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Anotace 

Janočko A., Ochrana zdrojů pitné vody pro nouzové zásobování obyvatelstva : Bakalářská 

práce, Ostrava, VŠB-TU, 2008, 46s. 

Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu ochrany vodních zdrojů pro nouzové 

zásobování obyvatelstva, jejich historií a  možnými ohroženími těchto zdrojů na území  

Moravskoslezského  kraje a krajského města Ostrava a optimalizuje možná řešení ochrany 

vodních zdrojů pro nouzové zásobování obyvatelstva. V práci je popsáno nouzové zásobování 

vodou a služba nouzového zásobování vodou. Bezpečnostní hrozby, které mohou ohrozit 

zdroje pitné vody pro nouzové zásobování vodou. A návrhy na jejich ochranu z hlediska 

stavebního, organizačního a výstrojního. Dále se práce věnuje návrhům organizace ochrany 

zdrojů pitné vody v Moravskoslezském kraji.  
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Janočko A.,: Protection emergency water supply for inhabitants resources: Bachelor work, 

VSB-TUO, 2008, 46 pgs. 

The bachelor’s work is engaging in analysis of contemporary condition of protection 

emergency water supply for inhabitants resources , their history and its  about possibly 

distresses of these resources at Moravian- Silesian region and regional town Ostrava too and it 

introduce us possibly methods of solution of protections these emergency water supply for 

inhabitants. In this work there is the description of temporary filling by water, safety threats, 

which could endanger emergency water supply for inhabitants, and projections for their safe 

in building, organizational and equipment’s angle. At the next the work is engaging in 

projects of organizations in protection of resources of drinking water in Moravian-Silezian 

region.    
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2. Úvod 
 

Člověk je ze 70 % tvořen vodou. Voda je pro člověka tudíž nezbytná pro život. Pokud je 

člověk po dobu delší než dva dny bez přísunu vody dochází k dehydrataci organismu vedoucí 

k jeho nevratnému poškození a následné smrti. V dnešní době jsme zvyklí, že otočíme 

kohoutkem a můžeme si natočit vody, co hrdlo ráčí, mnohdy až s nadbytkem naší skutečné 

potřeby. Jenže co se stane, když vlivem havárie, opravy nebo v horším případě úmyslným 

činem člověka dojde ke znehodnocení nebo zastavení přísunu vody? V těchto případech se 

pak hlásí o slovo služba nouzového zásobování vodou, která je další složkou integrovaného 

záchranného systému, jejímž úkolem je po dobu trvání mimořádné události do doby 

opětovného znovu zavedení dodávky vody standardním způsobem zajistit občanům dodávku 

vody jiným způsobem. Využívá k tomu zdroje přímo určené pro nouzového zásobování 

vodou . Z toho plyne, že zdroje pitné vody pro nouzové zásobování obyvatelstva mají velkou 

cenu a v případě jejich selhání, by došlo ke katastrofálním následkům. Proto zajištění jejich 

bezpečnosti a provozuschopnosti je třeba věnovat mimořádné pozornosti. Neboť selžou-li i 

tyto náhradní možnosti, jak lidem dodat tuto životně důležitou látku, žádný jiný scénář než 

postupné umírání dehydratací, obyvatelstvo v postižených oblastech nečeká. V Metodickém 

pokynu pro výběr a udržování zdrojů pitné vody pro nouzové zásobování obyvatelstva (dále 

NZV) Ministerstva zemědělství jsou uvedeny základní, mimo jiné, body této ochrany. Subjekt 

služby nouzového zásobování vodou (dále SNZV) je tuto ochranu povinen zajistit. Způsoby 

vystrojení a organizace této ochrany se řídí vnitřními směrnicemi těchto SNZV. Každý 

subjekt tedy řeší ochranu vodních zdrojů po svém. S výjimkou norem a právních předpisů 

stanovující např. podmínky vytyčování ochranných pásem. V mojí práci se věnuji 

problematice ochrany vodních zdrojů pro NZV nejen jako celku, ale rovněž se specializuji na 

území Moravskoslezského kraje, jehož krajské město je třetím největším městem v České 

republice a tudíž vhodným cílem pro teroristické diverzní akce. A jelikož je Ostravsko mým 

domovem, dotýká se ochrana pitné vody také mě. 
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3. Cíle práce 
Cílem práce je analyzovat současný stav ochrany zdrojů pitné vody pro nouzové zásobování 

obyvatelstva a optimalizovat plánovaná opatření. 
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4. Rešerše 
 
Ministerstvo zemědělství, Metodický pokyn pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové 

zásobování vodou č.j. 21 881/2002 – 6000 [11] 

Tento metodický pokyn byl vydán Ministerstvem zemědělství v dohodě s Ministerstvem 

životního prostředí a Ministerstvem vnitra a ve Spolupráci s Ministerstvy obrany, 

zdravotnictví, financí, spravedlnosti a Správou státních hmotných rezerv. Metodika upravuje 

postup orgánů krizového řízení krajů při zajištění výběru zdrojů pro nouzové zásobování 

vodou, jejich zařazování do seznamu zdrojů NZV a zajišťování utajení o jejich vybavení pro 

krizové situace a ochraně proti záměrnému poškození. 

 

Ministerstvo zemědělství, Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 41658/2001-6000, 2001. 

[12] 

Tato směrnice 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. Směrnice byla vydána v dohodě s Ministerstvem 

vnitra v souladu s usnesením Bezpečnostní zady státu č. 221 z roku 2001 směrnici 

k zabezpečení jednotného postupu při zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou 

vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou nouzového zásobování 

vodou.  

 

ČSN 75 5040, Nouzové zásobování vodou,1991[2] 

Výše uvedená norma platí pro technické řešení vybraných objektů vodovodu určených pro 

nouzové zásobování vodou při velkých provozních haváriích, živelných pohromách a 

v důsledku válečných událostí. V této normě se řeší základní technické požadavky na řešení 

vodovodních objektů. Ochranu objektů pro jímání podzemní vody, studen místního 

zásobování vodou, objekty pro odběr povrchové vody, vodojemy, úpravny vody  

 

ČSN 75 5115, Studny místního zásobování vodou, 1993 [3] 

Jmenovaná norma platí pro navrhování, zřizování a provozování studni pro individuální 

zásobování vodou pokud nejsou zdrojem vody pro veřejný vodovod. V této normě se uvádějí 

technické požadavky na umístění a stavební řešení studen určených k jímání podzemní vody. 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách 
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závazná v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví SR na základě jeho požadavku. Dále 

jsou podrobně normalizovány požadavky na zřizování studní, příslušenství studní a úpravu 

jejich okolí a dále pak i na požární studny, na kontrolu a dezinfekci studní a zvláštní 

požadavky na nevyužívané studny. ČSN 75 5115 byla vydána v srpnu 1993. Nahradila ČSN 

75 5115 ze 16.3.1987. 

 

Shrnutí rešerše 

Zdrojem pro rešerši se mi stalo Oddělení speciálních fondů Vědecké knihovny Ostrava a 

internetové stránky Ministerstva zemědělství. Tyto materiály mi posloužily jako základ pro 

mou  bakalářskou práci. Přičemž normy ČSN 75 5115 Studny místního zásobování vodou  a 

ČSN 75 5040 Nouzové zásobování vodou obsahovaly snad nejdůležitější informace o 

stavebním provedení a celkové zabezpečení odběrných míst pitné vody pro NZV. Metodický 

pokyn Ministerstva zemědělství pro výběr zdrojů NZV pak určuje jakým způsobem a jakými 

postupy se mají tyto zdroje pitné vody pro NZV zaopatřit a jakou dokumentaci musí subjekt 

Služby nouzového zásobování vodou. Rovněž stanoví povinnost utajení těchto objektů a 

utajení o vystrojení těchto objektů pro ochranu před vniknutím a poškozením či zničením. 

Jiné publikace týkající se vodního hospodářství se problematikou NZV a ochrany zdrojů pro 

NZV věnovaly velice okrajově. Informace spojené s otázkou ochrany zdrojů pitné vody pro 

NZV i ostatní poznatky jsou těžko k získání. V internetových vyhledávačích se informace 

tohoto typu najít dají, nicméně je jich velice málo a rozhodně nejdou do hloubky, a není tedy 

s podivem že, samotná ochrana, byť obecnějšího rázu, se zde už vůbec nedá najít. 

Zabezpečení NZV je součástí Souhrnných zpráv plánů rozvoje vodovodů a kanalizací krajů, 

avšak přístup k zveřejnění nebo nezveřejnění informací o NZV je na portálech krajů, kraj od 

kraje různý. Publikace řešící ochranu vodních zdrojů pro NZV přímo, neexistuje . 
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5. Definice základních pojmů 
 
Nouzové zásobování vodou - je způsob řešení zásobování vodou v krizových situací,jehož 

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

stávající systém zásobování vodou je zcela, nebo částečně nefunkční. Je omezeno na dobu 

nezbytně nutnou. [11] 

Služba nouzového zásobování vodou - je systém jehož posláním je za krizových stavů 

zabezpečovat nouzové zásobování obyvatelstva vodou, provádět 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. [11] 

Integrovaný záchranný systém - je koordinovaná spolupráce základních a ostatních složek 

IZS při přípravě na mimořádnou událost a při provádění záchranných a likvidačních prací. [8] 

Havarijní plán kraje - je plán k provádění záchranných a likvidačních prací na území 

kraje.[8] 

Vnější havarijní plán - je plán k provádění záchranných a likvidačních prací v okolí zdroje 

nebezpečí. [8] 

Krizový plán kraje - je plán, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení 

krizových situací [8] 

Pitná voda - je to veškerá voda, buď v původním stavu nebo po úpravách, určená k lidské 

spotřebě, tj. k pití, vaření, přípravě potravin, nebo k 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.[10] 

Zdroj pitné vody pro NZV stavba pro jímání podzemní vody, jen výjimečně se odebírá 

povrchová voda. Tyto vybrané objekty  jsou objekty, nebo též skupiny objektů, v jímacím 

území a k nim příslušné zařízení pro jímání vody pro pitné účely. V těchto objektech se dá 

jímat i surová voda, která je později upravována na vodu pitnou. Všechny zdroje pro NZV 

musí mít povolení Vodoprávního úřadu k nakládání s vodami.[11] 
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6. Dodávka vody při mimořádných událostech 
 

6.1 Nouzové zásobování vodou 
 
Nouzové zásobování vodou upravuje legislativně Směrnice ministerstva zemědělství č.j. 

41658/2001-6000 ze dne  20. prosince 2001. Touto směrnicí se upravuje postup orgánů krajů, 

a orgánů obcí k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných 

událostech a za krizových stavů. [12] 

NZV se provádí na celém území ČR, v kterémkoli území postiženém mimořádnou událostí 

nebo krizovou situací po nezbytně nutnou dobu, potřebnou pro obnovení funkce běžného 

zásobování pitnou vodou, pokud nelze zajistit zásobování obyvatel pitnou vodou v rámci 

běžného zásobování z vodovodů pro veřejnou potřebu nebo formou individuálního 

zásobování. 

NZV je součástí havarijních plánů a obsahuje opatření pro řešení situacích vzniklých v 

důsledku: 

 

a) extrémního snížení nebo zvýšení vodní hladiny ve zdroji vody, extrémního 

zhoršení kvality vody ve zdroji či extrémního poškození vodního zdroje, 

b) přerušení dodávky elektrického proudu, 

c) závažného porušení vodovodního potrubí, vodojemů, úpraven vod, čerpacích 

stanic a dalších zařízení vodovodů či nedostatku provozních hmot, 

d) jiných závažných zásahů do vodovodů, 

 

uvažuje se i o jejich kombinaci v rámci technického systému, v míře odpovídající řešené 

krizové situaci. [12] 

NZV zajišťují orgány krizového řízení prostřednictvím právnických a podnikajících fyzických 

osob zahrnutých do havarijních plánů takzvaných subjektů SNVZ, včetně jejich dostupných 

prostředků a zařízení. Cílem NZV je zabezpečení pitné vody pro obyvatelstvo v množství 

nezbytném pro jeho přežití po nezbytně nutnou dobu, potřebnou pro obnovení funkce běžného 

zásobování pitnou vodou. [10] 
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6.2 Postupy orgánů při řešení NZV v havarijních plánech 
 

Orgány krizového řízení do nouzového zásobování vodou v havarijních plánech  zahrnují: 

 

a) situace v zásobování obyvatel pitnou vodou za krizových stavů s tím, že do doby 

narušení systému zásobování obyvatel pitnou vodou probíhá nouzové zásobování 

vodou způsobem prakticky totožným pro období bez mimořádných událostí, pouze 

s doplněním o přípravná opatření 

b)  vzniklé mimořádné situace s narušením systémů zásobování obyvatel pitnou vodu 

řešené v havarijních plánech krajů [12]. 

 

Nouzové zásobování vodou zajišťují orgány krizového řízení pro obyvatele všech částí jimi 

spravovaného územního celku postiženého mimořádnou událostí, jak už bylo výše řečeno, po 

dobu nezbytně nutnou pro obnovení funkce běžného zásobování pitnou vodou.  

 

6.3 Služba nouzového zásobování vodou  
 

Služba nouzového zásobování vodou dále SNVZ, jako odborná služba, je ostatní složkou IZS 

podle zákona č. 239/2000 Sb (viz. příloha č. 1). 

Dle Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací vydané 

Ministerstvem zemědělství jsou hlavními úkoly SNVZ: 

a) zabezpečení NZV, 

b) realizace zabezpečovacích a likvidačních prací na vodohospodářských zařízeních 

sloužících k zásobování vodou, 

c) preventivní opatření k zabránění úniku závadných látek do podzemních a 

povrchových vod a půdy, 

d) likvidace ohrožení a havarijních úniků závadných látek do podzemních a 

povrchových vod a půdy, 

e) vyhledávání nových vodních zdrojů a zřizování jímacích objektů pro NZV. 

 

Plnění těchto úkolů zajišťují orgány krizového řízení (dále OKŘ) včetně HZS příslušného 

kraje  a to uzavíráním písemných dohod o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání se 

subjekty SNZV. Stanoveným postupem uvedeným ve směrnici min. zemědělství [12] OKŘ 
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vytvoří seznam subjektů SNVZ. Tento seznam předávají územně příslušnému HZS kraje a 

stává se tak podkladem pro uzavření písemných dohod o poskytnutí  plánované pomoci na 

vyžádání podle § 21 zákona 239/2000 Sb., o IZS. Tyto dohody zajišťují přípravu a provádění 

např. záchranných a likvidačních prací, potřebnou spoluúčast při zpracování havarijních plánů 

nebo další dohodnuté činnosti např. hygienický dozor nad jakostí vody, hlídková služba, 

řízení dodávek vody apod. [8] Tato služba se aktivuje podle poplachových plánů IZS a měla 

by pokrývat celé území ČR. K zajištění funkčnosti NZV je nutné jisté materiální zajištění, a 

tím jsou vlastní prostředky provozovatelů vodovodů. Pro případy nad rámec běžných 

možností subjektů SNVZ se zajišťují prostředky formou pohotovostních zásob. Tyto 

pohotovostní zásoby mají v péči vhodní ochraňovatelé. [12] 

 

6.4 Zdroje pitné vody pro NZV 
 

Legislativním základem pro zdroje pitné vody se stává Metodický pokyn pro výběr  a 

udržování  zdrojů pro nouzové zásobování vodou č.j. 21 881/2002–6000, kterou MZE stanoví 

základní požadavky na zdroje pitné vody pro NZV. 

Základním předpokladem pro zabezpečení NZV je stanovení a vytvoření potřebného počtu 

vodních zdrojů, kterými se pak zajišťují nezbytné dodávky pitné vody.  Výběr těchto zdrojů 

se provádí ze všech jímacích objektů v příslušném území. Po jejich zařazení do seznamu 

zdrojů NZV se zajistí utajení údajů o jejich vybavení pro krizové stavy a způsobu ochrany 

proti záměrnému poškození nebo jinému vyřazení z provozu. Utajení se provádí v souladu 

s přílohou č.9 (pořad.č.2) nařízení vlády ČR č. 246/1998 Sb. (zrušen zákonem 418/2005 Sb.). 

Základní vlastnost zdroje pro NZV je jeho odolnost vůči narušení běžných provozních 

podmínek v důsledku vzniku mimořádné události. 

Tabulka č.1: Podzemní zdroje pitné vody pro NZV 

Podzemní jímací objekty pro NZV 
šachtové studny 

vertikální jímací objekty 
vrtané trubní studny 

zářezy, 

pramenní jímky 
horizontální jímací objekty 

galerie 

štoly 

kombinované jímací objekty 
šachtové studny s horizontálními 

sběrači 
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Další možností je jímání vod z povrchových zdrojů  

a) odběry z vodárenských nádrží, 

b) odběry z vodotečí, 

c) zdroje břehové infiltrace. 

Tyto zdroje se zařazují na seznamy zdrojů pro NZV tehdy, pokud potřebu krytí dodávky vody 

nelze zajistit z podzemních vodních zdrojů. Platí zde však podmínka, která nutí k provedení 

opatření na příslušné úpravně vody, jímž se zajistí požadovaná jakost a množství vody 

v krizové situaci s přihlédnutím k předpokládanému snížení kvality surové vody v nádržích 

v důsledku mimořádné události.[11] Pro zajímavost, uvádím další možný zdroj pro nouzové 

zásobování vodou a tím se pro brněnský region může stát hydrogeologická struktura 

hlubinných artéských vod v brněnské kotlině.[1] 

Zdroje NZV se člení do tří skupin podle jejich priority a významu: 

a) Skupina I. –„Zdroje NZV mimořádné priority“ 

Tyto jímací objekty se vyznačují zvýšenou odolností umožňující zajistit potřebné 

množství vody pro pitné účely. Jejich spádová území pokrývají ve svém souhrnu celé 

území řešeného regionu. Vybavují se tak, aby mohly plnit funkci ve všech krizových 

stavech. Do této skupiny se zařazují zdroje NZV pro zásobování ozbrojených sil. 

b) Skupina II. – „Vybrané zdroje NZV“  

Jímací objekty druhé skupiny jsou schopné odolat narušení systému zásobování vodou 

menšího rozsahu. Vybavují se základními operativními prostředky NZV např. 

hygienickým zabezpečením, zařízením pro čerpání a úpravu vody pro pitné účely za 

podmínek přerušení dodávek elektrické energie. 

c) Skupina III. – „Ostatní jímací objekty nezařazené mezi zdroje NZV“ 

Jsou to jímací objekty nezařazené mezi zdroje NZV do skupiny I. a II., využívané pro 

hromadné zásobování obyvatel z vodovodů pro veřejnou potřebu. V rámci plánů NZV 

slouží pouze jako „ alternativní zdroje vody“ pro pitné účely. 

Při nouzovém zásobování obyvatel pitnou vodou se zabezpečuje nezbytné množství vody 

požadované jakosti v rozsahu: 

- pro první dva dny 5 litrů na osobu a den 

- pro třetí a další dny 10 až 15 litrů na osobu a den. 

14 



 

 

7. Voda 

Voda je systematický oxidant, čili chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem 

resp. zemskou atmosférou vytváří základní podmínky pro existenci života na Zemi. Za 

normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. 

V přírodě se vyskytuje ve  třech skupenstvích a to v pevném – led, kapalném – voda a 

v plynném vodní pára. [18] 

 

7.1 Dělení vod dle vodního zákona  
 

Z hlediska výskytu na  

a) Povrchové vody  

Jsou to vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, 

protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo 

v nadzemních vedeních. 

b) Podzemní vody 

Jsou to vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém 

styku s horninami; za podzemní vody se považují též vody protékající drenážními systémy a 

vody ve studních. 

Z hlediska jakosti se pak vody rozdělují na vodu pitnou a vodu surovou. [15] 

 

7.2 Pitná voda z hlediska zákona o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. 
Podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., je pitnou vodou veškerá voda v 

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

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

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

spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání. Její výroba je 

uskutečňována z podzemních zdrojů, které jsou přednostně vyhrazeny pro tyto účely nebo 

doplňkově z podzemních vod, avšak ne libovolného charakteru, ale pouze které splňují 

specifická kritéria. [16] 
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Jakost pitné vody odebrané z povrchových vodních zdrojů nebo z podzemních vodních zdrojů 

pro účely úpravy na vodu pitnou , dle zákona o vodovodech a kanalizacích, musí splňovat v 

místě odběru před její vlastní úpravou požadavky na její jakost a to ve vazbě na použité 

standardní metody úpravy surové vody na vodu pitnou.[15] 

7.3 Nakládání s vodami 
Dle zákona č. 274/2001 sb. hlava 2. §4 odst. 1:  „Každý, kdo nakládá s vodami, je povinen 

dbát o jejich ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání podle podmínek  

zákona a dále dbát o to, aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického potenciálu a 

k porušování jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.“ 

7.4 Výroba pitné vody  
Smyslem a cílem výroby pitné vody je její přeměna ze surové vody na vodu pitnou, která 

splňuje podmínky dané legislativou České republiky a zároveň respektuje příslušné předpisy 

Evropského společenství. Výroba je uskutečňována z podzemních zdrojů, které jsou 

přednostně vyhrazeny pro tyto účely nebo doplňkově z podzemních vod, avšak ne 

libovolného charakteru, ale pouze z vod, které splňují kritéria specifikovaná v kategoriích A1, 

A2 a A3.[9] Tyto kategorie označují standardní metody, kterými byly vody upravovány. 

7.5 Distribuce pitné vody 
Základním a hlavním cílem distribuce vod je převést vyrobenou vodu nebo nakoupenou vodu, 

v nezměněné kvalitě a hydrodynamickém tlaku stanoveném zákonem, z místa výroby nebo 

převzetí ke spotřebiteli. V podmínkách NZV to mohou být například automobilové cisterny 

označené nápisem „Pitná voda“. Pro účely distribuce je vybudována vodovodní síť, 

vodovodní přípojky, vodojemy, čerpací a přečerpávací stanice, přerušovací komory, redukční 

ventily a řada dalších technologických prvků. Tyto technologické prvky musí splňovat 

podmínky dané Zákonem  o výrobcích přicházejících do styku s pitnou vodou. [9] 

7.6 Kvalita pitných vod a její zdravotní zabezpečení  
Nedílnou součástí vodního hospodaření je udržení kvality vody v průběhu celého jejího 

distribučního cyklu. Touto záležitostí se zabývá zákon č.258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného 

zdraví. Tato zákonná norma, především ve své novele č. 274/2003, kodifikuje hygienické 

požadavky na pitnou vodu a zároveň stanovuje povinnosti při kontrole. 

Hygienické požadavky  na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody jsou stanoveny 

hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a 

organoleptických ukazatelů. Tyto hygienické limity se stanoví jako mezní, nejvyšší mezní 

hodnoty, doporučené hodnoty.[9] 
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Jakost a kvalita pitné vody za krizové situace může být posuzována stejně jako pitná voda 

v normální distribuci, ale i odlišná od obecných požadavků na kvalitu vody pitné. Nárokem na 

kvalitu i v době krizové situace vyhoví balená voda včetně sodové vody, u které jsou zajištěny 

požadované kvalitativní ukazatele. Do doby, než bude vytvořen prováděcí předpis 

Ministerstva zdravotnictví ČR, jež stanoví požadavky na jakost pitné vody i v podmínkách 

NZV, je posouzení kvality a použitelnosti vody pro zásobování obyvatelstva v krizových 

situacích v kompetenci příslušného hygienického orgánu. Ten tak učiní po zhodnocení a 

zvážení dané konkrétní situace a zároveň určí rozsah a četnost kontrol kvality vody a subjekty 

k jejich provádění.[11] 

Cílem ochrany zdrojů pitné vody pro NZV je zajistit, aby pitná voda odebraná z těchto zdrojů 

splňovala tyto hodnoty a nedocházelo ke znehodnocení pitných vod. Vypovězení činnosti 

těchto zdrojů z důvodů technického nebo z hlediska závažného  znehodnocení pitné vody by 

mělo za krizové situace a při mimořádné události katastrofické následky. 
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8. Ochranná pásma jako základní způsob ochrany zdrojů NZV 
 

Jako prvním ochranným opatřením se, vedle technického a stavebního vystrojení  zdrojů pitné 

vody pro nouzové zásobování vodou, stávají právě ochranná pásma. Při zřizování zdrojů pitné 

vody pro NZV se přihlíží k požadavkům na obecnou ochranu zdrojů pitné vody ve smyslu 

vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro 

stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů. 

Návrh na zřízení ochranného pásma zdroje pitné vody pro NZV se vedle prostorového 

vymezení zájmového území, výsledku posouzení hydrogeologických a geologických poměrů,  

zákresu možných jímacích objektů podzemních vod v zájmové oblasti, návrhu stavebně- 

technického či technologického řešení vybavení jímacího objektu (hloubka zdroje, profil 

hloubení, způsob vystrojení, obsypu a těsnění, zdroje energie, přístupové komunikace), 

cenového propočtu a návrhu subjektu, se kterým bude uzavřena smlouva o vybudování zdroje 

NZV na základě pokynu OKŘ, uvádí v dokumentaci pro návrh na zařazení vymezených 

jímacích území do seznamu zdrojů NZV. [11] 

Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. a ochranná pásma II. stupně. Pásma I. stupně 

slouží k ochraně bezprostředního okolí jímacího nebo odběrného zařízení,  Pásma II. stupně 

zajišťují odběrné místa proti ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. U 

povrchových zdrojů pitné vody je I. stupeň stanoven převážně taxativně v technických 

délkových jednotkách. Pásmo II. stupně zpravidla tvoří hydrologické povodí nebo rajon. [9] 

 

8.1 Ochrana vod  a zákon o vodách  
 
Ochrana vod se chápe jako soubor opatření, která vycházejí ze zákonů a prováděcích 

vyhlášek. Cílem ochrany vod je zachování množství a jakosti vodních zdrojů, jako základní 

složky životního prostředí. [9] 

Cílem pro ochranu vod jsou pro povrchové zdroje podle zákona č.254/2001Sb. §23a odstavce 

a) zamezení zhoršení stavů všech útvarů těchto vod , zajištění ochrany, zlepšení stavu a 

obnova všech útvarů těchto vod a dosažení jejich dobrého stavu. Dále zajištění ochrany, 

zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných vodních útvarů a dosaženích jejich dobrého 

ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu. [15] 
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Pro ochranu podzemních zdrojů pitné vody jsou stanoveny následující cíle:  

• Zamezení nebo omezení vstupů nebezpečných, zvlášť nebezpečných a jiných 

závadných látek do těchto vod a zamezení zhoršení stavu všech útvarů těchto vod.  

• Zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod a zajištění 

vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem 

dosáhnout dobrého stavu těchto vod.  

• Odvrácení jakéhokoliv významného a trvajícího vzestupného trendu koncentrace 

nebezpečných, zvlášť nebezpečných a jiných závadných látek jako důsledku dopadů 

lidské činnosti, za účelem účinného snížení znečištění těchto vod [15] 

 
8.2 Zdroje znečištění ze zemědělské výroby v ochranných pásmech  
 

Zdroje znečištění vyskytující se v zemědělské krajině, před kterými musí být vodní zdroje 

chráněny režimem ochranných pásem, je možno rozdělit do tří okruhů: 

a) bodové, 

b) liniové, 

c) plošné zdroje znečištění. 

Bodové znečištění : Tyto zdroje jsou vyjmenovány ve Směrnici 676/91/EEC. Jsou jimi 

zemědělské provozy využívajících hnojiva, pesticidy, oleje, motorovou naftu, hnůj, kejdu a 

močůvku.Např.: skladování hnojiv, hnojení silně skloněných zemědělských pozemků nebo 

podmáčené a zaplavované půdy atd. 

Liniové znečištění: Stává se jím nevhodně situovaná nebo budovaná polní cestní síť, sloužící 

jako dráhy k odtoku povrchových vod. 

Plošné znečištění: Jevy , které mohou negativně ovlivnit množství i jakost vody. Např.: 

 Změna rozsahu trvalých kultur v krajině 

 Osevní postupy 

 Erozní činnost 

 Technika pastvy (koncentrace dobytka,systém pastvy) apod. 

Praktické řešení těchto stavů: 

 Zvyšování retence vody v půdě a v krajině, snižování infiltrace v 

nejzranitelnějších lokalitách   
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 Snižování intenzity mineralizace a zvyšování stabilizace organické 

hmoty 

 Optimalizace dávek hnojení a agrotechniky pro plodinu a půdu. 

Souhrn opatření, která podporují ochranu jakosti a množství vody v krajině:  

• Zatravnění a zalesnění vybraných nejzranitelnějších lokalit 

• Udržování, popř. zvyšování obsahu organické hmoty v půdě 

• Stabilizace erozní činnosti 

• Minimální zpracování půdy 

• Modernizace drenážních systémů 

• Renaturalizace krajinných prvků 

• Optimální osevní postupy a optimální hnojení. [14] 

 

8.3 Ochrana před kontaminací podzemních  zdrojů NZV 
 
Podzemní vodní zdroje je třeba chránit před kontaminací především tam, kde se tvoří, tj. 

v infiltračních oblastech hydrogeologických struktur. A těmi jsou taková území, jejichž 

povrch je tvořen propustnými horninami, tj. skalními výchozy kamenitými a štěrkovitými 

půdami a lehkými mělkými půdami (nevhodné pro zemědělství). Tyto plochy by měly být 

zalesněny, lze je využívat jako pastviny, či je ponechat bez obhospodařování. Dále jsou to 

území na jejichž povrchu leží propustné a hluboké půdy na písčitých nebo štěrkovitých 

substrátech nebo mělké, středně těžké půdy na propustných substrátech. Je vhodné je  

obhospodařovat  jako louky nebo pastviny, je možné je zalesnit. 

Ochranná pásma podzemních vodních zdrojů pitné vody se vytyčují pouze na základě 

podrobné znalosti hydrogeologických poměrů území. Pro území nebo pro části těchto území 

spadajících do ochranného pásma je třeba navrhnout změnu kultury plodin a jejich 

obhospodařování na orné půdě. Proto pro zpracování návrhu na vytyčení ochranného pásma 

v daném území je třeba zohlednit pedologický poměr.[5] Pedologický poměr je klasifikace 

území na základě výskytů typů půd. 
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9. Technická a stavební řešení objektů pro jímání pitné vody NZV 
 

V této kapitole se budu zabývat stavebním, technickým a základním výstrojním řešením 

objektů určených k jímání pitné vody pro NZV. Tyto objekty, jsou strategicky významné a 

tudíž je důležité je ochránit nejenom před kontaminací přes horninové a půdní podloží 

v důsledku antropologické činnosti, jakou je například zemědělská činnost nebo před 

možnými haváriemi, při kterých by mohlo dojít k úniku kontaminujících látek. Ale dále i před 

úmyslným poškozením, vyřazením z provozu, nebo znehodnocením jakosti jímané pitné 

vody. Oporou v návrhu a technickém řešení zdrojů pitné vody pro NZV jsou normy ČSN 75 

4050 Nouzové zásobování vodou a ČSN 75 5115 Studny individuálního zásobování. 

Stavebně technické zabezpečení zdrojů NZV zahrnuje technické prostředky a stavební úpravy 

vedoucí ke zvýšení mechanické odolnosti zdroje pitné vody pro NZV. A rovněž zamezení 

průniku znečišťujících látek a mikrobiologického znečištění vzdušnou cestou. [11] 

 

9.1 Ochranné řešení objektů jímání podzemní vody 
 

Stavební uspořádání a vystrojení objektů jímání podzemní vody musí bez dalších technických 

opatření chránit jímanou pitnou vodu před zamořením radioaktivním spadem, otravnými 

látkami a biologickými prostředky. Uniklé pohonné hmoty z prostředků NZV se mohou stát 

pro jakost vody vážnou hrozbou. 

Toto zabezpečení objektů jímání podzemní vody zajistí konstrukce dimenzované na příslušně 

stanovenou odolnost. Prostory objektu pro jímání pitné vody pro NZV s volnou hladinou musí 

být stavebně odděleny od ostatních prostorů. Musí být opatřeny plynotěsnými uzávěry, 

poklopy případně dveřmi. V případech, kdy v jímacím objektu máme mít jako zdroj pitné 

vody studnu, o průměru větším než 1m, mohou být plynotěsné poklopy a vstupy zřízeny 

v nepropustném meziprostoru nad nejvyšší dosaženou hladinou. [2] Jako příklad uvádím 

plynotěsný uzávěr firmy Zapletal-Kovo, jehož popis uvádím jako přílohu č.3. 

Prostory s volnou hladinou musí být opatřeny větracím zařízením, toto větrací zařízení je 

nutno přizpůsobit k dodatečnému osazení prachových a speciálních filtrů zajišťujících provoz 

za mimořádných opatření. Zdroje pitné vody pro NZV s potřebnou vydatností, jakostí a 

úrovní vodní hladiny určené pro přímý odběr vody prostředky NZV, musí mít zpevněné 

příjezdy a plochy pro přistavení cisteren, musí být vybetonované nebo např. z betonových 

panelů. Tímto se zabrání kontaminaci pitné vody uniklými látkami např. pohonnými 
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hmotami, oleji z těchto prostředků. [2] Navrhuji vybavit tyto zdroje prostředky pro včasný 

zásah vedoucí k likvidaci uniklých látek. Například havarijní soupravy firmy Reoamos s.r.o 

viz. obr.č.1 a úkapové vany viz. Obr.č.2.  

 
Obrázek č.1: Havarijní souprava firmy Reoamos s.r.o [26] 

 

 
Obrázek č.2: Kovová okapová vana pro vozidla, výrobek firmy Reoamos s.r.o [26] 
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9.2 Ochranné řešení studen místního zásobování vodou využitých pro NZV 
 

V případě budování nové veřejné studny pro nouzové zásobování vodou musí být navržena 

tak, aby byla bez další úprav zajištěna ochrana vody před zamořením radioaktivním spadem, 

otravnými bojovými látkami a biologickými bojovými prostředky, či prostředky, které mohou 

jímanou pitnou vodu kontaminovat. Větrání prostorů s volnou hladinou musí být 

přizpůsobeno k dodatečnému osazení prachových a speciálních filtrů. Takto provedené studny 

musí současně zajišťovat zvýšenou odolnost proti účinkům tlakové vlny jaderného 

výbuchu.[5] Například individuální kryt CO firmy Betonbau svou statickou odolností chrání 

před účinkem tlakové vlny jaderného výbuchu o velikosti 0,05 Mpa a to v čele tlakové vlny ( 

V. třída odolnosti). Zde je také nutné upevnit  na místě důležité konstrukce a zařízení zdrojů 

NZV, aby tyto konstrukce a zařízení důležitá pro provoz, odolaly seismickým účinkům této 

tlakové vlny. [20] 

 

9.3 Studny a jejich technická a bezpečnostní řešení  
 

Obecné technické požadavky na výstavbu studní individuálního zásobování vodou stanoví 

vyhláška 590/2002 Sb. ve znění upraveném vyhláškou č. 367/2005 Sb. s účinností ode dne 

1.11.2005, v jejímž §17 se uvádí, že studny se provádí ze stavebních hmot, které odpovídají 

příslušným materiálovým normám. Studny pro odběr podzemní vody, využívané pro 

zásobování pitnou vodou a tedy i pro účely NZV, se provádí z materiálů podle zvláštního 

právního předpisu, kterým je vyhláška č. 37/2001 Sb., o hygienických požadavcích na 

výrobky přicházející do přímého styku s vodou nebo na úpravu vod. Konstrukce studen se 

provádí tak, aby zabraňovala vnikání dešťové vody a nečistot do studny. Podmínky pro 

umístění a zřizování studní se stanoví způsobem podle normových hodnot normy ČSN 75 

5115 Studny individuálního zásobování vodou. S přihlédnutím k vyjádření osoby s odbornou 

způsobilostí §9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích 

a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů., je-li toto vyjádření k 

dispozici.[3] 

 

9.3.1  Umístění studní  
 

Studny musí být umístěny v prostředí, které nesmí být během provozu znečišťováno, ani jinak 

dodatečně ohrožováno. Tyto studny mají být umístěny proti směru proudění podzemní vody 

od zdroje možného znečištění s přihlédnutím ke tvaru depresního kužele, vyvolaného 
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v hladině podzemní vody odběrem vody ze studny. Studny nemají být zpravidla umísťovány 

v záplavovém území. Jsou-li však umístěny v záplavovém území, v případech kdy je to 

nezbytné, musí být provedena další opatření. Těmi jsou taková technická opatření, která 

zabrání vstupu povrchové vody do jímacích prostor. 

Nejmenší vzdálenosti od zdrojů možného znečištění se stanoví na základě hydrogeologického 

posudku, hydrogeologického průzkumu nebo podle tabulky uvedené v ČSN 75 5115. Při 

umístění studní v blízkosti zdrojů možného znečištění je nutno posoudit technický stav těchto 

zdrojů znečištění (např.vodotěsnost žump, zajištění nádrží tekutých paliv apod.) a v případě 

potřeby zajistit odstranění zjištěných závad. [3] 

 

9.3.2 Vrtané studny  
 

Vrtané studny musí být opatřeny vhodně upraveným zhlavím. Zhlaví zárubnice, což je skruž, 

trvale zajišťující stabilitu horniny nebo obsypu, pokud jím neprochází potrubí, musí být 

opatřena odnímatelným víkem. Dále musí být upravena tak, aby bezpečně zabránila vnikání 

nečistot nebo povrchové vody do trubní studny. Manipulační šachta vrtaných studní, musí být 

uvedena nejméně 0,5 m nad okolní upravený terén a minimálně 0,3m nad hladinu stoleté vody 

(Q100) , musí být zajištěna proti vnikání jak povrchové, tak i podzemní vody. A její hmotnost 

se nesmí přenášet na zárubnici. 

Stoletá povodeň (Q100) je taková povodeň, jejíž statistická hodnota průtoku (m3/s) je vyšší 

než, které je dlouhodobě dosahováno max. 1 x za 100 let avšak neplatí, že v případě výskytu 

100-leté vody se další povodeň této velikosti či vyšší vyskytne  až za následujících 100 let. [3] 

 

9.3.3  Šachtové studny  
 

Vtokové otvory v plášti šachtové studny smějí být pouze ve zvodnělé vrstvě 3,0m pod 

povrchem území. Pouze na základě hydrogeologického posudku mohou být vtokové otvory 

provedeny i výše, nejvýše ale 0,5m pod touto krycí půdní vrstvou. Chybí-li horninovému 

prostředí nad hladinou podzemní vody vlastnosti krycí půdní vrstvy, řeší se umístění 

vtokových otvorů individuálně, a to opatřeními k ochraně jakosti jímané podzemní vody. 

Jílové těsnění, obvykle užívané v těchto případech, má mít doporučenou tloušťku nejméně 0,5 

m. K těsnění se používají i další vhodné materiály, např. izolační fólie doplněné u povrchu  a 

u zvodněné vrstvy těsnícími věnci z jílu či betonu, dále betony s vodotěsnou přísadou a rychle 
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tuhnoucí směsi apod. Pláště šachtových studen musí být vyvedeny do výšky nejméně 0,5m 

nad upravený terén kolem studny a jsou utěsněny proti vnikání povrchové vody. 

Studny se chrání krytem, který nesmí být dřevený. Je zajištěn proti posunutí a musí zamezit 

vnikání jakýchkoliv nečistot do studny. Kryty přesahují 50mm vnější líc pláště a jsou 

upraveny tak, aby voda nestékala na plášť. Pokud je vstup do studny řešený bočně umístěnou 

šachticí, musí být uzamykatelná. Poklopy musí zabraňovat vnikání dešťové vody a nečistot do 

studny. Pokud krycí desky veřejných studní nejsou opatřeny poklopem, opatří se kontrolní 

trubkou min. průměru 75 mm s uzávěrem, umožňující měření hladiny a dezinfekci vody ve 

studních. Uzávěr trubky musí být zajištěn proti možnosti otevření nepovolanou osobou. 

Pokud je nutné větrání studny z důvodů výskytů plynů, musí být provedeno tak, aby bylo 

vyloučeno znečištění jímané vody. 

Při stavbě šachtové studny se skruží o světlosti 1,0 m se doporučuje zřizovat vyztužovací 

věnce z prostého betonu ve vzdálenosti 3,0 m, na výšku asi 0,5 m v tloušťce 0,3 m až 5 m, 

v závislosti na velikosti mezikruží, které odlehčují vlastní hmotnost výstroje studny, snižují 

boční tlaky a zabraňují křivení výstroje. [3] 

 

9.3.4  Úprava okolí studní a jeho příslušenství  
 

K čerpání vody ze studní musí být používáno čerpadel nebo jiných zařízení kovových nebo 

z jiného vhodného materiálu. Výše uvedená zařízení musí být schválena hygienikem. Osazení 

čerpadel musí být provedeno podle pokynů výrobce tak, aby se během provozu vyloučilo 

znečištění studny. Sací otvory odběrného zařízení musí být v takové hloubce, která vyloučí 

nasávaní vzduchu při největším přípustném snížení hladiny vody za odběru a rovněž nasávání 

kalu ze dna. Šachtové studny mají sací otvory nejméně 0,5m nad povrchem pískové vrstvy 

dna studny. U trubních  studní nejméně 0,5 m nad horním okrajem kalníku. 

Plochy kolem studní do vzdálenosti 10,0 m nesmí být znečišťovány a nejsou v ní povoleny 

činnosti, které ohrožují jakost pitné vody. Povrchové vody se odvádějí mimo okolí studny. 

Prolákliny v okolí studny musí byt zarovnány nezávadnou zeminou. Je-li mocnost krycí půdní 

vrstvy menší než 3,0 m, ale větší než 1,0 m je nutno nevyužitou vodu odvádět potrubím nebo 

žlábkem do větší vzdálenosti. Kolem studní se do vzdálenosti 2,0 m od jejího pláště nebo 

konstrukce studny musí zřizovat vodotěsná dlažba nebo jiná ekvivalentní úprava povrchu 

s vyspárováním, a to směrem od studny ve sklonu nejméně 2 %. [3] 

 

9.4 Ochranné řešení objektů určených jako úpravny vody pro NZV 
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Nebezpečí, která mohou ohrozit úpravny vod pro NZV mohou být výpadky elektrické 

energie, radioaktivní spad, chemické a biologické otravné prostředky. Dále tyto objekty musí 

také zajistit ochranu obsluhujícího personálu. 

V úpravnách povrchových vod se ke snížení chemického a biologického zamoření zajišťují 

dávky chemikálií pro množství pitné vody pro NZV.  

Příkon elektrické energie úpravny vody pro NZV musí být minimalizován podle technických 

možností provozu a napájení touto elektrickou energií musí být zajištěno ze dvou různých 

zdrojů. Přičemž pro nouzový výkon úpravny vody se použije náhradní zdroj elektrické 

energie. Přednostně se řeší tento zdroj energie jako mobilní, se zajištěním připojení na rozvod 

elektrické energie v úpravně vody.  

Úpravna a její dispoziční řešení musí umožňovat samostatné větrání prostorů s otevřenými 

hladinami vody přes prachové filtry zachycující radioaktivní prach. Takto se zabrání 

kontaminaci prostorů radioaktivními látkami. Těmito filtry se vybavuje i sání vzduchu 

nezbytné pro další technologické procesy, kterými jsou například praní filtrů nebo aerace.  

Sociální zařízení v těchto objektech určených k úpravě pitné vody pro NZV např. šatny, 

umývárny apod. jsou řešena a umísťována tak, aby mohla sloužit k odmořování a hygienické 

očistě pracovníků přicházející do prostorů technologického procesu úpravny vody. [2] 

 

9.4.1 Odmořování  
 
Odmořování je definováno jako rozklad chemických látek nebo jejich odstranění z povrchu 

různých objektů, prostředků, oděvů a terénu s cílem snížit kontaminaci ( zamoření ).[8] 

Odmořovací metody se rozdělují:  

• Chemické -  působením účinných látek resp. odmořovadel (kyseliny, zásady, 

oxidovadla apod.) na příslušnou škodlivinu, a tím dosáhneme odstranění jejího 

toxického působení na fyziologicky neúčinnou míru. 

• Fyzikální – uplatňují se zde fyzikální děje jakými jsou odpařování, sorpční pochody  

  ( adsorpce, absorpce) a nebo smývání (vodou, roztoky detergentů a tenzorů) a 

• Fyzikálně chemické – (chemisorpce) 

• Mechanické - využívá se zejména možnosti překrytí zamořených povrchů 

nezamořeným materiálem (fólie, písek, zemina aj.) nebo odstranění  svrchní zamořené 

vrstvy.  

Požadavky kladené na proces odmořování[8]:  
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• Účinnost odmořovacího procesu 

• Rychlost odmoření 

• Minimální poškození odmořovaného povrchu 

• Dostupnost odmořovaných činidel a ekonomika procesu 

• Univerzálnost procesu. 

 

V objektech sloužících, jako úpravny pitné vody pro NZV se stálou obsluhou se zařizují 

úkryty obsluhy podle zvláštních předpisů CO. V areálu úpraven musí být rozmístěny hydranty 

s hadicemi  pro odmoření a splach radioaktivního spadu z vnitřních prostor, střech a ploch 

v bezprostředním okolí úpravny vod. K tomuto účelu je třeba zajistit pro hydranty  

dostatečnou dodávku vody o potřebném tlaku dle ČSN 73 0873.[2] 
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10. Organizační opatření ochrany zdrojů pitné vody NZV 
 
10.1 Utajení lokalizace, vystrojení a způsoby ochrany  
 

U zdrojů pitné vody pro NZV,uvedených na seznamech zdrojů pro NZV, dle metodického 

pokynu pro zdroje NZV Ministerstva zemědělství, se zajistí utajení údajů o jejich vybavení 

pro krizové stavy a způsobu ochrany proti záměrnému poškození nebo zničení v souladu s  

přílohou č. 9 (pořad č. 2) nařízení vlády ČR č. 246/1998 Sb.[11] Nicméně zákonem 412/2005 

Sb. bylo toto nařízení vlády zrušeno a uvádím je pouze pro ilustraci.  

Toto opatření se jeví jako nejúčinnější. Teroristé nemohou vyřadit z provozu zdroj pitné vody 

NZV, pokud neznají jeho lokalizaci a způsob, jak obejít další výstrojní a organizační ochranu 

těchto zdrojů. [11] 

 

Tabulka.č.2: Seznam utajovaných skutečností v působnosti Ministerstva zemědělství  

 

10.2 Údržba, provozní dokumentace, kontroly jakosti a orientační čerpací zkoušky  
 
Pověřený subjekt SNZV zajišťuje a provádí údržbu na základě vypracovaného plánu 

udržování zdroje NZV. Návrh Plánu udržování zdroje NZV  obsahuje: 

• Určení zdroje (vlastník a provozovatel zdroje a jeho umístění),  

• režim zdroje  

• v případě dohody na dobu určitou – termín skončení platnosti dohody,  

• specifikaci prováděné kontroly a údržby technického a stavebního zabezpečení zdroje  

a  operativních prostředků NZV v kalendářním roce,  

• rozpis krátkodobých provozních hydrodynamických zkoušek za účelem ověření  

využitelného množství a odběru vzorků,   

• rozsah kontroly jakosti a odběru vzorků v dynamickém stavu,  

• harmonogram cvičení a ověřování stavu pohotovosti zdroje. 

Tyto informace předkládá pověřený subjekt SNVZ orgánu krizového řízení v rozsahu, formě 

a termínech dle uzavřené dohody. Zodpovědný orgán si v uzavřených dohodách zajistí právo 

Stupeň utajení  
Utajovaná skutečnost Pořadové 

číslo  Resort Územní 
odbory 

Přímo řízené 
organizace Organizace

1. Údaje o strategických zásobách vybraných 
zemědělských komodit a potravin D D D D 

2. Dokumentace o strategických zdrojích podzemních 
vod D D D D 
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úplné kontroly dodržování dohody, včetně možnosti kontroly prováděné třetí osobou. 

Dokumentace provozů zdrojů NZV subjekt SNZV se zpracovává a archivuje . Na vyžádání se 

tato dokumentace předkládá krajskému OKŘ k nahlédnutí. 

Provozní dokumentace zdroje NZV obsahuje údaje o : 

• aktuálním čerpaném množství vody,  

• klidové a provozní hladině podzemní vody,  

• spotřebě el. energie,  

• průběžných výsledcích kontroly jakosti v rozsahu „Programu kontroly jakosti“ dle 

vyhlášky č. 376/2000 Sb., (u nevodárenských subjektů v rozsahu nařízení orgánů 

hygienické služby, vodohospodářských orgánů a citované vyhlášky),  

• výsledcích prohlídek, hydrodynamických zkoušek a údržby zdroje,   

• kontrolách stavebně-technického zařízení zdroje,   

• kontrolách operativních prostředků systému NZV.  

Hodnocení provozně-technického stavu a připravenosti zdroje k účelům NZV provádí  

orgán krizového řízení  a to na základě hlášení pověřeného  subjektu SNZV, vlastní kontrolní 

činnosti  předložené dokumentace zdroje NZV a provozní dokumentace. Na základě  

hodnocení se zabezpečují nápravná opatření.  
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11. Terorismus jako hrozba pro zdroje pitné vody pro NZV 
 

Svět po 11. září 2001, kdy byly na území Spojených států amerických provedeny snad 

největší teroristické útoky v dějinách lidstva, je silně poznamenám strachem z hrozby dalších 

teroristických útoků a to po celé planetě, Českou republiku nevyjímaje. V řadě států se po 

těchto dnech, kdy byl svět opětovně rozdělen na dvě téměř nesmiřitelné strany, zorganizovala 

opatření dotýkající se bezpečnosti v důležitých  strategických místech a oblastech 

hospodářství. Těmto opatřením se nevyhnulo ani vodní hospodářství a služby zajišťující 

dodávky pitné vody při výpadku běžného zásobování pitnou vodou. Různé teroristické 

organizace mohou mít totiž k dispozici látky, které mohou být použity při útocích na veřejné 

zdroje pitné vody a potažmo i na zdroje pitné vody pro NZV. 

  

 
Obrázek č.3:11.září 2001 útoky na WTC[13] 

 

11.1 Definice terorismu  
 

Terorismus se dá definovat různě. Nejlépe terorismus vystihneme, když o něm budeme mluvit 

jako o taktice nekonvenčního útočného činu, vedeného za účelem  dosažení politického cíle a 

to pomocí útoků či případně hrozbou útoky na civilní cíle. Klíčovým faktorem terorismu je 

vyvolání strachu, paniky a upoutání pozornosti za pomoci násilí.[13] 

Českou republiku lze v současnosti z hlediska ohrožení terorismem označit jako tranzitní, 

nebo týlovou zemi.[135] 
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11.2 Způsoby možného vyřazení zdrojů pitné vody pro NZV 
 

Možné vyřazení zdroje pitné vody pro NZV se může udát různými způsoby a různými 

látkami. Zdroj můžeme vyřadit z provozu buďto přímou kontaminací jímané pitné vody 

případně okolí jímacího zařízení či znemožnění odběru pitné vody poškozením odběrného 

zařízení nebo destrukcí celkové konstrukce studny (např. zasypání studny). K tomu využitelné 

prostředky mohou být výbušniny, chemické zbraně, biologické zbraně nebo jaderné zbraně. 

Ze všech možných teroristických akcí je kontaminace zdrojů pitné vody pro NZV 

nejnepravděpodobnější. Už z definice terorismu je jasné, že teroristický útok musí být snadno 

proveditelný s velkým efektem. Na otázku zda patří vyřazení zdrojů pitné vody z provozu a 

následné vyřazení všech zdrojů pitné vody pro NZV k snadným teroristickým diverzním 

akcím, zní můj názor, že nikoliv. Otrava samotného zdroje pitné vody např. povrchového 

zdroje by byla zajisté jednoduše proveditelná. Nicméně dříve než se otrávená pitná voda 

dostane ke spotřebiteli, prochází řadou zařízení, která mohou na kontaminaci pitné vody včas 

upozornit. Takto kontaminovanou vodou nemohou být lidé zásobováni. Dodávka vody se 

zastaví a zajistí se NZV. Aby tento útok na obyvatelstvo kontaminovanou vodou byl 

efektivní, teroristé by museli kontaminovat i zdroje NZV. Vhodně nastražená výbušnina na 

místě s velkým pohybem lidí, nebo rozptyl chemikálií za pomocí práškovacích letadel, je 

oproti kontaminaci zdrojů pitné vody a zdrojů pitné vody pro NZV, daleko pravděpodobnější.  

Pro příklad účinnějšího útoku na zdroje pitné vody a zdroje NZV uvádím činnost vojenských 

jednotek během modelového vojenského napadení státu. Tedy po vyhlášení válečného stavu. 

Při konveční válce se snaží nepřátelská strana vyřadit z provozu veškeré strategické objekty 

napadeného státu , a jedním z velmi cenných strategických objektů jsou právě povrchové a 

podzemní zdroje pitné vody. Dobře zorganizovaný nepřítel si může dát práci i s následnou 

likvidací prostředků a celkově zdrojů pitné vody pro NZV. Obrana státu by tudíž neměla 

zapomínat ani na ně. 

 

11.3 Spolupráce složek IZS ČR v boji proti terorismu při ochraně zdrojů pitné vody 
pro NZV 

 
Jako nejúčinnější obrana před terorismem je součinnost složek IZS a efektivní prevence 

zejména ze strany policie ve spolupráci se zpravodajskými službami.[13] Pro ochranu 

vodních zdrojů pitné vody pro NZV by mohly být použity k tomuto účelu vyčleněné jednotky 

armády ČR. Po varování zpravodajských služeb nebo police ČR, by hejtman kraje měl 

vyhodnotil získané informace a požádal o pomoc ministerstvo obrany. A to vyčlení z řad 
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armády ČR potřebné síly a prostředky, které se budou podílet na zvýšené ostraze v okolí 

objektů určených pro jímání pitné vody jak povrchové tak podzemní pro potřeby NZV. 

Musím však podotknout, že armáda nemá tolik sil aby zcela sama ochránila veškeré zdroje 

v potřebné míře. Jedná se tedy pouze o pomoc dostřežováním. Pro zajímavost uvádím, že 

situace Pražských zdrojů pitné vody pro NZV si vyžádala i pomoc ze strany AČR. Tato 

pomoc se realizovala z podnětu Ministerstva vnitra ČR, které svolalo zasedání krizového 

štábu, a ten  rozhodl o nasazení vojenské jednotky. 

V době, kdy nehrozí zřejmé nebezpečí teroristického činu, by neměla být fyzická ostraha 

opomíjena. Přičemž subjekt SNZV zdroje pitné vody pro NZV zajistí tuto ostrahu písemnými 

dohodami s příslušnými bezpečnostními agenturami. Například v Praze se na bezpečnosti 

vodárny v Káraném podílí i PČR Prahy–východ a Podolské vodárny, představující důležitý 

rezervní zdroj pro mimořádné události a havárie. Její ochranu mají na starost příslušníci MP 

hl.m. Prahy. Možnost vniknutí neoprávněné osoby do těchto prostor je malá [22] Rizika 

rozsáhlé a závažné diverzní činnosti v rámci zjevné přípravy agrese, hrozby  agrese a 

vojenské napadení jsou považována za aktuálně málo pravděpodobná, aktivující se v rozmezí 

měsíců až let.[7] 

 

 

32 



 

 

12.  Moravskoslezský a oblast Ostravska a ochrana NZV 
 
12.1 Základní informace o Moravskoslezském kraji  
 
Moravskoslezský kraj se nachází na severovýchodním území České republiky. Celková 

rozloha kraje činí 5 555 km2, což představuje cca 7% území České republiky. Na severu a 

východě sousedí s Polskem, na jihovýchodě se Slovenskou republikou. Území kraje je 

správně rozděleno do šesti okresů. Správním, hospodářským a kulturním centrem 

Moravskoslezského kraje je město Ostrava. Kraj je jedním z hospodářsky nejvýznamnějších 

regionů v České republice.[23] 

 

 
Obrázek č.4 Mapa Moravsko slezského kraje [21]  
 
12.2 Oblast Ostravska a NZV 
 
Ostrava je velké průmyslové město, ve kterém rozvíjí svou činnost řada větších či menších 

podniků.  Tato  skutečnost velice silně ovlivňuje přístup k ochraně zdrojů pitné vody pro 

NZV. Zdroje je vhodné budovat mimo území města a řádně zabezpečit, dle již zmiňovaných 

norem ČSN 75 4050 a ČSN 75 5115. Ani mimo území statutárního města Ostrava není 

ochrana vodních zdrojů nikterak bez potíží. S průmyslovými oblastmi je spojen zvýšený 

tranzit, mimo jiné, nebezpečných látek. Jelikož se Ostravsku nevyhnul ani chemický průmysl, 

proto pro případ havárie, například cisterny přepravující nebezpečnou látkou, musí být řešena 

nejen spoluprácí základních složek IZS, ale doporučoval bych, aby o úniku nebezpečné látky 

byl informován příslušný subjekt SNZV a  majitelé zdrojů pro NZV. Který zajistí 

vyhodnocení zda nedošlo ke kontaminaci půdy uniklou látkou v ochranném pásmu zdroje 
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pitné vody pro NZV. Provede kontrolu jakosti tohoto zdroje případně jeho dezinfekci.  Zdroje 

pitné vody pro NZV mimo město Ostrava, ale nejsou jedinými zdroji, taková lokace zdrojů by 

byla nevhodná. Velké vzdálenosti pro dopravu potrubním vedením nebo cisternovou 

dopravou, jsou problematické. Proto se zdroje pitné vody pro NZV musí nacházet i na území  

Ostravy. Zde těmto zdrojům pitné vody pro NZV hrozí nebezpečí znečištění z průmyslových 

objektů. 

Tabulka č.3 Podniky pracující s nebezpečnými látkami v MSK [17] 

Podniky pracující s nebezpečnými látkami v MSK 
BorsodChem 
MCHZ,DUKOL Ostrava, 
Koksovna Svoboda, 
Koksovna Šverma, 
EXPLOSIA, 

Podniky s velkým výskytem 
neb. látek   

  ArcelorMittal Ostrava, 
Energetika Vítkovice 
 
Linde Gas, Linde Vítkovice, 
MG Odra Gas, zimní 
stadiony, úpravny vod, 
masokombinát Martinov, 
pivovar Ostravar   

Ostatní podniky výskytem 
neb. látek 

 

Na zdroje pitné vody pro NZV, které se vyskytují v těchto oblastech průmyslové výroby 

s hrozbou možné kontaminace, by měl subjekt SNVZ věnovat jejich ochraně mimořádnou 

pozornost. Prvotní ochranou před kontaminací zdrojů NZ z těchto podniků je zabránění 

unikům nebezpečných látek. To zajistí bezpečnostní systémy provozovatelů, kontroly a 

inspekce správních úřadů, havarijní plány objektů s nebezpečnými látkami, vnější havarijní 

plány, Havarijní plán MSK.  
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Obrázek č.5: Zóny havarijního plánování velkých provozovatelů [17] 
 
 
12.3 NZV a SNZV Moravskoslezského kraje 
 

Zajištění NZV pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových situací je řešeno 

SNZV a do této služby jsou v MSK zapojeny tyto subjekty: 

• Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 

• Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., 

•  Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o 

• AQUAstop. v.o.s 

• Jiří LENART s.r.o., 

• Vodovody a kanalizace Bruntál s.r.o 

• Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 

Dominujícími subjektem SNZV v MSK jsou Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava, a.s. SmVaK Ostrava, a.s. působí na území okresů Frýdek-Místek, Karviná, Nový 

Jičín, Opava a Bruntál. Pro tyto okresy zpracovává plány nouzového zásobování pitnou 

vodou. [17] Základem systému NZV SmVaK je odběr pitné vody ze zdrojů, které jsou 

upravované a rozváděné jednou z nejrozsáhlejších vodárenských soustav v ČR a tím je 

Ostravský oblastní vodovod. Pokud tedy dojde k zamoření celé vodovodní sítě, slouží pro 

NZV podzemní zdroje pitné vody, u kterých se předpokládá, že nebude potřebné vodu 

upravovat. Plošná síť podzemních zdrojů pitné vody pokrývá prakticky celé území působnosti 

SmVaK a jejich kapacita je dostatečná pro pokrytí potřeby obyvatelstva. A to alespoň 

v nouzových denních dávkách. 
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Při NZV se počítá s tím, že dodávka vody pro nemocnice a nejdůležitější potravinářské 

závody bude zachována. Pro obyvatele bude voda dodávána z hlavního vodovodního řadu, 

z hydrantů pomocí cisteren a připojených voznic při zachování nezbytného množství vody 

v rozsahu 5 litrů na osobu pro první a druhý den a 10 – 15 litrů na osobu pro třetí a další dny. 
NZV může mít tři varianty k nimž dochází při odstavení nádrže Kružberk, Šance, nebo 

odstavení obou nádrží.[17] 

 
12.4 Povodeň a ochrana zdrojů pitné vody pro NZV na území Ostravy 

V pátek 4.7.1997 leželo území ČR na přední straně výškové brázdy nízkého tlaku, která 

pomalu postupovala ze západní do střední Evropy. V ní se vlnila studená fronta, která dorazila 

na Moravu k večeru téhož dne. Denní srážkové úhrny v přeháňkách a bouřkách s ní spojených 

dosáhly hodnot 3 - 35 mm. Její srážkové pásmo během dopoledne postupně zasáhlo celý 

MSK. 6. července je zaplavena většina silnic v okresech Nový Jičín, Frýdek-Místek, Vsetín, 

Karviná a Ostrava. 9. července pak povodňová vlna zaplavila Kroměřížsko, v centru 

Olomouce se rozlila Morava, voda protrhla hráz u Hradce Králové, v Ostravě stoupla hladina 

Ostravice a ohrozila hutní podniky Vítkovice a Nová huť. V mnoha oblastech došlo k 

nedostatku pitné vody, byla přerušena dodávka energií. 29. července byl na celém zaplaveném 

území odvolán 3. povodňový stupeň. Povodně v červenci 1997, které zasáhly 1/3  území ČR, 

zavinily smrt 49 lidí. Postiženo bylo 536 obcí, 29 000 domů bylo zatopeno nebo strhnuto.[24]  

 

V záplavových oblastech na území Ostravy (viz příloha č.4)  byla v době povodně mimořádně 

ohrožena jakost pitné vody ve zdrojích NZV. Povodně z roku 1997 trvaly řadu dní a voda, 

která zatopila území, byla ve stavu, kdy mohla kontaminovat podzemní vodní zdroje pitné pro 

NZV. V této vodě se řadu dní rozkládala těla uhynulých zvířat, unikaly nebezpečené látky 

např. z pohonné hmoty z dopravních prostředků apod. Je pravděpodobné, že zdroje ležící 

v záplavových oblastech, mohly být vyřazeny zcela z provozu jednak z důvodů nedostupnosti 

zejména pokud nebyly řádně vystrojeny a stavebně upraveny dle normy ČSN 75 5115 Studny 

individuálního zásobování a to tak, že zhlaví vrtané studny musí bezpečně zabránit vniknutí 

nečistot povrchové vody (viz.příloha č. 6). Manipulační šachta uvedena 0,5m nad okolní terén 

a 0,3m nad hladinu 100leté vody.  

Dalším ochranným opatřením před vnikáním povodňové vody do jímacího zařízení, a to u 

šachtových studen, je řádné izolovaní fólií a těsnícími věnci z jílu nebo betonů s vodotěsnými 

přísadami. 
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Vodotěsný beton : Kamenná kostra betonu musí obsahovat zrna o velikosti alespoň 16 mm. Je 

nutné použít co nejkvalitnější betonářský písek s minimálním obsahem prachových 

odplavitelných částic, protože jemné odplavitelné částice způsobují vyšší smršťování betonu a 

vznik trhlinek v betonu. Pro výrobu vodotěsného betonu by měla být použita alespoň 

plastifikační přísada na bázi lignosulfonátu. Vhodnější je použít ztekucující přísadu, která má 

podstatně vyšší plastifikační účinky.[25] 

Sanace, po opadnutí povodňové vlny, je jedním z prvních kroků k znovuobnovení vodního 

zdroje pitné vody pro NZV. Tuto sanaci zařizuje subjekt SNVZ, čili na území Ostravy 

SmVaK a.s. a OVaK a.s. Sanaci zatopené studny je účelné provádět až po stabilizaci vodního 

režimu v postižené oblasti, úklidu okolí studny a jejím stavebně technickém zabezpečení. Je 

třeba dodržovat bezpečnostní vyhlášku Český úřad bezpečnosti práce (ČÚBP) a Českého 

báňského úřadu (ČBÚ) č. 324/1990 Sb. Vstup do šachet, studní, vrtů, žump, kanálů, či jiných 

uzavřených prostorů je zakázán, pokud výskyt plynů, nebo zdraví škodlivých látek přesahuje 

přípustnou koncentraci. Postup sanace uvádím v příloze č.5. 

12.5 Terorismus a bezpečnost zdrojů pitné vody pro NZV na Ostravsku 
 
Jak už bylo výše uvedeno Ostrava je velkým průmyslovým centrem. Toto krajské město má 

319 936 obyvatel  s hustotou osídlení 1 459 obyvatel/km2. Proto teroristický útok na Ostravu 

by nemusel být něčím nepravděpodobným. Ostrava, jako třetí nevětší město v ČR, může být 

možným cílem teroristů. Jestli by tento útok byl proveden otrávením chemickými, 

radioaktivními či biologickými látkami, vodních zdrojů pitné vody, úpraven a následné 

znehodnocení zdrojů pro NZV je sporné zda by byl pro teroristy efektivní, jak už jsem uvedl 

výše. Možnou variantou by mohlo být vyřazení z provozu celého  nebo  částí  Ostravského 

oblastního vodovodu, který je zároveň určený pro transport pitné vody ze zdrojů pitné vody 

pro NZV.   

Domnívám se že, nejvíce škody a relativně snadným způsobem by teroristé napáchali, 

porušením vodních nádrží např. Slezké Harty, která by sebou strhla i povrchový zdroj pitné 

vody Kružberk. Čili vytvořením takzvané zvláštní povodně. Tímto způsobem by bylo možné 

vyřadit z provozu zdroje pitné vody a zdroje pitné vody pro NZV a zároveň způsobit značné 

materiální škody nehledě na značný psychologický efekt. 

Zvláštní povodeň způsobená poruchou či havárií (narušením) vodního díla vzdouvajícího 

nebo kumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle 

vyvolávající vznik krizové situace na území pod vodním dílem, můžeme rozdělit na:   
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• zvláštní povodeň typu 1 - vzniká protržením hráze vodního díla, 

• zvláštní povodeň typu 2 - vzniká poruchou hradící konstrukce 

bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody), 

• zvláštní povodeň typu 3 - vzniká nouzovým řešením kritické situace 

ohrožující bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného 

mimořádného vypouštění vody z vodního díla [17]. 

 

Obrázek č.6 Zvláštní povodeň Slezská Harta [17] 

Zajištění zdrojů pitné vody proti vniknutí nepovolaných osob a další opatření jsou shodná 

jako u předchozí podkapitoly 12.4.  

12.6 Fyzická ostraha a technické prostředky ochrany zdrojů pitné vody NZV Ostrava  
 
Ochranu před úmyslným poškozením jímacího zařízení pitné vody pro účely NZV by, dle 

mého názoru měl, zajistit příslušný subjekt SNZV s vybranou bezpečnostní agenturou. Tato 

ochrana by měla probíhat i v období bez teroristické hrozby.  

Vybraná agentura by měla zajistit pochůzkové hlídky řádně vystrojenými příslušníky. 

Případně hlídky tvořené psovodem, či automobilové hlídky. 
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Tito příslušníci by měli provádět obchůzku v pravidelných intervalech, např. 1 h na každý 

zdroj (tento interval může být prodloužen, nedovoluje-li vzdálenost mezi zdroji splnit tuto 

minimální dobu intervalu obchůzky). A dále kontrolovat neporušenost vstupů, a ochranných 

plotů, případně zkontrolovat vybavení jímacího objektu. Při podezření na vniknutí 

spolupracovat s PČR a neprodleně informovat subjekt SNVZ , který bezpečnostní agenturu 

najal. Ten provede odběr vzorků jímané pitné vody, či zajistí odbornou opravu, nebo výměnu, 

poškozených součástí výstrojních zařízení zdroje pitné vody pro NZV. Domnívám se, že při  

podezření na vniknutí nepovolané osoby do prostor zdroje NZV, je nutné informovat i ostatní 

subjekty SNVZ v Moravskoslezském kraji. Tyto subjekty by pak měly zvýšit ochranu těchto 

zdrojů a tato zvýšená ochrana by měla trvat do uzavření šetření PČR.  

Mimo hlídkové služby je možno využít kamerového systému či jiného bezpečnostního 

systému( např. pohybová čidla a jiné technické prostředky). Vstupy do jímacích zařízení NZV 

by měly být monitorovány (vstupy na čipovou kartu, s číslem pod kterým je pracovník SNVZ 

registrován). Bezpečnostní agentura tak bude mít konkrétní časové záznamy o tom, kteří 

pracovníci subjektu SNVZ se v objektu zdroje NZV pohybovali.  

Použití bezpečnostních kamer při ochraně všech zdrojů NZV, spojené s hlídkovou službou by 

bylo nákladnou záležitostí proto je tento bezpečnostní systém třeba využít u nejzranitelnějších 

zdrojů. Další vhodnou alternativou by byla hlídková služba přímých pracovníku subjektu 

SNZV. Zde by se interval obchůzek zvětšil na den. Případně vyjednat s Magistrátem města 

Ostrava spolupráci s MP Ostrava. 

12.7 Utajení zdrojů a vystrojení zdrojů pitné vody NZV na území Ostravy  
 
Během sběru údajů pro svou práci jsem několikrát žádal o poskytnutí podkladů firmu OVaK 

a.s. Žádal jsem vedení tohoto subjektu SNVZ oficiální cestou a to prostřednictvím dopisu 

zasílaného jménem Fakulty Bezpečnostního inženýrství, viz. příloha č.1., o poskytnutí 

informací. Vzhledem k utajení však mé žádosti nebylo vyhověno. Vedoucí pracovník OVaK 

a.s., mající na starost zdroje pitné vody pro NZV, mi nemohl bez souhlasu generálního 

ředitele nic sdělit. Celou záležitost komentoval s tím, že ochrana zdrojů pro NZV je 

choulostivé téma z důvodu možných teroristických útoků.  
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13. Závěr 
Stanovené cíle této bakalářské práce se mi nepodařilo dosáhnout v plném rozsahu. V průběhu 

mé práce mi nemohly být poskytnuty potřebné informace o současném stavu ochrany zdrojů 

pitné vody pro NZV. Oficiální žádostí prostřednictvím Fakulty bezpečnostního inženýrství 

jsem kontaktoval jednoho z Moravskoslezských subjektů SNZV a to firmu OVaK a.s. A na 

tento dopis panu generálnímu řediteli (viz. příloha č. 2) se mi bohužel dostalo zamítavé 

odpovědi. Z tohoto důvodu je má práce z větší části teoretického rázu. Zaměřuje se na 

stavební provedení zabezpečující ochranu zdrojů pitné vody pro NZV před úmyslným 

zničením (diverzní činnosti, vojenské akce), technickou úpravou okolí studny a vlastního 

odběrného zařízení pro zabránění vstupu kontaminujících látek a povrchové vody. Na prvém 

místě však rozebírám tématiku ochranných pásem, které se musejí stanovovat i pro zdroje 

NZV. Ochranné opatření v podobě ochranných pásem spočívá v zákazech nebo případně v 

mezením některých činností provozovaných v těchto lokalitách. Co se týče organizačních 

opatření ochrany, navrhuji jako velice účinnou možnost ochrany, nasazení v objektech pro 

jímání pitné vody pro účely NZV, fyzickou ostrahu. Je pak na finančních  prostředcích 

daného subjektu SNZV, zda příslušnými smlouvami zajistí ostrahu vybranou bezpečnostní 

agenturou či po dohodě s obcemi, se ostraha zajistí MP dané obce. Dnešní hrozbou pro řadu 

států se stávají možné útoky teroristů. Ve své práci jim věnuji samostatnou kapitolu. Hrozbu 

útoků na zdroje pitné vody pro NZV jsem vyhodnotil, oproti pumového nebo chemického 

útoku, za nejméně pravděpodobnou a pro teroristické skupiny značně náročnou na provedení. 

Pro návrh technické ochrany zdrojů pitné vody pro NZV v MSK jsem vycházel z charakteru 

území a technických norem pro budování zdrojů NZV. Pro organizační zabezpečení ochrany 

zdrojů NZV, mi jako základ posloužil způsob této ochrany Pražských vodovodů a vodáren. 

Tato, mnou navržená ochrana, je zcela použitelná pro praktické provedení v podmínkách 

MSK a území Ostravy. Může být taktéž použita, jako určení základního postupu subjektu 

SNZV v otázkách ochrany zdrojů pitné vody NZV. 
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Adam Janočko      Ochrana zdrojů pitné vody pro NZV 

Příloha č.1: SNVZ, ostatní složka IZS ČR [7] 

 

*) Záchranný sbor ČR = HZS ČR 
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Adam Janočko      Ochrana zdrojů pitné vody pro NZV 

Příloha č.2: Znění dopisu pro OVaK a.s. 

 

Vážený pane generální řediteli, 

 

obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí dostupných informací, které nepodléhají žádnému 

režimu utajení, o ochraně zdrojů pitné vody  určených zejména pro nouzové zásobování 

obyvatelstva při mimořádných událostech, pohromách a katastrofách.  

Jedná se o informace o technických a organizačních metodách včetně předpisů a norem. Tyto 

informace budou využity pro zpracování bakalářské práce studenta Adama Janočka na téma 

Ochrana zdrojů pitné vody pro nouzové zásobování obyvatelstva. Výsledky práce Vám budou 

plně k dispozici. 

 

Zaměření okruhů informací: 

 

 

1. Druhy zdrojů pitné vody pro NZV a jejich charakteristika na  Ostravsku.  

2. Jakým způsobem se provádí jejich ochrana ( technická a organizační) a  zda je tato 

ochrana dostatečná. 

3. Kdo  kontroluje ochranu zdrojů pro NZV a stanovuje její optimální úroveň.  

4. Jakým způsobem se zajišťuje ochrana utajovaných informací o zdrojích pitné vody 

pro NZV.  

5. Do jaké míry jsou při ochraně zdrojů  pro NZV uplatňovány obecné předpisy a 

normy a vlastní směrnice a pokyny.  

6. Jak se zabezpečuje těchto zdrojů za povodní 

7. Jak ovlivňuje hrozba teroristických útoků ochranu zdrojů pitné vody pro NZV 

8. Jaké konkrétní technické prostředky se používají při ochraně zdrojů pitné vody pro 

NZV. 

 

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti 
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Adam Janočko      Ochrana zdrojů pitné vody pro NZV 

Příloha č. 3: Popis plynotěsného uzávěru od firmy Zapletal-Kovo [19] 

 

Plynotěsný uzávěr se skládá ze zárubně z válcovaného profilu, v níž je zavěšeno na 

speciálních závěsech křídlo s rámem z tenkostěnných ocelových profilů, má 4 bodové pákové 

uzávěry. Plynotěsnost tohoto uzávěru je 1 až 2,5 (dm3/m/hod). 

• Zárubeň je svařena z válcovaného U profilu. Na čelní ploše zárubně je 

vytvořena drážka pro uložení těsnění kruhového průřezu. Z vnitřní strany 

zárubně jsou šikmé drážky pro vyvození potřebného tlaku při uzavírání křídla 

pomocí šroubových segmentů a jeho dotahování na těsnící profil. 

• Křídlo: rámová konstrukce svařená z u-profilů s výztužnými příčkami 

zaklopené kryty z pozinkovaných plechů. Čepy uzavíracích mechanizmů, 

procházející skrz dveře, jsou utěsněny a opatřeny pákami  

• Povrchová ochrana : základním nátěrem. Drobné komponenty uzávěru jsou 

zinkovány. [19] 
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Adam Janočko      Ochrana zdrojů pitné vody pro NZV 

Příloha č.4: Zátopová území Ostrava povodeň 1997 [17] 
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Adam Janočko      Ochrana zdrojů pitné vody pro NZV 

Příloha č. 5: Postup sanace studny [26] 

 
Postup sanace studny 
 

• Mechanicky očistit vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a 

opravit poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchnout čistou vodou, 

nejlépe tlakovou. 

• Otevřít studnu a úplně vyčerpat vodu 

• Zjistit, zda se ve studni nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku  

• Důkladně mechanicky ošetřit vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. 

Důkladně opláchnout čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpat. 

• Omýt vnitřní stěny studny 5% roztokem SAVA  

• Opláchnout stěny studny čistou vodou a vodu znovu vyčerpat . 

• Odstranit starý pokryv dna  a vyměnit za nový, případně za propraný starý. 

• Nechat studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračovat v čerpání 

až do vymizení zákalu. 

• Provést dezinfekci vody, k níž se doporučuje přípravek SAVO. [26] 
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Adam Janočko      Ochrana zdrojů pitné vody pro NZV 

Příloha č. 6: Úprava zhlaví vrtané studny v zaplavovaném území [3] 

 
 

1. Odkapová mísa 

2. Odtokový žlábek 

3. Jílové těsnění 

4. Beton 

5. Dlažba na cementovou dlažbu 

6. Ocelová trouba-zhlaví- s odnímatelným krytem 

7. Ochranný kužel zeminy 
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