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Rizikové faktory provozování veřejných vodovodů 

 
Anotace  

 
Optimální provozní schopnosti veřejných vodovodů mohou být narušeny řadou 

různých přírodních nebo antropogenních vlivů. Nebezpečí sníţení vydatnosti vodních 

zdrojů nebo přenosových schopností distribučních systémů vţdy negativně působí na 

občany a veřejnou infrastrukturu. Ne všechna rizika mají však stejnou váhu. Některá mají 

jen lokální charakter, jiná mohou narušit celkový výrobně-distribuční proces. 

K nejváţnějším rizikům patří ohroţení kvality surových vod z podzemních nebo 

povrchových zdrojů nebo poškození zdravotního zabezpečení přivaděčů a významných 

částí distribuční sítě.  

Diplomová práce se obsahově zabývá, dle chronologické struktury veřejných vodovodů, 

jednotlivými riziky od zdroje v prameništi nebo vodárenské nádrţi aţ po konečné dodání 

pitné vody spotřebiteli. Současně naznačuje a navrhuje jak jednotlivá rizika eliminovat na 

přijatelnou míru ve vztahu k moţnostem vodárenských společností. 

 

Klíčová slova: antropogenní vlivy, chronologické struktury, surová voda 

 

 

Risk factors of water supply providing 
 

Summary 

 

Optimal working ability of public water supply chains may be effacted by several 

natural or antropogenic influences. Risk of decreasing yield of water sources or transfer 

ability of distribution chains always negatively influences citizens and public 

infrastructure. The risks are of course of different significance. Some of them are only 

local other may affect the whole production and distribution process. The most significant 

risk is exposure of rough water quality from subterranean or surface sources or affect on 

health safeguard of water feeders and important parts of distribution chains. 



 

 

The thesis deals – chronologically according to water distribution system - with single 

risks from source in spring area or water tower to final delivery of drinking water to 

customer.  

Also it shows and suggests how to eliminate different risks to acceptable rate concernig 

water supplying companies. 

 

Keywords : antropogenic influences, chronological structures, raw water 
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1. Úvod 
 

Vývoj vodárenství má dlouhou tradici. Na dostatku pitné vody je reálně zaloţena 

celá lidská populace. Sídliště a následně i města se budovala pouze tam, kde této tekutiny 

byl dostatek. V případě válek, mimo vlastních bojových operací, byla vojenská taktika 

zaloţena zvláště při obehnání měst a obcí mimo jiné na zamezení přístupu k vodě nebo 

zničení vodního zdroje. Tato taktika můţe platit i v současné době. Jestliţe v minulosti se 

jednalo především o bodové zdroje (studny), v současnosti s růstem populace je 

zásobování pitnou vodou prováděno z technicky náročných zařízení a u velkých nebo 

středních měst i vodovodů nadmístního významu. S technickou náročností úměrně roste i 

nebezpečí jejich zranitelnosti nebo i úplného dočasného vyřazení z provozu. Vyřazení 

těchto systémů z provozu nebo podstatné sníţení jejich technických parametrů můţe 

způsobit i řada dalších činitelů. Jedním z hlavních činitelů je náhlé podstatné sníţení 

kvality vody z chemických, biologických nebo mikrobiologických příčin na zdroji pitné 

vody, její akumulaci nebo v průběhu distribučního procesu. Jen při pouhém podezření 

(reálném) na zdravotní závadnost vody je nutno systém neprodleně vyřadit z provozu. 

Prodlení by mohlo způsobit rozsáhlé epidemie, jak je v odborné veřejnosti všeobecně 

známo. Například jen v roce 2001 v důsledku různých mimořádných událostí zemřelo 

v Evropě 13,5 tisíce dětí v důsledku poţití závadné vody [4]. Dalším reálným rizikovým 

faktorem, který můţe váţně ohrozit úspěch řešení mimořádné události v oblasti náhradních 

nebo nouzových dodávek vody, případně hašení poţárů, jsou ztráty vody v distribučních 

systémech veřejných vodovodů. Tyto ztráty v ČR v roce 2006 dosahovaly úrovně 20,7% 

realizované vody [12], ale v řadě vodárenských systémů se pohybují na úrovni 30-50%. Při 

narušení zdrojů vody mohou ztráty vody způsobit aţ kolaps v distribuci vody, a tím 

následně ohrozit provoz veřejné infrastruktury včetně strategických objektů, které jsou na 

dodávkách vody z veřejné vodovodní sítě závislé, jako jsou nemocnice, potravinářské 

závody, léčebny atd. 

 

 Váţnou hrozbou v 21. století mohou být pro provozování veřejných vodovodů i 

klimatické změny. Pokud se projeví v předpokládané intenzitě, mohou váţně ohrozit malé 

podzemní i povrchové vodní zdroje a výrazně zkomplikovat dodávky upravených pitných 

vod i z velkých vodárenských soustav. Celosvětová dohoda [13] v současné době stanoví, 
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ţe k ţivotu je dostatečných 1 700 m
3
/osobu/rok, zatímco Česká republika má k dispozici 

1 450 m
3
/osobu/rok, Polsko 1 300 m

3
/osobu/rok a Maďarsko pouze 600 m

3
/osobu/rok. 

 

 Vzhledem k závaţnosti a šíři problematiky nutné k řešení ve 21. století, jsem si pro 

svou diplomovou práci vybrala jeden její segment zabývající se rizikovými faktory 

provozování veřejných vodovodů s moţnostmi jejich eliminace. Jsem přesvědčena, ţe 

svým příspěvkem do této velmi aktuální oblasti jsem schopna částečně přispět řešením 

dosud ne vţdy dostatečně prozkoumanou problematikou v řadě vodárenských společností 

ve vazbě na provozování veřejných vodovodů.   
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2. Cíl práce 
 

 Cílem diplomové práce je analýza hlavních rizikových faktorů dle jednotlivých 

provozních souborů a objektů v systémech veřejných vodovodů. V práci budou posouzena 

jednotlivá rizika, která mohou vzniknout při jímání surových vod určených k úpravě na 

vody pitné, rizika vznikající při její úpravě, akumulaci a distribuci. Rizika budou řešena 

nejen z kvalitativního a kvantitativního hlediska, ale také z hlediska faktorů, které mohou 

ohrozit dodávku vody spotřebitelům při vzniku mimořádných událostí na zdrojích vody 

nebo distribučních systémech. 

 

 V závěrečné části bude diplomová práce obsahovat i návrhy na optimalizaci 

stávajících činností a posouzení základní efektivity ekonomické návratnosti vloţených 

investičních prostředků do potenciálních monitorovacích systémů. 
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3. Přehled stávajících provozních systémů a právního rámce 

jejich provozování 

 

V obecné rovině vodárenství ve světě zaujímá ze strategického hlediska jedno 

z nejdůleţitějších míst národního hospodářství. Od dostatku nebo nedostatku vody se 

odvíjí vznik nebo rozšiřování veřejné infrastruktury státu. Se vzrůstající populací (mimo 

Evropu) i nadále poroste jeho význam. Pokud se vyplní prognózy expertů OSN a zemí 

OECD, můţe být v roce 2050 na zemi cca 12 miliard lidí [20]. Jiţ nyní při 6 mld. trpí 

nedostatkem pitné vody cca 1,9 mld. A do konce roku 2030 se toto číslo má zvýšit aţ na 

6,9 mld. lidí [21]. Největší problémy vzniknou především v Africe, na Středním východě, 

 Číně, Indii a některých částech Jiţní Ameriky, tj. v těch zemích a komunitách, ve kterých 

se současně očekává prudký růst populace. Ani Evropa však při poklesu populace do roku 

2030 o cca 20 milionů lidí nebude v některých zemích ušetřena nedostatku vody. Jedná se 

především o jiţní a některé vnitrozemské státy. Českou republiku zasáhne nedostatek 

zásob pitné vody zřejmě jen okrajově, ale přesto musíme být na tuto alternativu připraveni. 

Jedna z moţností přípravy na potenciální nedostatek vody je její efektivní vyuţívání a 

výstavba provozních vodárenských systémů tak, aby zajišťovaly pitnou vodu pro územní 

celky, kde bude v důsledku klimatických změn scházet. Aby se toto riziko v České 

republice sníţilo na minimum, je oblast vodního hospodářství kodifikována do dvou 

základních zákonů. První zákon č. 254/2001 Sb., o vodách se především zabývá vodami 

jako celkem a mimo jiné definuje ochranu vodních zdrojů. Zákon č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu včetně jeho vyhlášek ukládá majitelům a 

provozovatelům řadu povinností vedoucích k udrţení kvality pitné vody a postupnému 

zlepšování technického stavu vodovodní sítě. 
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3.1 Přehled stávajících vodárenských provozních systémů 
 

3.1.1 Jímání a výroba pitných vod 

 

V České republice se k výrobě pitné vody pouţívá vod z podzemních zdrojů a ze 

zdrojů povrchových. Průměrný poměr vod podzemních k povrchovým činí zpravidla 

30:70% z celkového objemu vody realizované. Řada měst a obcí je však z 90-100% závislá 

pouze na jednom druhu zdroje vody. V České republice bylo například v roce 2006 

odebráno z povrchových zdrojů k úpravě na vodu pitnou 387,88 mil. m
3
 a z podzemních 

zdrojů 319,51 mil. m
3
 surové vody [7]. Pro úpravu na pitné vody jsou především však 

z dikce vodního zákona[14] určeny vody podzemní. Celkově však došlo k odběru ve výši 

379,35 mil. m
3
[7].  Charakteristika odběrů v letech 1985 - 2006 je znázorněna na obrázku 

č. 1. 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Odběry podzemních vod v ČR v letech 1985 – 2006 [7] 

 

Z grafu je zřejmé, ţe odběry vod pro veřejné vodovody kulminovaly v letech 1988 – 1989. 

Od těchto let dochází k meziročnímu poklesu. Sníţení mnoţství odebírané podzemní vody 

má řadu příčin, z nichţ jsou tři hlavní. Prvním důvodem je sníţení mnoţství realizované 

vody v distribučním systému v důsledku zmenšení nefakturované vody o cca 30 – 80% po 

zefektivnění hospodaření vodou.  Druhým důvodem je zrušení řady státních podniků 

s velkými nároky na odběry vody z vodovodní sítě (doly, hutě) nebo sníţení odběru 

v důsledku velmi strmého nárůstu ceny vodného. V období mezi roky 1990 aţ 2008 se 
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zvýšila cena pitné vody u právnických osob z 3,70 Kč na současných průměrných 26,- Kč. 

U fyzických osob dokonce z 0,60 Kč na 26,- Kč. Třetí příčinou je postupné napojování 

územních celků na centrální systémy nadmístního významu v důsledku sníţení hladiny 

podzemních vod nebo její kvality v důsledku působení starých ekologických zátěţí a 

hospodářského vyuţívání pozemků a lesů.  

 

Podzemní vody slouţí především k zásobování obcí a malých měst. Jejich rozloţení 

dle jednotlivých povodí bylo následující: 

 

Tab. 1 Odběry podzemních vod v roce 2006 

odběrateli nad 6 000 m
3
/rok nebo 500 m

3
/měsíc[7] 

 

Povodí Odběr vody (mil. m
3
) 

Povodí Labe 100,20 

Povodí Vltavy 33,70 

Povodí Ohře 48,00 

Povodí Odry 20,30 

Povodí Moravy 116,41 

 

 

 

Z přehledu je zřejmé, ţe severní Čechy a jiţní Morava mají vyšší strategický 

potenciál při vzniku mimořádné situace na centrálních zdrojích. Naopak zvláště u jiţní 

Moravy je zvýšené riziko nedostatku vody při potenciálních klimatických změnách.  

 

Povrchové zdroje pitné vody mají v ČR zcela nezastupitelný význam. Bez těchto 

zdrojů by se nemohla rozvíjet většina měst a současně ani veřejná infrastruktura. Na 

následujícím grafu je znázorněn celkový odběr povrchových vod pro různé účely v letech 

1985 – 2006. 
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Obr. 2 Odběry povrchových vod v ČR v letech 1985 – 2006 [7] 

 

Z podobných příčin jako u podzemních vod se sniţují i odběry vod povrchových. 

Ke sníţení mnoţství dochází i při zvyšování počtu obyvatel napojených na veřejné 

vodovody zásobovaných z povrchových zdrojů. Sniţování odběrů však jiţ zřejmě dosáhlo 

dna a postupně se bude v následujících letech zvyšovat. 

 

Zcela strategickou surovinou jsou povrchové vody pro Středočeský kraj a severní 

Moravu. I u ostatních regionů ČR však mají nezastupitelný význam, viz přehled odběru 

vody v jednotlivých povodích: 

 

Tab. 2 Odběry povrchových vod v roce 2006 

odběrateli nad 6 000 m
3
/rok nebo 500 m

3
/měsíc [7] 

 

Povodí Odběr vody (mil. m
3
) 

Povodí Labe 46,60 

Povodí Vltavy 164,40 

Povodí Ohře 55,60 

Povodí Odry 79,20 

Povodí Moravy 42,08 

 

 

V ČR bylo v roce 2006 zásobováno z veřejných vodovodů téměř 9,5 mil. obyvatel 

[7], tj. 92,4% a tento poměr se meziročně zvyšuje. Nejvyšší podíl je v Praze (99,2%) a 

v Karlovarském kraji (98,4%). Nejniţší podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou je 

v kraji Plzeňském (82,4%) a Středočeském (82,8%). I přes zvyšování počtu obyvatel 
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zásobovaných z veřejných vodovodů však jiţ od roku 1987 klesá mnoţství vody 

realizované v zásobovacích systémech. Její pokles je znázorněn na následujícím grafu. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Vývoj počtu zásobovaných obyvatel a specifické potřeby vody fakturované v letech 1989 a 

1997 – 2006 [7] 

 

 

Daný vývoj poklesu realizované vody je pro řadu systémů velmi rizikový a můţe 

působit jejich provozovatelům značné problémy v oblasti kvalitativních parametrů. Jejich 

přehled bude součástí kapitoly číslo 4. 
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3.1.2 Distribuce pitných vod 

 

Vyrobit kvalitní pitnou vodu v České republice není technickým problémem.  Tento 

faktor zvyšuje ještě zákonné opatření [15] které stanovuje, ze kterých surových vod a za 

jakých podmínek lze pitnou vodu ze surové vody vyrábět. Váţným, velmi častým 

problémem je však udržet její kvalitu po celou dobu její distribuce. Podrobně se budu 

těmito rizikovými faktory zabývat v kapitole číslo 5 a v kapitole číslo 6 i moţnostmi, jak 

v rámci technických opatření vodárenských společností tato rizika eliminovat na 

přijatelnou úroveň.  

 

Jedním ze základních předpokladů zajištění trvalé kvality distribuované vody je 

však konfigurace umístění zdroje vody od spotřebiště a jeho vzdálenost. V reálné praxi lze 

rozdělit veřejné vodovody do dvou skupin dle jejich významu: 

 

 nadmístní, 

 místní. 

 

Z těchto dvou skupin můţe vnikat, a často vzniká, řada kombinací především u 

velkých měst nebo u středních a malých měst a obcí, které nemají dostatečný vlastní zdroj 

pitné vody.  

 

Nadmístní zdroj pitné vody 

 

Za nadmístní zdroj pitné vody se povaţují vodárenské soustavy zpravidla s vodou 

z povrchových zdrojů (vodárenské nádrţe), které dodávají pitnou vodu do několika krajů 

nebo měst a obcí. K největším vodárenským soustavám nadmístního významu patří: 

 

 Severočeská vodárenská společnost a.s. 

 Vodní dílo Ţelivka 

 

 

 

Schématicky lze zdroj nadmístního významu znázornit následujícím způsobem: 
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Obr. 4 Zdroj nadmístního významu 

 

Vodárenské soustavy mají pro zásobování v České republice zcela nezastupitelný 

význam především v oblastech se sníţeným objemem zásob podzemní vody nebo velkou 

koncentrací obyvatelstva, popřípadě průmyslu. Mimo těchto kladných vlastností jsou to 

však objekty se zvýšenou zranitelností při průmyslových haváriích, válečných stavech 

nebo teroristických činech. Podrobněji o daných rizicích bude pojednávat kapitola číslo 4. 

 

Místní zdroje pitné vody 

 

 Místní zdroje pitné vody jsou zpravidla určeny jen pro spotřebiště středního a 

malého rozsahu. Výjimkou je v ČR podzemní zdroj pro město Brno, který svou kapacitou 

pokrývá nejen spotřebu města, ale částečně zásobuje i přilehlé území k tomuto zdroji. 

Vodními zdroji místního významu jsou především podzemní vody, výjimečně ještě voda 

povrchová jímaná přímo z vodotečí nebo jako infiltrovaná ze studní v blízkosti recipientu. 

 

  

Schématicky lze zdroj místního významu znázornit následujícím způsobem: 
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Obr. 5 Zdroj místního významu 

 

Vodní zdroj podzemní vody ve většině případů splňuje mezní limity stanovené pro 

pitnou vodu v chemických, biologických a mikrobiologických ukazatelích. Proto stačí 

z bezpečnostních důvodů před jejím odtokem do distribuční sítě jej zdravotně zabezpečit. 

Podzemní voda má mimořádný význam pro distribuční síť. Význam spočívá především 

v technicko – provozních opatřeních, která musí majitel nebo provozovatel vodovodní sítě 

uskutečňovat v průběhu distribuce pitné vody na technicko – provozních objektech 

systému. Patří k nim především následující objekty: 

 

 akumulace vod, 

 přivaděče, 

 vodovodní síť, 

 přerušovací komory, 

 redukční stanice, 

 tlakové stanice, 

 monitorovací objekty, vodovodní přípojky. 

 

Akumulace vod 
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Účelem vodojemů je vyrovnání denní nerovnoměrnosti odběrů, udrţení zásob 

poţární vody, nastavení plynulé hydrostatické tlakové čáry. U distribučních sítí s přímou 

výrobou vody, zpravidla z podzemního zdroje s čerpáním přímo nebo prostřednictvím 

vodojemu do systému, umoţnění plynulé výroby a tím i poţadované kvality. Dle 

konfigurace terénu mají různá konstrukční řešení. 

A) Věţový vodojem 

  

B) Zemní vodojem   B) Zemní vodojem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Vodojemy: A) Věţový vodojem, B) zemní vodojem [8] 

 

Přivaděče 

 

Přivaděče pitných vod jsou konstruovány tak, aby převedly poţadované mnoţství 

vod od nadmístního nebo místního zdroje do řady spotřebišť nebo jednoho spotřebiště. 

V dimenzích do DN 500 mm včetně jsou stavěny převáţně z litinových trub, které jsou pro 

tyto účely nejvhodnějším materiálem. V dimenzích nad DN 500 mm jsou budovány 

z ocelových trub. Vzhledem k výrazným rizikům následné koroze musí být v celém úseku 

katodicky chráněny. U přivaděčů do DN 300 mm lze pouţít i plastových trub. Zde však 

vzniká výrazné riziko sníţení moţnosti vyhledání skrytých ztrát vody při zjištění sníţené 
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účinnosti sítě. Z tlakového hlediska bývají stavěny dle nivelety terénu převáţně na tlak do 

1,6 MPa.  

 

Vodovodní síť 

 

Účelem vodovodní sítě je rozvedení pitné vody z akumulace nebo přímo 

z přivaděče ve spotřebišti aţ do vodovodních přípojek jednotlivým odběratelům. Tvoří ji 

různé typy distribuční sítě ve vztahu k charakteru zástavby a dislokaci odběrných míst. 

Nejjednodušší z provozního hlediska je okruhová síť, viz obrázek č. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Vzorové schéma okruhové vodovodní sítě [16] 

 

 

Tento systém vodovodní sítě zvyšuje variabilitu pro provozovatele a spotřebitele 

především v případě poruch tím, ţe je moţno vyloučit z provozu jen nejkratší úsek 

poškozené sítě a tím počet obyvatel závislých na následném náhradním zásobování vodou. 

Současně se i podstatně zvyšuje poţární zabezpečení objektů a vyšší její hydraulická 

účinnost při bodovém poţárním odběru. Druhým základním typem distribučních 

vodovodních sítí je systém větevný, viz obrázek č. 8. 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Vzorové schéma větevné vodovodní sítě [2] 

 

Daný systém výstavby vodovodní sítě je sice výrazně levnější při pořizovacích 

nákladech stavby, ale má řadu provozních a bezpečnostních nevýhod. K hlavním patří 

vyšší provozní náklady při provozování (časté periodické proplachy koncovek vodovodní 

sítě), vyšší nebezpečí přerušení dodávky vody a potřeba náhradního zásobování a časté 

sníţení kvality vody na konci větví.  

 

Třetím základním typem je kombinace obou uvedených systémů, viz obrázek č. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Vzorové schéma kombinované vodovodní sítě [2] 
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Přerušovací komory 

 

Smyslem výstavby tohoto typu zařízení je poţadované vhodné přerušení 

hydrostatické a hydrodynamické tlakové čáry. Pouţívá se převáţně na přivaděčích 

s vysokými rozdíly nivelety terénu mezi zdrojem vody, úpravnou a spotřebištěm. 

V současné době bývá často nahrazováno redukční stanicí. 

 

Redukční stanice 

 

Mají stejný účel jako přerušovací komory. Jejich výhodou je variabilní moţnost 

nastavovat nové tlakové hodnoty dle provozních potřeb, například při zvýšení počtu 

podlaţí domů ve spotřebišti nebo sníţení hydraulické účinnosti vodovodní sítě. 

 

Tlakové stanice 

 

Opakem funkce přerušovacích komor nebo redukčních stanic jsou tlakové stanice. 

Budují se tam, kde například původní hydrodynamický tlak nesplňuje podmínky zákona č. 

274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu nebo dodávce pitné vody 

do výškových objektů. Základní uspořádání tlakové stanice je znázorněno na následujícím 

obrázku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Tlaková stanice [9] 
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Slabým místem všech tlakových nebo posilovacích stanic je jejich 100% závislost 

na dodávkách elektrické energie pro čerpadla. Při jejím potenciálním výpadku dochází 

ihned i k přerušení dodávky vody. Z těchto důvodů doporučuji u výškových objektů 

výrazně závislých na přímé dodávce tlakové vody, například nemocnice, současně se 

stavbou tlakové stanice vybudovat rezervní elektrickou přípojku z jiného pásma 

elektrorozvodné sítě nebo zabudovat do systému diesel-elektrický agregát. 

 

Monitorovací objekty 

 

Jedná se o poměrně nové stavby budované na vodovodní síti s cílem získat řadu 

provozních hodnot nutných k ekonomickému provozování distribučního systému. Sledují 

se především průtokové a tlakové veličiny, viz obrázek č. 11. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Schéma systémového řízení procesů výroby a distribuce vod 
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Daný moderní systém sledování a řízení výrobních a distribučních procesů na 

veřejných vodovodech zvyšuje svůj význam při vzniku mimořádné události velkého 

významu. Současně umocňuje, jak je uvedeno na obrázku číslo 12, sledovat a závislost 

hydrodynamické tlakové čáry na průtoku vody ve vodovodních řadech nebo 

monitorovacích zónách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Závislost tlaku na průtoku vody [3] 

 

 

Podrobněji o těchto objektech bude pro jejich mimořádný význam k sníţení 

rizikových faktorů na vodovodní síti pojednáno v kapitole 5. 

 

Vodovodní přípojky 

 

Vodovodní přípojky nejsou sice dle současné právní úpravy na úseku vodovodní 

sítě součástí veřejných vodovodů, ale tvoří s nimi integrální součást. Řada rizik vzniká 

nejen na vlastní vodovodní síti, ale i na vodovodních přípojkách. Podrobněji budou tato 

rizika analyzována v kapitole číslo 5. 
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Obr. 13 Schéma vodovodní přípojky [22]  
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4. Hlavní rizikové oblasti veřejných vodovodů 
 

Provozování veřejných vodovodů můţe být z řady hledisek při nedodrţení 

základních zásad bezpečnosti a provozní kázně velmi rizikovým faktorem s negativními 

dopady na zdraví a ţivoty lidí. Stále dochází ve světě, v Evropě i v České republice k řadě 

mimořádných událostí s váţnými dopady na zdraví lidí nebo i jejich ţivoty. Jen v roce 

2001 zemřelo v Evropě 14,5 tisíce dětí do 14 let na následky poţití závadné vody. Jiţ tam 

je [4] S nedostatkem vody v 21. století v důsledku potenciálních klimatických změn se 

zvýší počet osob ohroţených vodním stresem aţ na 3,9 milionu lidí. [Zpráva OECD rok 

2008]. Evropa i ČR bude sice tímto jevem zasaţena méně, avšak i jiţ nyní je totální 

nedostatek vody v Portugalsku (Barcelona), kde se musí pitná voda dováţet lodní 

dopravou ze zahraničí a v řadě dalších zemí, ke kterým patří Itálie, Řecko, Španělsko a 

další. I v ČR jsou místa s nedostatkem zásob pitné vody. Varujícím signálem pro 

vodohospodáře a majitele vodárenských systémů je jiţ potvrzená informace, ţe meziročně 

se tyto, především podzemní zásoby, sniţují. Se sniţováním objemu podzemních vod se u 

nich projevuje i zvýšené zatíţení především anorganickými látkami, které bez její další 

úpravy by jiţ nesplňovaly mezní limity kladené na kvalitu pitné vody. Mezi hlavní rizika 

dle jednotlivých provozních souborů patří: 

 

4.1 Zdroje surových vod 
 

K hlavním zdrojům zásob surové vody určené k výrobě na vody pitné patří 

podzemní vody a vody povrchové akumulované převáţně ve vodárenských nádrţích. 

 

4.1.1 Podzemní vody 

 

Podzemní vody jsou prioritně ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách určeny k úpravě 

na vodu pitnou. Dle téhoţ zákona jsou jejich skutečná i potenciální prameniště s odběry 

přesahujícími 10 000 m
3
/rok chráněny pásmy hygienické ochrany (PHO). Za hlavní rizika, 

která mohou tyto zdroje ohrozit lze povaţovat [3] : 
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 kontaminace podzemních vod ze starých ekologických zátěţí a následná infiltrace 

prameniště, 

 potenciální infiltrace odpadních vod do vod podzemních z kanalizačních systémů, 

septiků a netěsných ţump, 

 infiltrace organického a anorganického znečištění z povrchových vod – potoky, 

řeky, 

 znečišťování a kontaminace půdy a následné splachy do pramenišť nebo infiltrace 

do zvodnělých vrstev. 

 

Po přechodném období sniţování těchto rizikových faktorů se z důvodů zpoţďování 

investic do obnovy veřejné infrastruktury (stavba kanalizací, ČOV, likvidace stávajících 

ţump a septiků atd.) situace opět zhoršuje, především u pramenišť, která se nacházejí 

v blízkosti zastavěných území.  

 

4.1.2 Povrchové vody 

 

Povrchové zdroje svou zranitelností umoţňují řadu různých druhů jejich vyuţívání 

jímání. V hornatých oblastech České republiky jsou především na horních tocích řek 

budovány přehrady s jednoúčelovým nebo víceúčelovým vyuţitím. S jednoúčelovým 

vyuţitím navíc s přidanou hodnotou ochrany před povodněmi se jedná o vodárenské 

nádrţe. V rovinatých územích a dolních tocích řek je moţno tyto povrchové vody jímat 

přímo ve vodotečích, břehových jímadlech nebo v zářezech, popřípadě studních 

s infiltrovanou vodou z recipientů. Ochrana těchto zdrojů se podobně jako u zdrojů 

podzemních vod zajišťuje prostřednictvím PHO. I přes tuto pasivní ochranu vzniká řada 

rizik a za hlavní lze povaţovat [3] : 

 

 bodové zdroje znečištění (městské a průmyslové), 

 nebodové zdroje, které zahrnují plošné znečištění převáţně zemědělsky 

obhospodařovaných ploch, 

 difúzní (rozptýlené) zdroje znečištění, ve většině případů neevidované, 

 nebodové zdroje vzniklé petrografickou a mineralogickou skladbou hornin povodí. 
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Rizika pro povrchové zdroje jsou podobná jako u podzemních zdrojů. Základní rozdíl 

však spatřuji v moţnosti jejich včasného zjištění, především vizuální kontrolou a tím i 

sníţení rozsahu kontaminace neţ se rozvine do obtíţně technicky zvládnutelných rozměrů. 

 

4.2 Úpravny pitných vod 
 

Za vodu upravenou se ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

povaţují i vody pouze zdravotně zabezpečené, tj. nejen technologické úpravny vod, ale i 

čerpací stanice z rozptýlených zdrojů podzemních vod. Rizikové faktory u těchto zařízení 

lze povaţovat ve srovnání s jinými vodárenskými systémy za malé. Přesto reálný ţivot a 

provoz těchto zařízení vykazuje i havárie ohroţující zdraví nebo ţivoty spotřebitelů. [4] 

Výrazná rizika hrozí především při technologické nekázni, špatném skladování a 

dávkování chemikálií do vody nebo práci v oblasti chlorového hospodářství. 

 

4.3 Distribuční síť pitných vod 

 

Distribuční síť vodárenského systému je závažným rizikem sekundární a 

terciální kontaminace jednotlivých objektů a celků. [3]. Systémově je vhodné rozdělit 

distribuční systém z hlediska provozního i stupně rizik do následujících oblastí: 

 

 vodojemy, 

 přivaděče, 

 rozvodné vodovodní řady, 

 vodovodní přípojky. 
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4.3.1 Vodojemy 

 

Vodojemy, bez ohledu na své konstrukční řešení a umístění, mohou způsobovat 

sníţení kvality pitné vody, nebo dokonce být příčinou kontaminace vody organickými 

látkami z následujících důvodů: 

 

 biologické znečištění pitné vody po vniknutí ţivočichů do akumulačního prostoru 

větracími nebo jinými otvory, 

 mikrobiologické znečištění vody v důsledku akumulace zdravotního zabezpečení 

po uvolnění volného chloru z vody, 

 dlouhé zdrţení vody při předimenzovanosti vodojemu. 

 

Dalším rizikovým faktorem vodojemů je zpravidla jejich poměrně velká odloučenost 

od zastavěného území. Zde stále častěji vzniká nebezpečí úmyslného poškozování 

kovových zařízení a jejich odcizení.  Z větší části se tato nevýhoda můţe eliminovat 

různými typy monitorovacích zařízení snímajících vstup do objektů a jejich bezprostřední 

okolí. 

 

4.3.2 Přivaděče 

 

U přivaděčů pitných vod při jejich provozování můţe vzniknout řada potenciálních 

rizik. Rizika jsou z části závislá na druhu pouţitého materiálu pro trubní systémy, délce 

přivaděče, jeho dimenzi a rychlosti proudění vody v potrubí. K hlavním rizikům patří: 

 

 riziko závaţného nárůstu inkrustací na vnitřních stěnách potrubí, zvláště u 

předimenzovaných přivaděčů v protispádových úsecích, 

 při poruchách řadů vzniká reálné riziko vniknutí organických a anorganických látek 

do potrubí a tím znečištění dosud zdravotně nezávadného prostředí určeného pro 

převod pitné vody. 

 

U přivaděčů se daná rizika umocňují tím, ţe takto znečištěná voda můţe znečistit vodu 

v centrálních vodojemech nebo se dostat ve velkém mnoţství přímo do distribuční sítě. 
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4.3.3 Rozvodné vodovodní řady 

 

Distribuční síť vodárenského systému je závaţným potenciálním rizikem 

sekundární a terciální kontaminace.[3] Riziko se zvyšuje nebo sniţuje dle mého názoru 

v závislosti na technickém uspořádání sítě. Vyšší rizika vznikají u větevného systému, 

zvlášť v jejich koncových částech, nebo výrazné její předimenzovanosti v důsledku 

podstatného sníţení bodových nebo plošných odběrů, viz obrázek : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Vývoj spotřeby energetického závodu [2] 

 

K dalším hlavním rizikům patří: 

 

 velmi časté poruchy trubních řadů, při kterých téměř vţdy vniká zemina, splachy 

z ropných látek z komunikací, popř. i fekální znečištění z vnějšího prostředí do 

potrubí, 

 reálně téměř nemoţný účinný systém proplachu pro nedostatek vhodných zařízení 

pro tyto účely, 

 výrazně ztíţená moţnost následné desinfekce potrubí z řady důvodů, mimo jiné 

proto, ţe hrozí riziko přítoku silně desinfikované vody určené k zdravotnímu 

zabezpečení kontaminovaných vnitřních stěn do neuzavřených přípojek a následně 

ke spotřebiteli, 

 nebezpeční přítoku uţitkové vody do vody pitné při chybném propojení těchto 

dvou rozdílných systémů. 
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Velké technické riziko spatřuji i v tom, ţe ani nyní se při výstavbě nových rozvodných 

systémů jiţ v projektové části dostatečně nevytváří podmínky eliminující výše uvedená 

rizika. Především se jedná o moţnost provedení účinné desinfekce kontaminovaného řadu 

a jeho následného uvedení do stavu odpovídajícímu limitním hodnotám pitné vody. 

 

4.3.4 Vodovodní přípojky 

 

I kdyţ vodovodní přípojky nejsou součástí veřejných vodovodů, ale součástí 

připojovaných nemovitostí, přesto však ve skutečnosti svým přímým propojením 

s vodovodními řady tvoří jeho integrální součást. Z těchto důvodů mohou vytvářet v širším 

pojetí pro veřejné vodovody tato rizika: 

 

 při pouţívání přídavných technických zařízení (například čerpadla) vniknutí teplé 

vody z míchacích baterií, praček atd. do veřejné sítě, 

 u dlouhých, dlouhodobě nepouţívaných přípojek hrozí reálné nebezpečí, ţe při 

vypuštění vody z vodovodního řadu v důsledku opravy dojde ke kontaminaci 

potrubí závadnou vodou z vodovodní přípojky. 

 

K dalším rizikům můţe patřit i výjimečně pouţívání trubního materiálu, který nemá atesty 

pro styk s pitnou vodou, nebo nesprávně provedená montáţ přípojky s opomenutím zásad 

jejich montáţe. 

 

4.4 Shrnutí hlavních rizikových faktorů na distribučních systémech 
 

Z jednotlivých bodů kapitoly 4 vyplývá, ţe kaţdá distribuční síť veřejných 

vodovodů, včetně jejich zdrojů a úpraven vod, má řadu rizikových faktorů, které mohou 

mít váţné následky pro jejich uţivatele. Daná rizika vnikají nejen při „přebytku“ pitné 

vody v důsledku současného častého předimenzování systémů, ale i při nedostatku vody, 

například ve zdrojích v důsledku potenciálního dlouhodobého suchého období. Řada z nich 

je způsobena přírodními vlivy. V těchto zařízeních lze ve většině případů provést k jejich 

eliminaci pouze technická opatření. Bývají předvídatelná a jiţ z průzkumů pramenišť 

známá nebo je lze často zjistit i z monitorovacích systémů. 
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Rizika vznikající v důsledku provozování, havárií nebo technologické nekázně jsou 

častější a mají i téměř vţdy větší negativní dopady. Bránit se proti těmto faktorům mohou 

majitelé nebo provozovatelé veřejných vodovodů jejich znalostí, zvýšením odborného 

dohledu a pouţíváním nových metod řízení vyplývajících z monitoringu dějů a on-line 

přenosů mezních technologických hodnot na dispečinky a následným rychlým odstraněním 

závad. 

 

Zcela výjimečně však mohou na veřejných vodárenských systémech vznikat rizika 

vyplývající z přírodních příčin. Z široké škály moţností u těchto systémů patří 

k nejdůleţitějším povodně. Povodňové stavy mohou poškodit nebo i krátkodobě vyřadit 

z provozu zdroje vody a při nevhodné konstrukci nebo umístění shybky, případně 

přemostění vodotečí. 
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5. Návrh alternativních možností snížení negativních vlivů a 

rizik na vodárenské systémy 

  

V kaţdé společnosti existuje část infrastruktury, která má rozhodující význam pro 

její fungování. Tato infrastruktura se označuje jako ţivotně důleţitá [5], respektive 

kritická. Úkolem společnosti je tuto infrastrukturu ochránit tak, aby fungovala za jakékoliv 

situace, tj. ve standardních nebo kritických podmínkách. Vodárenské systémy veřejných 

vodovodů do této kategorie kritické infrastruktury zcela jednoznačně patří. 

 

V ČR se za veřejnou infrastrukturu [17] rozumí pozemky, stavby, zařízení, a to: 

 

 dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních 

cest, letišť a s nimi související zařízení; 

 

 technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související 

zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny 

odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické 

vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační 

zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody; 

 

 občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky slouţící například pro 

vzdělávání a výchovu, sociální sluţby a péči o rodiny, zdravotní sluţby, kulturu, 

veřejnou správu, ochranu obyvatelstva; 

 

 veřejné prostranství, zřizované nebo uţívané ve veřejném zájmu [17]. 

 

Vzhledem k tomu, ţe trvale hrozí u technické infrastruktury, která je součástí veřejné 

infrastruktury, různé druhy rizik, které mohou mít mimořádně negativní dopad na běţný 

ţivot lidí, výrobu potravin, chod zdravotní sluţeb apod., musíme s touto alternativou 

počítat. Riziko jako takové je neodstranitelné. To je skutečnost, se kterou se musíme 

smířit, protoţe vţdy nám zůstane tzv. zbytkové riziko. [5] Vzhledem k této definici rizika 
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musí být naší snahou alespoň riziko z části ovládat nebo i řídit.  Jak řídit riziko lze vyjádřit 

v následujícím schématu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Řízení rizika [5] 

 

 

 Ze schématu vyplývá, ţe za určitých podmínek lze jakékoliv riziko eliminovat 

na nejmenší možnou únosnou míru. Pro kaţdé, například vodotechnické zařízení nebo 

objekt, bude přijatelná míra rizika představovat jinou limitu. Zcela jinou míru při jeho 

posuzování budou mít objekty převáţně místního významu, kde lze ve většině případů 

zajistit náhradní nebo nouzové dodávky pitné vody z jiných zdrojů nebo technickými 

prostředky, neţ vodárenské systémy nadmístního významu s negativními dopady na 

rozsáhlá obydlená území. 
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5.1 Přístupy k ochraně kritických infrastruktur 
 

 Zásadním zlomem k přístupu k ochraně subjektů kritické infrastruktury se stal 

teroristický útok z 11. září 2001 v USA. Po tomto útoku si řada států uvědomila, ţe 

neexistuje relativní bezpečnost a nezranitelnost objektů a to ani v souvislosti s kritériem 

vzdálenosti od potenciálních nepřátelských států. Navíc nebezpečí plynoucí 

z nepřátelských států vlivem válečného konfliktu se zeměmi NATO na jejich území je 

velmi malé, vzhledem k vysoké vojenské převaze těchto států. Tyto státy, nebo různé 

teroristické skupiny, však mají v rukou zbraň, které ţádný stát na světě se neumí zcela 

účinně bránit. Touto zbraní jsou teroristické akce, namířené především na objekty veřejné 

infrastruktury. Na základě tohoto zjištění proto země NATO z široké škály subjektů 

veřejné infrastruktury vyčlenily oblasti, které jsou nejdůleţitější pro fungování státu. 

V České republice, na základě Usnesení bezpečnostní rady státu, [18] byly zařazeny do 

této infrastruktury následující oblasti: 

 

 energetika, 

 vodní hospodářství, 

 potravinářství a zemědělství, 

 zdravotní péče, 

 doprava, 

 komunikační a dopravní systémy, 

 bankovnictví a finanční sektor, 

 nouzové sluţby, 

 veřejná správa. 

 

Seznam odvětví evropské kritické infrastruktury je rozšířen ve srovnání s českým 

seznamem o poloţky „Vesmír a Výzkumná zařízení“. Rozšíření seznamu o tyto oblasti je 

symetrické s ambicemi některých evropských států, podílejících se významně na průzkumu 

a vyuţívání vesmíru pro různé mírové nebo válečné účely. 
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Jak však vyplývá ze seznamu naší národní kritické infrastruktury, je vodní hospodářství 

zařazeno na druhé místo za energetiku. Společně s energetikou tvoří páteř této 

infrastruktury. Její vyřazení ve větší míře vţdy a bez výjimky můţe paralyzovat chod 

zbývající kritické, popř. i zbytku veřejné infrastruktury. Abychom tato rizika alespoň 

z větší části eliminovali, je vhodné při zvaţování rizik vybrat některou formu analýz. Pro 

objektové a liniové stavby, ke kterým patří i veřejné vodovody, je vhodné pouţít například 

síťovou analýzu. Mezi základní metody síťové analýzy patří deterministické metody 

kritické cesty CPM, její modifikace CPM – GE, dále pak stochastické metody MPM, 

PERT, GERT [5] . 

 

Cílem síťové analýzy je hledání kritické cesty. Síťová analýza se skládá z uzlů a jejich 

spojnic, které jsou převedeny na matematický model, který je řešen zvoleným algoritmem. 

Základní schéma síťové analýzy je znázorněno následujícím způsobem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Ukázka síťového grafu [5] 

 

  

V síťovém grafu je moţno ke kaţdé spojnici přiřadit i časovou hodnotu, která 

představuje délku trvání té které části. Základními pojmy v síťové analýze jsou 

acykličnost, činnost, orientace, spojnice, uzel a událost. Acykličnost je základní 

podmínkou pro řešení síťového modelu kritické cesty. K vlastnímu řešení se přistupuje 

v okamţiku, kdy je sestaven síťový model. Síťový model můţe mít vţdy jeden počátek a 

jeden konec. Pokud tuto podmínku nelze splnit, síťový model se doplňuje novými 

fiktivními uzly. Současně musí platit podmínka, ţe pořadové číslo kteréhokoliv uzlu musí 
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být niţší, neţ pořadové číslo koncového uzlu. Pokud tato podmínka není splněna, je nutno 

uzly přepočítat. K přečíslování lze pouţít např. Fordům algoritmus přečíslování uzlů [5]. 

5.2 Možnosti eliminace rizik vodárenských systémů 
 

 Jak vyplynulo z kapitoly číslo 3, na vodárenských systémech veřejných vodovodů 

vzniká celá řada kritických míst, na nichţ můţe dojít za určitých okolností k mimořádné 

události, která naruší výrobní cyklus nebo můţe vést aţ k úplnému přerušení její dodávky 

spotřebiteli. Váha rizik se vţdy odvíjí dle významu technologického celku, jeho vztahu 

k distribučnímu systému a moţností zajistit náhradní způsoby dodávky pitné vody v čase a 

dostatečném mnoţství. Pro velkou různorodost a charakter zařízení je vhodné moţnosti 

eliminace rizik strukturovat posloupně od zdroje vody aţ do úrovně její předávky daným 

subjektům výčtovou metodou, kterou však lze dle potřeby zpracovávat i řadou dalších 

metod. Volba konečné metody je závislá na další formě její aplikace buď pro provozní 

účely nebo sestavení plánů krizové připravenosti daného subjektu. U samosprávných 

orgánů můţe slouţit i pro zpracování krizových plánů. Předpokladem jejího dalšího 

zpracování je však vţdy primární definování moţností sníţení následků události 

v cyklickém systému. 

 

Diplomová práce se zabývá definováním rizik a jejich eliminace výčtovou metodou 

strukturovanou posloupně od zdrojů vody aţ po vodovodní přípojky. 

 

5.2.1 Zdroje vody 

 

 Zdroje vody byly, jsou a budou svým charakterem poměrně snadno zranitelným 

vodárenským systémem. Sníţit jejich zranitelnost je moţno zajistit následujícím 

způsobem: 

 

 při zpracování návrhu vyhlášení PHO striktně respektovat místní geografické a 

geologické podmínky, 

 provést důkladný průzkum dané oblasti se zaměřením na vyhledání potenciálních 

starých ekologických zátěţí a historických skládek komunálního a především 

průmyslového odpadu, 
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 u povrchových zdrojů provést průzkum rizikových zdrojů znečištění i výrazně za 

hranice předpokládaného pásma hygienické ochrany, 

 v případě, ţe zdroj vody je důleţitým pro zajištění dodávky vody do spotřebiště, 

navrhnout výstavbu monitorovacích vrtů s cílem moţnosti sledování vývoje kvality 

vody, 

 v kritických rizikových místech u bodových zdrojů znečištění vybudovat i 

Milánské stěny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Milánské stěny [10] 
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K sníţení rizika a jeho následků patří k nejdůleţitějším aspektům včasné zjištěné 

ohroţení vodního zdroje, charakter znečištění a chemické sloţení kontaminující látky. Na 

základě podrobné znalosti rizik, která vodním zdrojům potenciálně hrozí, je vhodné, aby 

provozovatel měl připraveny i technické prostředky k jejich likvidaci, nebo dohodnutou 

kooperaci se subjekty, které mohou provádět likvidační práce. 

 

5.2.2 Úpravny vod 

 

 Úpravny pitných vod jako technologické celky nevyţadují speciální opatření 

z hlediska sníţení rizikových faktorů na jejich výsledný produkt, tj. pitnou vodu, nebo 

negativního vlivu na ekosystémy. V této oblasti je moţno kritické výrobní procesy 

automatizovat za účelem sníţení chyb způsobených lidským činitelem a nastavit 

monitorování mezních veličin s dostatečným předstihem, nutným k potenciálnímu zásahu. 

 

 Pro sníţení hlavního bezpečnostního rizika těchto objektů, tj. chlorového 

hospodářství, doporučuji vţdy zpracovat plány krizové připravenosti. Tyto plány by měly 

mít grafickou část s vyznačením příjezdových a liniových cest, prostor s vyznačením 

intenzity působení uniklého chloru a automatického hlasového zařízení k varování 

obyvatel o úniku chloru. V textové části by měly být vţdy uvedeny mimo základních 

charakteristik i aktualizované systémy spojení na jednotky poţární ochrany Integrovaného 

záchranného systému. Pro zvýšení povědomí zaměstnanců a jejich automatických návyků, 

je dle mého názoru vhodné provádět alespoň 1x ročně praktický nácvik činnosti při úniku 

chloru z úpravny vod. 

 

5.2.3 Přivaděče pitných vod 

 

 Minimalizovat potenciální rizika na přivaděčích musí být u kaţdého provozovatele 

veřejných vodovodů primární zásadou. Pokud by došlo ke kontaminaci vody z jakýchkoli 

příčin jiţ na přivaděči, rychle se tato kontaminace dostane do akumulací nebo distribuční 

sítě. V takovém případě se stává jiţ obtíţně zvládnutelnou a reálně se stane krizovým 

stavem. K zabránění této alternativy je vhodné provádět následující opatření: 
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 vybudovat kontinuální monitorovací zařízení zdravotního zabezpečení vody, 

zvláště u přivaděčů nadmístního významu nebo dlouhých přivaděčů místního 

významu, 

 sledovat délku zdrţení vody a rychlost jejího proudění. Dle výsledků přijmout 

opatření
1
, nebo postupně redimenzovat potrubí

2
, 

 po haváriích a téměř vţdy průniku anorganických a organických látek do potrubí, 

provést důsledný proplach a desinfekci úseku ohroţeného danou kontaminací, 

 u přivaděčů, které hydraulicky nesplňují poţadované hodnoty, nastavit „pulzní 

reţim proudění vod“ [3] za účelem zvýšení kvality pitné vody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Příklad pulzního proudění na přivaděči [2] 

 

 

Podobně jako u zdrojů vody rychlost zjištění rizika a zásahu můţe být často 

limitujícím faktorem rozsahu mimořádné situace a jejich následků. Pro zvládnutí události 

by však provozovatel měl mít zpracovány operační plány, včetně pouţití technických 

prostředků. 

 

 

                                                 
1
 proplachy 

2
 Investiční charakter 



34 

 

5.2.4 Akumulace pitných vod 

 

Různé typy vodojemů, jak bylo uvedeno v kapitole 4, jsou výrazným potenciálním 

zdrojem změny kvality distribuované pitné vody. Rizikům se nedá zcela zabránit, 

především z důvodů, ţe se jedná reálně o jediné systémy s otevřenou hladinou a relativně 

snadným, především organickým, znečištěním vody. K sníţení tohoto rizika doporučuji 

přijmout následující opatření: 

 

 několikanásobným jištěním zabránit vniknutí ţivočichů do pitné vody přes větrací 

otvory, 

 zajistit rovnoměrné promíchání akumulovaných vod vhodným umístěním jejího 

přítoku a odtoku, 

 v případě současného předimenzování vodojemu po poklesu její spotřeby, 

doporučuji dynamické nastavování mnoţství akumulované vody v závislosti na 

jejím odběru, 

 dle potřeby zváţit vybudování dochlorovacího zařízení pro zajištění zdravotního 

zabezpečení vody před sekundárním znečištěním v distribuční síti. 

 

Dle místní potřeby a rizika vzniku jiného typu mimořádné události je vhodné pro 

sníţení rizik budovat řadu dalších operativních prostředků a vytvářet další, většinou 

pasivní opatření. Nesmí se však ani opomíjet zanedbávaná provozní opatření, jako je 

pravidelné čištění stěn vodojemů, odstraňování inkrustace a desinfekce celého 

akumulačního prostoru. 

 

5.2.5 Rozvodné vodovodní řady 

 

Sníţení potenciálních rizik z následné kontaminace distribuované pitné vody ve 

vodovodní síti patří k největším problémům vodárenských společností [19]. Například 

k nejnebezpečnějším reálným rizikům vzniku hromadného onemocnění a tím i 

mimořádným událostem patří průnik následujících bakterií do dodávané pitné vody[4]. 

Salmonella typhimurium, Schigella dysenteriare (faciální úplavice), Escherichia coli 

v patogenní podobě a řada virů hepatitidy A, E a F. Většina uvedených nebezpečí vzniká 

podceněním skutečnosti, ţe pitná voda je poţivatina s velkou schopností absorbovat do 
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sebe velmi rychle řadu různých látek a technologickou nekázní většinou při provozování 

sítě a opravě poruch na zařízení. Doporučuji pro sníţení rizik přijmout následující opatření: 

 

 dodrţení zásady moţnosti dochlorace a proplachu kaţdého samostatného úseku 

vodovodní sítě, 

 při poruše řadu vţdy a bez výjimky před zpětným uvedením do provozu provést 

účinný proplach porušeného úseku a kontrolu přítomnosti volného Cl2 ve vodě 

pomocí mobilních testovacích zařízení, 

 v případě, ţe vzorek vody nevykazuje přítomnost Cl2, je nutné provést 

prostřednictvím mobilního zařízení dochloraci při neuzavření vodovodních 

přípojek do úrovně 0,3 mg.l
-1

. V případě jejího plného uzavření aţ do hodnoty 

stanovené příslušným technologem, 

 u rozsáhlých distribučních sítí je vhodné na jejich kritických úsecích z hlediska 

zdravotního zabezpečení zajistit kontinuální měření hodnot, viz obrázek č. 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Kontinuální měření Cl2 a průtoku vody [2] 

 

I kdyţ současná legislativa nestanovuje pro majitele nebo provozovatele vodovodů 

povinně nejniţší dolní mez přítomnosti Cl2, ale pouze její maximální hodnotu na úrovni 

0,3 mg.l
-1

, je dle mého názoru vhodné pro bezpečnost distribuované vody udrţovat min. 

0,05 mg.l
-1 

volného chlóru. Dle zkušeností vodárenských společností nelze v reálné praxi 
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při porušení zařízení umístěného v zemi nikdy zabránit kontaminaci dosud bezinfekčního 

prostředí vnitřních stěn trubních řadů. 

 

5.2.6 Vodovodní přípojky 

 

Vodovodní přípojky mohou velmi často ohrozit zdravotní bezpečnost pitné vody 

v distribuční síti z různých důvodů. Doporučuji proto vţdy dodrţet nejméně opatření: 

 

 osazení zpětných klapek za kaţdý vodoměr na přípojce a věnovat jejich údrţbě 

přiměřenou pozornost, 

 nedovolit vyšší tlakovou hladinou na teplé uţitkové vodě, aby nemohlo dojít 

k jejímu průniku přes různé zařizovací předměty do vodovodní sítě, 

 provádět pravidelnou kontrolu mezních kvalitativních hodnot u rozsáhlých 

vnitřních rozvodů, zvláště větevných sítí 

 

 

5.3 Shrnutí kapitoly snížení negativních vlivů 
 

Jak vyplynulo z této kapitoly zabývající se ochrannými moţnostmi a prvky 

výrobních a distribučních systémů veřejných vodovodů, je řada moţností, jak eliminovat 

rizika na minimum. Předpokladem úspěchu je však včasné uvědomění si rizika, jeho 

rozpoznání, technické vybavení a aplikační schopnosti řešení. 

 

V kapitole byly vyjmenovány základní moţnosti, jak daná rizika dle jednotlivých 

provozních celků sníţit. Některá doporučení mají statický charakter, jiná dynamické 

moţnosti. Jejich společným jmenovatelem je moţnost a schopnost sníţit riziko. Současný 

vědecko – technický pokrok nabízí řadu variant kontrolních a monitorovacích zařízení, 

která při odborném pouţívání jsou schopna, jak je uvedeno v kapitole, dosáhnout 

nadprůměrných výsledků a rizika vědomého zanedbání maximálně eliminovat. 
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6. Legislativní podpora ochrany pitných vod 
 

Chránit vodní zdroje by mělo být samozřejmým přístupem kaţdého člověka v jeho 

vlastním zájmu. Tak tomu bylo celá staletí. Jen zcela výjimečně se někdo odhodlal vodní 

zdroj poškodit. Od konce 19. století se však s rozvojem vědecko-technické revoluce 

ukázala potřeba chránit vodní zdroje, a v širším pojetí i vodní díla, zákonem. Změnu 

samozřejmě nezavinil technický pokrok, ale bezohlednost plynoucí z nových moţností ve 

vztahu k přírodě a budoucím generacím. Proto byly přijaty na konci 19. století ve většině 

Evropských států zákonné normy na úseku ochrany vodních zdrojů a veřejných vodovodů. 

 

6.1 Historický přehled 
 

První rámcový Rakousko – Uherský „zákon vodní“ byl v českých zemích vydán 

v roce 1869. Pro samotné české země pak následně v roce 1870 a pro Slezsko v roce 1873 

[19]. V těchto zákonech byly stanoveny základní práva a povinnosti státních orgánů, 

samospráv a fyzických osob při nakládání s vodami. Z větší části však byl zaměřen 

k vodotečím a vyuţívání v zemědělství. Tyto zákony měly velmi dlouhou ţivotnost a po 

novelách byly účinné aţ do roku 1955. V roce 1955 byly nahrazeny jiţ zákonem České 

republiky, který jiţ mimo ochrany vod definoval i řadu práv a povinností na úseku 

provozování veřejných vodovodů a způsobech povolování staveb vodních děl. V roce 1973 

byl tento zákon nahrazen jiţ poměrně moderním zákonem číslo 138/19973 Sb., který začal 

platit aţ v roce 1975. při zakomponování zákonných předpisů a ČSN 83 0611 a později 

ČSN 75 7111 – pitná voda, se uzavírá téměř dokonalý kruh ochrany, výroby a dodávky 

pitné vody [3]. 

V zákoně byly jiţ jasně definovány jednotlivé povinnosti a spolu se Směrnicí č. 

51/1970 Sb., která stanovovala základní hygienické zásady pro stanovení a vyuţívání 

pásem hygienické ochrany, se začaly vodní zdroje přímo ze zákona chránit. Tímto 

způsobem, který přišel téměř na poslední chvíli, byla před váţným poškozením zachráněna 

většina zdrojů vody a tím i vytvořena základna pro sníţení rizikových faktorů současných 

vodárenských systémů. 
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6.2 Platná právní úprava v oblasti vodárenství 
 

V souvislosti s připravovaným vstupem České republiky do Evropské unie, byla 

jedním ze základních povinností státu i povinnost sjednotit vodní právo České republiky 

s vodním právem unie. Sjednocení bylo započato vydáním nového vodního zákona číslo 

254/2001 Sb., s právní účinností od 1. 1. 2002. Zákon navázal a nahradil zrušenou právní 

úpravu z roku 1973. Jeho vlastní význam a pojetí jiţ přesáhla hranice českého státu. Přesah 

a integrace evropských zájmů na úseku ochrany vod spatřuji především ve vyhlášení 

„citlivých a zranitelných oblastí“na území ČR. Spolu se zpřísněnými podmínkami na 

úseku vypouštění odpadních vod těmto dochází k výraznější reálné ochraně vodních zdrojů 

a tím udrţení strategické rezervy zásob kvalitní podzemní vody a zlepšení kvality 

povrchové vody ve vodárenských nádrţích i vodních tocích. 

 

Současně s vydáním tohoto zákona poprvé v historii ČR vyšel i zákon o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu pod číslem 274/2001 Sb. Do té doby byly 

vţdy povinnosti na tomto mimořádně důleţitém úseku technické infrastruktury upraveny 

pouze Vyhláškami nebo Vládními nařízeními. Mimo jiné, za velmi důleţité usnesení, 

dosud scházející, povaţuji řadu povinností vztahujících se ke krizovému plánování a 

zvýšení bezpečnosti a kvality dodávaných pitných vod. Touto oblastí se zabývá zákon číslo 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Tento zákon v podstatě transformoval do 

českého práva Směrnici Rady 98/83 ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Oba 

zákony číslo 274/2001 Sb., a 258/2000 Sb., spolu se zákonem o vodách vytváří pevný 

rámec, který můţe v maximální míře sníţit působení rizikových faktorů ve vodním 

hospodářství na minimální úroveň. I přesto budou z různých důvodů vznikat na světě i 

v České republice mimořádné události, které bude nutno řešit. Řešit je bude nutno podle 

krizových zákonů, které ČR přijala v roce 2000. 
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6.3 Platná právní úprava – krizové plány 
 

Vzhledem k tomu, ţe vznik mimořádné události nelze reálně vyloučit, musí být stát 

připraven i tuto alternativu řešit. V České republice se řeší podle těchto zákonů: 

 

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

znění pozdějších předpisů, 

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

ve znění pozdějších předpisů, 

 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Tyto čtyři základní zákony jsou dále rozpracovány do řady vyhlášek a podrobnějších 

metodických pokynů. Jejich smyslem je vytvoření preventivního prostředí tak, aby státní 

orgány, samosprávy měst a obcí, právnické a fyzické osoby byly připraveny účinně řešit 

krizové situace. Dané zákony dávají Hasičskému záchrannému sboru České republiky řadu 

oprávnění a povinností v oblasti primárních zásahů a krizového plánování.  Tuto sloţku lze 

dle mého názoru povaţovat za nejlépe organizovanou instituci státu s trvalými výsledky. 

Svou mimořádnou schopnost dokázala v letech 1997 a 2002 při povodních a denně 

potvrzuje u nejrozmanitějších záchranných akcí po celém státě. 

 

 

6.4 Souhrnné shrnutí kapitoly 
 

Jak vyplývá z textu této kapitoly, právní základ řady činností má mimořádnou 

důleţitost k docílení úspěchu při sniţování rizikových faktorů na úseku provozování 

veřejných vodovodů. Účinně, pod sankcemi chrání potenciální i vyuţívané zdroje vody, 

určuje způsob hospodaření v nich, včetně vedení základních evidencí. Taktéţ se vztahuje 

na vlastní distribuční systémy pitných vod, kde určuje mezní hodnoty kvality vody a další 

bezpečnostní a technické parametry zařízení. Hlavní význam zákonných opatření však 
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spatřuji především v tom, ţe vytváří v rámci celé Evropy téměř jednotný rámec. Kaţdý 

občan nebo návštěvník zemí EU si můţe být jist, ţe z pitné vody mu nemohou vzniknout 

potíţe.  I v případě vzniku mimořádných událostí z důvodů nekázně právnických nebo 

fyzických osob vytváří dostatečně pevný rámec a účinný systém moţné nápravy.  

 

Při potenciálních prognózovaných změnách vědeckými týmy OSN, OECD a 

jinými, lze jiţ nyní povaţovat za jisté, ţe dojde k poklesu zásob surové vody vhodné nebo 

určené pro úpravu na vodu pitnou a tím jejímu anorganickému a organickému zatíţení na 

technickou jednotku. Vzhledem k tomu, ţe nelze pouze předpokládat dobrovolnou účinnou 

ochranu obyvatelstvem a producenty různých znečišťujících a nebezpečných látek, bude i 

v nejbliţší době vhodné přijmout další legislativní opatření chránící vodní zdroje. 
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7. Vliv monitoringu na snížení rizikových faktorů 
 

Jak je uvedeno v kapitole 4, vzniká na technologickém zařízení veřejných 

vodovodů velká řada rizik, ţe dojde poměrně často k přerušení dodávky pitné vody 

spotřebitelům, včetně i mimořádně citlivých subjektů, které jsou na přímých dodávkách 

tlakové vody přímo z vodovodní sítě provozně zcela závislé. Současně z kapitoly 5 

vyplývají moţnosti, jak daná rizika eliminovat na přijatelnou míru. U řady rizikových 

faktorů, zvláště těch, které postupně zvyšují svou intenzitu v čase a rozsahu, je velmi 

důleţité daný proces včas rozpoznat a přijmout úměrná technická opatření. Ve 

vodárenských systémech těmito opatřeními můţe být monitoring strategických výrobních a 

technologických veličin. 

 

7.1 Základní rozsah monitoringu 
 

Současný technický pokrok umoţňuje monitorovat téměř jakoukoliv výrobní 

činnost. Je však nutno vzít v úvahu, ţe výstavba a provoz monitorovacích zařízení je 

poměrně nákladný, a proto je reálně vhodné monitorovat jen ty činnosti, u kterých vznikají 

rizika, která nelze spolehlivě odstranit jinými způsoby, například změnou technologie nebo 

nedodrţováním pracovních a výrobních postupů. Z těchto důvodů navrhuji pro sníţení 

rizikových faktorů na veřejných vodovodech monitorovat pokud moţno on-line dva 

základní systémy výrobní činnosti: 

 

 kvalitu surové vody ve zdrojích, 

 distribuční síť pitných vod. 
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7.2 Monitoring zdrojů pitné vody 
 

V České republice nelze dle zákona vyrábět vodu z jakékoliv pitné vody, i kdyţ je to 

technicky moţné, ale musí splňovat určité parametry upravitelnosti. Upravitelnost je 

standardizována dle těchto kategorií [15]: 

 

A1 Jednoduchá fyzikální úprava a desinfekce včetně chemického nebo mechanického 

odkyselení či odstranění plynných sloţek provzdušňováním 

 

A 2 Běţná fyzikální úprava, chemická úprava a desinfekce, koagulační filtrace, 

infiltrace, pomalá biologická filtrace, flokulace, usazování, filtrace, desinfekce 

(konečné odchlorování), jednostupňové či dvoustupňové odţelezňování a 

odmanganování 

 

A 3 Intenzivní fyzikální a chemická úprava, rozšířená úprava a desinfekce, kombinace 

fyzikálně chemické a mikrobiologické a biologické úpravy 

 

Z ekonomického hlediska je samozřejmě nejvhodnější vyrábět pitnou vodu 

z kategorie A1, popřípadě z kategorie A2. Abychom tohoto cíle mohli dosáhnout, musí mít 

provozovatel průběţné znalosti nejen o kvalitě vody v místě odběru
3
, ale i v širším okolí. U 

povrchových zdrojů vody jímaných z vodárenské nádrţe s moţností odběru z několika 

horizontů dle konstrukce jímacího věţového objektu a vztahu obsahu nádrţe je situace 

méně sloţitá, viz obrázek číslo 20. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Studny, zářezy, galerie, jímací objekty 
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Obr. 20 Povodí Ohře – vodní dílo Stanovice [11] 

 

 Výrazně sloţitější je při přímém odběru surové vody z vodoteče. Zde reálně hrozí 

poměrně rychlá změna kvality surové vody a především riziko jejího znečištění 

organickými nebo anorganickými látkami při znečištění toku (havárie). V těchto případech 

včasná informace z monitorovacího zařízení můţe zabránit aţ dlouhodobému vyřazení 

úpravy vody. Při téměř vţdy krátkodobém působení změny kvality vody je rychlost 

informace rozhodujícím faktorem; intenzita znečištění aţ faktorem sekundárním. 

 

U podzemních zdrojů vod je naopak při malé rychlosti proudění vod nejdůleţitější 

informací nález změny kvality vody a postupný vývoj intenzity. Zjistit změnu kvality vody 

aţ přímo například ve studni znamená VŢDY okamţité vyřazení zdroje z provozu a pokud 

se jedná o zdroj strategický (například jediný), i totální přerušení dodávky pitné vody do 

spotřebiště. Abychom této eventualitě zabránili, je vhodné souběţně nebo dodatečně 

vybudovat síť monitorovacích vrtů ze směru přítoku vody do prameniště. Vrty musí být 

uspořádány tak, aby měly časový horizont informací a některé z nich – u rizikových zdrojů 

– i vystrojeny pro potřeby sanačního čerpání jako hydraulická bariéra. viz obrázek č. 21. 
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Obr. 21 Schéma prameniště a monitorovacích vrtů 

 

Ze schématu je zřejmé, ţe monitorovací vrt číslo 1 můţe jako první zachytit změnu 

kvality surové podzemní vody. Tento vrt by měl být u strategických pramenišť 

monitorován v případě vyššího ohroţení pravidelně aţ do stupně přenosů informací on-

line. Vrty označené čísly 4, 5, 6, 7 mohou dle potřeby být trvale nebo mobilně vystrojeny a 

určeny jako hydraulické bariéra prameniště. Tímto způsobem lze výrazně eliminovat riziko 

vyřazení prameniště na dlouhou dobu z provozu při zhoršení kvality surové podzemní 

vody, například ze staré ekologické zátěţe. 

 

7.3 Monitoring distribuční sítě pitných vod 
 

Jestliţe monitoring zdrojů surové vody určené k úpravě na vody pitné vţdy tvoří 

poměrně uzavřená území, tak monitoring distribuční sítě je součástí liniové stavby, za 

kterou je nutno vodovodní síť povaţovat. Na tomto druhu staveb vzniká celá řada různých 

rizik dle charakteru a sloţitosti technologie. Z celé široké škály jsem pro svou diplomovou 

práci vybrala jeden z nejrizikovějších, tj. vliv ztrát pitné vody v distribučních systémech na 

dodávky vody při nedostatku vody po narušení nebo částečném zničení zdrojů vody při 
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průmyslové havárii nebo v důsledku teroristického útoku. Jeho podstatu tvoří komplexní 

řešení moţností a způsobů řešení celého distribučního systému s moţností ovládat 

dynamicky klíčové procesy a vyuţívat všech moţností k zvýšení efektivity účinnosti 

vodovodní sítě. Předpokladem úspěchu je dodrţení posloupnosti dějů a přesná chronologie 

opatření. 

 

Zvláště důleţité je monitorovat na distribučních systémech pitných vod následující 

dvě oblasti: 

 

 různé typy akumulace vod, 

 technickou účinnost sítě (ztráty vody). 

 

Akumulace distribuované vody 

 

Monitorování a tím reálně řízení zásob pitné vody v distribučním systému 

provozovateli umoţní na minimum sníţit riziko překvapení a nedostatku vody při 

krátkodobém přerušení její výroby nebo při poruchách na přivaděčích. Mimo tuto základní 

funkci umoţňuje dále monitorování i zlepšení kvality vody, jejího zdravotního zabezpečení 

a její čerstvost. Děje se tak prostřednictvím dynamického nastavování a sledování 

mnoţství akumulované vody, viz obrázek číslo 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Sledování hladin vody v akumulaci [19] 
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Z vývojové řady má moţnost provozovatel zjistit, zda dochází k poţadované 

obměně vody. Pokud nedochází, můţe dynamicky řízením přítoku a odtoku vody kdykoliv 

situaci napravit. 

 

Technická účinnost vodovodní sítě – ztráty vody 

 

Ještě důleţitějším faktorem ke sníţení rizika nezvládnutí situace při vzniku 

mimořádné události velkého rozsahu na vodárenských systémech je moţnost a schopnost 

monitorování distribuované vody. V současné době lze monitorovat řadu provozně – 

technických veličin. K základním patří hydrodynamický tlak, průtok, úroveň zdravotního 

zabezpečení pitné vody a technicko – provozní stav ovládacích armatur, viz typový příklad 

monitorovacího objektu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Typový příklad monitorovacího objektu [2] 

 

Stavba těchto objektů však především dává provozovatelům moţnost účinně řídit a 

sniţovat ztráty pitné vody v trubní síti. Pro daný účel však musí být vybudován i další 

personální, organizační a technický prostor. 
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7.3.1 Vybudování specielního analyticko – provozního útvaru zabývajícího se 

výlučně řešením ztrát vody 

 

Řízení mnoţství realizované vody ve vztahu k mnoţství nefakturované vody a 

bezprostředně ke ztrátám vody v distribuční síti je specifický subsystém provozování 

vodovodního zařízení. Tento subsystém má však mimořádný význam a vliv na ekonomické 

hospodaření libovolné vodohospodářské společnosti.  Vzhledem k charakteru této činnosti 

je vhodné, aby byl separátním celkem vyšší struktury. Pokud není vybudován jako 

specielní celek, nelze očekávat výrazné výsledky a dlouhodobě udrţet trend v řízení ztrát 

vody. Za specielní celek je moţno povaţovat útvar s dostatečným technickým vybavením 

diagnostickou technikou, výpočetní technikou řídícími a rozhodujícími pravomocemi a 

vysoce nadprůměrným personálním obsazením.  Je nutno brát v úvahu, ţe jen standardní 

pátrač po skrytých poruchách dosahuje dle výrobců diagnostické techniky a provozních 

zkušeností dobrých výsledků teprve po několikaletých zkušenostech, celosvětově se toto 

období ohraničuje rozmezím 3 – 5 ti let. Zcela klíčovým faktorem úspěchu ve sniţování 

ztrát je funkce analytika. Analytik, který se zabývá ztrátami vody, musí mít, aby zvládnul 

situaci, především velmi dobré teoretické znalosti v oblasti hydrauliky, měření veličin a 

současně znalosti v moţnostech vyuţívání diagnostické techniky. Analýza musí být 

strukturována současně tak, aby ve spojitosti s časovými řadami vytvářela ucelené pohledy 

na dosahované hydraulické parametry daného sektoru nebo monitorovací zóny. Pokud se 

podaří vytvořit tým těchto pracovníků včetně se zkušeným analytikem, lze docílit v kaţdé 

společnosti výsledků, kterých se podařilo docílit v OVAK a.s.  

Je vhodné, aby specializovaný útvar byl tvořen dle délky distribuční sítě následujícími 

profesemi: 

 analytik – VŠ se zkušenostmi s provozováním vodárenských systémů 

 technik - SŠ  se zaměřením na slaboproud 

 2 aţ 3 technici - SŠ se zaměřením na vodní hospodářství nebo pozemní stavitelství 

 3 montéři – se zaměřením na vodní hospodářství 

Výše uvedená struktura se zvyšuje nebo sniţuje o počet zaměstnanců se střední 

školou a s vyučením jen ve vztahu k délce distribuční sítě, provozní sloţitosti distribuční 

sítě a ztrát vody v distribučním systému, počtu vybudovaných monitorovacích celků a 
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frekvenci opakování vzniku skrytých poruch vlivem stáří sítě nebo nekvalitního materiálu, 

popř. vlivem poddolování nebo technologické nekázně při stavbě vodovodních sítí.  

 

7.3.2 Vytváření monitorovacích zón v nově vybudovaných sektorech 

 

Monitorovací zóna je základním článkem řízení reálného procesu sniţování ztrát 

vody. Jestliţe monitorovací sektor nám odpoví na otázku priorit výstavby monitorovacích 

zón, potom monitorovací zóna je nám schopna řešit jiţ reálné řízení tohoto procesu, tj. 

efektivity vyhledávání skrytých poruch a udrţení přijatelné stanovené hranice ztrát vody. 

Délka sítě v monitorovací zóně se odvíjí od poţadavků, které klademe na monitorování a 

udrţení cílových parametrů. Její rozsah je vhodné stanovit v délce od 5 do 15 km. U 

nových distribučních systémů pitných vod můţe být délka aţ do 25 km vodovodní sítě. 

Pokud však zvolíme tuto variantu, je vhodné při její výstavbě jiţ počítat s principem řešení 

vyhledávání skrytých poruch v případě mnoţství zvýšení realizované vody, především 

úrovně nočních průtoků podle kapitoly 7.  

 

Obr. 24 Vzorové schéma vodovodní sítě [6] 
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Monitorovací zónu vytváří následující prvky: 

 

 vodoměr, indukční průtokoměr, ultrazvukový průtokoměr nebo jiná vhodná 

cejchovaná měřidla; 

 zařízení pro přenos informací on – line nebo periodického přenosu; 

 snímače hydrodynamického tlaku na vstupu, popř. na dalších vytypovaných 

místech vodovodní sítě v monitorovací zóně; 

 centrální počítač s koncipovaným softwarem na vyhodnocování hydraulických 

parametrů, především průtoku a tlaku vody v limitovaných časech; 

 analytický rozbor přijatých zpráv z on-line nebo periodického monitorování. 

 

Na základě analýzy nočních průtokových parametrů ve vztahu k délce sítě a 

struktury odběrů, analytik posoudí situaci a dle reálně vzniklých stavů vydává pokyny 

k vyhledávání skrytých poruch v prostorově omezených lokalitách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Příklad ideálního stavu monitorování vodovodní sítě – bez poruch [9] 
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Obr. 26 Příklad zachycení vzniku poruchy na distribuční síti [9] 

 

Z uvedeného spektra vzorových grafů (viz obr. 25, 26) lze rozlišit pozitivní a 

negativní vývoj nočních průtoků. Po další separaci můţe analytik stanovit, zda se jedná o 

poruchu, zvýšenou noční spotřebu vlivem klimatických krátkodobých podmínek nebo o 

trvalejší trend zvýšení ztrát vody v prostoru. Na obrázku č. 26 je zdokumentován vznik 

skryté poruchy od 12. 12. 2006. 

 

7.3.3 Systémové vyhledávání skrytých úniků na základě analýz z monitorovacích 

systémů 

 

Vyhledávat skryté poruchy náhodným výběrem je velmi neprogresivní, a to zvláště 

u nově pouţívaných plastových trubních materiálů. Nalezení takové poruchy je více méně 

věcí náhody a chybí zde i zpětné vazby po odstranění této poruchy na vyhodnocení její 

velikosti a vlivu na ztrátu vody. Proto moderní společnosti jiţ přistupují k metodám 

vyhledávání skrytých poruch jen na základě předcházející analýzy hydraulických poměrů 

v monitorovací zóně. V těchto případech analytik nebo řídící vedoucí pracovník vysílá 

pátrací čety programově pouze tam, kde lze poruchy prokazatelně nalézt a zpětně i 

vyhodnotit. Před vysláním čety analytik i současně posoudí jakou nejvhodnější techniku je 

vhodné pro daný úsek pouţít. Je nutno brát v úvahu, ţe diagnostická technika, i kdyţ je 

výrobcem garantována jako univerzální, nemá vţdy reálný stejný výsledek. Zvláště je 
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nutno při vyhledávání skrytých poruch rozlišovat mezi plasty a kovem a dále je nutno brát 

v úvahu dimenzi potrubí a tlakové hydrodynamické poměry. Při sníţené hydrodynamické 

tlakové hladině se akustický signál výrazně mění a u plastových potrubí naopak jiţ po 

velmi krátkém úseku zaniká. V těchto případech jsou monitorovací zóny zcela 

nezastupitelné a jedinou metodou, kterou je moţno sníţit popsané negativní jevy, je 

vytváření specielních mobilních monitorovacích subsystémů.  

 

7.3.4 Vytváření prostoru pro mobilní monitorování 

 

Jestliţe monitorovací sektor a monitorovací zóna vytváří předpoklady pro řízení 

mnoţství realizované vody a především ztrát vody ve vymezeném celku distribuční sítě 

pitných vod, tak mobilní monitorovací zóna je závěrečnou mikročástí konkrétního, jinak 

technicky neřešitelné hrubé lokalizace, skrytého úniku vody. Především se této metody 

pouţívá u plastových rozvodů, kde je výrazně sníţena akustika přenosu informací. Touto 

metodou lze naprosto spolehlivě nalézt i ty nejmenší skryté poruchy aţ do úrovně 0,1 l.s
-1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 Zařízení pro mobilní měření objemových a průtokových veličin [2] 
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7.3.5 Posouzení vlivu použité diagnostické techniky na vyhledávání skrytých poruch 

na distribuční síti na různých druzích trubních materiálů 

 

Základem úspěšnosti sniţování mnoţství nefakturované vody a především ztrát 

vody je výstavba monitorovacích sektorů a monitorovacích zón. Na základě těchto prvků 

lze teprve účinně řešit vlastní lokalizaci skrytých poruch. Jestliţe na kovových trubních 

vedeních máme reálně vysoké předpoklady nalézt skryté poruchy i diagnostickou 

technikou za předpokladu vhodně umístěných armatur na distribuční síti, tak u plastových 

rozvodů se tato moţnost sniţuje na minimum.  Přesto i u kovových trubních vedení je 

nutno umět rozlišit mezi provozními a poruchovými šumy vznikajících v uzlových bodech 

a na armaturách. Technik, který pátrá po skrytých poruchách, musí před označením šumu 

za šum poruchový vţdy pečlivě rozborovat, zda tomu tak skutečně je. Je nutno vzít 

v úvahu, ţe kaţdé nesprávné označení místa předpokládané poruchy přijde provozovatele 

při zahájení prací na cca 15 000,- aţ 30 000,- Kč.  Z tohoto důvodu je vhodné před 

definitivním označením lokalizovaného místa vyvrátit riziko, ţe dojde k mýlce na 

maximum. Je řada moţností jak k tomuto cíli dojít. Zde je několik následujících moţností: 

 

 pátrání po skryté poruše je zahájeno na základě výsledku monitorování objemových 

veličin; 

 unikající voda ze systému se projevuje přítokem do kanalizačního systému;  

 unikající voda působí vedlejší hmotné škody na majetku soukromých fyzických 

nebo právnických osob; 

 je slyšet na armaturách šum. 

 

Nejjednodušší a téměř jednoznačné hledání skryté poruchy je na základě analýzy 

objemových veličin. Pro dopřesnění této poruchy je moţno vyuţít několik druhů techniky, 

k nejdůleţitějším však patří mobilní měření a následná korelace. U ostatních výše 

uvedených signálů o skryté poruše je vhodné buď před zahájením průzkumu, nebo 

současně s ním provést i chemické analýzy vzorků unikající vody. U poslední metody, tj. 

snímání slyšitelnosti šumů, je riziko nenalezení poruchy nejvyšší.  Přesto zkušený pátrač je 

schopen s 90 – 95 % jistotou rozpoznat charakter šumu a následně vlastní místo úniku 

lokalizovat.  
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Náročnost lokalizace je však závislá na řadě faktorů, k hlavním však patří pouţitý 

trubní materiál pro výstavbu vodovodních sítí. Relativně snadné vyhledávání skrytých 

poruch je na následujících druzích materiálů: 

 

Ocelové potrubí 

Ocelové potrubí je velmi vhodným nosičem akustických ozvěn. Přenáší ve 

vhodných geologických podmínkách poruchový šum aţ na vzdálenost 150 m. Lokalizace 

těchto poruch vykazuje poměrně velkou přesnost a to i u menších úniků vody způsobených 

bodovou korozí.  

 

Litinové potrubí 

Litinové trubní řady, podobně jako trubní řady ocelové, jsou velmi dobrým nosičem 

akustického signálu. Tento signál neruší ani v současné době pouţívané gumové těsnění 

hrdel, které nahradilo původní těsnění konopným provazcem a olověnou zálivkou. 

Poruchový signál je schopen pátrač zachytit za podobných podmínek jako na ocelovém 

potrubí.  

Plastové řady 

Budují se ze dvou základních materiálů jako řady z PVC trubek s hrdlovými spoji 

těsněnými gumovým krouţkem. Dále jako Pe plastové trubky se spoji svařovanými 

elektricky na tupo. Oba pouţité druhy spojů nemají pro vyhledávání skrytých poruch 

zásadní význam. Vysokým negativem z hlediska vyhledávání potenciálních skrytých 

poruch je samotný plastový materiál. V reálných podmínkách je vyhledávání skrytých 

poruch na těchto zařízeních mimořádně obtíţné a délka přenosu akustického šumu 

způsobeného skrytou poruchou zpravidla není delší neţ 30 m. V mnoha případech se však 

vzdálenost zkracuje i na několik metrů. Je to způsobeno tím, ţe plastové stěny jsou velmi 

špatným vodičem akustických vjemů. V současné době neexistují ţádné vhodné 

diagnostické prostředky, které by odstranily tyto negativní faktory jinak vhodného 

materiálu pro stavby trubních sítí. Náhradní metody, které se pokouší tyto nedostatky 

odstranit (pouţití hydrofonů) taktéţ nepřináší očekávaný efekt.  
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7.3.6 Vliv korelace a korelačních metod na vyhledávání skrytých poruch a 

zjišťování ztrát vody 

 

Korelace vodovodní sítě patří v současné době k nejekonomičtějším způsobům 

vyhledávání skrytých úniků vody na distribuční síti, především však na vodovodní síti 

z kovových materiálů. Vlastní korelaci je však vhodné neuskutečňovat jako plošnou 

metodu, ale jako doplňující metodu na jiţ vytypovaném úseku vodovodní sítě. Jako plošná 

metoda se osvědčuje a je technicky a ekonomicky zvládnutelná pouze u malých 

vodovodních sítí (vesnické rozvody), popř. pro hledání skrytých poruch na středně velkých 

aţ rozsáhlejších sítích právnických osob v areálech závodů. Na vodovodních sítích 

středních a velkých měst je vhodnější kombinovat metody monitorování a korelace.  

 

Princip korelace 

Principem korelace je snímání šumu způsobeného únikem tlakové vody 

z vodovodního potrubí pomocí senzorů osazených na armaturách a jejich následného 

vyhodnocení v počítači včetně výpočtu vzdálenosti nacházející se skryté poruchy 

v metrech.  

Měření hluku 

Korelace hluku úniku je pouţívána pro detekci úniků v potrubích, ve kterých je 

přítomen vnitřní tlak, takţe trhlina způsobuje ztráty tekutiny z potrubí ven. Průtok tekutiny 

v potrubí přes místo úniku způsobuje výrazné změny tlaku v jeho okolí tak, ţe je účinně 

lokalizován hluk zdroje úniku. Tento hluk se šíří potrubím v obou směrech a slouţí jako 

údaj pro stanovení místa úniku.  

(Hluk netvoří konstantní frekvenci jako hudební nota, ale je náhodnou a neustále se měnící 

směsí různých frekvencí. Právě tento znak umoţňuje fungování korelace). 

 

 

Metody lokalizace 
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Předchozí metody lokalizace úniku spoléhaly na detekci hluku, poté jeho 

vystopování na povrchu země a vyhledání bodu maximálního hluku, který byl 

předpokládaným místem úniku. Zařízení vyuţívala poslechové tyče a stetoskopy, které 

však byly obtíţně pouţitelné v momentě, kdy byl hluk slabý nebo naopak příliš hlučný na 

to, aby byl přesně lokalizován. Dalším problémem byl okolní hluk; jako pokus o zdolání 

těchto problémů byly zavedeny elektronicky filtrované zesilovače. 

 

 

Korelátor porovnává hluk detekovaný na dvou odlišných bodech potrubí. Hluk se 

šíří potrubím v obou směrech konstantní rychlostí (která závisí na různých faktorech), 

takţe je-li únik ve stejné vzdálenosti od obou senzorů, budou tyto senzory detekovat zvuk 

úniku ve stejném čase. Naopak v případě, ţe tento zvuk není ve shodné vzdálenosti, kaţdý 

senzor bude hluk detekovat za jinou dobu; tento rozdíl můţe být zaměřen korelátorem.  

 

 

 

Obr. 28 Princip způsobu korelace [6] 

 

Senzory jsou umístěny na ventilech A a B (vhodné přístupové body pro podzemní potrubí) 

a jak zaznačeno místo úniku je blíţe k bodu A. Do chvíle, kdy konkrétní zvuk úniku 

dosáhne k bodu A, stejný hluk směřující k bodu B dosáhl pouze do místa označeného X. 

Vzdálenost od X k B způsobuje prodlení t před dosaţením hluku do bodu B, takţe 

korelátor zjišťuje toto prodlení t mezi dosaţením hluku do bodu A a do bodu B. Je-li 
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rychlost zvuku V a vzdálenost mezi senzory D, potom vzdálenost od X k B = tV  , a platí, 

ţe    tVLD  2 . Z této rovnice lze vyjádřit L – vzdálenost od bliţšího senzoru 

k místu úniku: 

 

 
2

tVD
L


           (1) 

Kdyţ rychlost zvuku úniku můţe být vypočítána ze znalosti průměru potrubí a jeho 

materiálu a vzdálenost mezi senzory určena měřením, korelátor pak dokáţe spočítat a 

zobrazit pozici úniku jako přímou vzdálenost od nejbliţšího senzoru. Alternativně můţe 

být korelátor pouţit pro změření aktuální rychlosti zvuku v testovaném potrubí, zajišťujíce 

tak nejvyšší moţnou přesnost v lokalizaci úniku.  

 

(Tato teorie předpokládá, ţe korelátor je přímo napojen na oba senzory, coţ je často 

neproveditelné; připojení jsou většinou uskutečněna pomocí radiových spojení 

s nepatrným prodlením, takţe princip zůstává stejný). 

 

CHYBY V UMÍSTĚNÍ SENZORŮ 

Fungování korelátoru spoléhá na lokalizaci úniku mezi dvěma senzory. Nicméně 

existují dvě specifické situace, které nespadají do tohoto případu. 

 

Únik za senzory 

Je-li únik umístěn mimo úsek potrubí mezi senzory, korelátor bude ignorovat čas 

přenosu od úniku k nejbliţšímu senzoru, tento čas bude stejný pro oba senzory. Z toho lze 

vyvodit, ţe umístění úniku se jeví přímo u senzoru, který je úniku nejblíţe. Je to znamení, 

ţe pro přesnou lokalizaci úniku je nutné přemístit jeden senzor.  
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Obr. 28 Vzor korelace na distribuční síti [6] 

 

Únik na přípojce 

V případě, ţe se únik vyskytuje na trubce, která je připojena na potrubí se senzory, 

potom bude hluk působit dojmem, ţe se šíří z bodu spojení obou potrubí, takţe toto místo 

bude vypadat jako místo úniku. V tom případě je nutné přemístit jeden senzor na připojené 

potrubí (jinými slovy, umístit únik mezi senzory), čímţ zajistíte přesnou lokalizaci tohoto 

úniku. Důkladná znalost půdorysu celé potrubní sítě je nezbytná pro zajištění měření 

korelátorem na správné části potrubí a také pro znemoţnění úniků na přípojkách, které by 

způsobil špatný odečet.  
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Pozice úniku indikovaná se senzory A a B 

 

Obr. 29 Vzor korelace na přípojce [6] 

 

VELKÉ DIMENZE A PLASTOVÁ POTRUBÍ 

Můţe být extrémně obtíţné dosáhnout uspokojivé korelace, jsou-li testovány velké 

dimenze nebo dlouhá plastová potrubí. Charakter takovýchto potrubí způsobuje převaţující 

nízkofrekvenční signál; vysoké frekvence rychle slábnou.  

Funkce vektorové korelace, popsaná na straně x jako část menu reţimu Korelace, 

je technologickým pokrokem, který v takových situacích výrazně zlepšuje měření. 

Vektorová korelace dokáţe přinášet výsledky i v takových případech, kdy kaţdá jiná 

metoda selhává.  

 

SENZORY 

Úkol senzoru je zachytit hluk úniku a převést jej na elektrický signál. Běţně jsou 

uţívány dva typy senzorů: akcelerometr a hydrofon. Akcelerometry se kladou na vnější 

povrch potrubí a detekují zvuk šířící se stěnou potrubí. Hydrofony bývají umístěny do 

přímého kontaktu s vodou, takţe vyţadují upevnění do potrubí vhodný přístup činí 

například hydranty. Hydrofony jsou citlivější neţ akcelerometry, takţe bývají 

upřednostňovány v situacích, kde stupeň hluku úniku je nízký nebo kde je únik vzdálený, 

případně na plastovém potrubí.  

skutečná poloha 

úniku 
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Metody korelace 

Pro nalezení potenciálních skrytých poruch je řada metod. Vţdy záleţí na místních 

podmínkách, pouţitém trubním materiálu, hydrodynamickém tlaku vody, rozmístění 

armatur, popř. na dalších provozně technických okolnostech. K hlavním metodám však 

patří:  

Metoda plošné korelace 

V rámci technické před přípravy si příslušná četa prostuduje systém vedení trubních 

řadů a především umístění jednotlivých armatur. V druhém kroku provede ověření těchto 

armatur přímo v terénu se současným vytýčením tras vodovodního potrubí a změření délek 

mezi armaturami, které se vytipovaly pro měření v korelačních úsecích. Třetím krokem je 

vlastní měření pomocí korelátoru vytipovaných korelačních úseků. Tyto kroky se 

periodicky opakují v celé distribuční síti, která byla určena pro měření. V případě, ţe 

v některém z korelovaných úseků jsou zaznamenány akustické šumy, se tento úsek 

vyhodnotí a místo potenciální skryté poruchy je zaměřeno k následnému označení za místo 

úniku vody. Je však vhodné pouţít další metody, které potvrdí, ţe se nejedná o chybně 

vypočtený údaj. Chyba můţe nastat v důsledku zadání nepřesných vzdáleností 

k jednotlivým senzorům, popř. z důvodů druhu pouţitého materiálu na stavbu 

vodovodního řadu.  

Metoda bodové korelace 

Tuto metodu pouţíváme častěji především ve středních a velkých městech 

s vybudovanými monitorovacími systémy. Tzn., ţe jiţ neprohledáváme preventivně celou 

síť za účelem nalezení skryté poruchy náhodnou metodou, ale soustředíme se jen na krátký 

úsek přesně vytipované vodovodní sítě. Vlastní metoda opět spočívá v osazení senzorů na 

příslušné armatury, změření délky daného úseku a zadání materiálu potrubí. Po výpočtu a 

označení místa poruchy v určité vzdálenosti od senzorů je opět vhodné pouţít pro 

dopřesnění např. půdního mikrofonu, který zachycuje únik vody ne prostřednictvím 

přenosu zvuku nebo akustických signálů na armatury a senzory, ale vytváří přímo 

poruchový šum v horniném prostředí.  
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8. Analýza ekonomické návratnosti při výstavbě 

monitorovacích zón a nákupu diagnostické techniky 

 

Ekonomická návratnost vloţených investičních prostředků do jakékoliv provozně-

hospodářské činnosti je základním principem podnikání. Ţádná společnost, včetně 

vodohospodářských, si nemůţe aţ na výjimky dovolit investovat do výrobní oblasti bez 

ekonomické návratnosti.  Ve vodním hospodářství, kde je konečný produkt, tj. výroba, 

dodávka a prodej pitné vody věcně usměrňován, má ekonomická návratnost ještě větší 

význam. Vzhledem k trvalému nedostatku investic na obnovu distribuční sítě pitných vod, 

musí kaţdý provozovatel řešit, jakým způsobem lze sníţit provozní náklady. Při převáţně 

zastaralých trubních systémech, kde je dlouhodobý deficit obměny sítě z druhé poloviny 

minulého století a kde ani začátek 21. století situaci nezlepšuje, je nutno nacházet cestu ke 

zlepšení návratnosti investičních prostředků. Jedna z nejrychlejších cest a ekonomicky 

nejméně náročných je výstavba monitorovacích systémů. Samozřejmě tato definice není 

univerzální a je podmíněna účinností trubní sítě. U systémů s vysokými provozními 

náklady na výrobu a dodávku vody je návratnost výrazně rychlejší.  Ale ani u systémů 

s přiměřenou účinností sítě není vhodné váhat s investicí do výstavby stanic. Pro co 

nejdokonalejší vyváţenost vloţených prostředků a návratnost je vhodné dodrţet následující 

hierarchii: 

 

 provést analýzu nákladů na výrobu 1 m
3
 vody 

 provést analýzu nákladů na dodávku pitné vody od zdroje aţ ke konečnému 

spotřebiteli 

 vypracovat strategickou rozvahu o technických moţnostech umístění 

monitorovacích systém 

 

 zváţit jaký monitorovací systém bude nejvhodnější pro přenos technologických dat 

 systém bezdrátový 

 systém telekomunikační 

 kombinovaný systém 
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 zpracovat studii, jakým způsobem bude nakládáno se získanými 

technologickými daty a jak informace sekundárně přenášeny do 

provozní sféry 

 

Na základě výše uvedených analýz dojde provozovatel k závěru, jaký počet 

monitorovacích objektů je nutno vybudovat. V případě (u rozsáhlých distribučních sítí) je 

moţno rozdělit budování do několika etap: 

1. etapa 

V první etapě je vţdy vhodné vyuţít pro sníţení vstupních investičních nákladů 

stávající technologické objekty na distribuční síti pro zabudování monitorovacích zařízení. 

Jako nejvhodnější objekty se jeví: 

 vodojemy 

 kolektory 

 technické chodby 

 armaturní šachtice 

 

Při vyuţití těchto objektů pro monitorování lze docílit aţ 70 % úspory na pořízení 

stanice.  

2. etapa 

V druhé etapě se buduje zahušťovací síť monitorovacích zón převáţně jiţ se 

současným budováním převáţně podzemních monitorovacích objektů a přenosových 

systémů.  

 

3. etapa 

Ve třetí etapě je moţno realizovat nestandardní způsoby monitorování.  Jedná se 

převáţně o zabudování monitorovacích zařízení bez vybudování podzemního objektu 

přímo v terénu. Tento systém se pouţívá převáţně v městských aglomeracích s 

mimořádnou hustotou inţenýrských sítí, kde nelze vybudovat podzemní objekt.  
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8.1  Propočet nákladů na výstavbu různých typů monitorovacích 

objektů 

 

8.1.1  Výstavba monitorovacích stanic ve stávajících objektech 

 

Jak je výše uvedeno, patří výstavba tohoto druhu monitoringu k technologickým a 

investičně nejméně nákladným stavbám. Vyuţije se většiny zařízení, které jsou součástí 

technologického objektu, např. elektrická přípojka, vhodné prostorové uspořádání, 

zabezpečení objektu proti vstupu nepovolaných osob, často také stávající přenosové 

systémy. Reálně je nutno osadit nové nebo redimenzovat stávající měřidlo s moţností 

přenosu dat. Pokud stanice je vybavena jiţ přenosovým zařízením, náklady na 

monitorovací objekt zpravidla nepřesáhnou 15 000,- - 20 000,- Kč. V případě, ţe 

technologický objekt nemá vybudováno přenosové zařízení, zvýší se náklady na výstavbu 

monitorovacího objektu dle technologických potřeb o následující hodnoty: 

 

 výstavba nové monitorovací stanice monitorování on-line - pořizovací cena stanice 

cca 150 000,- - 180 000,- Kč, 

 případné zřízení el. přípojky v ceně cca 50 000,- Kč (v případě, ţe cena zřízení 

přípojky by převyšovala výrazně tuto částku, je vhodné hledat alternativní zdroj 

proudu, např. solární panel, popř. baterie). 

 

8.1.2  Komplexní výstavba nové monitorovací stanice 

U komplexní výstavby nových monitorovacích stanic, tj. vybudování převáţně 

podzemního objektu a přenosových systémů musí provozovatel zváţit, jaká technologická 

data chce přenášet a v jakých intervalech. Toto zváţení je vţdy strategické a můţe 

v budoucnu přinášet ekonomické úspory nebo ztráty. U základní monitorovací sítě je 

vhodné řešit systém přenosů on-line u sekundární monitorovací sítě off-line.  
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Systém on-line 

Monitorovací stanice systémem on-line je tvořena z podzemního objektu a 

přenosového systému. Pro přenos informací on-line je ekonomicky výrazně výhodnější 

pouţívat bezdrátové systémy s přenosy informací 2 – 7 minut.  Náklady na výstavbu 

podzemního objektu je moţno i výrazně redukovat.  Redukci nákladů docílíme v podstatě 

velmi pečlivým rozváţením jaký přenos informací popř. jaké technologické a ovládací 

prvky chceme nebo musíme umístit do podzemního objektu. V případě, ţe jsme se 

rozhodli, nebo je to hydraulicky vhodné, vystrojíme šachtu následujícími prvky: 

 

 měřidlo, 

 snímání tlaku před redukcí, 

 redukční ventil, 

 snímání tlaku za redukcí, 

 ovládací armatury před a za redukcí. 

 

U standardních objektů s dimenzí potrubí Js 80 mm aţ Js 200 mm jsou pak náklady 

na výstavbu této šachty v úrovni cca 400 000 – 600 000,- Kč.  Podzemní objekty se budují 

ve třech provedeních: 

 

 monolitické ŢB, 

 prefabrikované, 

 plastové. 

Náklady na stavbu stanice ovlivňuje výška hladiny podzemní vody a nutnost 

vybudovat odvodňování.  
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8.1.3  Porovnání nákladů a návratnosti vložených investičních prostředků 

 

Pro porovnání nákladů návratnosti  vloţených investičních prostředků na výstavbu 

monitorovacích objektů jsem zvolila dva základní typy objektů. 

 

 Monitorovací stanice ve stávajícím objektu 

 

Tab. 3 Přehled investic monitorovací stanice s vyuţitím stávajícího objektu 

 

Návratnost investice průměrné výrobní ceny pitné vody většiny vodárenských 

společností v hodnotě 7 Kč/m
3
 vody. Z tabulky je zřejmé, ţe jiţ při dlouhodobém úniku 

malé skryté poruchy v mnoţství 1 l.s
-1

/rok je pořizovací je amortizována za cca 1 rok. 

 

 Komplexní výstavba nové monitorovací stanice 

Tab. 4 Přehled investic v nově budovaných objektech 

 

U komplexní výstavby nové monitorovací stanice se vloţené náklady při malém 

úniku vody v mnoţství 1 l.s
-1

 vrací za 3 – 5 let, u středních skrytých poruch opět jiţ 

v průběhu 1 roku činnosti. 

 

Průměrné investiční náklady na výstavbu Návratnost při velikosti zjištěné skryté poruchy 

        
1 l/s 2 l/s 3 l/s 4 l/s 5 l/s 

200 - 230 tis. Kč 
    

220 752 441 504 662 256 883 008 1 103 760 

Průměrné investiční náklady na výstavbu Návratnost při velikosti zjištěné skryté poruchy 

        
1 l/s 2 l/s 3 l/s 4 l/s 5 l/s 

600 tis. Kč 
    

220 752 441 504 662 256 883 008 1 103 760 



65 

 

Předpokládaná doba ţivotnosti podzemních objektů je cca 70 let, technologických a 

přenosových zařízení cca 10 let. Z rozboru tedy vyplývá, ţe výstavba monitorovacích 

objektů má mimořádně příznivou hranici návratnosti. 

 

8.2  Závěrečné vyhodnocení ekonomické návratnosti výstavby stanic 

 

Při trvalém nedostatku investičních prostředků na obnovu infrastrukturního 

vodohospodářského majetku, především rozsáhlých systémů distribučních sítí pitných vod, 

hrozí zvyšování ztrát vody a tím i tlak na negativní hospodářské výsledky v nákladové 

oblasti. Tyto výsledky se zákonitě musí promítnout do ceny vodného a stočného a ve 

zpětné vazbě vedou u spotřebitelů k sniţování spotřeby vody. Vzhledem k tomu, ţe ztráty 

vody v objemových jednotkách jsou v systému konstantní, vzrůstá v % vyjádření při 

poklesu vody realizované jejich podíl, ztráty vody jako průměrná veličina v ČR překračují 

o cca 100 % dosaţené průměrné výsledky ve vyspělých zemích EU. Z těchto důvodů je 

nutno situaci řešit.  Jednou z moţností je budování monitorovacích systémů pitných vod 

v symbióze s vytvářením týmů, které na základě získaných analýz jsou schopny skryté 

poruchy lokalizovat a následně nechat odstranit. Vysoká umořovací jednotka investice i při 

velmi malých poruchách cca 1 l.s
-1

 nepřesahuje 1 rok aţ 5 let dle charakteru stanice. Ve 

většině případů při dobré strategické rozvaze o jejím umístění v systému je ještě výrazně 

kratší.  
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9. Závěr 
 

Hlavním cílem diplomové práce bylo posouzení hlavních rizikových faktorů 

vyskytujících se při provozování veřejných vodovodů v České republice a moţnosti, jak 

daná rizika eliminovat na přijatelnou míru. Včasná příprava na vznik potenciální 

mimořádné situace můţe ve většině případů podstatně zmírnit její dopad a sníţit 

ekonomické i psychologické škody z jejich následků. 

 

Diplomová práce se zabývá celou problematikou rizik, která se mohou vyskytnout 

na zdrojích vody, její úpravě, distribuci, včetně různých provozně-technických systémů. 

Pro lepší pochopení problematiky jsou rozděleny výrobně provozní celky chronologicky 

do jednotlivých ucelených segmentů, které na sebe technologicky navazují od zdroje vody 

aţ po její předání konečnému spotřebiteli. U veřejných vodovodů je velmi důleţitý právní 

rámec jejich provozování. Na základě tohoto rámce jsou jasně definovány povinnosti 

majitelů nebo provozovatelů, jaká opatření musí provádět, aby zachovali vodní zdroje, 

zlepšovali technickou úroveň distribučních sítí a především dodávali vodu v maximální 

moţné kvalitě spotřebiteli. I přes tato zákonná opatření však vznikají, a i v budoucnu 

budou vznikat, mimořádné situace, které mohou za určitých okolností ohrozit kvalitu vody, 

plynulost její dodávky a tím váţně narušit ţivotní rytmus lidí a chod veřejné infrastruktury. 

Aby tato rizika byla minimalizována, a jakým způsobem, je součástí kapitol 4 a 5. 

V kapitole čtyři jsou definována základní rizika vznikající jiţ v primární fázi jímání 

surových vod, následně při její úpravě a i v nejrizikovější části, tj. její akumulaci a 

distribuci aţ ke konečnému spotřebiteli. Jak tato rizika sníţit pojednává kapitola 5. V její 

úvodní části jsem se rizikovými faktory zabývala z širšího teoretického hlediska, jak jsou 

vnímána po roce 2001 v zemích EU. Právě znalost technických moţností a jejich 

zakomponování do technických rozměrů můţe vytvořit přijatelný výchozí stav pro 

zkvalitnění krizového plánování nebo sestavování plánů krizové připravenosti právních 

subjektů. Na území české republiky však nelze při krizovém plánování improvizovat, ale je 

nutno dodrţet pravidla vycházející z legislativního rámce, především zákona číslo 

240/2000 Sb., o krizovém řízení a dalších, v práci uvedených zákonů. 
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Abychom byli schopni zákonné povinnosti dodrţet, musíme vytvářet k jejich 

dodrţení technické předpoklady. Jedním z hlavních předpokladů na úseku veřejných 

vodovodů je monitorování výrobních a distribučních procesů. Touto problematikou se 

zabývá kapitola 6. Bez účinného monitorování, především vodovodní sítě, která ve většině 

případů vykazuje zvýšené nebo vysoké ztráty vody, by však i dobře zpracované krizové 

plány se mohly stát jen teoretickým materiálem, v době skutečné krize zcela nebo z větší 

části neúčinným. Sníţit dané riziko lze například způsobem popsaným v kapitole sedm. 

Jakákoliv činnost by však měla mít i ekonomický základ a přiměřenou, dle jejího 

významu, i její návratnost. U monitorovacích systémů v kapitole 8 dokladuji, ţe investiční 

náklady vloţené do výstavby monitorovacích systémů na distribuční síti pitných vod, jsou 

návratné jiţ v krátké době, výrazně pod amortizací měřící a přenosové techniky. Podzemní 

objekty monitoringu mohou mít ţivotnost 70 – 90 let a několikanásobně vrátí vloţené 

investice a slouţí reálně po celou ţivotnost vodovodní sítě. Celá diplomová práce je proto 

strukturována tak, aby v základních rysech postihla nejen rizikové faktory spojené 

s provozováním veřejných vodovodů, ale i naznačila moţnosti sníţení dopadu těchto rizik, 

včetně ekonomických moţností jejich návratnosti. 
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