahrnuje 

minimálně jednu polovinu jeho šířky v místě odběru, 

→ bez jezového vzdutí - na břehu odběru minimálně v délce 200 m nad místem 

odběru proti proudu, po proudu do vzdálenosti 50 m od místa odběru a šířce 

ochranného pásma 15 m, ve vodním toku zahrnuje minimálně jednu třetinu 

jeho šířky v místě odběru, 

d) u zdrojů podzemní vody s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od 

odběrného zařízení, 

e) v ostatních případech individuálně. 

Ochranné pásmo II. stupně 

Ochranné pásmo II. stupně se stanovuje vně ochranného pásma I. stupně. Může být 

tvořeno jedním souvislým nebo více na sebe oddělenými územími v rámci hydrologického 

                                                 
25 HLAVA V, díl 3, § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
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povodí nebo hydrogeologického rajonu. Vodoprávní úřad je může stanovovat postupně po 

jednotlivých územích.  

3.2 Další možnosti ochrany 

� vyhlásit území dle § 33 a § 55 zákona č. 254/2000 Sb. za zranitelnou a citlivou oblast 

v lokalitách, kde koncentrace dusičnanů přesahují hodnotu 50 mg.l-1, nebo mohou této 

hodnoty dosáhnout, 

� vybudovat „Milánské“ stěny nebo hydraulické bariéry (ochrana podzemních zdrojů), 

� vybudovat síť monitorovacích vrtů včetně zpracování režimu monitorování kvality 

vod, 

� zvýšit kontrolu kvality v kritických místech,  

� sledovat limitní hodnoty kvality vody v kritických místech, 

� 2 x ročně mýt, čistit a chlorovat stěny vodojemů, 

� instalovat dochlorovací kontinuální zařízení, 

� provést předimenzování sítě a nastavit speciální režim proudění vody, atd. 

 
Obr. 8: Milánská stěna ve směru na Rudoltice  

 

 
Zdroj: www.zelpage.cz 
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3.3 Vypracování plánu pro zajištění bezpečnosti vody 

Vypracování plánu pro zajištění bezpečnosti vody přináší výrobcům vody značné 

výhody. Mezi ně patří především skutečnost, že tento systém vytváří organizovaný 

a strukturovaný systém, který minimalizuje možnost selhání z důvodu opomenutí nebo chyby 

managementu. Spočívá v systematickém a detailním hodnocení nebezpečí, poznání priorit 

provozovatelů a v provozním monitoringu nastavených „bariér“ nebo regulačních opatření. 

Zvyšuje jistotu zásobování bezpečnou vodou a vytváří havarijní plány, které pomáhají 

reagovat na systémové selhání nebo nepředvídatelné nebezpečné události.26 

Plán pro zajištění bezpečnosti vody obsahuje základní prvky:26  

→ hodnocení systému – má za cíl určit, zda systém zásobování pitnou vodou jako 

celek může dodávat vodu o kvalitě, jež vyhovuje hygienickým cílům, 

→ provozní monitoring – kontrolních a regulačních opatření v systému 

zásobování, která mají zvláštní význam pro zajištění bezpečnosti pitné vody, 

→ plány managementu (plány dokumentující hodnocení a monitorování systému 

a popisující kroky, které se provádějí za normálního provozu nebo při havarijní 

situaci – včetně modernizace a zdokonalování systému), dokumentace 

a komunikace. 

Každý výrobce či distributor by si měl nechat zpracovat rizikovou analýzu systému 

a dobře znát nebo si alespoň uvědomovat všechna nebezpečí, která tomuto systému hrozí, 

nebo „slabá místa“ v systému, která jsou riziková. Na základě této analýzy pak vypracuje plán 

pro zajištění bezpečnosti vody. V něm identifikuje všechna riziková místa, způsoby jejich 

sledováním, zajištění a kontroly, potřebná preventivní, průběžná i nápravná opatření, atd. 

                                                 
26 HOLEČEK, M. Zahraniční systémy zabezpečení pitné vody. [online] [cit. 2008-02-20]. Dostupné z Word 
Wide Web: <http://www.vakinfo.cz/vodni-hospodarstvi/vodni-hospodarstvi-v-zahranici/vykydal_podebrady/>. 
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4 Havarijní p řipravenost subjektů 

Při provozování veřejných vodovodů a kanalizací se musí předpokládat řada poruch na 

technologických objektech a distribučním systému. Abychom přiměřeně eliminovali negace, 

musíme být na tyto skutečnosti trvale připraveni. Přípravy docílíme krizovým plánováním. 

Výstupem krizového plánování u orgánu krizového řízení a u dalších státních orgánů je 

krizový plán. U právnických a podnikajících fyzických osob je to plán krizové připravenosti. 

4.1  Plány krizové připravenosti 

Plán krizové připravenosti je dokument, který je určený dotčeným právnickým 

a podnikajícím fyzickým osobám k řešení krizových situací a to v oblasti jejich působnosti 

navenek. Vypracovávají jej, pokud jsou o to požádáni příslušným orgánem krizového řízení.  

Pokud právnické osoby zajišťují plnění opatření vyplývající z krizového plánu, potom 

musí v oblasti krizového řízení vytvořit vlastní plánovací proces.  

Zpracovatel plánu krizové připravenosti je povinen plánovat vlastní akceschopnost. To 

znamená provádět činnosti pro zajištění pohotovosti a připravenosti k plnění krizových 

opatření a jejich ochrany před účinky krizových situací. 

4.2 Náležitosti plánu krizové připravenosti 

Plán krizové připravenosti se skládá ze základní a přílohové části. 

Základní část obsahuje:  

� vymezení působnosti a odpovědnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby,  

� charakteristiku organizace krizového řízení,  

� vymezení úkolů a opatření, které byly důvodem ke zpracování plánu krizové 

připravenosti, 

� výčet a analýzu krizového ohrožení, jejich možný dopad na činnost právnické nebo 

podnikající fyzické osoby, 

� zásady pro používání plánu krizové připravenosti.27  

 

                                                 
27 § 17 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 
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Přílohovou část tvoří dokumenty nezbytné ke zvládnutí krizové situace, jako např.: 

� výpis z krizového plánu s uvedením požadavku zpracovatele krizového plánu 

příslušného orgánu krizového řízení na účast právnických nebo podnikajících 

fyzických osob při zabezpečení konkrétních krizových opatření, 

� plán akceschopnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby pro zajištění 

pohotovosti a připravenosti k plnění krizových opatření a ochrany před účinky 

krizových situací, 

� plán krizových opatření k řešení krizových stavů v rámci působnosti právnické nebo 

podnikající fyzické osoby, 

� vnitřní havarijní plán (pokud jej musí právnická nebo podnikající fyzická osoba 

zpracovávat podle zvláštních právních předpisů),28 

� plán opatření hospodářské mobilizace, pokud je právnická osoba subjektem 

hospodářské mobilizace,29 

� plány spojení, 

� topografické mapy s vyznačenými riziky a řešením krizových situací, 

� přehled uzavřených smluv a dalších dokumentů mezi právnickou osobou a příslušným 

orgánem krizového řízení nebo zpracovatelem krizového plánu, 

� další dokumentace potřebná pro řešení krizových stavů (např. statuty, jednací řády, 

dohody o spolupráci, vzory hlášení apod.).30  

4.3 Postup při zpracování plánů krizové připravenosti 

Při přípravě plánu krizové připravenosti projednává právnická nebo podnikající 

fyzická osoba s příslušným zpracovatelem krizového plánu: 

� zaměření a rozsah plánu krizové připravenosti zpracovaného ve své působnosti, 
                                                 
28 Například vyhláška č. 8/2000 Sb., kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob 
zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního 
havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího 
havarijního plánu a rozsah způsobu informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování 
veřejnosti v zóně havarijního plánování, 
Vyhláška č. 219/1997 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se 
zdroji ionizujícího záření a požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu. 
29 § 16 zákona 241/2000 Sb.  
30 § 17 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 
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� podíl a rozsah spolupráce s dalšími subjekty krizového plánování na zpracování plánu 

krizové připravenosti a způsob jejího zajištění, 

� termíny pro průběžnou kontrolu prací, závěrečný termín zpracování plánu krizové 

připravenosti, 

� způsob manipulace s plánem krizové připravenosti v době jeho zpracování. 

Plány krizové připravenosti měly být zpracovány nejpozději do 1.1.2005. Jejich 

aktualizace se bude provádět 1 x za 3 roky.31 

4.4 Typové plány 

Typový plán je dokument, ve kterém jeho zpracovatel stanovuje pro jednotlivé 

doporučené (typové) situace postupy, zásady a opatření pro jejich řešení. Jejich zpracování 

provádějí jednotlivé ústřední správní úřady podle jejich působnosti. Pozici typových plánů 

v systému krizového plánování znázorňuje obr. 9  

 
Obr. 9: Pozice typových plánů v systému krizového plánování  

 

 
Zdroj:  ŠENOVSKÝ, M.; ADAMEC, V.: Právní rámec krizového managementu. 

                                                 
31 § 18 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 
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Se zpracováním typových plánů souvisí aplikace standardních krizových opatření. Ta 

jsou sestavena do katalogu krizových opatření.32 

Katalog krizových opatření je složen ze seznamu krizových opatření a katalogových 

krizových listů (listy jednotlivých krizových opatření), viz obr. 9. 

Katalog krizových opatření obsahuje souhrnný přehled a stručný popis krizových 

opatření, která lze výběrovým způsobem podle druhu, charakteru a rozsahu konkrétní krizové 

situace použít ke snížení jejich dopadů, pro předcházení jejímu bezprostřednímu vzniku nebo 

jejímu řešení. 

Seznam krizových opatření je členěný na oblasti, bloky, skupiny a záznamy opatření 

s uvedením33 

� identifikačního čísla, 

� stručné charakteristiky (popisu) opatření, 

� orgánu schvalujícího (nařizujícího) realizaci opatření, 

� orgánů a institucí podílejících se na organizaci a řízení při realizaci opatření, 

� orgánů a institucí podílejících se na realizaci opatření, 

� identifikačního kódu krizového stavu, při němž může být opatření realizováno. 

Seznam je upraven tak, aby jej bylo možné využít v krizových situacích vojenského 

i nevojenského charakteru. 

Katalogový list obsahuje ke každému v seznamu uvedenému krizovému opatření 

následující údaje:33 

� identifikační číslo opatření, 

� stručnou charakteristiku (popis) opatření, 

� identifikaci orgánu schvalujícího (nařizujícího) realizaci opatření, 

� stručný popis právních norem a prováděcích předpisů, na jejichž základě je 

opatření realizováno, 

� stručný popis požadovaného výchozího a cílového stavu, 

� výčet požadovaných sil, prostředků a zdrojů nezbytných pro realizaci opatření, 

� popis činností realizovaných k dosažení požadovaného cílového stavu. 

                                                 
32 ŠENOVSKÝ, M.; ADAMEC, V.: Právní rámec krizového managementu. str. 63. 
33 ŠENOVSKÝ, M.; ADAMEC, V.: Právní rámec krizového managementu. str. 64. 



 30 

Typový plán je výchozím podkladem pro tvorbu operačních plánů. Operační plán je 

dokument, který pro konkrétní druh krizové situace stanovuje postupy, zásady, opatření, síly 

a prostředky pro její řešení, postupy jejich nasazení a zabezpečení.  

4.5 Obsah typového plánu 

Typový plán je zaměřen na tři oblasti problémů. Jedná se o hodnocení krizové situace, 

záměry na řešení krizové situace a identifikační údaje o zpracovateli typového plánu. 

V následujícím přehledu jsou uvedeny podrobnosti. 

� Hodnocení krizové situace – je zde popsána konkrétní krizová situace, její dopady, 

podmínky (předpoklady) a překážky (omezení) pro řešení krizové situace, 

podmínky pro zachování nezbytného rozsahu základních funkcí státu při 

krizových situacích a pro kritickou infrastrukturu. 

� Záměry řešení krizové situace – doporučené postupy, zásady a opatření pro řešení 

krizové situace v oblastech krizového řízení, zajištění ochrany obyvatelstva, 

zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti a zajištění ochrany ekonomiky. 

� Údaje o zpracovateli typového plánu – zde jsou uvedeny údaje o osobách, které 

jsou odpovědné za zpracování nebo rozpracování a aktualizaci typového plánu.34 

4.6 Přehled krizových opatření 

Při sestavování konkrétního plánu krizové připravenosti vodárenské společnosti 

musíme vycházet z reálné situace dané společnosti, jejích technických možností, mechanizace 

a automatizace výroby, formě přenášení technologických dat, možnosti dálkového ovládání 

armatur a širší možnosti kooperace s JPO HZS nebo IZS a možnostmi spolupráce s ostatními 

subjekty. 

Přehled krizových opatření musí být chronologicky členěn dle druhu výrobního 

objektu nebo distribučního celku. Měl by být rozdělen následujícím způsobem 

s charakteristikou hlavních rizik: 

• Zdroje vody – kontaminace surových vod z průmyslových a dopravních havárií, 

starých ekologických zátěží, průsaku odpadních vod z kanalizačního systému, 

                                                 
34 ŠENOVSKÝ, M.; ADAMEC, V.: Právní rámec krizového managementu. str. 65. 
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teroristickými činy a přírodními katastrofami (především povodně). Součástí 

krizových opatření musí být způsob řešení jednotlivých rizik, materiální zabezpečení, 

forma spojení s kooperujícími jednotkami, složení vlastního záchranného týmu 

a způsob jeho vedení. 

• Úpravny vody – rizikem provádění úpravy vod může být chybné dávkování 

chemikálií, jejich únik do vody a především únik plynného chlóru mimo úpravnu. 

Každá tato událost může vážně ohrozit zdraví nebo životy lidí. Musí být proto 

zpracovány samostatné plány řešení. 

• Přivaděče a distribuční síť – prvním hlavním rizikem distribučních systémů je 

sekundární kontaminace vnitřních stěn potrubí převážně vznikající v důsledku poruch 

na síti. U mikrobiologického znečištění hrozí epidemie. Pro zabránění tohoto stavu je 

nutno mít připraveny dochlorační zařízení a zpracovány operační plány 

dekontaminace. Druhým hlavním rizikem distribučních systémů jsou ztráty vody, 

které mohou za určitých podmínek zamezit předpokládaným dodávkám vody 

z nouzových zdrojů při vyřazení zdrojů hlavních. Abychom zabránili následným 

neřešitelným situacím, musíme znát účinnost sítě jako celku a i jeho jednotlivých 

sektorů. 

• Vodojemy – dle důležitosti vodojemu z hlediska zásobované oblasti je vhodné 

v plánech krizové připravenosti stanovit rychlost a způsob vypouštění vody do 

spotřebiště a případné nouzové plnění vodojemů. 

• Speciální technologické objekty – (redukční stanice, přerušovací komory, tlakové 

stanice, monitorovací a řídící systémy atd.) Dané objekty mohou mít za mimořádné 

situace strategický význam pro její řešení. V plánech krizové připravenosti jim musí 

být věnována zvýšená pozornost. 

• Kanalizační sítě- při krizovém plánování jsou dosud opomíjena rizika plynoucí 

z jejich provozování. Nemají sice přímý strategický význam pro zajištění chodu 

veřejné infrastruktury, ale podcenění tohoto faktoru ve zvýšeném riziku provozování 

může způsobit vážné ekologické škody. 

• ČOV – podobně jako kanalizační sítě jsou jen okrajovým spektrem krizového 

plánování. Z ekologického hlediska však při vyřazení 2.stupně čištění odpadních vod 

zákonitě dojde často k nevratným škodám na vodních ekosystémech v důsledku 

dlouhodobého přítoku koncentrovaných nečištěných vod do recipientů. Doporučuji 
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proto vypracovat samostatné havarijní plány, pak budou na minimum sníženy 

negativní dopady způsobené vyřazením mikrobiologického procesu čištění odpadních 

vod. 

4.7 Posouzení provázanosti plánu krizové připravenosti ke krizovým 

plánům 

V současné době je provázanost mezi krizovými plány kraje a příslušných obcí 

dostatečná. Pravidelně dochází ve vodohospodářské oblasti k upřesňování reálných 

provozních informací o výrobních kapacitách jednotlivých zdrojů, množství akumulovaných 

vod, množství technických prostředků jaké jsou u jednotlivých vodárenských společností 

k dispozici. Tyto informace jsou následně zahrnovány v tabulkové části krizového plánování 

obcí a následně i kraje.  

Přehled organizací zpracovávajících plány krizové připravenosti můžeme nalézt jako 

přílohu krizového plánu. 

Plány krizové připravenosti doplňují krizové plány. Tyto plány jsou si svou strukturou 

značně podobné. Liší se především v tom, že plány krizové připravenosti mají své vlastní 

plány akceschopnosti (dokument s působností uvnitř organizace).  

Bez smluvních právnických a podnikajících fyzických osob by bylo mnohem 

obtížnější zabezpečit rychlé řešení krizové situace. Příslušné orgány by pak tyto situace 

musely řešit pomocí svých prostředků nebo pomocí pomoci na vyžádání a dobrovolné 

pomoci. Tím by se systém značně komplikoval. 

Také právnické a podnikající fyzické osoby musejí provádět řadu opatření pro 

zvládnutí krizové situace, a proto uzavírají rámcové smlouvy v souladu s § 21 zákona 

č.239/2000 Sb., o IZS v rámci krajů. Při živelných pohromách totiž mohou nastat situace, 

které budou nad rámec jejich možností. 

4.8 Návrh ke zlepšení stavu v oblasti krizového plánování 

Kvalita výsledného plánu je především závislá na odborné znalosti jeho zpracovatele. 

Pokud zpracovatel dokonale nerozumí hloubce plánem sledovaného procesu, pak ani plán 

nemůže splnit požadavky, které se od něj předpokládají. Proto jej musí zpracovávat osoby 

s odbornou znalostí. Při jeho tvorbě je také nezbytně nutná neustálá konzultace, jinak by 

mohlo dojít k jeho nepochopení.  
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Častým nedostatkem je nesprávná aplikace vzorových dokumentů poskytovaných 

v rámci metodického vedení. To se stává v případě, kdy je vzor pochopen jako dogma, je 

zařazen do plánu v nezměněné podobě a není přihlédnuto ke specifickým podmínkám území. 

Tyto chyby vznikají především z neznalosti a nezkušenosti osob, které plány zpracovávají.  

Nejdůležitější je to, aby byl plán co nejvíce přehledný. Žádný plán nemá být rozvleklý, 

pak ztrácí na dynamice, věcnosti a přehlednosti. Proto je dobré využívat grafické metody 

(přehledně informují o existujících zdrojích, objektech, o konkrétním ohrožení 

a předpokládaném vývoji v místě události podle času a situace). 

Také se musí brát v úvahu neustálá potřeba aktualizace plánů podle vývoje (změna 

prostředí, analýzy, nové zkušenosti v této oblasti, atd.).  

Některé právnické a podnikající fyzické osoby nesplnily úkol zpracovat plány krizové 

připravenosti do data, které bylo stanoveno (1. 1. 2005). Zákon o krizovém řízení umožňuje 

u těchto subjektů vykonávat kontrolní činnost. Tuto kontrolu bych zaměřila na to, jakým 

způsobem tuto povinnosti firmy splnily.  

U vodárenských společností je hlavním problémem statické posuzování provozně – 

výrobních parametrů, které jsou udávány pro potřeby krizového plánování, získávaných 

v rámci krizového plánování nebo plánů krizové připravenosti. Např. vodárenské společnosti 

tabulkově udávají kapacity zdrojů, které jsou nezpochybnitelné a technicko-provozně 

doložitelné, avšak je nutno vždy zvažovat, zda dané množství vody je ekvivalentní 

k hydraulické účinnosti sítě, tzn., že je plně využitelné pro provádění náhradního nebo 

nouzového zásobování.  

Lze tedy konstatovat, že ze statisticko-plánovacího hlediska je situace dobrá. 

Z hlediska reálného využití zásob vody pro skutečné potřeby např. Služby nouzového 

zásobování vodou by udávané výkony nebyly ekvivalentní ke skutečnosti. Předmětem 

hlubšího zájmu vodárenských společností by proto mělo být, řešení této problematiky.  

 



 34 

5 Náhradní nebo nouzové zásobování vodou 

5.1 Základní pojmy 

Zásobování vodou je souhrn činností, jejichž účelem je zabezpečit potřebné množství vody 

požadované jakosti pro potřeby uživatelů. 

Náhradní zásobování vodou je činností, jejímž účelem je zabezpečit potřebné množství 

vody požadované jakosti pro potřeby uživatelů při porušení dodávky vody z veřejného 

vodovodu v důsledku jeho oprav nebo havárií.  

Nouzové zásobování vodou je způsob řešení zásobování vodou v krizových situacích, jehož 

účelem je zabezpečení nezbytného množství vody požadované jakosti v případech, kdy 

stávající systém zásobování vodou je zcela nebo částečně nefunkční. Nouzové zásobování je 

časově omezeno na dobu nezbytně nutnou.  

Systém nouzového zásobování vodou je souhrn orgánů a materiálních a technických 

prostředků organizací zajišťující zásobování vodou a Služby nouzového zásobování vodou, 

prostředků uložených v zásobách státních hmotných rezerv a prostředků dalších organizací 

uvedených v krizovém plánu příslušného správního úřadu a soubor přijatých organizačních 

opatření pro sladění jejich činnosti při zásobování pitnou vodou v krizové situaci, kdy běžný 

systém zásobování je částečně nebo zcela nefunkční.  

Veřejné zásobování pitnou vodou je zásobování vodou z veřejného vodovodu, veřejné 

studny označené jako zdroj pitné vody, nebo soukromé studny využívané k takové komerční 

činnosti, kde je vyžadováno užití pitné vody. 

Individuální zásobování pitnou vodou je zásobování vodou z jednoho zdroje, např. 

domovní studny, s denní produkcí menší než 10 m3 vody nebo zdroje zásobujícího maximálně 

50 osob, pokud tato voda není užívána k takové komerční činnosti, kde je vyžadováno užití 

pitné vody, nebo jako studna veřejná. 

Mimořádná událost je škodlivé působení sil, které mimořádně ohrožuje život, zdraví, 

majetek nebo životní prostředí.  

Mimořádná situace je situace vzniklá v souvislosti s hrozící nebo nastalou mimořádnou 

událostí, kterou lze řešit běžnou řádnou činností orgánů veřejné správy a složek 

Integrovaného záchranného systému. 
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Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav 

nebo stav ohrožení státu. 

Služba pro nouzové zásobování vodou je systém, jehož posláním je za krizových stavů 

zabezpečovat nouzové zásobování obyvatelstva vodou, potřebná opatření pro zajištění 

hospodářské činnosti, provádět záchranné a likvidační práce na vodohospodářských 

zařízeních, likvidace havarijních úniků závadných látek do vod a půdy, včetně získávání 

nových zdrojů pitné vody z podzemních vod. 

5.2 Nouzové zásobování vodou 

Pro stavy, kdy je nutné provádět nouzové zásobování vodou, zpracovávají orgány krajů, 

okresní úřady a orgány obcí krizové plány. V nich jsou zahrnuti všichni územně příslušní 

vlastníci a provozovatelé vodovodů pro veřejnou potřebu včetně jejich dostupných 

technických prostředků. 

V krizových a havarijních plánech se řeší především situace vzniklé v důsledku: 

� extrémního snížení nebo zvýšení hladiny vody ve zdroji vody, extrémního zhoršení 

kvality vody ve zdroji, či extrémního poškození vydatnosti vodního zdroje, 

� přerušení dodávky elektrického proudu, 

� závažného porušení vodovodního potrubí, vodojemů, úpraven vod, čerpacích stanic 

a dalších zařízení vodovodů, 

� jiných závažných zásahů do vodovodů.35 

Členění nouzového zásobování vodou podle havarijních plánů:35 

� informativní část – obsahuje údaje potřebné pro získání včasných a spolehlivých 

informací o vzniku a vývoji krizové situace s kritickým nedostatkem vody, možnostech 

jejího ovlivnění, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací. Dále obsahuje způsob 

zajištění včasné aktivace Služby nouzového zásobování vodou (Služby NZV), 

zabezpečení hlídkové služby a ochrany vodovodů a vodních zdrojů, přípravy 

a organizace záchranných a likvidačních prací a zajištění narušených základních funkcí 

vodovodů v zasaženém území pro zajištění ochrany před kritickým nedostatkem vody.  

 

                                                 
35 Směrnice Ministerstva zemědělství č. j.: 41658/2001-6000, kterou se upravuje postup orgánů krajů, okresních 
úřadů a orgánů obcí k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech 
a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou. str. 3. 
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Především však: 

→ tabulku všech obcí v území s uvedením, zda mají nebo nemají vodovod 

a spojením na příslušný orgán obce, 

→ přehled všech vodovodů pro zásobování obyvatel pitnou vodou v celém území 

kraje nebo okresu s uvedení údajů o jejich vlastníkovi nebo provozovateli 

včetně spojení na ně, 

→ přehled právnických osob poskytujících speciální služby (dodávky souprav na 

dezinfekci vody, likvidace havárií vodních zdrojů, dodávky balené vody) 

a spojení na ně, 

→ přehled nouzových zdrojů vody s odkazem na mapový podklad grafické části, 

→ přehled věcných prostředků subjektů Služby NZV a zařízení civilní ochrany, 

→ písemné dohody o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání, plus dohodnutý 

rozsah pomoci, 

→ výsledky pravidelných rozborů vody u nouzových zdrojů vody, které nejsou 

využívaným zdrojem (u nich kontrola podle příslušného předpisu), 

� operativní část – ta obsahuje jmenné seznamy a adresy subjektů Služby NZV a spojení 

na ně a úkoly pro jednotlivé subjekty hlídkové služby, 

� grafickou část – obsahuje mapy nebo plány, ve kterých jsou zakresleny vodovody 

v podrobnosti postačující pro jejich identifikaci a rozhodnutí o způsobu provedení 

zásahu a přehled ochranných pásem vodních zdrojů a jejich zákres. 

V krizových situacích se nouzové zásobování provádí v závislosti na míře narušení 

systému. Organizují jej obce a regionální úřady tak, aby odpovídalo vzniklé krizové situaci. 

Po vyhlášení krizového stavu je v důsledku kritického nedostatku vody aktivován 

systém nouzového zásobování vodou. Ten zabezpečují orgány krizového řízení 

prostřednictvím právnických a podnikajících fyzických osob, které jsou zahrnuté v krizovém 

plánu a to v rozsahu smluvních dodávek. Pokud jejich vlastní prostředky nepostačují na 

plnění úkolu, pak jsou využívány státní hmotné rezervy materiálů pro nouzové zásobování 

vodou. Nouzové zásobování vodou je zajištěno po nezbytně nutnou dobu, potřebnou pro 

obnovení funkce běžného zásobování pitnou vodou. 
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 Podle povahy narušení systému mohou využívat pro nouzové zásobování: 

→ nenarušené vodovodní systémy nebo jejich části a množnosti jejich provizorního 

propojení, 

→ nenarušené samostatné jímací objekty (studny), 

→ soupravy na dezinfekci vody, 

→ dovážení pitné vody cisternami, 

→ dodávky balené vody, 

→ mobilní úpravny vody a jiná technologická zařízení, potřebná k dosažení 

požadované jakosti vždy v případě vyřazení úpraven vod či vodních zdrojů nebo 

při využití nouzových zdrojů, 

→ různé kombinace výše uvedených možností, popř. jiná opatření (likvidace havárií 

vodních zdrojů pro zásobování obyvatel apod.).36  

Za krizových situací je nutné dodat obyvatelstvu pitnou vodu v dostatečném množství 

a kvalitě, kterou určí (odsouhlasí) hygienický orgán, aby riziko ohrožení zdraví lidí bylo 

sníženo na minimum.  

Pokud krizová situace neovlivní stávající systém, probíhá zásobování jako obvykle. Pro 

vyhlášení krizového stavu se aktivuje systém nouzového zásobování pitnou vodou. Při něm je 

snaha v co největší míře využívat stávající vodovodní systém. Přednostně jsou využívány 

podzemní zdroje před povrchovými, protože jsou méně zranitelné.  

Nouzové zásobování pitnou vodou je nutné zahájit nejpozději do pěti hodin od 

ukončení dodávky vody. Dále je nutné do nejvíce postižených oblastí zajistit v počátečním 

období dodávky balené pitné vody a přijmout opatření pro obnovu stávajícího systému 

zásobování pitnou vodou.  

Dodávky pitné vody na území postižené krizovou situací zabezpečují provozovatelé 

vodárenských zařízení zajišťující i jejich běžný provoz. V případě individuálního zásobování 

vodou přechází tato povinnost na obce (nejsou-li samy provozovateli vodovodu). 

Pro každý vodovod nebo vodovodní systém, včetně oblastí bez vodovodů, je nutné 

zpracovat návrh konkrétních technických řešení s rozpracováním pro jednotlivé typy 

krizových situací a to podle plánů krizové připravenosti.  

 
                                                 
36 Směrnice Ministerstva zemědělství č. j.: 41658/2001-6000, kterou se upravuje postup orgánů krajů, okresních 
úřadů a orgánů obcí k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech 
a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou. str.1. 
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Přitom je nutné zohlednit následující aspekty: 

⇒ stávající systém zásobování vodou (hromadné nebo individuální), 

⇒ disponibilní vodní zdroje (jejich nezávadnost, zranitelnost a zabezpečenost ve 

vztahu k předpokládaným rizikům a ohrožením, jejich dosažitelnost, dopravní 

dostupnost, technická využitelnost, kapacita, kvalita, apod.), 

⇒ struktura osídlení (sídlištní aglomerace nebo rozptýlená zástavba), 

⇒ prioritní skupiny zásobovaného obyvatelstva (ústavy sociální péče, 

nemocnice, potravinářský průmysl, záchranné složky, armáda, apod.).37  

V závislosti na charakteru a rozsahu krizové situace jsou možná především následující 

řešení a jejich vzájemné kombinace: 

⇒ propojení sítě na jiný zdroj vody (okružování), 

⇒ omezení odběru vody ze sítě (vyhlášení regulačních stupňů), 

⇒ vyřazení narušené sítě a její rychlá oprava při současném zajištění dovážky 

vody, 

⇒ instalace náhradních zdrojů energie, 

⇒ uzavření porušené sítě a zásobování sítí zachovanou, 

⇒ dovoz vody do vodojemu a zásobování zachovanou sítí, 

⇒ rozvoz vody do míst spotřeby (cisterny, balená voda), 

⇒ využití náhradní technologické úpravy vody.37  

5.2.1 Kvalita a množství vody 

Kvalita vody za krizových situací může být odlišná od požadavků na kvalitu vody pitné. 

Nárokům na kvalitu vyhoví balené vody včetně sodovky, které zajistí požadované kvalitativní 

ukazatele až ke spotřebiteli.  

Minimální požadavky dodávky pitné vody: 

→ na první dva dny 5 l na osobu a den, 

→ další dny 10 – 15 l na osobu a den.  

                                                 
37 Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 103/2000 „Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za 
krizových situací“. str. 9. 
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5.2.2 Materiální zajišt ění 

 Pro zajištění zásobování vodou v krizových situacích slouží vlastní disponibilní 

prostředky provozovatelů vodovodů, používané v případě poruch a havárií.  

 Nad rámec běžného vybavení jsou formou pohotovostních zásob zajištěny další 

nezbytné prostředky pro různé druhy krizových situací. 

 Jedná se především o následující prostředky: 

→ pro rozvoz pitné vody (cisterny automobilní, přívěsné, kontejnerové), 

→ pro úpravu vody a dekontaminaci vody včetně provozních hmot, 

→ čerpací agregáty, 

→ náhradní (mobilní) zdroje elektrické energie, 

→ mobilní trubní rozvody (tzv. suchovody), 

→ pro čerpání a dopravu kontaminované vody, 

→ pro vyhledávání náhradních vodních zdrojů, 

→ pro provádění odborných prací při obnově vodních zdrojů a zřizování jímacích 

objektů, 

→ pro zjišťování kontaminace vody a půdy.38  

Tyto prostředky jsou určeny pro nouzové zásobování pitnou vodou po vyhlášení 

krizového stavu. Podle potřeby se předisponovávají do místa, kde je prováděno nouzové 

zásobování. Pokud nouzové zásobování probíhá na území více regionů, rozhodne o místě 

použití uvedených prostředků orgán krizového řízení Ministerstva zemědělství ČR. 

Při zpracovávání krizových plánů je nutné kromě zabezpečení uvedených materiálních 

prostředků také smluvně zajistit u výrobců a distributorů balené pitné vody její přednostní 

dodávku do postižených oblastí. 

5.2.3 Služba nouzového zásobování vodou  

 Služba nouzového zásobování vodou (dále jen Služba) je začleněna jako ostatní složka 

Integrovaného záchranného systému. Do této Služby jsou zařazeni provozovatelé, kteří jsou 

schopni poskytovat všechny nebo některé odborné služby (str. 37 – možnosti využívání při 

nouzovém zásobování). Orgány krizového řízení pak vytvoří seznam těchto subjektů 

a předávají jej příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje jako podklad pro uzavření 

                                                 
38 Usnesení Bezpečnostní rady státu č. 103/2000 „Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za 
krizových situací“. str. 10. 
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písemných dohod o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání podle § 21 zákona 

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. Služba 

zabezpečuje provedení záchranných a likvidačních prací na výzvu operačního a informačního 

střediska integrovaného záchranného systému. 

 

Služby provádějí plnění úkolů vyplívajících z krizových plánů a to zejména: 

→ prohlídky vodovodů ochranných pásem vodních zdrojů, 

→ organizační a technickou přípravu na krizové stavy v rámci přípravy subjektů Služby, 

→ provedení potřebného rozsahu oprávnění, 

→ další dohodnuté činnosti (hygienický dozor nad jakostí vody, provádění havarijních 

oprav nebo technická pomoc při opravách, monitorování situace v území, hlídková 

služba, řízení dodávek vody, aj.).39  

 

                                                 
39 Směrnice Ministerstva zemědělství č. j.: 41658/2001-6000, kterou se upravuje postup orgánů krajů, okresních 
úřadů a orgánů obcí k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech 
a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou. str. 2. 
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6 Návrh opatření k zlepšení způsobu zpracování krizového 

plánování u právních subjektů 

6.1 Návrh opatření 

Předpokladem úspěšného zvládnutí mimořádné situace na úseku provozování 

veřejných vodovodů a kanalizací je dokonalá znalost rizik vyplývajících z provozování těchto 

systémů. Samotná znalost však často neumožňuje rychlost a efektivitu zásahu. Pro tuto je 

vhodné vytvořit určité podmínky dle charakteru provozního zařízení. Navrhuji proto 

následující technicko-provozní opatření ke zlepšení stávajícího stavu především u těch 

společností, které ještě bezpečnostní a regulační systémy nemají vybudovány: 

• Prameniště, vodárenské nádrže, úpravny – vybudovat monitorovací zařízení 

sledování kvality surové a upravené vody s online přenosy na dispečink. Doporučuji 

rovněž jako terciární kontrolu nezávadnosti upravené vody sledování její kvality před 

chlorací prostřednictvím živých organizmů. Je vhodné i zajistit zvláště 

u bezobslužných zařízení možnost dálkového okamžitého vyřazení z provozu 

v případě mimořádné situace. 

• Distribu ční síť – vybudování kontrolních měřících, ovládacích a řídících bodů na 

všech strategických uzlech vodovodní sítě s dálkovým snímáním specifických 

technologických hodnot. Vybudovaný systém monitorování hydraulických hodnot 

umožní provozovateli zařízení v případě potřeby rozhodnout, kterou část vodovodní 

sítě vyřadí z provozu pro vysoké ztráty vody, které přesahují možnosti dodávky 

z náhradního zdroje. Doporučuji systém budovat jako bezdrátový. Jen ve zcela 

výjimečných případech využívat telefonních linek. 

• Kanalizační síť – pro snížení potenciálního poškození vodotečí doporučuji, zvláště 

u kanalizačních sítí s volnými vyústěmi do recipientů, vybudovat monitorovací 

objekty snímání kvality odpadní vody a nastavení alarmových hlášení při přítoku 

nebezpečných látek v měrném profilu kanalizace. 

• ČOV – u každé čistírny odpadních vod je nejrizikovějším místem její 2. stupeň. Pro 

snížení rizika jejího vyřazení z provozu doporučuji v bezpečné provozně-technické 

vzdálenosti vybudovat online přenos informací o přítoku nebezpečných látek na 

čistírnu. Daný systém prevence umožní provozovateli organizační a provozní opatření 
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zabraňující vyřazení biologické části čistírny z provozu a tím i následné ekologické 

havárie. 

6.2 Budoucnost pro zabezpečení systému 

Proto, aby byl systém co nejvíce bezpečný, je dobré využívat moderní technologie pro 

ochranu, zabezpečení hygienické nezávadnosti, modelování a simulaci cyklu úpravy vody 

a monitoringu systému. O to se snaží např. výzkumný institut společnosti ONDEO. Tento 

institut zahrnuje výzkumné programy, které se zaměřují na ochranu zdrojů vody, výroby 

a distribuci pitné vody, sběru a čištění odpadních vod, technologii úpravy vody a znovupoužití 

odpadních vod. 

Pro zvýšení bezpečnosti systému tedy dále navrhuji aplikaci moderních technologií, 

které jsou výsledkem výzkumu prováděného v posledních letech a to:40 

� ultrafiltra ční proces CRISTAL® – umožňuje eliminaci virů a nebezpečných látek 

při úpravě pitných vod. Nečistoty jsou zde odstraňovány pomocí membránových 

ultrafiltračních jednotek doplněných procesem CRISTAL®. Ten obsahuje 

práškové aktivní uhlí odlučující veškeré bakterie a viry. Při zavedení této 

technologie vznikají významné energetické úspory, protože není nutná 

remineralizace.  

� DNA-čip technologie – sleduje a porovnává 400 000 genetických kódů 

mikroorganismů žijících ve vodě, a to při nižších koncentracích než dosavadní 

známé technologie. Doba pro identifikaci a upřesňující měření je zde zkrácena ze 

4 dní na 4 hodiny. DNA-čip je miniaturní nosič, na němž jsou imobilizovány 

tisíce molekulárních sond. Pokud se ve vzorku vody nacházejí vlákna DNA 

hledaných mikroorganismů, váží se na komplementární vlákna DNA na čipu. Tím 

dojde k aktivaci fluoreskujících značek, které začnou při osvětlení laserovým 

paprskem zářit. Pomocí toho signálu se identifikuje sonda, na které došlo k vazbě, 

a určí se přítomnost a druh hledaných mikroorganismů ve vzorku. Náklady na test 

se až desetkrát sníží (dnes se pro analýzu jednoho vzorku musí udělat mnoho 

specifických testů – pro každý druh jedno šetření) a to díky tomu, že DNA-čip 

sleduje přítomnost všech mikroorganismů v jednom vzorku najednou. 

                                                 
40 ONDEO. Věda a výzkum. [online] [cit. 2008-03-08]. Dostupné z Word Wide Web: 
<http://www.ondeo.cz/html/ondeo/suez/veda.htm>. 
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� Virtuální vodárna – je to počítačový program pro vytvoření trojrozměrného 

modelu a simulaci celého cyklu vody v úpravně vody. Virtuální vodárna 

kombinuje matematické modely a poznatky z chemie, biologie, fyziky 

a mechaniky kapalin. Reprodukuje v plném měřítku na počítači provoz vodárny. 

Díky tomu mohou projektanti vidět, jak změny v toku vody nebo kvalita vody 

ovlivní celý proces zpracování vody. Tento program umožní zoptimalizovat 

provoz úpravny. Jeho pomocí se ušetří až 40 % výdajů na projektovou činnost 

provoz vodárny, zvýší se kvalita a chuťové vlastnosti vody a zaručí větší 

spolehlivost celého procesu úpravy vody. U již existujících vodáren, by případná 

rekonstrukce nebo modernizace pomocí tohoto programu přinesla až 50% úspory 

oproti užití klasických konstrukčních projektů. 

Virtuální vodárna: 

→ nahrazuje dlouhé a nákladné projekty, 

→ poskytuje rychlejší a přesnější výsledky ve srovnání s klasickými 

metodami, 

→ zaručuje maximální účinnosti aplikovaného procesu úpravy, 

→ umožňuje více inovační a přizpůsobivější projekty, 

→ zrychluje rozhodovací procesy a přijetí vhodných řešení v případě 

kritických situací, povodní, atd. 

� BIOLYSIS – je to řešení pro 30 až 80% snížení objemu kalů produkovaných 

čistírnami odpadních vod přímo u zdroje. Cílem je vyhnout se namísto hledání 

způsobu eliminace na výstupu přímo jejich produkci. Funguje na principu 

biologického vyhnívání, kde působí na kaly a to buď chemickým (ničí bakterie 

působením chemické ozónové oxidace) nebo enzymatickým (využívá bakterie 

nacházející se v přírodním prostředí, které se v tepelném reaktoru aktivují 

a uvolňují enzymy) „tlakem“, což vede k biodegradaci kalů a omezení tvorby 

dalších. Průměrné náklady těchto čističek (investiční a provozní) jsou obdobné 

jako u klasických systémů zpracování a eliminace kalů ne-li dokonce nižší. Tento 

systém lze uzpůsobit všem druhům čistíren. 
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Závěr  

Provozování veřejných vodovodů a kanalizací se může zdát obecné veřejnosti 

poměrně jednoduchou záležitostí, na kterou se není nutno speciálně připravovat. Ve 

skutečnosti se však jedná o velmi složitý konglomerát činností a dějů fyzikálních, 

klimatických a technicko - organizačních. Optimální provozování systémů má vliv na chod 

celé veřejné infrastruktury, spokojenost občanů a v neposlední řadě i na stav životního 

prostředí, především kvalitu vody řekách, jezerech a různých umělých vodárenských 

nádržích. Narušení koloběhu vody má vždy velmi negativní dopady na celou přírodu i kvalitu 

života lidí i ostatních živočichů. 

Aby toto narušení bylo co nejmenší, musí být vypracovány plány opatření eliminující 

škody z průběžně vznikajících havárií a především musíme být připraveni na řešení vážných 

mimořádných událostí, kterým se nedá reálně zabránit. 

Proto jsem si ve své bakalářské práci vybrala téma „ Havarijní připravenost subjektů 

pro řešení krizových situací ve vodním hospodářství“, kterým chci alespoň zčásti rozšířit 

informace a návrhy na řešení havarijních stavů a rizik vyplývajících z provozování 

distribučních systémů, výroby pitné vody, její ochrany a současně i ochrany povrchových vod 

před riziky znečišťování odpadními vodami. V různých kapitolách definuji základní rizika 

vznikající v průběhu výrobního a distribučního cyklu. V závěrečné části bakalářské práce 

navrhuji i konkrétní opatření k jejich snížení u jednotlivých druhů provozních objektů 

a distribučních celků. 

Práce je zaměřena tak, aby alespoň některé její části byly využitelné i v provozní 

praxi, zvlášť pro vodárenské společnosti, které ještě nemají zpracovány plány krizové 

připravenosti na úseku provozování veřejných vodovodů a kanalizací. 
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Seznam zkratek 

ČOV čistička odpadních vod 

ČR  Česká republika 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

HZS hasičský záchranný sbor 

IZS integrovaný záchranný systém 

JPO jednotka požární ochrany 

PHO pásmo hygienické ochrany 

PVC polyvinylchlorid  

NZV nouzové zásobování vodou 
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