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Anotace 
ROŽNOVSKÝ, L.: Studie ohrožení prvků kritické infrastruktury. Diplomová práce,  
VŠB – TU Ostrava, 2011, 93s. 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu mimořádných událostí na vodárenských 
dílech. Práce zkoumá teoretické předpoklady vzniku možných rizik na nádržích. Práce rizika 
stanovuje a navrhuje vhodná řešení k jejich minimalizaci. Výstupní poznatky práce byly 
použity v návrhu metodiky, která má eliminovat vznik rizikových oblastí a situací na 
vodárenském díle. 

Práce je rozdělena do několika kapitol. V počátečních kapitolách diplomové práce jsou 
uvedeny všeobecné informace o kritické infrastruktuře spolu s postupy používanými při 
analýze fungování této infrastruktury. Dále jsou v práci navrhnuty dotazníky pro odborníky 
z vodárenských nádrží. Data získaná pomocí těchto dotazníků jsou vyhodnocena 
prostřednictvím vybraných analytických postupů. Závěrečné kapitoly diplomové práce se 
zabývají informacemi získanými na základě provedených analýz, s jejichž využitím 
ustanovují nejrizikovější oblasti na vodárenských dílech. Na základě těchto zjištění je 
navržena ochrana jednotlivých prvků kritické infrastruktury. Závěry diplomové práce jsou 
implementovány do vlastního návrhu metodiky. 
 
Klíčová slova: kritická infrastruktura, vodárenská nádrž, prvky vodárenské nádrže, 
mimořádné události, riziko, ochrana, metodika, analýza. 
 
 
 
Annotation 
SVOBODA, Z.: Study of Critical Infrastructure Endangered Elements. The thesis,  
VŠB – TU Ostrava, 2011, 93 pages 
 

The thesis is focused on analysis of emergency situations on water-supply reservoirs. 
The thesis examines theoretical possibilities of risks occurrence on water-supply reservoirs. It 
determines the risks and suggests suitable solutions for their minimization. Key findings were 
used in a methodology proposal, which should eliminate occurrence of risk areas and 
emergency situations on water-supply reservoirs. 
 The thesis is divided in several chapters. Opening chapters describe general 
information about critical infrastructure, together with process used while analyzing of 
functionality of this infrastructure. Furthermore, there are questionnaires proposed for experts 
from water-supply reservoirs in the thesis. Information gained with help of these 
questionnaires are evaluated through selected analytical procedures. Final chapters are 
considering information from performed analyses, based on them they are stating the most 
risky areas on water-supply reservoirs. On the basis of these findings protection of each 
critical infrastructure element is proposed. Conclusions of the thesis are implemented into the 
methodology proposal itself. 
 
Key words: critical infrastructure, water-supply reservoir, water-supply reservoir elements, 
emergency situations, risk, protection, methodology, analysis. 
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Úvod 

 
Záměrem mojí diplomové práce je navázat na národní program kritické infrastruktury, 

jehož hlavním cílem je rozpracování obecných záměrů nastíněných v komplexní strategii k 

řešení problematiky kritické infrastruktury do konkrétních kroků určených příslušným 

nositelům úkolů.  

 

V současné době je téměř nemožné získat a dohledat relevantní informace, opírající se 

o vědecky podložené výsledky, které se týkají a popisují konkrétní prvek kritické 

infrastruktury - vodní nádrže na pitnou vodu, vodárenské nádrže. V dostupné vědecké 

literatuře nejsou v souhrnu definovány nejrizikovější faktory, které mohou negativně ovlivnit 

bezproblémový chod této kritické infrastruktury (dále jen KI), nebo mohou tento prvek úplně 

vyřadit z provozu. Taktéž chybí i jednotlivé výsledky analýz, ze kterých jsou odvozeny 

vhodné postupy a doporučení, jaká jednotlivá opatření by se měly přijmout pro větší ochranu 

a zmírnění rizik při vzniku mimořádných událostí. Důvodem pro re-definici největších rizik, 

které mohou mít negativní vliv na provoz KI, je jistá dynamičnost změn, které proběhly 

v posledních dvaceti letech. Pro prvky KI (jako jsou pozemní zásoby pitné vody) byly dříve 

definovány a brány v úvahu jiné rizikové faktory, než je tomu nyní. S nynějšími novými 

rizikovými faktory ohrožení (např. radikální výkyvy počasí, několikanásobné zvýšení 

možnosti teroristického útoku atd.) nebylo dříve v průběhu plánování a výstavby (výše 

uvedených zařízení) prakticky vůbec kalkulováno. Důvodem pro vynechání těchto faktorů 

byly jejich zanedbatelné hodnoty v době plánování a budování prvků KI nebo jejich faktická 

nepřítomnost. 

 

Nejsou taktéž dostupné jasně definované dotazníky, vhodné pro získání dat k dalším 

analýzám. Prozatím se nikdo nepokusil (s jakýmkoliv dotazníkem), obrátit se na osoby přímo 

exponované na zkoumaném prvku kritické infrastruktury, a to na správce jednotlivých 

vodárenských nádrží. Důvodem pro oslovení právě této skupiny respondentů je získání dat od 

lidí, kteří jsou přímo zainteresováni na bezproblémovém fungování zkoumaných objektů. 

Právě u nich se dá předpokládat, že dokáží nejlépe odhadnout, jaká jsou u objektů v jejich 

správě největší rizika. Tyto osoby mají o jejich charakteru nejrozsáhlejší povědomí. Obrovský 

význam zde má též samotná praxe a zkušenosti správců. Informace získané prostřednictvím 
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dotazníku od těchto respondentů zatím nebyly nikde ve vědecké literatuře použity jako 

vstupní data pro provedení jednotlivých analýz. Výsledkem těchto analytických postupů, 

prozatím taktéž nikdo nevyužil pro kalkulaci a vyhodnoceni rizik, které v dnešní době nejvíce 

ohrožují plynulý a bezproblémový chod vodárenských nádrží. 
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1. Formulace cílů 

 
V diplomové práci budou rizikové faktory stanoveny pomocí metod analýza 

kritičnosti, analýza ohrožení, analýza zranitelnosti a analýza rizika. Dle výše uvedených 

metod budou stanoveny a následně vybrány nejrizikovější faktory ohrožující zkoumaný prvek 

KI (vodárenská nádrž). Budou navrhnuty plány a postupy, jak efektivně minimalizovat 

zjištěná rizika a zmírnit jejich dopady na bezproblémový provoz KI. Ze zjištěných závěrů 

budou navrženy konkrétní úpravy, které by se měly implementovat do metodik a plánů 

v oblasti bezpečnosti.   

 

Na základě shromážděných nejnovějších relevantních dat je primárním cílem práce 

znovu ustanovit rizikové faktory a predikovat možná nová ohrožení, která jsou důsledkem či 

souvisejí s neustálým rozvojem společnosti a stále rychlejšími a radikálnějšími změnami 

životního prostředí. Nově získané podklady a poznatky by mohly být využity při výstavbě 

nových vodních děl, nebo by z nich mohly vycházet zainteresované orgány státní správy při 

tvorbě programů pro ochranu KI. Závěry práce by proto mohly posloužit pracovníkům 

pověřeným vypracováním komplexního programu ochrany KI jako relevantní podklad pro 

jejich analytickou a plánovací činnost. 

 

Sekundárním cílem práce je sestavit na základě výsledků jednotlivých analýz a faktů, 

zjištěných od správců nádrží, metodiku s jasně definovanými okruhy problémů. Metodika 

bude mít podobu manuálu, s jehož obdobou se setkal vedoucí práce při návštěvě amerických 

jaderných elektráren. Každý oprávněný kontrolor jaderné elektrárny má k dispozici manuál, 

ve kterém jsou přesně definované otázky. Na každou otázku v manuálu musí kontrolor 

odpovědět a odpověď zaznamenat do protokolu např. svítí u ventilu č. 123/456 zelená 

kontrolka? Ano/Ne. Kontrolor musí každou otázku fyzicky ověřit a zapsat odpověď. Popsaný 

postup je velice účinný a minimalizuje vznik nežádoucí situace na nejnižší možnou úroveň. 

Stejný postup chci implementovat do našeho prostředí, a to na vodárenské nádrže. Otázky 

budou voleny tak, aby žádoucí odpověď na otázku byla vždy „ano“, pokud bude odpověď na 

položenou otázku „ne“, potom dané místo v dotazníku (položená otázka) představuje zvýšené 

riziko poruchy či možné vyřazení chodu vodárenské nádrže. Na základě zjištění od 



 11 

kontrolora, by se na tento bod následně měly podrobněji zaměřit příslušné odpovědné osoby a 

posoudit možné riziko, na které metodika poukazuje.  
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2. Rešerše 

 

2.1. Literární zdroje 
 
ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., ŠENOVSKÝ P., Ochrana kritické infrastruktury, 1. 

vydání Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, 141 stran, ISBN: 978-80-7385-025-8 

Tato publikace popisuje informace z oblasti ochrany životně důležité kritické infrastruktury. 

V úvodní části jsou popisovány všeobecné informace o vývoji a současném stavu ochrany 

kritické infrastruktury u nás i v zahraničí. V další části publikace jsou popisovány teoretické 

pasáže věnované základním principům ochrany kritické infrastruktury, stanovení kritických 

prvků a možné směry k eliminaci kritických prvků v posuzovaných systémech [1]. 

 

ADAMEC V., Management rizik v ochraně kritické infrastruktury (učební text), 1. 

vydání Ostrava 2009, 30 stran 

Publikace podrobně popisuje manipulaci a implementaci dat do samotné analýzy rizik 

a získání relevantních datových výstupů. Je zde podrobně popsáno co je to analýza rizik, jak 

dosazovat získané hodnoty, co jednotlivé hodnoty představují, jak dobře sestavit tabulky 

potřebné k analýze rizik. Publikace taktéž podrobně popisuje další 3 metody (analýza 

kritičnosti, ohrožení, zranitelnosti), které jsou nutné k určení rizik prvku KI.   

 
 

2.2. Fyzické zdroje 
 

Veškerá vstupní data využitá v jednotlivých analýzách byla získána osobním 

kontaktem s odpovědnými osobami jednotlivých vodárenských nádrží. Vzhledem k citlivému 

charakteru některých vstupních informací původci informací nedoporučili sdělené údaje 

uvádět v souvislosti s konkrétním vodním dílem (v textu by nemělo být nikde zřejmé, o jakou 

vodárenskou nádrž se konkrétně jedná). Autor práce dané požadavky akceptuje. Dotazované 

osoby sdělovaly i informace, které nebyly v dotaznících pokládány, ale dodatečně se na ně 

autor práce dotazoval. U těchto informací jsou proto patřičné odkazy na původ informací, viz 

seznam použité literatury. Z důvodu bezpečnosti a případných nežádoucích důsledků je u 

některých osob (původců informací) zakryta či pozměněna jejich identita. Autor práce je 
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samozřejmě ochoten ústně tuto identitu sdělit, a to jak oponentovi tak vedoucímu práce. Výše 

zmíněné osoby nejsou v textu práce uvedeny. 

 
 

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

pozdějších předpisů 

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro 

hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a 

podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a 

zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství [27]. 

 

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

znění novel  

Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 

napadením, a při jejich řešení [11]. 

 

Zákon č. 430/2010 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

Důvodem novely, eventuálně vytvoření nového právního předpisu byla implementace 

problematiky KI do českého právního prostředí z. č. 430 (event. 240/2000) definuje nově 

pojmy např. pojem styčný bezpečnostní zaměstnanec apod. Zákon tedy nově vymezuje 

a ustanovuje pojmy z krizového zákona [12]. 

 

Nařízení vlády č. 431/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k 

provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. [13]. 

 

Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvků kritické infrastruktury 

Toto nařízení nově určuje průřezová a odvětvová kritéria u prvků kritické infrastruktury [14]. 
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Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro 

stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů  

Vyhláška mimo jiné obsahuje seznam vodárenských nádrží, které jsou vybudovány na území 

České republiky [25]. 

 

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou 

vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody  

Teplou vodu, dodávanou potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem, které jsou 

konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody, může výrobce 

vyrobit jen z vody pitné. Teplá voda musí splňovat hygienické limity mikrobiologických, 

biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti, které jsou 

upraveny touto vyhláškou [30]. 

 
 

2.4. Vymezení pojmů  
 
kritická infrastruktura: kritickou infrastrukturou se rozumí prvek kritické infrastruktury 

nebo systém prvků kritické infrastruktury, jejichž narušení by mělo závažný dopad na 

bezpečnost státu35), zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo 

ekonomiku státu 

( 35) : Čl. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky) 

 

prvek KI: prvkem kritické infrastruktury je zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná 

infrastruktura36), určená podle průřezových a odvětvových kritérií; je-li prvek kritické 

infrastruktury součástí evropské kritické infrastruktury, považuje se za prvek evropské 

kritické infrastruktury, 

(36) : Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

subjekt KI: subjektem kritické infrastruktury je provozovatel prvku kritické infrastruktury; 

jde-li o provozovatele prvku evropské kritické infrastruktury, považuje se tento za subjekt 

evropské kritické infrastruktury, 
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ochrana KI: ochranou kritické infrastruktury jsou opatření zaměřená na snížení rizika 

narušení funkce prvku kritické infrastruktury, 

 

EZS: elektronický zabezpečovací systém tvoří požární čidla, kamerové systémy, sirény, čidla 

pohybu, ovládací prvky apod. 

 

Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury: 

 

(1) V plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury jsou identifikována možná 

ohrožení funkce prvku kritické infrastruktury a stanovena opatření na jeho ochranu. 

 

(2) Plní-li subjekt kritické infrastruktury veřejnoprávní povinnost, na jejímž základě vede 

plánovací, organizační nebo technickou dokumentaci51), lze požadavky stanovené na obsah 

plánu krizové připravenosti zapracovat do této dokumentace. Jsou-li splněny podmínky 

uvedené v prováděcím právním předpise, považují se dotčené části této dokumentace za části 

plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury. 

 

(3) Jestliže je prvek kritické infrastruktury členěn do více samostatných celků, může být pro 

každý takový celek, je-li to účelné, zpracován dílčí plán krizové připravenosti subjektu 

kritické infrastruktury, který je součástí plánu krizové připravenosti subjektu kritické 

infrastruktury. 

 

Styčný bezpečnostní zaměstnanec: 

 

(1) Subjekt kritické infrastruktury určí styčného bezpečnostního zaměstnance a jeho určení 

oznámí příslušnému ministerstvu nebo jinému ústřednímu správnímu úřadu. Subjekt kritické 

infrastruktury takto učiní bez zbytečného odkladu. 

 

(2) Do doby určení styčného bezpečnostního zaměstnance plní jeho úkoly subjekt kritické 

infrastruktury. 
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(3) Styčný bezpečnostní zaměstnanec poskytuje za subjekt kritické infrastruktury součinnost 

při plnění úkolů podle tohoto zákona. 

 

(4) Styčným bezpečnostním zaměstnancem může být určena pouze osoba splňující požadavky 

odborné způsobilosti. Odborně způsobilou osobou se rozumí ten, kdo dosáhl vysokoškolského 

vzdělání absolvováním studia v akreditovaném studijním programu poskytujícího ucelené 

poznatky o zajišťování bezpečnosti České republiky, o ochraně obyvatelstva nebo o krizovém 

řízení nebo má alespoň v jedné z těchto oblastí tříletou praxi. 

 

V nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, jsou 

nově stanovena odvětvová a průřezová kritéria prvků KI [14]. 

 

Průřezová kritéria: 

 

Průřezovým kritériem pro určení prvku kritické infrastruktury je hledisko 

a) obětí s mezní hodnotou více než 250 mrtvých nebo více než 2 500 osob s následnou 

hospitalizací po dobu delší než 24 hodin, 

b) ekonomického dopadu s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu vyšší než 0,5 % hrubého 

domácího produktu, nebo 

c) dopadu na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování nezbytných služeb 

nebo 

jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího více než 125 000 osob. 

 

Odvětvová kritéria:  

 

Práce se bude týkat odvětvového kritéria spadajícího do vodního hospodářství (uvedeno níže). 

Celkový přehled odvětvových kritérií dle nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro 

určení prvku kritické infrastruktury, jsou k seznámení v příloze č. 7. 

 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  

a) zásobování vodou z jednoho nenahraditelného zdroje při počtu zásobovaných obyvatel 

nejméně 125 000,  
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b) úpravna vody o minimálním výkonu 3 000 l/s,  

c) vodní dílo o minimálním objemu zachycené vody 100 mil. m3.  
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3. Zhodnocení současného stavu 

 
Diplomová práce má návaznost na národní program kritické infrastruktury, jehož 

hlavním cílem je rozpracování obecných záměrů nastíněných v komplexní strategii k řešení 

problematiky kritické infrastruktury do konkrétních kroků určených příslušným nositelům 

úkolů.  

 

Důvodem znovu-ustanovení rizik, které mohou mít negativní vliv na provoz kritické 

infrastruktury (dále jen KI), je dynamičnost změn, které proběhly v posledních dvaceti letech. 

Pro prvky KI (jako jsou pozemní zásoby pitné vody) byly dříve definovány a brány v úvahu 

jiné rizikové faktory, než je tomu nyní. S nynějšími novými rizikovými faktory ohrožení 

(např. radikální výkyvy počasí, několikanásobné zvýšení možnosti teroristického útoku atd.) 

nebylo dříve v průběhu plánování a výstavby výše uvedených zařízení kalkulováno. Důvodem 

vynechání těchto faktorů byly jejich zanedbatelné hodnoty v době plánování a budování 

prvků KI, kdy některé z těchto faktorů ani neexistovaly. 

 

S odkazem na výše uvedené je možno konstatovat, že momentálně nejsou k dispozici 

ucelená data o současném stavu rizikových faktorů, které mohou negativně ovlivnit 

bezproblémový chod KI, nebo mohou tento prvek úplně vyřadit z provozu. Tyto faktory 

nejsou pro vodárenské nádrže stanoveny a patřičné úřady či oprávnění pracovníci nemají 

relevantní podklady pro svou práci. Je potřeba tyto nové rizikové faktory ustanovit a 

zadokumentovat tak, aby je bylo možné v případě potřeby vyhledat v uceleném dokumentu 

(diplomové práci) a použít k případným dalším analýzám nebo plánům. Taktéž bude 

navrhnuta metodika, která bude mít za úkol jednoduchým způsobem poukázat na možná 

zvýšená rizika související s existencí a provozem vodárenské nádrže. 
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4. Kritická infrastruktura  

 
Definice kritické infrastruktury říká, že kritickou infrastrukturou se rozumí výrobní a 

nevýrobní systémy a služby, jejichž nefunkčnost by měla závažný dopad na bezpečnost státu, 

ekonomiku, veřejnou správu a zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva. Z 

definice vyplývá, že úkolem společnosti je tedy kritickou infrastrukturu chránit tak, aby 

fungovala za běžných, mimořádných i krizových situací. Z toho je možné vyvodit, že ochrana 

kritické infrastruktury je proces, který při zohlednění všech rizik a hrozeb směřuje k zajištění 

fungování kritické infrastruktury [15]. 

 

Na kritickou infrastrukturu musíme pohlížet jako na komplexní systém. Kritická 

infrastruktura má síťové uspořádání, které se skládá z jednotlivých prvků sítě a spojnic 

(jednotlivé prvky jsou vzájemně provázané). Stejně jako v každé síti se i zde nachází místa, 

kde se schází více prvků spojnic, které tvoří uzel. Proto poškození, narušení nebo výpadek 

některého uzlu má více nebo méně závažný dopad na funkčnost dalších uzlů. Tento výpadek 

by mohl způsobit následné zhroucení celé kritické infrastruktury. Z tohoto důvodu by mělo 

být v zájmu ochrany kritické infrastruktury tyto uzly chránit. Ochrana kritické infrastruktury 

je založena na snížení zranitelnosti systému neboli zvýšení jeho odolnosti vůči dopadům 

mimořádných událostí. Pro tyto případy je nutné mít připravená opatření zaměřená na 

zmírnění a odstranění škod. Z toho vyplývá, že se snažíme pomocí provádění preventivních 

opatření, např. zvýšením bezpečnosti systému technicko-organizačním opatřením, zabránit 

vzniku mimořádným událostem nebo alespoň udržet následky způsobené mimořádnými 

událostmi v co nejnižším rozsahu. Kritická infrastruktura je velice rozsáhlá a očekává se, že 

stát ji bude nepřetržitě chránit. Jako problematické se jeví to, že ne všechny subjekty kritické 

infrastruktury patří do majetku státu. Některé subjekty kritické infrastruktury jsou ve 

vlastnictví soukromého sektoru, jehož hlavní prioritou před zajištěním ochrany a bezpečnosti 

kritické infrastruktury je zvyšování svého zisku. Díky tomu se ochrana kritické infrastruktury 

stává složitějším procesem. Z tohoto vyplývá, že stát nemůže investovat státní peníze do 

ochrany kritické infrastruktury, která je v soukromých rukou, ale ani nemůže přinutit 

soukromý subjekt, aby investoval své peníze do ochrany kritické infrastruktury, např. ve 

formě preventivních opatření. Přesto se stát musí průběžně zabývat problematikou ochrany 

kritické infrastruktury, která je nejenom ve vlastnictví státu, ale i ve vlastnictví soukromých 
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subjektů, protože ji potřebuje k zajištění základních životních potřeb státu a obyvatelstva. V 

České republice za problematiku ochrany kritické infrastruktury zodpovídá Výbor pro civilní 

a nouzové plánování, který je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu České 

republiky [15]. 
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5. Metoda Analýza rizik  

 
Tato kapitola se bude věnovat podrobnému vysvětlení metody analýza rizik, pomocí 

které budou odhaleny nejrizikovější faktory mající vliv na plynulý chod vodárenské nádrže. 

Jedná se o teoretickou část diplomové práce, popis metody autor čerpal z učebního textu.  

 

Výchozím krokem managementu rizika je identifikace organizačních součástí 

vodárenské nádrže, které jsou důležité pro její celkovou existenci a funkčnost - analýza 

kritičnosti. Tato identifikovaná místa se pro další analytické práce označí jako „kritická 

místa“. Dalším krokem je provedení evidence nebezpečí, která mohou vodárenskou nádrž 

ohrozit - analýza ohrožení. Dále se zkoumá zranitelnost jednotlivých prvků. Zranitelnost 

charakterizuje možnost narušení chodu nebo úplného výpadku funkčnosti kritického místa ve 

vodárenské nádrži - analýza zranitelnosti. Konečnou úroveň rizika pro sledované kritické 

místo získáme posouzením interakce mezi úrovněmi jeho kritičnosti, ohrožení a zranitelnosti. 

Konečnou fázi představuje volba opatření k minimalizaci rizik. Volba opatření je ovlivněna 

dosaženou úrovní ochranného efektu ve spojení s náklady na jeho dosažení.  

 
 

5.1. Analýza kritičnosti 
 

Analýza kritičnosti (významnosti, relevance) je jedním z nástrojů, který umožňuje 

stanovit, jak důležité jsou jednotlivé provozní části objektu KI pro zachování celkové 

funkčnosti objektu. 

Analýzu kritičnosti realizujeme ve dvou krocích. Tím prvním je vytvoření celkového 

soupisu organizačních součástí (prvků), které zajišťují fungování posuzovaného objektu 

kritické infrastruktury. Následně pak u evidovaných součástí posuzujeme jejich důležitost pro 

zachování funkčnosti objektu kritické infrastruktury - kritičnost. To vyžaduje nalézt kritické 

prvky / kritická místa v objektu kritické infrastruktury. Lze tak učinit např. na základě úvahy 

o tom, k jakému účelu jednotlivé prvky v objektu slouží. Tj. nalézt jejich vztah k hlavní 

činnosti objektu kritické infrastruktury. V této souvislosti můžeme rozlišovat následující: 

 

- prvky řídící činnosti, 

- prvky hlavní činnosti, 
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- prvky pomocné činnosti, 

- prvky ostatní činností 

 

Prvkem řídící činnosti se rozumí prvek, který přímo řídí činnost, pro kterou je objekt 

určen. Po zničení těchto prvků nebo jejich poškození nemůže být realizována hlavní činnost 

objektu. 

Prvkem hlavní činnosti se rozumí prvky přímo zapojené do produkčního procesu, pro 

který je objekt kritické infrastruktury určen. Po jejich zničení případně poškození dojde k 

zastavení nebo podstatnému omezení činnosti objektu. 

Prvkem pomocné činnosti se rozumí prvky, které nejsou přímo zapojeny do hlavní 

činnosti, ačkoliv jí podstatně ovlivňují. Po jejich zničení lze jejich funkce nahradit a 

pokračovat v procesu hlavní činnosti bez podstatného omezení. Sem patří i prvky zajišťující 

administrativně řídící činnost. 

Prvkem ostatní činnosti se rozumí prvek nezúčastňující se řídicí, hlavní ani pomocné 

činnosti objektu, tj. prvky objektu, na jejichž činnosti nejsou uvedené činnosti podstatně 

závislé, avšak jejich chod je při mimořádné situaci pro objekt jako celek potřebný. Jeho 

vyřazením není zásadně ovlivněna řídící, hlavní ani pomocná činnost objektu. Tyto prvky lze 

v průběhu mimořádné situace na nezbytně nutnou dobu v rámci objektu improvizovaně 

nahradit [15]. 

 

K vytvoření seznamu provozních součástí u objektu KI může být použita 

dokumentace, ve které se již popisuje organizační struktura objektu. Může být využito i 

místního šetření a dalších. Daný krok vytváří předpoklad, aby se na žádnou část, která 

zajišťuje fungování objektu KI, nezapomnělo. 

 

Příkladem částí objektu KI je např. následující přehled procesů: 

 

- zásobování elektrickou energií 

- informační technologie 

- komunikační technologie 

- ochrana objektu 
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Posuzování jednotlivých kritických míst mohou usnadnit i odpovědi na následující otázky: 

- Které organizační součásti objektu KI musí zůstat co nejdéle funkční i v extrémních 

podmínkách? 

- Které organizační součásti musí být nouzově zásobovány elektrickou energií 

- Jak dlouho by mělo fungovat nouzové zásobování organizační součásti elektrickou energií 

bez přísunu pohonných hmot? 

- V jakém rozsahu a kde mají být provedena opatření pro ochranu organizační součásti? 

- Kteří zákazníci mají být při částečném výpadku organizační součásti ještě zásobováni? 

K ohodnocení kritičnosti kritických prvků objektu kritické infrastruktury použijeme 

pětistupňovou škálu. Tento způsob ocenění je sice subjektivní, umožňuje ale strukturované 

srovnání výsledků mezi různými organizačními součástmi objektu [15]. 

 
Tabulka 1: Měřítko hodnocení kritičnosti kritických míst. Měřítko s totožnou stupnicí bude 
použito i u dalších dvou analýz, s kterými se bude v textu pracovat.  Jedná se o analýzu 
ohrožení a analýzu zranitelnosti. Stupnice je odvozena z učebního textu. 
 
Úroveň kritičnosti, ohrožení a zranitelnosti Bodové ohodnocení 
Velmi vysoká 5 
Vysoká 4 
Střední 3 
Nízká   2 
Zanedbatelná   1 
 
 
Tabulka 2: Hodnocení kritičnosti dle účelu kritických míst. Stupnice je taktéž odvozena 
z učebního textu. 
 
Účel prvku ve struktuře objektu KI Bodové ohodnocení 

kritičnosti 
Prvky řídící činnosti 5 
Prvky hlavní činnosti 4-5 
Prvky pomocné činnosti 2-3 
Prvky ostatní činnosti 1 
 
Např. elektřina je pro chod KI životně důležitá = 5 bodů, spojení již nemá vliv na chod KI =1 
bod. 
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5.2.  Analýza ohrožení 
 

Struktura ohrožení se v čase mění. Např. pravděpodobnost vzniku mimořádných 

událostí typu válečných konfliktů v Evropě zřetelně poklesla. To způsobilo, že došlo k 

postupnému snížení zájmu společnosti o rozsáhlé a dlouhotrvající výpadky funkčnosti 

infrastruktury způsobené v důsledku válečných bojů. To ale neznamená, že došlo k poklesu 

celkového ohrožení společnosti. Spíše naopak, je vidět nárůst jiných ohrožení. V novém 

rozsahu, četnosti a intenzitě se vyskytují živelní pohromy, nehody, havárie a útoky s 

kriminálním nebo teroristickým pozadím. Ve srovnání s výskytem válečných střetnutí 

narůstají tato nebezpečí podstatně rychleji. To samozřejmě vyžaduje přehodnocení 

bezpečnosti u zařízení infrastruktury. 

 

Termíny „nebezpečí“ a „ohrožení“ budeme používat následovně. Nebezpečím budeme 

rozumět situaci, okolnost, jev nebo lidskou činnost, která može vést k úmrtí nebo zranění 

osob, věcným škodám, narušením chodu společnosti nebo ekonomiky nebo poškození 

životního prostředí. Ohrožením budeme rozumět takové nebezpečí, které se vztahuje ke 

konkrétní situaci nebo určitému objektu. V praxi se využívá základní rozdělení mimořádných 

událostí na události vyvolané přírodními živly a události vyvolané činností člověka. V rámci 

základního členění mimořádných události nerozlišujeme, zda činnost člověka je neúmyslná 

nebo úmyslná. V případě, že se zabýváme ochranou kritické infrastruktury je vhodné tento 

faktor zohlednit. Pak základní členění mimořádných událostí rozlišuje tři kategorie, a to 

následovně: 

- mimořádné události vyvolané přírodními živly (též „živelní pohromy“), 

- mimořádné události vyvolané lidským a technickým selháním a 

- mimořádné události vyvolané kriminální nebo teroristickou činností. 

 

a) Mimořádné události vyvolané přírodními vlivy (živelní pohromy) 

Mezi mimořádné události vyvolané přírodními živly řadíme: 

- povodně, 

- dlouhotrvající sucha, 

- bouře, 

- požáry, 

- zemětřesení, 
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- epidemie, 

- přirozenou kontaminaci [15]. 

 

b) Mimořádné události vyvolané lidským a technickým selháním 

Mezi tyto události řadíme především nehody a havárie spojené s vysokou technizací 

společnosti. Složitost a závislost různých infrastruktur vede k tomu, že zajištění ochrany před 

nechtěnou újmou je stále náročnější a nákladnější. Klesající investice do systémů 

infrastruktury z důvodu nedostatku finančních zdrojů mohou vést k tomu, že se technická a 

lidská selhání budou vyskytovat častěji. 

 

c) Mimořádné události vyvolané kriminální nebo teroristickou činností 

Jednání s jasným úmyslem poškodit společnost, infrastrukturu či technická a 

technologická zařízení, resp. obyvatelstvo. Terorismus zaujímá v této oblasti zvláštní 

postavení. Doposud nebyly vedeny teroristické útoky vůči objektům na území ČR, nicméně 

pravděpodobnost takového útoku stále narůstá. V těchto souvislostech je zřejmé, že např. 

objekty KI pro zásobování elektrickou energií nebo pro zásobování pitnou vodou mohou 

patřit k nejpravděpodobnějším cílům. Praktickou realizaci analýzy ohrožení je vhodné rozdělit 

do několika kroků. Prvním krojem je sestavení evidence mimořádných událostí, jejichž výskyt 

lze na území (ve kterém se KI nachází) očekávat. To umožní vyloučit z dalšího posuzování ty 

mimořádné události, jejichž výskyt je u zkoumaného objektu KI irelevantní. 

 

Pravděpodobnost výskytu a rozsah neovlivňují úroveň ohrožení stejným dílem. Velmi 

výjimečně se vyskytují i události extrémních rozměrů, které pak působí výrazné škody. 

Naopak události s vysokou vstupní pravděpodobností často vyvolávají jen nízké škody. 

Při volbě odhadované úrovně ohrožení může být zohledněno to, že možný rozsah má 

větší váhu, a tím pádem je ohrožení hodnoceno více. Pro vstupní pravděpodobnost, kterou 

nelze stanovit (jako v případě teroristických útoků) může být učiněna hypotéza také po 

dohodě s policejními orgány [15]. 

 

Např. povodeň se v místech objevuje často, proto dostane 4 body, výpadek proudu se téměř 

neobjevuje je tedy zanedbatelný = 1 bod. 
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5.3. Analýza zranitelnosti 
 

Vedle druhu a rozsahu možného ohrožení má vliv na kritická místa objektu kritické 

infrastruktury jejich zranitelnost. Ohrožení se projevuje tím silněji v dané oblasti, čím nižší je 

stupeň odolnosti, flexibility resp. robustnosti posuzovaného systému. 

 

Zvláštní význam pro kritickou infrastrukturu mají ta kritická místa, bez kterých není 

udržení funkčnosti systémů možné, nebo je možné jen s velkými obtížemi. Zde lze zařadit 

funkční zásobování elektrickou energií, stejně jako fungování informační a komunikační 

technologie atd.. Jestliže vypadnou tato kritická místa, mohou být např. ve vodárenství 

narušeny všechny procesy zásobování vodou. V praxi to znamená, že takové závislosti musí 

být v rámci analýzy zranitelnosti zvláště zohledněny. Vedle výše uvedených aspektů ovlivňují 

výši vzniklých škod také kritická místa v organizaci. Zejména kvalita krizového 

managementu, stejně jako ochrana zaměstnanců působí přímo na funkčnost objektu kritické 

infrastruktury a poté na délku trvání fáze odstraňování následků a regenerace po dopadu 

mimořádné události. K posouzení kritických míst objektu kritické infrastruktury slouží 

analýza zranitelnosti. Jedním z nástrojů, který lze k její realizaci využít, je použití kontrolních 

seznamů zranitelnosti, které umožní odhalit a identifikovat ty problémy, které mohou v 

systému existovat. Kontrolní seznamy zranitelnosti se liší od obvyklých kontrolních seznamů 

bezpečnostního managementu tím, že důraz je kladen na funkčnost kritických organizačních 

součástí objektu kritické infrastruktury za mimořádné situace. Většina kontrolních otázek se 

týká situací, které mohou vést k narušení nebo výpadku jednotlivých částí nebo celkové 

funkčnosti objektu KI. Při sestavení kontrolních seznamů zranitelnosti se klade důraz na 

podrobnou analýzu funkčnosti systému, která pak umožňuje realizaci podrobné analýzy 

zranitelnosti. Ne pro každý objekt kritické infrastruktury je ale analýza zranitelnosti, 

realizovaná cestou plné aplikace kontrolních seznamů zranitelnosti, smysluplná. V takových 

případech je možné využit kontrolní seznam jen částečně [15]. 

 

Příklad: povodeň, která napáchá malé škody, dostane 2 body, výpadek proudu, který může 

zapříčinit nefunkčnost vodárenské nádrže dostane = 4 body. 
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5.4. Analýza rizika 
 

Všechny předchozí analytické postupy budou použity k tomu, aby bylo možné získat a 

strukturovat co nejvíce informací k situaci v oblasti bezpečnosti. Tyto informace budou 

použity jako základ provedení bezpečnostních opatření. 

Posledním pracovním krokem je realizace analýzy rizik. Ta ukazuje celkový přehled 

rizik v jednotlivých oblastech. Úroveň rizika je viditelnější, pokud jsou propojeny výsledky 

všech předchozích analýz (kritičnosti, ohrožení a zranitelnosti). Pokud se setkají extrémní 

ohrožení ve zvláště zranitelných oblastech a tyto oblasti mají vysokou kritičnost pro 

funkčnost podniku, pro zaměstnance a obyvatelstvo, vzniká tak zvláště vysoké riziko. Při 

analýze rizika se vyskytují tyto otázky: 

– Co se může stát? 

– Jak vysoká je pravděpodobnost, že se to stane? 

– Jaké důsledky se mohou v tomto případě vyskytnout? 

Výše uvedené se odráží v definici, že riziko je produkt pravděpodobnosti vzniku a 

rozměru extrémních událostí. Pravděpodobnost vzniku je čisté ohrožení uvedené velikosti. 

Rozsah mimořádné události je ovlivňován jak důležitostí objektu kritické infrastruktury, 

ohrožením samotným, ale i stupněm zranitelnosti provozních oblastí podniku. Riziko závisí 

také přímo na kritičnosti, ohrožení a zranitelnosti. Možnost popsat tuto souvislost vychází ze 

společného součinu jednotlivých faktorů vlivu kritičnosti, ohrožení a zranitelnosti [15]. 

Celkové riziko ohrožení jednotlivých částí KI se vypočte podle níže uvedeného vzorce. 

 

Riziko = kritičnost x ohrožení x zranitelnost  

 
Tabulka 3: Velikost zkoumaného rizika u vodárenské nádrže. Ty hodnoty, které budou nad 
hladinou 30 bodů, budou v práci dále podrobně popsány a navrženy možné postupy pro 
zmírnění rizika. Hladinu 30 bodů zvolil autor samostatně v návaznosti na výsledky analýzy 
rizika.  
 

úroveň rizika 
nízká střední vysoká 

 
Celkové riziko 

1 - 7 8 - 29 30 nebo větší 
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6. Stanovení a vzhled dotazníku 

 
Dotazník pro ředitele jednotlivých vodárenských nádrží se bude skládat ze dvou částí.  

První část dotazníku jednotlivé ředitele zkráceně seznámí se zaměřením a cílem práce.  

Druhá část dotazníku bude obsahovat samostatné dotazy, a to na celkem čtyřech listech. 

Získaná data budou následně využita v diplomové práci, a to jak k doplnění relevantních 

informací do práce, tak budou následně i využita při jednotlivých analýzách, na základě 

jejichž výsledků budou implementována do metodiky. 

 

6.1. První část dotazníku 

Obsahuje seznámení a cíle diplomové práce. Text dostanou k nahlédnutí jednotliví 

ředitelé vodních děl, aby si udělali představu, k jakému tématu budou data poskytovat. První 

část viz. Příloha č. 1. 

 
 

6.2. Druhá část dotazníku 
 
Druhá část dotazníku je rozdělena na čtyři listy 

 
 

6.2.1. První list dotazníku 
 

Slouží k přesnému doplnění informací do diplomové práce. Zjišťuje, jaké funkce mají 

jednotlivé základní části vodárenské nádrže. Jsou kladeny dotazy na podrobnější vysvětlení 

funkcí jejich činností u obsluhy nádrže, ostrahy nádrže, je zjišťováno, jak potřebná je 

elektrická energie pro nádrž, jak důležitý je přístup k informacím (připojení na síť, 

komunikační spojení, volba účastníků spojení, obrazové záznamy atd.). Viz příloha č. 2. 

 
 

6.2.2. Druhý list dotazníku 
 

Slouží jako podklad k analýze kritičnosti, jsou v ní zapsána zájmová data. Na straně 

jsou uvedeny hlavní části vodárenské nádrže. Je zde zjišťováno, které části vodárenské nádrže 
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jsou životně důležité a které jsou méně podstatné. Strana obsahuje sedm základních částí 

vodárenského díla. Viz příloha č. 3. 

 

Samotná nádrž: Jedná se o základní část, kvůli které je objekt veden v rámci zákona jako 

objekt KI. V České republice máme dle vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam 

vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů,  

celkem 47 vodárenských nádrží. Jejich seznam viz příloha č. 6. Největší z nich je vodárenská 

nádrž (vodní nádrž) Švihov. Celkový objem nádrže je 309,0 mil. m³ vody. Nádrž pitnou 

vodou zásobuje středočeskou oblast včetně Prahy [1]. Pravděpodobně nejmenší vodárenská 

nádrž v České republice je vodní nádrž Jezeří. Celkový objem nádrže je 0,053 mil. m³ vody. 

Nádrž pitnou vodou zásobuje především oblast Jirkov [2]. Vodárenské nádrže obsažené ve 

vyhlášce zásobují pitnou vodou většinu obyvatel České republiky. Jejich úplné nebo 

krátkodobé vyřazení z funkce by v dotčeném území napáchalo nejen ekonomické a materiální 

škody. Nádrže slouží jako rezervoár povrchové vody, která je z nádrže přečerpávána do 

úpraven vod. Odtud je již zdravotně nezávadná voda dodávána prostřednictvím vodovodního 

systému ke koncovému uživateli.  

    

Hrázné těleso: Nedílná součást vodní nádrže. Přehradní hráz je vodní stavba přehrazující 

vodní tok (řeku či potok) a zadržující vodu. Tím se vytváří přehradní nádrž (také nazývaná jen 

přehrada). Slouží k zadržování vody pro zásobování vodou, výrobu elektrické energie, 

ochranu před povodněmi, vyrovnávání průtoků, okrajově k rekreaci, vodním sportům, 

rybolovu aj. Zemní hráze se budují dodnes. Nazývají se také hrázové přehrady a stavějí se 

vyhloubením rozsáhlého koryta do podkladové horniny, která udržuje zpevněnou jílovitou 

výplň na místě. Ze zeminy se potom navrší hráz napříč k oběma bočním stranám koryta. Stěna 

hráze obrácená k proudu se pokryje štěrkem, do něhož se zasadí kameny, aby voda zeminu 

neodplavovala. Druhá stěna přehrady a její vrchol se osadí drny, které zadržují zeminu a 

chrání ji proti vymílání deštěm. Hrázovou přehradu je možné vybudovat i celou z kamene a 

hrubého štěrku, s asfaltovým obložením jako u silničního povrchu.  

 

Typy hrází zemní  

sypaná 

naplavovaná 
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balvanitá 

betonová, železobetonová, zděná  

gravitační 

gravitační lehčená 

pilířová 

členěná 

klenbová 

se stálým poloměrem 

se stálým středovým úhlem [3] 

 

Přítoky nádrže: Přítoky zásobují vodárenskou nádrž vodou. Bez vodních přítoků by nemohla 

uspokojivě nádrž plnit svou funkci. Jedná se o nedílnou součást každého vybudovaného 

vodního díla. 

 

Obsluha nádrže: Je zodpovědná za bezproblémový chod nádrže. Má na starost veškeré 

technologické procesy na vodním dílu. Taktéž je odpovědná za sběr a vyhodnocování 

základních vzorků z nádrže. Hlavně pak zaznamenává denní teplotu vody, tvrdost vody, 

čistotu vody [35]. 

 

Ostraha nádrže: Zodpovědná za bezpečnost nádrže. U většiny děl, i na kterých byl autor 

práce přítomen, se ostraha v pravém slova smyslu u vodárenských nádrží nevyskytovala. Její 

funkci plnila obsluha nádrže. Ta dělala základní činnosti, za které je zodpovědná ostraha tzn. 

pravidelné obchůzky nejen kolem tělesa hráze, ale i zběžné kontroly břehů nádrže [20]. 

 

Energie: Větší část vodárenských nádrží plní i sekundární úlohu. Tou je výroba a dodej 

elektrické energie spotřebitelům. Elektrická energie z nádrže je používána nejen k zásobování 

obyvatelstva, ale využívají ji i samotné systémy nádrže. Pokud se přeruší přísun energie od 

distribuční soustavy, nádrž dokáže napájet své systémy (komunikační, manipulační a jiné.) 

pomocí svého vlastního zdroje [16]. 

 

Informace: Zde jsou myšleny všechny systémy zodpovědné za jakoukoliv komunikaci uvnitř 

objektu, komunikaci s nadřízeným orgánem nádrže (povodí oblasti), přísun informací od 
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tohoto orgánu, elektronické zabezpečovací systémy, systémy zaznamenávající a zobrazující 

jednotlivé informace o průtoku objemu nádrže a podobně. 

 
 

6.2.3. Třetí list dotazníku 
 

Slouží jako podklad k analýze zranitelnosti, jsou v něm zapsána zájmová data. Na této 

straně jsou uvedeny naturogenní i antropogenní mimořádné události [5]. Strana obsahuje 

celkem 17 druhů mimořádných událostí. Zranitelnost charakterizuje možnost úplného 

výpadku funkčnosti kritického místa v objektu KI nebo narušení jeho chodu. Pro určení 

úrovně zranitelnosti jednotlivých kritických míst se opět využívá bodové ohodnocení. Viz 

příloha č. 4. 

 

Povodeň: Je přírodní katastrofa, která vzniká vylitím vody z koryta řeky nebo vodní nádrže. 

Liší se od záplavy, s níž se často zaměňuje. Záplavou je například proud vody způsobený 

náhlým přívalovým deštěm. V našem mírném pásmu se ničivé záplavy nevyskytují, častější 

jsou právě povodně. V drtivé většině případů vznikají kvůli nadměrnému množství srážek, 

které koryta nestačí pojmout a voda se vylije mimo ně. Dalším důvodem může být rychlé 

jarní tání sněhu, při kterém říční systém nestačí odvádět vzniklou vodu. Tání je rizikovější, 

pokud je doprovázeno trvalými dešti. Povodeň ale také může vzniknout protržením či 

přetečením přehrady nebo jiné vodní plochy, nebo vodou, která se z řeky v předjaří vylije 

kvůli ledovým bariérám. Záplavy či povodně jsou často spojeny se sesuvy půdy, které mohou 

strhnout i celé vesnice postavené z nepříliš pevných materiálů. 

Na českém území přichází velká voda nepravidelně, menší katastrofy se odehrávají v 

rozestupech let, větší pak v řádu desítek až stovek let. Jejich počet však v dnešní době začíná 

viditelně narůstat. Voda hrozí především v místech, kde řeka protéká plochou krajinou. Pokud 

je okolí řeky zastavěno, vznikají velké škody. 

Stav vody v řekách monitorují hydrologové, pokud se hladina a tedy i průtok zvýší, vyhlašují 

v Česku stupně povodňové aktivity. 

 

1. stupeň bdělosti - vyhlašuje se při stoupání vodní hladiny, je potřeba věnovat toku 

zvýšenou pozornost, například v Praze se při tomto stavu vyklízejí náplavky u Vltavy. 

 



 32 

2. stupeň pohotovosti - vyhlašuje se ve chvíli, kdy vzniká sama povodeň, voda se na 

některých místech rozlévá, ale mimo obydlená území, například na pole, zasedá 

povodňová komise. 

 

3. stupeň ohrožení - voda začíná ohrožovat obydlená místa, hrozí nebezpečí ohrožení 

majetku a životů v místě, kde se voda rozlévá. Může se vyhlásit také ve chvíli, kdy 

například hrozí protržení vodního díla. 

 

Od ničivých povodní v letech 1997 a 2002 začalo Česko více pracovat na 

protipovodňových opatřeních a na zlepšení součinnosti záchranných složek a všech institucí a 

děl, které mohou být vodou ohroženy. Začalo se také lépe pracovat s preventivním 

upouštěním nádrží, které pak mohou následně zadržet více vody. Povodně jsou v Česku v 

současnosti ničivější, než bývaly v minulosti. Tehdy se s nimi více počítalo [4]. 

Problematika povodní je v diplomové práci rozebrána šířeji, poněvadž při povodni 

jsou do koryta řeky (z důvodu zvýšeného průtoku vody) strhávány nečistoty z břehů řeky. 

Nečistoty mohou negativně ovlivnit kvalitu vody v nádrži.  

 

Přívalové deště (blesková povodeň): Rozdíl viz Povodeň. Zmíněny ze stejného důvodu jako 

povodně, blesková povodeň strhává do koryta řeky, či prostoru kudy si voda razí cestu, 

nečistoty, které následně ovlivňují kvalitu vody v nádrži. 

  

Sucho: Dle dostupných informací se neočekává, že by výraznější sucho negativně ovlivnilo 

kvalitu vody v nádrži. Dají se předpokládat zanedbatelné hodnoty v konečném hodnocení. 

„Vzhledem k velkým zásobním objemům v přehradách pitné vody a stabilizované situaci na 

vodních zdrojích na území města Ostravy se sucha v množství vody neprojevují. Vodní zdroje 

na území Ostravy jsou pod trvalým dozorem hydrogeologů a stav hladin podzemních vod je 

pravidelně monitorován. Rovněž na kvalitu podzemních vod na vodních zdrojích nemá 

stávající sucho žádný vliv.“ Ing. Antonín Lázniček, generální ředitel Akciová společnost 

Ostravské vodárny a kanalizace [6]. 

 

Požár vnější: Zde se myslí veškeré požáry v okolí vodní nádrže, např. zdali požár lesa může 

ovlivnit kvalitu vody v nádrži tím, že bude voda znečištěna popelem z požáru apod.  
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Požár vnitřní: Jedná se o požáry vnitřních prostor objektů zabezpečující chod nádrže, 

zkoumáno jak moc se požár projeví na chodu nádrže. 

 

Zemětřesení: Česká republika se nachází v geologicky klidné oblasti. Kromě důlních 

propadů, které způsobují lokální zemětřesení, se nepředpokládá výskyt ničivých zemětřesení, 

které jsou viditelné v tektonicky aktivních oblastech. Účinky ničivého zemětřesení by byly na 

hrázné těleso zničující, vzhledem k jeho minimální pravděpodobnosti výskytu, budou 

konečné hodnoty pravděpodobně zanedbatelné. 

 

Vítr: Silný vítr může do samotné nádrže přivát nečistoty, které mohou mít negativní dopad na 

kvalitu vody v nádrži. Jiným způsobem pravděpodobně chod nádrže neovlivní. 

 

Přírodní kontaminace: Zde se jedná o znečištění vody přírodními látkami jako jsou sinice, 

radon, nebo např. zanesení nádrže popelem z případného požáru. 

 

Dopravní nehody s nebezpečnými látkami: Blízkosti vodárenských nádrží se nacházejí 

pozemní komunikace. I když jsou přijata vyšší bezpečnostní opatření (zákaz zastavení 

v daném úseku, zákaz vjezdu a podobně) s narůstající silniční dopravou roste i riziko možné 

nehody a kontaminace nádrže. 

 

Radiační nehody: Převozy a manipulace s radioaktivním materiálem probíhají vždy pod 

nejpřísnějším státním dohledem a riziko náhodného úniku radioaktivní látky je téměř 

dokonale eliminováno. Taktéž provoz jaderných zařízení je pod nejpřísnějším dohledem a 

únik těchto látek a kontaminace vodního zdroje bude pravděpodobně zanedbatelná. Nárůst 

rizika by se mohl projevit při souběhu několika faktorů např. provoz jaderného zařízení při a 

po zemětřesení, jak jsme tomu momentálně svědky v Japonsku. Radioaktivita byla 

z jaderného zařízení uvolněna díky nepředvídatelnému zničujícímu zemětřesení a následné 

vlně tsunami, ale i tak projekt, podle kterého byla elektrárna postavena, zabránil větším 

škodám. 

 

Přerušení dodávek elektrické energie: Jak je již zmiňováno u samotného základního prvku 

vodárenské nádrže (energie), jsou nádrže nezávislé na vnějším zásobovaní elektrickou energií. 
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Dokážou si díky instalovaným turbínám samostatně pro své potřeby energii vyrobit (pozn. 

autora: není tomu tak vždy, aby mohly turbíny vyrábět el. energii, musí být nejprve samy 

napájeny elektřinou, nádrže tak mají záložní zdroje, většinou dieselagregáty). 

 

Sesuvy půdy: Zde se jedná o položku, která byla do práce doplněna v pozdějším termínu. 

Danou položku navrhl do práce zařadit pracovník vodárenské nádrže Šance. Při 

dlouhotrvajících deštích se nádrž Šance potýká s nežádoucími sesuvy půdy, které negativně 

ovlivňují kvalitu vody v nádrži, ale mohou způsobit i nefunkčnost hlavních zařízení [16].  

  

Útok trhavinou: Jedná se o jednu z řady antropogenních mimořádných událostí. 

Organizovaná skupina osob by mohla hrázné těleso narušit či zcela zničit položením trhavin a 

jejich následným odpálením. Následný výbuch by zcela (pokud by byl dostatečně silný) zničil 

hráz. Tím by samozřejmě vyřadil funkci zařízení. Navíc by vznikla záplavová vlna, která by 

během několika minut způsobila materiální škody i oběti na lidských životech. Tento útok je 

zvlášť zákeřný, neboť by nebylo ani dostatek času na evakuaci či varování obyvatelstva 

v ohrožené oblasti. 

 

Útok biologickými látkami: Díky globalizaci a kapitalizaci světa je nyní možné si za peníze 

pořídit téměř vše, od vědeckých pracovníků z nejrůznějších oborů (biologie, chemie atd.) až 

po jednotlivé látky, které tito vědci ke své práci potřebují. Organizovaná skupina osob tak 

může nepozorovaně a v relativním utajení v pronajatém bytě či skladu vyprodukovat 

biologickou látku, která může znečistit vodu v nádrži. Tito lidé potřebují k provedení svého 

plánu pouze několik nezbytných věcí: odhodlání, finance, znalosti a dostupnost materiálů. 

Teroristické skupiny z arabského světa všemi výše uvedenými položkami disponují, je tudíž 

jen otázka času, kdy se o něco podobného pokusí. Za pozitivní je možné považovat fakt, že i 

když se biologickým látkám říká jaderné zbraně hromadného ničení chudých zemí, je složité 

tyto biologické látky vyrobit. 

 

Útok chemickými látkami: Podobnost s předchozím tématem s tím rozdílem, že výroba 

chemických látek je jednodušší. V tomto ohledu je považuji za ještě nebezpečnější, než jsou 

látky biologické. Pro jejich použití svědčí více praktických důvodů, jako je jejich menší 

finanční, časová i odborná náročnost. Některé se nemusí ani vyrábět, jelikož jsou dostupné už 
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jako hotové výrobky a přístup k nim je podstatně jednodušší než k biologickým látkám, které 

jsou více chráněny. 

 

Útok RA látkami: Taktéž se jedná o nebezpečný útok, ale s ohledem na přísná pravidla pro 

manipulaci a skladování RA látek, považuji tento útok za ještě méně pravděpodobný než 

předchozí dva druhy. Teroristické i jiné skupiny jdou vždy cestou nejmenšího odporu a 

používají ty materiály a prostředky, které jim jsou nejvíce dostupné, což bude pravděpodobně 

nějaký druh chemické nebo biologické látky. Použití RA látky by samozřejmě bylo pro vodní 

nádrž velmi devastující. 

 

Útok na IT: Pravděpodobně nejjednodušší útok ze všech antropogenních událostí. Dotyčný 

nemusí ani fyzicky být přítomen na inkriminovaném místě, může řídit útok z úplně jiné části 

země, nemusí být ani přítomen v Evropě. Nějakému šikovnému hackerovi  se tak může povést 

na dálku úplně odstavit vodní nádrž, např. ji začne nekontrolovatelně v průběhu noci 

vypouštět. 

 

6.2.4. Čtvrtý  list dotazníku 
 

Slouží jako podklad k analýze ohrožení. Na straně jsou uvedeny hlavní rizikové 

faktory. Zde se identifikují zejména ty mimořádné události, jejichž výskyt lze v území (kde se 

objekt KI nachází) očekávat s vyšší či nižší frekvenci. Strana obsahuje 17 druhů 

mimořádných událostí, které jsou totožné s těmi, které jsou uvedeny v analýze zranitelnosti, 

tj. na 3. listu v druhé části dotazníku viz příloha č. 4. Pro určení úrovně ohrožení jednotlivých 

kritických míst se využívá bodového hodnocení viz. příloha č. 5. 

 

Povodeň  Přívalové deště (blesková povodeň) Sucho 

Požár vnější  Požár vnitřní     Zemětřesení 

Vítr   Přírodní kontaminace   Radiační nehody 

Sesuvy půdy  Dopravní nehody s neb. látkami  Útok trhavinou 

Útok bio. látkami Přerušení dodávek elektrické energie Útok chemickými látkami 

Útok RA látkami Útok na IT 
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7. Zdroje dat 

 
Zde je uvedený podrobný seznam vodárenských nádrží v České republice, které byly 

v rámci výzkumu autorem navštíveny. Představitelé nebo zaměstnanci těchto nádrží poskytli 

relevantní data do přiložených dotazníků. Bohužel někteří odpovědní pracovníci dotazník 

odmítli vyplnit (z důvodu bezpečnosti). Někteří požadovali dodatečné potvrzení o studiu 

autora práce. Naopak část pracovníku byla ochotna informace poskytnout bez jakýkoliv 

komplikací. Bylo navštíveno celkem 12 nádrží z celkového počtu 47. Jedná se tak o celých 

25,5% všech vodárenských nádrží v ČR. Navštívené nádrže zásobují celkově pitnou vodou 

cca 3 890 000 obyvatel státu. 

 

7.1. Seznam vodárenských nádrží  
 
Tabulka 4: Seznam vodárenských nádrží, ze kterých byla získána zájmová data. [25] 
 
Poř. č. Název Zásobuje cca odběratelů zdroje 
1 Šance sev. Morava všechny 3 nádrže  
2 Morávka sev. Morava společně zásobují   
3 Kružberk sev. Morava cca 1200 000 [18] 

4 Římov Č. Budějovice a okolí 300 000 [19] 
5 Slušovice  Zlín a okolí 150 000 [20] 
6 Souš Liberec a okolí 100 000 [21] 
7 Nýrsko Klatovy a okolí 30 000 [22] 
8 Koryčany Kyjovsko a okolí 30 000 [37] 
9 Mostiště Velké Meziříčí a okolí 70 000 [33] 
10 Vír Brno a okolí 430 000 [36] * 
11 Želivka (Švihov) Praha a střední Čechy 1 500 000 [26] 
12 Stanovice Karlovy vary a okolí 80 000 [28] 
 
* nedá se přesně určit, voda z nádrže se mísí ještě s vodou z vodárenské nádrže Březová, tyto 
nádrže zásobují společně cca 430 000 obyvatel. 
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7.2. Mapa vodárenských nádrží 
 

Jednotlivá navštívená místa vodárenských nádrží, odkud byla čerpána data do 

diplomové práce, jsou vyznačeny do mapy České republiky. Pro větší přehlednost jsou místa 

označena a popsána v mapě červenou barvou. 

 

 
 
Obr. 1: Mapa české republiky s červeně vyznačenými názvy vodárenských nádrží. 
zdroj: http://www.karpaty.net/morava/morava.htm 
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8. Výsledky jednotlivých analýz 

 

8.1. Analýza kritičnosti 
  

Níže uvedený graf ukazuje výsledné hodnoty ze shromážděných informací, které byly 

v rámci diplomové práce získány z jednotlivých vodárenských nádrží. Zjištěné číselné 

hodnoty byly získány matematickým zprůměrňováním údajů z jednotlivých nádrží. Veškeré 

číselné údaje z vodárenských nádrží jsou v příloze č. 8. Zástupci jedné vodárenské nádrže 

pravděpodobně nechtěli uvést důležitost jednotlivých prvků nádrže, jelikož u každého prvku 

vyplnili průměrnou hodnotu 2,5. Hodnoty z uvedené nádrže nebudou do konečné analýzy 

kritičnosti započítány. (V rámci citlivosti uvedených dat a dále z důvodu požadavků několika 

zástupců vodárenských nádrží není záměrně uvedeno, ke kterým vodárenským nádržím se 

jednotlivé hodnoty vztahují. Ústně mohu sdělit vedoucímu i oponentovi diplomové práce) 

 
Tabulka 5: Graf ukazuje zpracované výsledky analýzy kritičnosti 
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Graf ukazuje jednotlivé prvky vodárenských nádrží a rozděluje je na prvky řídící, 

hlavní a pomocné. Odborní zaměstnanci nádrží tak jasně definovali, které části vodárenských 

nádrží jsou pro bezproblémový chod nádrže důležité.  

 
 

8.1.1. Prvky řídící činnosti 
 

Z grafu je patrné, že největší škody s dopadem na veřejnost, způsobí mimořádná 

událost právě na hrázím tělese a vodní nádrži. V tomto případě se jedná o prvky řídící 

činnosti. Pokud by se podařilo zničit tyto prvky, nebo je výrazně poškodit, nemůže být 

následně realizována hlavní činnost zkoumaného prvku KI – dodávky pitné vody pro 

obyvatelstvo. 

 
 

8.1.2. Prvky hlavní činnosti 
 

Mezi prvky hlavní činnosti se řadí přítoky nádrže. Ty jsou přímo zapojené do 

produkčního procesu, jelikož zásobují vodárenskou nádrž vodou. Po jejich zničení případně 

poškození dojde k zastavení nebo podstatnému omezení činnosti vodárenské nádrže. 

Obsluha nádrže tvoří pomyslný mezičlánek mezi prvkem hlavní a pomocné činnosti. 

Dá se předpokládat, že při vyřazení obsluhy na krátký čas (desítky minut, hodiny) by tento 

výpadek nikterak nezpůsobil viditelné komplikace. Pokud by tento problém byl odhalen 

včas, obsluha by byla znovu dosazena z ústředí povodí. V opačném případě, kdy by obsluha 

byla záměrně odstavena z objektu KI nějakou organizovanou skupinou osob, by tato skupina 

potřebovala na vážné narušení chodu vodárenské nádrže několik málo desítek minut.   

 
 

8.1.3. Prvky pomocné činnosti 
 

Prvky pomocné činnosti jsou ostraha nádrže, přístup k informacím (spojení, EZS, 

ovládací prvky atd.) a energie pro samotnou nádrž. Tyto prvky nejsou přímo zapojeny do 

hlavní činnosti, ačkoliv ji podstatně ovlivňují. Po jejich zničení lze jejich funkce nahradit a 

pokračovat v procesu hlavní činnosti bez podstatného omezení. Spojení s centrálou lze 

navázat v krátkém čase pomocí několika rozdílných druhů technologií. Vodárenské nádrže 
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jsou taktéž vybaveny náhradními generátory elektrické energie [16], zde záleží pouze na 

aktuálním stavu pohonných hmot k použití. Ostraha nádrže se nikterak nepodílí na samotném 

chodu vodárenské nádrže, z důvodů úspor a minimálních obav z teroristických a jiných útoků 

není ostraha na většině vodárenských nádrží v České republice přítomna. Funkci ostrahy plní 

na jednotlivých vodních dílech pouze nevycvičená (v oblasti fyzické bezpečnosti) obsluha 

nádrže a pasivní prvky jako jsou výstražné ukazatele a podobně [20]. 

 

8.1.4. Ostatní prvky 
 

Mezi prvky tvořící infrastrukturu vodárenské nádrže navrhly odpovědné a 

zainteresované osoby další dvě části, které samy považují za důležité a které se též podílejí na 

chodu vodárenské nádrže. Bohužel je osoby uvedly až v konečné fázi procesu zpracování 

diplomové práce a nebyl dostatek času je zařadit do dotazníku. Pro přehlednost a možné 

případné další využití jsou uvedeny zde. Jedná se v prvé řadě o potrubí, které odvádí 

z vodárenské nádrže vodu do úpravny vody. Byl navrhnut a hodnocen pouze jedním 

vedoucím hráze [28] a proto s ním nebude kalkulováno. Jelikož ale vedoucí hráze ohodnotil 

tento prvek hodnotou 5, bude se pravděpodobně jednat o prvek řídící či hlavní. Druhým 

prvkem, který byl navrhnut a do práce nezapočítán (důvod stejný jako potrubí) je vodárenská 

infrastruktura v hrázi [29]. Tento prvek se bude pravděpodobně řadit do kategorie prvky 

hlavní nebo pomocné činnosti. Byl ohodnocen číslem 2. 

 
 

8.2. Analýza ohrožení 
 

Níže uvedený graf ukazuje hodnoty ze shromážděných informací, které byly v rámci 

diplomové práce získány z jednotlivých vodárenských nádrží. Zjištěné číselné hodnoty byly 

získány matematickým zprůměrňováním údajů z nádrží. Veškeré číselné údaje z jednotlivých 

vodárenských nádrží jsou v příloze č. 9 (V rámci citlivosti uvedených dat a z důvodu 

požadavků několika zástupců vodárenských nádrží není záměrně uvedeno, ke kterým 

vodárenským nádržím se jednotlivé hodnoty vztahují. Ústně mohu sdělit vedoucímu i 

oponentovi diplomové práce). 
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Tabulka 6: Graf ukazuje zpracované výsledky analýzy ohrožení. 
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8.2.1. Střední výskyt 
 

Výsledný graf ukazuje, jak často se v okolí vodárenských nádrží vyskytují jednotlivé 

mimořádné události. Pokud porovnáme naturogenní i antropogenní mimořádné události, tak 

zjistíme, že s výjimkou úmyslných útoků se nejvíce v okolí nádrží vyskytují povodně a 

poměrně „nový“ přírodní jev, nazývaný jako přívalové povodně. Jejich hodnoty jsou zvýšené 

a zasahují do oblasti střední četnosti. Pro minimalizaci jejich výskytu bychom museli nějakým 

technickým způsobem snížit četnost těchto přírodních jevů, což není při současné úrovni 

vědecko-technických poznatků lidstva možné. Ostatní mimořádné události zde mají, co se 

týče četnosti jejich výskytu, poměrně vyrovnané hodnoty.  
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8.2.2. Nízký výskyt 
 

Jen u tří druhů mimořádných události (uvedených v dotazníku č.1), by se dala aktivně 

snížit (za použití vhodných postupů) jejich četnost, což by mělo za následek minimalizaci 

celkového rizika pro vodárenskou nádrž. Jmenovitě jde o sesuvy půdy, dopravní nehody 

s nebezpečnými látkami a přerušení dodávek elektrické energie. Zamezit nebo minimalizovat 

možnost sesuvů půdy se dá několika známými způsoby. Navrhuji budoucí lokalitu 

s vodárenskou nádrží vhodně vybrat a to s ohledem na geologické podmínky v daném 

prostředí. Další způsob je vybudování opěrných zdí v rizikových úsecích vodního díla. 

Posledním způsobem jak minimalizovat četnost sesuvů půdy, je vhodné umístění flóry 

(rostliny) na rizikové svahy tak, aby její kořeny tyto svahy zpevnily. Co se týče minimalizace 

počtu dopravních nehod s nebezpečnými látkami v okolí vodních děl, lze odkázat na vodní 

zákon, který již na tyto mimořádné události pamatuje a kolem vodárenských nádrží stanovuje 

ochranná pásma [27]. Úplné eliminace dopravních nehod s nebezpečnými látkami by se dalo 

docílit uzavřením pozemních komunikací v ochranném pásmu I. stupně. Realizace těchto 

návrhů by se samozřejmě projevila negativně v ekonomické oblasti. V případě přerušení 

dodávek elektrické energie je již tento problém vyřešen a jeho dopady jsou minimalizovány. 

Podrobnější vysvětlení viz kapitola 8.1 Analýza kritičnosti. 

 

U mimořádných událostí vyvolaných úmyslnými útoky se o četnosti v našich 

podmínkách nedá hovořit. Doposud nebyl zaznamenán žádný cílený útok na vodárenskou 

nádrž (pozn. autora: poměrně nedávno byl zaznamenán útok na podzemní zdroj pitné vody, 

viz kapitola 8.4.2). Z tohoto důvodu nebyly představitelům vodních děl kladeny otázky např. 

jak často byly u jejich nádrže zaznamenány útoky s radioaktivními, biologickými aj. látkami. 

Dotazy byly položeny pouze v teoretické rovině, tedy jak oni (představitelé vodních děl) 

osobně vnímají možnost útoku těmito nebezpečnými látkami na vodárenskou nádrž. Jako 

důvod byly uvedeny narůstající nepokoje a ohrožení plynoucí z teroristických útoků ve světě. 

Graf překvapivě ukazuje, že jednotliví představitelé nádrží nepovažují možné útoky na nádrže 

za příliš vysoké či přímo hrozící. Tyto nízké hodnoty se projeví i ve výsledné analýze rizik, 

kdy sníží celkové výsledné údaje. 
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8.3. Analýza zranitelnosti 
 

Graf ukazuje výsledné hodnoty, které byly v rámci diplomové práce získány 

z jednotlivých vodárenských nádrží. Zjištěné číselné hodnoty byly získány matematickým 

zprůměrňováním údajů z nádrží. Veškeré číselné údaje z jednotlivých vodárenských nádrží 

jsou v příloze č. 10. (V rámci citlivosti uvedených dat a z důvodu požadavků několika 

zástupců vodárenských nádrží není záměrně uvedeno, ke kterým vodárenským nádržím se 

jednotlivé hodnoty vztahují. Ústně mohu sdělit vedoucímu i oponentovi diplomové práce). 

 
 
Tabulka 7: Graf ukazuje zpracované výsledky analýzy kritičnosti. 
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Z výsledku je patrné, že momentální největší nebezpečí pro vodárenské nádrže 

představují právě nové rizikové faktory, které se objevily v průběhu několika posledních let či 

desetiletí. Mezi ně patří hlavně antropogenní ohrožení, převážně pak napadení a znečištění 
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nádrží chemickými, bakteriologickými či radioaktivními látkami. Útoky mohou páchat osoby 

s více či méně známými úmysly. Do skupiny můžeme zařadit jak osoby s patologickým 

chováním tak i organizované skupiny osob, které se snaží prosadit své politické, ekonomické 

či jiné cíle. 

Pro naprostého laika, který není obeznámen s účinností jednotlivých látek na lidský 

organismus, se tyto scénáře jeví katastroficky. Pokud by útok těmito látkami nastal, způsobil 

by s největší pravděpodobností pouze velkou paniku mezi obyvatelstvem postižené oblasti. 

Právě vyvolání paniky a strachu je ale primárním cílem teroristických skupin.  

Pokud ovšem hlouběji analyzujeme dostupná data, zjistíme, že faktické ohrožení 

obyvatelstva a možnost poškození zdraví obyvatel se pohybuje na minimální úrovni. 

Pravděpodobně nejmenší vodárenská nádrž, která slouží k zásobování pitnou vodou je 

vodárenská nádrž Jezeří. Celkový objem nádrže je 0,053 mil. m³ vody. Nádrž pitnou vodou 

zásobuje především oblast Jirkov [2]. Z dostupných materiálů lze odvodit, jaké množství 

nebezpečných látek by bylo třeba k zamoření této nejmenší vodárenské nádrže tak, aby 

způsobila vážné újmy na zdraví obyvatelstva včetně smrtelných případů.  

 
 

8.3.1. Útok RA látkami 
 

Jednou z možností jak pomocí útoku za použití nebezpečných látek vyřadit 

vodárenskou nádrž z provozu, je otrávit vodu v nádrži radioaktivními látkami. Jak bylo 

zjištěno, toxicita látky by se ve vodě projevila závažněji (např. v případě plutonia, uranu) než 

její radiační potenciál. Opačný případ by nastal u látek, jako je cesium nebo kobalt. I přes tyto 

poznatky by bylo množství látky na vodárenskou nádrž neúměrné [17]. Dle názoru prof. 

Beneše by bylo jednodušší a efektivnější získaný radioaktivní materiál použít na výrobu tzv. 

špinavé bomby a rozptýlit např. v metru, než s ním zbytečně mrhat na milióny kubíků vody 

v nádrži. Přesné číslo nedokázali odborníci z ČVUT (množství materiálu na litr vody) určit. 

Na základě relevantními informacemi nepodložené logické dedukce, která se nemusí shodovat 

se skutečností, byla pouze přibližně stanovena řádová hodnota několika mikro/piko gramů na 

litr. Tímto problémem se prozatím (z okolí zájmově blízkého tomuto tématu) nikdo nezabýval 

[17]. Jelikož možní teroristé pracují s omezenými prostředky a s omezenou dostupností těchto 

materiálů, je jejich případný (a účinný) útok (se zdravotními následky na obyvatelstvo) na 

vodárenské nádrže radioaktivními látkami prozatím velmi nepravděpodobný.  
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8.3.2. Chemický útok 
 

Jednodušším způsobem ohrožení by bylo otrávit vodárenskou nádrž chemickými 

látkami. Ty jsou lépe dostupné než látky biologické. Podle názorů vojenských odborníků patří 

organické otravné látky na bázi fosforu jako tabun, sarin, soman a látky typu VX k 

nejdůležitějším i nejtoxičtějším současným otravným látkám vůbec. Patří k tzv. nervovým 

jedům. Jsou to vesměs bezbarvé kapaliny s vysokým bodem varu. Jsou bez zápachu nebo s 

málo výrazným zápachem po kafru, spálené gumě, ovoci a rybině. Ve vodě se částečně 

rozpouštějí. Neomezeně je ve vodě rozpustný sarin. Podle amerických zdrojů je 

nejperspektivnější sarin, který může být vzhledem ke své vysoké těkavosti výhodně použit 

pro zamoření atmosféry, výstroje i vodních zdrojů. Při vniknutí kapky o velikosti 0,01 ml do 

oka nastane smrt do několika minut. Smrtelná koncentrace po dobu expozice 1 minutu je 0,1 - 

0,07 mg/l [9]. Pokud tedy vyjdeme z výpočtu, že smrtelná dávka pro osobu je 0,1mg po vypití 

1 l vody, zjistíme, že by případní teroristé museli do vodárenské nádrže vylít cca 5 300 l 

sarinu (0,0001 g/l x 53 000 000 l v nádrži). Jedná se o značné množství bojové látky, které 

není v tak velkém objemu pro obyčejné osoby téměř dostupné.  Další otravnou a poměrně 

dostupnou látkou je kyanid draselný. Jedná se o silný jed, který intoxikuje tělo požitím, 

inhalací prachu či vstřebáním kůží. V žaludku se z něj působením kyseliny chlorovodíkové 

(HCl) uvolňuje prudce jedovatý kyanovodík. Smrtelná dávka KCN pro člověka je 200 mg – 

300 mg. Otravy zažívacím traktem trvají při plném žaludku i několik hodin. Při velké dávce 

uvolněného kyanovodíku (či při jeho vdechování) nastává smrt v několika sekundách [10].  

Do nádrže by tedy někdo musel nalít cca 10 600 kg kyanidu draselného (0,2 g/l x 53 000 000 l 

v nádrži). I když se zdá otrávení vody v nádrži jako jednoduchý plán, prostředky pro jeho 

naplnění jsou téměř nedostupné, jak bylo popsáno výše. 

 
 

8.3.3. Biologický útok 
 

Při biologickém útoku by teroristická či jiná skupina mohla použít jeden 

z nejjedovatějších mikrobních toxinů, a sice botulotoxin. Botulotoxin (z latinského botulus = 

klobása), resp. botulin nebo klobásový jed je toxická směs produkovaná bakterií Clostridium 

botulinum. Je považován za jeden z nejúčinnějších jedů (z přírodních je nejsilnější), možná 

absolutně nejúčinnější (druhým kandidátem na absolutně nejsilnější jed je dioxin). Otrava 
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botulinem zapříčiňuje onemocnění nazývané botulismus. Je považován za ideální náplň 

bakteriologických zbraní. [7]. Necelých 5 kg purifikovaného lyofilizovaného botulotoxinu v 5 

milionech litrů vody vyvolá botulismus u více než 90% exponovaných osob [8]. To znamená, 

že pokud by se skupina osob rozhodla otrávit naši nejmenší vodárenskou nádrž, potřebovala 

by k tomu cca 53 kg výše uvedené látky (1kg otráví cca 1000 000 litrů vody, nádrž obsahuje 

dle dostupných údajů 53 000 000 litrů vody). Jedná se o velké množství biologického 

materiálu. Pouhá informace, že se někdo snaží získat takové množství nebezpečné látky, by 

vyvolala zvýšený zájem či dokonce pozdvižení (přinejmenším v tajných službách) a vedla by 

k přijetí okamžitých opatření. Je taktéž velice nepravděpodobné, že by teroristická skupina 

mohla disponovat tak velkým množstvím biologického materiálu. Botulotoxin v takovém 

množství by byl pravděpodobně nesmírně drahý.  

 
 

8.3.4. Dopravní nehody s nebezpečnými látkami 
 

Z již uvedených údajů vyplývá, že zdaleka není tak jednoduché znehodnotit vodu 

v nádrži bojovými látkami. Automobily s nebezpečnými látkami mají díky zákonu o vodách 

[27] zakázán vjezd do ochranných pásem vodárenských nádrží. Riziko takové nehody je 

reálné, ale ne v blízkosti vodního díla. U mimořádné události tohoto typu by bylo potřeba 

velké množství látek, aby se následky projevily na kvalitě vody v nádrži. Pravděpodobnější 

variantou je, že by se dopravní nehoda odehrála v blízkosti řeky, která vodárenskou nádrž 

zásobuje. V tomto případě by byl nesmírně důležitý reakční čas složek IZS, které by musely 

na postižené řece okamžitě zbudovat norné stěny a začít s čištěním řeky. 

 
 

8.3.5. Útok trhavinou 
 

Pravděpodobně nejjednodušším způsobem, jak vyřadit vodárenskou nádrž z provozu, 

je narušením nebo odstraněním její hráze. Dle dostupných hrubých odhadů by bylo potřeba na 

vodárenskou nádrž, která má sypanou zemní hráz cca 100 m širokou, cca 4000 kg trhaviny 

„DANOBIT“. Vrty by měly průměr 63 mm (naznačeno umístění viz. obrázek níže). Při 

odstřelu by se postupovalo podobně jako při těžbě surovin, kdy se odstřelují velké bloky 

materiálu [24]. 
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Obr. 2: Profil sypané hráze, konkrétně u vodního díla Jesenice. 
zdroj : http://www.poh.cz/vd/jesenice.htm 
 

Pokud by byla hráz zbudována ze železobetonu, bylo by zapotřebí vrtů o průměru 36 

mm a množství trhaviny by se pohybovalo v desítkách kg. Velice hrubý odhad (bez výpočtů) 

se pohybuje okolo množství cca 35 kg trhaviny „SEMTEX“ [24].  V obrázku jsou vrty pro 

případné nálože naznačeny červeně.  Při obou útocích hraje ve prospěch útočníků tlak vody, 

který je soustavně vyvíjen na stěny hrází. 
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Obr. 3: Profil železobetonové hráze, konkrétně u vodárenské nádrže Vír I. 
zdroj : http://www.virvudolisvratky.cz/virska-prehrada/ 
 
 

8.3.6. Radiační nehody 
 

V tomto případě je výsledné číslo poměrně vysoké a pravděpodobně i souvisí 

s panikou, kterou vyvolala jaderná katastrofa v jaderné elektrárně ve Fukušimě po nedávném 

zemětřesení v Japonsku. Převozy a manipulace s radioaktivním materiálem jsou vždy pod 

nejpřísnějším státním dohledem a riziko náhodného úniku radioaktivní látky je  

(s pravděpodobností hraničící s jistotou) téměř vyloučeno. Taktéž provoz jaderných zařízení 

je pod nejpřísnějším dohledem a únik těchto látek a kontaminace vodního zdroje bude 

pravděpodobně zanedbatelná. Je otázkou, do jaké míry se zde dá hovořit o zmírnění ohrožení. 

V daném případě se spíše jedná o národní zájem a je na představitelích státu, jakým směrem 
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se bude národní hospodářství ubírat, zda-li cestou jaderné energie (a možných následných 

nežádoucích dopadů) nebo cestou tzv. „čisté“ energie.   

 
 

8.3.7. Útok na IT  
 

Překvapivě nízko vyšly v dotazníku hodnoty týkající se internetového útoku na 

elektronické systémy vodárenské nádrže. Důvodem je skutečnost, že hlavní části nádrže 

nejsou vůbec napojeny na elektronické systémy. Byl uveden příklad, že např. hlavní ventil, 

kterým se ovládá vypouštění nádrže, je ovládán pouze ručně. Před tímto ventilem jsou 

samozřejmě další ventily, které jsou napojeny na elektronický systém a mohou se tedy ovládat 

z velínu vodárenské nádrže. Pokud ale dojde k výpadku proudu, či k „hackerskému útoku“, 

nemohou tyto případy jakoukoliv měrou ovlivnit hlavní ventil nádrže. Navíc jsou veškeré 

systémy ovládající nádrž fyzicky odpojeny od internetového prostředí. Jedná se o dvě 

nezávislé sítě. Jediný typ možného „hackerského“ útoku, který je proveditelný, spočívá ve 

změně příchozích dat o množství průtoku v řekách, které zásobují vodárenskou nádrž. Podle 

těchto dat řídí vedoucí hrází vypouštění nádrží. Může se tedy hypoteticky stát, že vedoucí 

nádrže dostane informaci o 10x větším průtoku v řece, než je jeho skutečný stav. Jak bylo 

zjištěno dále, zkušený hrázný si ale vždy stav vody v nádrži fyzicky sám ověřuje, dle stupnice 

přítomné v nádrži, a možný pozměněný průtok na monitoru nebere v potaz. [16] 

 
 

8.4. Analýza rizika 
 

Analýza rizika je poslední analýzou, která kalkuluje se všemi daty obsaženými 

v předešlých analýzách. Analýzy posloužily k tomu, aby bylo možné získat a strukturovat co 

nejvíce informací k situaci v oblasti bezpečnosti. Tyto informace budou použity jako základ 

pro provedení bezpečnostních opatření. Rozsah mimořádné události je ovlivňován jak 

důležitostí objektu kritické infrastruktury a typem jeho ohrožení, tak i stupněm zranitelnosti 

provozních oblastí podniku. Riziko přímo závisí taktéž na kritičnosti, ohrožení a zranitelnosti. 

Možnost popsat tuto souvislost vychází ze společného součinu jednotlivých faktorů vlivu 

kritičnosti, ohrožení a zranitelnosti [15].  

Žlutě jsou v matici níže označeny hodnoty, které jsou z pohledu na rizikovost a 

ohrožení chodu vodárenské nádrže zanedbatelné, a riziko vzniku je minimální. Zeleně jsou 
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průměrné hodnoty a červeně jsou v tabulce označeny hodnoty, které ohrožují chod 

vodárenské nádrže nejvíce a představují pro nádrž riziko, které je třeba vhodnými opatřeními 

snížit. O rozdělení hodnot v tabulce 3 (tabulka rizik) rozhodl autor práce sám, kdy jako 

nejrizikovější faktory bral v potaz prvních 6 mimořádných událostí, které mají v tabulce 

nejvyšší hodnoty. Stejným způsobem autor postupoval i u nejnižších hodnot. Dělící hodnoty 

se ustálily na hodnotách viz. tabulka 3. 
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Tabulka 8: Zobrazení matice, ve které jsou zpracovány konečné výsledky analýzy rizik. 
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KRI 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 
OHR 1.2 2.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.9 1.8 
ZRA 3.5 2.3 3.7 4.4 4.5 4.5 2.3 2 3.8 

Samotná 
nádrž 

RIZ 20.2 26.5 24.9 31.7 32.4 32.4 16.7 18.2 32.8 
KRI 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 
OHR 1.2 2.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.9 1.8 
ZRA 3.5 2.3 3.7 4.4 4.5 4.5 2.3 2 3.8 

Hrázné 
těleso 

RIZ 20.2 26.5 24.9 31.7 32.4 32.4 16.7 18.2 32.8 
KRI 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 
OHR 1.2 2.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.9 1.8 
ZRA 3.5 2.3 3.7 4.4 4.5 4.5 2.3 2 3.8 

Přítoky 
nádrže 

RIZ 16.4 21.5 20.2 25.7 26.3 26.3 14.5 14.8 26.7 
KRI 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 
OHR 1.2 2.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.9 1.8 
ZRA 3.5 2.3 3.7 4.4 4.5 4.5 2.3 2 3.8 

Obsluha 
nádrže 

RIZ 13.4 17.7 16.6 21.2 21.6 21.6 11.0 12.2 21.9 
KRI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
OHR 1.2 2.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.9 1.8 
ZRA 3.5 2.3 3.7 4.4 4.5 4.5 2.3 2 3.8 

Ostraha 
nádrže 

RIZ 8.4 11.0 10.4 13.2 13.5 13.5 6.9 7.6 13.7 
KRI 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
OHR 1.2 2.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.9 1.8 
ZRA 3.5 2.3 3.7 4.4 4.5 4.5 2.3 2 3.8 

Energie 

RIZ 10.1 13.2 12.4 15.8 16.2 16.2 8.3 9.1 16.4 
KRI 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 
OHR 1.2 2.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2.2 
ZRA 3.5 2.3 3.7 4.4 4.5 4.5 2.3 2 3.8 

Informace 
nádrže 

RIZ 9.7 12.7 11.9 15.2 15.5 15.5 7.9 9.2 19.2 
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KRI 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 
OHR 3.3 2.9 2.3 1.5 1.5 1.1 1.8 1.6 
ZRA 2.8 2.8 2.6 1.5 2.5 2.9 1.3 2.4 

Samotná 
nádrž 

RIZ 44.3 39.0 28.7 10.8 18.0 15.3 11.2 18.4 
KRI 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 
OHR 3.3 2.9 2.3 1.5 1.5 1.1 1.8 1.6 
ZRA 2.8 2.8 2.6 1.5 2.5 2.9 1.3 2.4 

Hrázné 
těleso 

RIZ 44.3 39.0 28.7 10.8 18.0 15.3 11.2 18.4 
KRI 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 
OHR 3.3 2.9 2.3 1.5 1.5 1.1 1.8 1.6 
ZRA 2.8 2.8 2.6 1.5 2.5 2.9 1.3 2.4 

Přítoky 
nádrže 

RIZ 36.0 31.7 23.3 8.8 14.6 12.4 9.1 15.0 
KRI 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 
OHR 3.3 2.9 2.3 1.5 1.5 1.1 1.8 1.6 
ZRA 2.8 2.8 2.6 1.5 2.5 2.9 1.3 2.4 

Obsluha 
nádrže 

RIZ 29.6 26.0 19.1 7.2 12.0 10.2 7.5 12.3 
KRI 2 2 2 2 2 2 2 2 
OHR 3.3 2.9 2.3 1.5 1.5 1.1 1.8 1.6 
ZRA 2.8 2.8 2.6 1.5 2.5 2.9 1.3 2.4 

Ostraha 
nádrže 

RIZ 18.5 16.4 12.0 4.5 7.5 6.4 4.7 7.7 
KRI 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
OHR 3.3 2.9 2.3 1.5 1.5 1.1 1.8 1.6 
ZRA 2.8 2.8 2.6 1.5 2.5 2.9 1.3 2.4 

Energie 

RIZ 22.2 19.5 14.4 5.4 9.0 7.7 5.6 9.2 
KRI 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 
OHR 3.3 2.9 2.3 1.5 1.5 1.1 1.8 1.6 
ZRA 2.8 2.8 2.6 1.5 2.5 2.9 1.3 2.4 

Informace 
nádrže 

RIZ 21.3 18.7 13.8 5.2 8.6 7.3 5.4 8.8 
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8.4.1. Minimální riziko 
 

Tabulka ukazuje, že před některými mimořádnými událostmi jsou nádrže dobře 

chráněny a že tyto události nepředstavují pro samotné vodárenské nádrže velké bezpečnostní 

riziko. Jejich hodnoty jsou zanedbatelné téměř ve všech výstupních datech. Kromě útoku na 

IT se jedná o přírodní jevy, jako jsou požáry, vítr, zemětřesení a přírodní kontaminace. Je 

patrné, že naše vodárenské nádrže jsou dobře navrženy proti většině známým naturogenním 

jevům. K důvodu proč ani útok na IT nezpůsobí výraznější potíže viz. vysvětlení 8.3.7. Útok 

na IT. 

 

8.4.2. Maximální riziko 
 
 
Povodeň  
 

Ve výsledné tabulce si drží nejvyšší hodnoty. V průběhu zpracování práce bylo 

zjištěno, že jedna z funkcí, na kterou byly vodárenské nádrže v minulosti projektovány, je 

i regulace a ochrana obyvatelstva před povodněmi [16], s nimiž již bylo při stavbě nádrží 

kalkulováno. Povodně by tedy neměly vodárenskou nádrž po destruktivní stránce ohrozit.  

Jedná se jen o jedno z rizik, které povodně přinášejí, toto riziko se ale dá snížit vhodnou 

konstrukcí hrází. Nicméně druhá část rizika je pomocí dnešních technologií neovlivnitelná 

a dané riziko bude i nadále vysoké. Jedná se o fakt, že povodně s sebou strhávají do koryta 

řeky větší množství odpadu a nečistot, což se může negativně projevit na nezávadnosti 

a kvalitě vody v nádrži (zanesou nádrž nečistotami) [19]. Při dokončování práce ale bylo 

jedním pracovníkem připuštěno, že si odpovědné osoby zažádaly o zhodnocení rizika na 

vodárenskou nádrž s ohledem na vyplývající hrozby v případě povodní. Výsledky analýzy 

ukázaly, že pro vodárenskou nádrž a osoby žijící pod hrází a v území postiženém možnou 

záplavovou vlnou, by představovalo velké ohrožení výskyt tisícileté nebo deseti-tisícileté 

povodně. 

 
 
Přívalové deště (blesková povodeň)  
 

Tento druh povodní nezpůsobí odstavení vodárenské nádrže. U bleskových povodní se 

jedná o lokální záplavy na malém území, trvající několik málo minut až hodin. Taková 
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povodeň má žádný (nebo zanedbatelný) vliv na chod objektu kritické infrastruktury (nádrže) 

[16]. Pro autora práce je záhadou, proč si ve výsledné analýze rizik bleskové povodně drží 

jednu z nejvyšších pozic, ačkoliv nemají téměř žádný vliv na samotnou hráz (voda 

z přívalových dešťů nemá dostatečný objem na to, aby výrazně zvedla hladinu v nádrži). Silné 

přeháňky, spojené s bouřkovou činností, jsou v letním období poměrně častým a běžným 

jevem, ale ve většině případů mají pouze krátké trvání (do 30 minut), což souvisí s dynamikou 

bouřkové oblačnosti. [31]. Bleskové povodně mohou zanést koryto řeky nečistotami, ale ne 

v takové míře jako povodně viz výše. 

 
 
Dopravní nehody s nebezpečnými látkami  
 
viz kapitola 8.3.4. Dopravní nehody s nebezpečnými látkami 
 
 
Útoky biologickými, chemickými a RA látkami  
 

Představují hned po povodních a dopravních nehodách největší riziko pro vodárenskou 

nádrž. Cílený útok na samotnou nádrž těmito látkami by napáchal obrovské materiální a 

ekonomické škody i ztráty na lidských životech. V kapitole 8.3 Analýza zranitelnosti bylo 

jasně prokázáno, že takovýto útok, který by způsobil ztráty na lidských životech, je 

nepravděpodobný, jelikož by případní útočníci potřebovali neúměrné množství těchto látek. 

Po jistou dobu nebyl autor práce chopen logicky dovodit, z jakého důvodu si nedrží útok 

trhavinou stejné hodnoty jako otrávení vody v nádrži. Ten odpovědné osoby vyhodnotily jako 

menší riziko a naopak, dopravním nehodám s nebezpečnými látkami přiřadili naprosto 

totožné hodnoty jako při útocích otravnými látkami.  

Poněkud nedávno zveřejnila televizní stanice ve svých večerních zprávách krátkou 

reportáž o možném otrávení vody v obci Tučapy zemědělským hnojivem. Tuto zprávu 

převzaly i internetové deníky „Tučapy se bojí, že jim hnojivo do vodojemu někdo může 

nasypat znovu. Obyvatelům Tučap u Holešova na Kroměřížsku, kde v sobotu někdo vysypal 

hnojivo do vodojemu, už tři dny neteče pitná voda a jsou odkázaní na zásoby, které přivážejí 

cisterny. Šéf Vodovodů a kanalizací Kroměříž má navíc obavy, že by pachatel mohl čin 

zopakovat, pokud se ho nepodaří dopadnout ...“ [32].  

Tato lehce přehlédnutelná zpráva objasnila mnohé. Zodpovědné osoby, pod které 

spadají jednotlivé vodárenské nádrže s největší pravděpodobností s výše uvedenou informaci 
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již dávno disponovaly, jen ji nechtěly autorovi práce z bezpečnostních důvodů předat.  Autor 

si přesto podstatný obsah zprávy z výsledků analýzy rizik samostatně odvodil. Jelikož Česká 

republika přijala jedny z nejtvrdších norem, které se týkají kvality vody dodávané 

spotřebitelům, nepotřeboval dotyčný útočník na vyřazení vodojemu z činnosti tuny hnojiva, 

jak ukazovaly kapitoly pojednávající o otrávení vody v nádrži. Existuje vyhláška č. 252/2004 

Sb., která stanovuje hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 

pitné vody. Ve vyhlášce jsou uvedeny maximální přípustné hodnoty látek v pitné vodě [30]. 

Pokud jsou tyto hodnoty překročeny, voda se nesmí lidem dále distribuovat a zásobování 

pitnou vodou se musí provádět jinými způsoby, a to nejčastěji pomocí cisteren.  

Případný terorista tedy nemusí do vodárenské nádrže vypustit stovky kilogramů 

jedovatých látek, stačí mu vypustit do nádrže jen zanedbatelné procento otravné látky. Daná 

koncentrace sice nikoho nepřipraví o život, ale zcela jistě budou překročeny přípustné limity 

látek ve vodě a vodárenská nádrž bude odstavena. Pokud takováto nádrž zásobuje desítky tisíc 

obyvatel, vznikne mezi lidmi panika, a to případnému teroristovi plně postačuje k dosažení 

jeho cílů – vyděsit a zastrašit. Vyhláška stanovuje, že např. přípustné hodnoty kyanidů nesmí 

překročit hodnotu 0,050 ml látky na 1 l vody. Toto je řádově tisíckrát menší hodnota, než 

která je potřeba k usmrcení člověka (200 mg – 300 mg  na litr vody), podrobné vysvětlení viz 

kapitola 8.3.2. Chemický útok. Přesněji se tedy jedná o 4000-6000x menší koncentraci (200-

300 / 0,05 mg/l). Potřebné množství otravných látek se tímto dramaticky 

nekolikatisícinásobně snižuje a k odstavení vodárenské nádrže z provozu tedy stačí poměrně 

malé množství otravných látek. Proto se odpovědné osoby obávají i (na první pohled pro 

laika) nikterak viditelně nebezpečné dopravní nehody vozidla převážejícího nebezpečné látky. 

Z výše uvedené perspektivy se jeví útok otravnými látkami na vodárenskou nádrž jako možný 

a proveditelný, a tudíž extrémně nebezpečný. V oblasti bezpečnosti a ochrany před tímto 

druhem mimořádné události by se měly přijmout patřičné směrnice a bezpečnostní opatření, 

aby se možné riziko minimalizovalo. Proto mimo jiné navrhuji, aby diplomová práce nebyla 

zpřístupněna široké veřejnosti. Zjištěné výsledky a závěry práce by mohly posloužit nějaké 

asociálně uvažující osobě jako možný návod, jak jednoduše vyřadit z provozu zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou. Opatření, která by se měla přijmout, aby se minimalizovalo 

zjištěné riziko: 
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- zavedení profesionální ostrahy na jednotlivých vodárenských dílech (bylo zjištěno, 

že se ostraha v pravém slova smyslu na vodárenských dílech nevyskytuje). Pouhá 

přítomnost styčného bezpečnostního zaměstnance dle zákona je nevyhovující. 

 

-  ostraha musí mít k dispozici kvalitní EZS 

 

- umístění bezpečnostního plotu s čidly pohybu a kamerovým systémem napojeným na 

centrálu ostrahy nádrže v dostatečné vzdálenosti od břehů nádrže 

 

- pravidelné kontroly kvality vody 

 

- pravidelné kontroly oplocení nádrže 

 

- zamezení přístupu nepovolaných osob k nádrži 

 

Je zřejmé, že tyto návrhy by výrazně zasáhly do veřejných rozpočtů. Oplocení všech 

vodárenských nádrží a vybavení EZS by bylo velice nákladné. V tomto případě se jedná čistě 

o politické rozhodnutí, které by navíc mělo být přijato bez širšího povědomí veřejnosti. 

Vysvětlování politiků, proč je zabezpečení nádrží nutné, by bylo kontraproduktivní a mohlo 

by paradoxně posloužit jako návod k případnému útoku na vodní díla.  
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9. Metodika pro styčné bezpečnostní zaměstnance a projektanty  

 

9.1. Vysvětlení a princip metodiky 
 

Jedna z posledních částí diplomové práce bude vycházet z předešlého výzkumu. 

Závěry výzkumu budou použity pro vypracování metodiky, kterou budou moct používat nejen 

styční bezpečnostní zaměstnanci jednotlivých vodárenských nádrží, ale která by též mohla 

posloužit jako účinná pomůcka projektantům, kteří budou v budoucnu navrhovat nějakou 

novou vodárenskou nádrž.  

Cílem je sestavit metodiku s jasně definovanými okruhy otázek. Otázky vycházejí 

převážně z výsledků jednotlivých analýz a faktů, zjištěných od správců nádrží. Metodika má 

podobu manuálu, s jehož obdobou se setkal vedoucí práce při návštěvě amerických jaderných 

elektráren. Každý oprávněný kontrolor jaderné elektrárny má k dispozici manuál, ve kterém 

jsou přesně definované otázky. Na každou otázku v manuálu musí kontrolor jednoznačně 

odpovědět (např. svítí u ventilu č. 123/456 zelená kontrolka? Ano/Ne.). Kontrolor musí 

každou otázku fyzicky ověřit. Jeho odpověď musí být následně zaznamenána do protokolu. 

Popsaný postup je velice účinný a minimalizuje vznik nežádoucí rizikové situace na nejnižší 

možnou úroveň. Stejný postup chci implementovat do našeho prostředí, a to na vodárenské 

nádrže. Metodika se dotazuje na jednotlivé okruhy vodárenské nádrže. Přesněji, je rozdělena 

na 6 základních částí. Dílčí části se orientují vždy na jeden základní prvek vodárenské nádrže. 

Každá níže uvedená část obsahuje dotazy vyplývající z analýz výsledků, které jsou podrobně 

popsány v kapitole 8. Dotazy jsou orientovány na jednotlivé mimořádné události, s kterými se 

v této diplomové práci pracovalo. Dotazy jsou kladeny s ohledem na zajištění bezpečnosti 

jednotlivých prvků nádrže, a to jak před antropogenními tak i naturogenní mimořádnými 

událostmi. Tyto dotazy by neměl žádný projektant vodárenských nádrží opomenout.  

Příklad, jak bylo při vytváření jednotlivých dotazníkových částí postupováno: 

K prvku „Přítoky nádrže“ se na začátku přiřadilo všech 17 mimořádných událostí (Povodeň, 

Přívalové deště (blesková povodeň), Sucho, Požár vnější, Požár vnitřní, Zemětřesení, Vítr, 

Přírodní kontaminace, Radiační nehody…). Systematicky se autor práce u každé mimořádné 

události dotazoval, zda-li vůbec daná událost dokáže negativně (či pozitivně) ovlivnit 

jednotlivý prvek nádrže. Při tvorbě dotazů bylo samozřejmě využito veškerých dostupných 

dat, převážně ze závěrů z kapitoly 8. např. „Přítoky nádrže vz. Radiační nehody“. Z analýz 
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vyplývá, že „Radiační nehody“ mohou ohrozit kvalitu vody v nádrži, proto byl do vyhotovené 

tabulky (kterou obsahuje každá ze 6ti částí) uveden dotaz „Je v dosahu řeky jaderné 

zařízení?“. Další příklad: „Přítoky nádrže vz. Vítr“. Z analýz vyplývá, že působení větru na 

přítok nádrže téměř vůbec neovlivní chod vodárenské nádrže a proto nebyl dotaz na vítr ani 

vytvářen. Tímto způsobem se vytvořily všechny dotazníkové tabulky v metodice. Bylo 

potřeba analyzovat 6 (prvků nádrže) x 17 (mimořádných událostí) = 102 hlavních dotazů, a 

rozhodnout o jejich zařazení či nezařazení do metodiky. Ze 102 hlavních dotazů vycházely i 

doplňkové dotazy a může se tedy stát, že u jednoho prvku nádrže mohou být kladeny např. 3 

dotazy k jedné mimořádné události (např. „Hrázné těleso vz. Požár“ - „Jsou porosty a 

soukromé objekty v dostatečné vzdálenosti od hráze?, Jsou v hrázi nainstalovány prvky EZS?, 

Je k dispozici automatický hasící systém?“…). 

. Otázky jsou voleny tak, že žádoucí odpověď na otázku je vždy „ANO“. Pokud je 

odpověď na položenou otázku „NE“, potom dané místo v dotazníku (položená otázka) 

představuje zvýšené riziko poruchy či možného vyřazení chodu vodárenské nádrže. Na 

základě zjištění od kontrolora či prjektanta, by se na tento bod následně měly podrobněji 

zaměřit příslušné odpovědné osoby a posoudit možné riziko, na které metodika poukazuje. 

Zjištění negativních odpovědí v tabulkách by tak mělo vést k přijetí nápravných opatření.  

 

9.2. Metodika 
 

9.2.1. Samotná nádrž 
 

U daného prvku bylo kalkulováno celkově s 12-ti mimořádnými událostmi.  

Jedná se o tyto: „Povodeň, Přívalové deště (blesková povodeň), Sucho, Požár vnější, Požár 

vnitřní, Přírodní kontaminace, Radiační nehody, Sesuvy půdy, Dopravní nehody 

s nebezpečnými látkami, Útok biologickými látkami, Útok chemickými látkami, Útok RA 

látkami“.  

Do dotazů nebyly zahrnuty tyto mimořádné události: „Zemětřesení, Vítr, Přerušení 

dodávek elektrické energie, Útok na IT, Útok trhavinou“. Nedá se předpokládat, že by tyto 

mimořádné události významným způsobem ovlivnily kontinuitu provozu vodárenské nádrže. 
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U této části vodárenské nádrže je spatřováno největší bezpečnostní riziko právě 

v úmyslném útoku veškerými otravnými látkami zmíněnými v diplomové práci. Dotazy jsou 

převážně kladeny na přítomnost aktivních i pasivních zabezpečovacích prvků v okolí samotné 

nádrže. Jelikož se jedná o prvek řídící činnosti, pro dokonalou bezpečnost by se v tabulce 

neměly vyskytnout záporné odpovědi na kladené dotazy. Samozřejmě vše je otázkou financí a 

načasování, v dnešní době už asi nikdo nepřesune blízkou továrnu těžkého průmyslu, ale 

projektanti případné nové vodárenské nádrže by neměli danou otázku v žádném případě 

přehlídnout. Na některé mimořádné události, nebyly otázky kladeny. Je nepravděpodobné, či 

spíše vyloučené, že by např. útok na IT samotné nádrže (vodní plochy) nějakým způsobem 

ohrozil kvalitu vody v nádrži. Vodní plocha žádné IT prvky neobsahuje. 

 
 
Tabulka 9: Dotazy vztahující se k samotné vodárenské nádrži 
 

Odpověď 
Pořadí Dotaz ANO NE 

1 
Je nádrž navržena tak, že má dostatečnou kapacitu a odolnost vůči 
desetitisícileté povodni?   

2 Může nádrž v případě katastrofálního sucha zásobovat vodou 1 rok?   

3 
Jsou od nádrže dostatečně vzdáleny lesní porosty a jiné objekty? 
(požár vnější)   

4 
Jsou ve všech objektech (a prostorách) nádrže požární čidla? (požár 
vnitřní)   

5 Je v blízkosti nádrže těžký průmysl? (přírodní kontaminace)   

6 
Ukazuje podloží nádrže zvýšenou úroveň radonu? (přírodní 
kontaminace)   

7 Nachází se v blízkosti nádrže radiační zařízení? (radiační nehody)   

8 
Nachází se v blízkosti nádrže úseky, po kterých se dopravuje 
radioaktivní materiál? (radiační nehody)   

9 Jsou svahy nádrže dostatečně zabezpečeny proti sesuvům půdy?   

10 
Je k nádrži dostatečně zamezen přístup dopravním vozidlům 
převážejícím nebezpečné látky?   

11 
Jsou zajištěny on-line testy kvality vody 5x denně? (útok bio. látkami, 
útok chemickými látkami, útok RA látkami)   

12 Je kolem břehů nádrže plot?   

13 Jsou kolem břehů nádrže pohybové čidla?   

14 Je kolem břehů nádrže kamerový systém?   

15 Je v dosahu jaderné zařízení?   
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9.2.2. Hrázné těleso 
 

U daného prvku bylo kalkulováno celkově s 12-ti mimořádnými událostmi.  

Jedná se o tyto: „Povodeň, Přívalové deště (blesková povodeň), Zemětřesení, Vítr, Požár 

vnější, Požár vnitřní, Přírodní kontaminace, Radiační nehody, Sesuvy půdy, Dopravní nehody 

s nebezpečnými látkami, Útok trhavinou, Přerušení dodávek elektrické energie“.  

Do dotazů nebyly zahrnuty tyto mimořádné události: „Sucho, Útok na IT, Útok 

biologickými látkami, Útok chemickými látkami, Útok RA látkami“. Nedá se předpokládat, 

že by tyto mimořádné události významným způsobem ovlivnily kontinuitu provozu 

vodárenské nádrže. 

 

Otázky jsou zaměřeny především na bezpečnost hrázného tělesa. Jsou směrovány 

hlavně na jeho stabilitu a schopnost odolat jak naturogenním vlivům, tak útoku trhavinou 

(vyloučení nebo znesnadnění takového útoku). Jistý vliv má na stabilitu hrázného tělesa i 

obyčejný vítr. Pokud je hráz železobetonová, na její velkou plochu působí obrovské síly 

způsobené tlakem větru. S tímto problémem se potýkají všechny výškové budovy a se sílou 

větru je v těchto případech v projektech kalkulováno.  

 
Tabulka 10: Dotazy vztahující se k hráznému tělesu nádrže 
 

Odpověď 
Pořadí Dotaz ANO NE 

1 Je hrázné těleso odolné vůči desetitisíciletéleté vodě?     

2 
Může voda samovolně a kontrolovaně odtékat při dosažení maximální 
kapacity     

3 Jsou porosty a soukromé objekty v dostatečné vzdálenosti od hráze?     

4 Jsou v hrázi nainstalovány prvky EZS?     

5 Je k dispozici automatický hasící systém?   

6 
Odolá hráz zemětřesení o 6 stupních Richterovy škály? (české jaderné 
elektrárny mají odolat 5,5 stupni [23].)      

7 Je hráz odolná vůči vichřici?     

8 
Je na hráz zamezen příjezd vozidlům? (dopravní nehody 
s nebezpečnými látkami, útok trhavinou)     

9 Nachází se okolí hráze nestabilní podloží? (sesuvy půdy)     

10 Má hrázné těleso náhradní napájecí zdroj?     

11 Je zdroj na tekuté palivo?     
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12 Jsou v objektu hráze zásoby paliva do napájecího zdroje na 1 měsíc?     

 
 

9.2.3. Přítoky nádrže 
 

U daného prvku bylo kalkulováno celkově s 12-ti mimořádnými událostmi.  

Jedná se o tyto: „Povodeň, Přívalové deště (blesková povodeň), Zemětřesení, Přírodní 

kontaminace, Radiační nehody, Sesuvy půdy, Dopravní nehody s nebezpečnými látkami, 

Útok biologickými látkami, Útok chemickými látkami, Útok RA látkami“.  

Do dotazů nebyly zahrnuty tyto mimořádné události: „Požár vnější, Sucho, Požár 

vnitřní, Vítr, Přerušení dodávek elektrické energie, Útok na IT, Útok trhavinou“. Nedá se 

předpokládat, že by tyto mimořádné události významným způsobem ovlivnily kontinuitu 

provozu vodárenské nádrže. 

 

Otázky jsou pokládány ze stejné oblasti, jak tomu bylo u prvku „Samotná nádrž“. 

Pomocí daných dotazů je snaha zamezit šíření nebezpečných látek do vodárenské nádrže jak 

v případě úmyslného útoku tak při různých nehodách. 

 
 
Tabulka 11: Dotazy vztahující se k přítokům nádrže 
 

Odpověď 
Pořadí Dotaz ANO NE 

1 Jsou přítoky dimenzovány na tisíciletou povodeň ?     

2 
Jsou k dispozici síly k dostatečně rychlému zprůchodnění koryta řeky 
v případě zborcení svahů při zemětřesení?     

3 Je řeka v geologicky stálém prostředí?     

4 Je v dosahu řeky jaderné zařízení?     

5 
Jsou k dispozici síly k dostatečně rychlému zprůchodnění koryta řeky 
v případě zborcení svahů při sesuvech půdy?     

6 

Je zajištěna kontrola kvality vody (přírodní kontaminace, radiační 
nehody, dopravní nehody s neb. látkami, útok bio. látkami, útok 
chemickými látkami, útok RA látkami)     
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9.2.3. Obsluha nádrže  
 

U daného prvku bylo kalkulováno celkově s 16-ti mimořádnými událostmi.  

Jedná se o tyto: „Povodeň, Přívalové deště (blesková povodeň), Zemětřesení, Přírodní 

kontaminace, Radiační nehody, Sesuvy půdy, Dopravní nehody s nebezpečnými látkami, 

Útok biologickými látkami, Útok chemickými látkami, Útok RA látkami, Požár vnitřní, Vítr, 

Přerušení dodávek elektrické energie, Útok na IT, Útok trhavinou, Požár vnější“.  

Do dotazů nebyly zahrnuty tyto mimořádné události: „Sucho“. Nedá se předpokládat, 

že by tyto mimořádné události významným způsobem ovlivnily kontinuitu provozu 

vodárenské nádrže. 

 

Tato část je zaměřena na samotné řízení jednotlivých prvků KI. Dotazuje se na 

všechny základní směrnice, které by měla mít obsluha nádrže k dispozici při vzniku jakékoliv 

mimořádné události v blízkosti vodárenského díla. Dané směrnice by měly obsluze nádrže 

jasně (krok po kroku) nadiktovat postup, jak se ve vzniklé rizikové situaci zachovat a jaké 

opatření přijmout pro minimalizaci veškerých možných škod. 

 
Tabulka 12: Dotazy vztahující se k obsluze nádrže 
 

Odpověď 
Pořadí Dotaz ANO NE 

1 Má obsluha k dispozici směrnice pro případ povodní?     

2 Je obsluha včas informována o blížící se krizové situaci?     

3 
Může obsluha ihned vyrozumět složky integrovaného záchranného 
systému o lokalizaci vnějšího požáru?     

4 Má obsluha k dispozici hasící prostředky?     

5 
Jsou obsluze k dispozici požární čidla ve všech prostorách 
vodárenských objektů?     

6 
Je zabezpečen bezproblémový přístup záchranných složek do objektů 
nádrže?     

7 Má obsluha k dispozici směrnice jak postupovat při zemětřesení?     

8 
Má obsluha k dispozici směrnice jak postupovat při radiačních 
nehodách?     

9 Má obsluha k dispozici směrnice jak postupovat při sesuvech půdy?     

10 
Má obsluha k dispozici směrnice jak postupovat při přerušení 
dodávek elektrické energie?     

11 
Má obsluha k dispozici směrnice jak postupovat při úmyslných 
útocích?     



 63 

12 
Má obsluha k dispozici prostředky k časnému vyrozumění ostrahy a 
jiných složek při jakémkoliv cíleném útoku na vodárenskou nádrž?     

13 
Je obsluha dopředu informována o převozech radioaktivního 
materiálu?     

14 
Má obsluha k dispozici směrnice jak se chovat při neoprávněném 
vniknutí do oblasti nádrže?     

 
 

9.2.4. Ostraha nádrže  
 

U daného prvku bylo kalkulováno celkově s 11-ti mimořádnými událostmi.  

Jedná se o tyto: „Přírodní kontaminace, Radiační nehody, Dopravní nehody s nebezpečnými 

látkami, Útok biologickými látkami, Útok chemickými látkami, Útok RA látkami, Požár 

vnitřní, Přerušení dodávek elektrické energie, Útok na IT, Útok trhavinou, Požár vnější“.  

Do dotazů nebyly zahrnuty tyto mimořádné události: „Sucho, Povodeň, Přívalové 

deště (blesková povodeň), Zemětřesení, Sesuvy půdy, Vítr“. Nedá se předpokládat, že by tyto 

mimořádné události významným způsobem ovlivnily kontinuitu provozu vodárenské nádrže. 

 

Dotazy jsou směrovány převážně na fyzickou a technickou bezpečnost jednotlivých 

prvků vodárenského díla. Jak bylo zjištěno v předchozích kapitolách, ostraha nádrží je dosti 

poddimenzována, nádrže nejsou téměř vůbec chráněny. V dnešním dynamickém světě velice 

narůstá riziko plánovaného a cíleného útoku na tento druh KI. Rozhodně by se měly přijmout 

opatření na větší zabezpečení vodárenských nádrží. Vybavení ostrahy nádrže patřičnými EZS 

prvky je jen prvotním krokem. 

 
Tabulka 13: Dotazy vztahující se k ostraze nádrže 
 

Odpověď 
Pořadí Dotaz ANO NE 

1 Je na vodárenské nádrži zajištěná ostraha?     

2 Má ostraha k dispozici hasící prostředky?     

3 Je ostraha dostatečně včas informována o vnějším i vnitřním požáru?     

4 Má ostraha k dispozici dostatečné spojení na složky IZS?     

5 
Má ostraha k dispozici nouzové norné stěny a materiál k okamžitému 
přehrazení nebezpečných látek v případě nehody v blízkosti nádrže?     

6 Má ostraha k dispozici kvalitní EZS?     

7 Má ostraha k dispozici spojení mezi jednotlivými členy ostrahy?     

8 Má ostraha k dispozici prostředky k odražení fyzického útoku?     
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9 
Má ostraha zálohované systémy pro případ výpadku elektrické 
energie?     

10 Jsou systémy EZS schopny pracovat po výpadku elektrické energie?     

 
 

9.2.5. Energie  
 

U daného prvku bylo kalkulováno celkově s jednou mimořádnou události. Tou je: 

„Přerušení dodávek elektrické energie,“.  

Do dotazů nebyly zahrnuty tyto mimořádné události: „Přírodní kontaminace, Radiační 

nehody, Dopravní nehody s nebezpečnými látkami, Útok biologickými látkami, Útok 

chemickými látkami, Útok RA látkami, Požár vnitřní, Útok na IT, Útok trhavinou, Požár 

vnější, Sucho, Povodeň, Přívalové deště (blesková povodeň), Zemětřesení, Sesuvy půdy, 

Vítr“. Nedá se předpokládat, že by tyto mimořádné události významným způsobem ovlivnily 

kontinuitu provozu vodárenské nádrže. 

 

V tomto případě je snaha vyloučit úplného přerušení dodávek elektrické energie 

k životně důležitým systémům vodárenského komplexu. Tyto elektronické systémy plní 

nenahraditelnou funkci v informovanosti a samozřejmě zásobují potřebnými informacemi 

nejen obsluhu nádrže, ale taktéž výše zmiňovanou ostrahu nádrže. Elektronické systémy 

převážně potřebuje ke své činnosti ostraha nádrže, při jejich výpadku je téměř „slepá“ a 

ochrana vodního díla klesá na 0. Bez EZS je vyloučeno takto rozsáhlé díla účinně chránit.  

 
Tabulka 14: Dotazy vztahující se k elektrické energii 
 

Odpověď 
Pořadí Dotaz ANO NE 

1 Má hrázné těleso náhradní napájecí zdroj?     

2 Je zdroj na tekuté palivo?     

3 Jsou v objektu hráze zásoby paliva do napájecího zdroje na 1 měsíc?     

 
 

9.3. Vyhodnocení metodiky 
 
 Výše uvedené tabulky metodiky obsahují celkově 60 dotazů. Jednotlivé dotazy 

vycházejí z předchozích analýz, které jsou vyhodnoceny v kapitole 8. Dotazy se snaží 
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upozornit na jednotlivé (převážně bezpečnostní) prvky, které by neměl žádný projektant 

vodárenské nádrže opomenout. Samozřejmě si mohou tyto tabulky vyplnit i jednotliví 

vedoucí vodárenských nádrží. Výsledek by je měl upozornit na riziková místa, nedostatky 

a oslabené části, jejich přehlížení může mít v budoucnu negativní důsledky na bezproblémový 

chod jejich vodárenské nádrže. Odpověď na jakoukoliv otázku v tabulce „NE“ je nežádoucí 

odpověď a označuje rizikové místo v prvku KI. Metodika taktéž slouží k tzv. benchmark 

testům jednotlivých nádrží. Pro potřeby vyhodnocení se užívá numerického sčítaní odpovědí. 

„ANO“ se rovná 1 bod. Odpověď „NE“ se rovná 0. 

 

Tabulka 15: Ohodnocení jednotlivých odpovědí 
 
Možná odpověď na otázku z metodiky ANO NE 

Hodnocení jednotlivých odpovědí (body) 1 0 

 
 

Maximálně je možno v metodice dosáhnout 60ti bodů. Minimálně 0. Tyto hodnoty 

mohou mezi sebou správci jednotlivých nádrží porovnávat. Udělají si tak ucelený orientační 

náhled, jak jsou na tom v oblasti bezpečnosti a předcházení rizik, jejich nádrže vz. ostatní 

vodárenské nádrže, které jsou vybudované na území České republiky. V tabulce níže si 

mohou získané výsledky přirovnat a určit si tak, zda-li alespoň minimálně splňují požadavky 

na bezpečnost. Dosáhne-li vodárenská nádrž hodnocení např. 34 bodů, je dle zjištěných 

závěrů nedostatečně chráněna, hrozí riziko poruchy či odstavení nádrže, toto riziko je na 

vysoké úrovni.  
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Tabulka 16: Úroveň možného vzniku mimořádné události na vodárenské nádrži 
 

Úroveň možného vzniku mimořádné události Bodové ohodnocení 

Vodárenská nádrž je bezpečná                                                 
nádrž splňuje veškeré základní požadavky týkající se 
zabezpečení, riziko poruchy či odstavení nádrže způsobené 
mimořádnými událostmi (s kterými je v práci kalkulováno) je 
rovno téměř 0.  

60-55 

Vodárenská nádrž má jen základní nedostatky v zabezpečení 
nádrž splňuje téměř všechny základní požadavky týkající se 
zabezpečení, riziko poruchy či odstavení nádrže způsobené 
mimořádnými událostmi (s kterými je v práci kalkulováno) je na 
minimální úrovni.  

54-50 

Vodárenská nádrž má nedostatky v zabezpečení                    
nádrž splňuje jen některé základní požadavky týkající se 
zabezpečení, riziko poruchy či odstavení nádrže způsobené 
mimořádnými událostmi (s kterými je v práci kalkulováno) je na 
střední úrovni. 

49-40 

Vodárenská nádrž má hrubé nedostatky v zabezpečení         
nádrž splňuje jen malou část základních požadavků týkající se 
zabezpečení, je nedostatečně chráněná, riziko poruchy či 
odstavení nádrže způsobené mimořádnými událostmi (s kterými 
je v práci kalkulováno) je na vysoké úrovni. 

49-25 

Vodárenská nádrž má nedostatečné zabezpečení                  
nádrž nesplňuje základních požadavky týkající se zabezpečení, 
není chráněná, riziko poruchy či odstavení nádrže způsobené 
mimořádnými událostmi (s kterými je v práci kalkulováno) se dá 
v dohledném čase očekávat. 

24-0 
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Dá se konstatovat, že pokud výsledky z metodiky u jednotlivých nádrží nedosáhnou 

40ti bodů, měli by se odpovědní lidé začít podrobněji zabývat bezpečnostními prvky 

vodárenské nádrže. Měli by investovat do modernizace či spíše realizace nákupu 

bezpečnostních prvků.  

 Musí začít s doplněním bezpečnostních elementů u té části prvku vodárenské nádrže, 

která měla procentuálně nejnižší možné číselné hodnoty. To, že bude jedna část prvku 

vodárenské nádrže plně zajištěna (např. „Hrázné těleso“ obdrží všech 12 bodů = 100%), ještě 

neznamená, že je riziko vzniku narušení nebo odstavení nádrže zanedbatelné. Pokud například 

prvek „Samotná nádrž“ nezíská ani jeden bod, a tím pádem není vůbec zajištěn, bezpečnost 

celého vodárenského zařízení je vážně narušena. Nestačí se tedy orientovat jenom podle 

celkového počtu dosažených bodů. Stejně důležité je věnovat pozornost nejslabším článkům 

řetězce.   
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10. Závěr 

 
V rámci diplomové práce bylo navštíveno 12 vodárenských nádrží z celkového počtu 

47 (tedy celých 25,5 %), které na území České republiky stanovuje vyhláška č. 137/1999 Sb. 

Těchto 12 nádrží zásobuje pitnou vodou cca 3 890 000 obyvatel České republiky. Jednotliví 

odpovědní pracovníci vodárenských nádrží obdrželi k vyplnění dotazníky a poté byli ústně 

dotazováni ohledně problematiky vodárenských děl. Po získání zájmových informací ze všech 

navštívených nádrží byly obdržené data zpracovány dle zvolených analytických metod. 

Hlavním důvodem pro velký počet navštívených nádrží byla snaha získat co nejreálnější a 

nezpochybnitelné výsledky, ze kterých závěry analýz vycházejí. 

 

Po vyhodnocení výsledků jednotlivých analýz byly zjištěny relevantní poznatky, které 

mohou být využity v návaznosti na národní program kritické infrastruktury k řešení 

problematiky kritické infrastruktury a konkrétních kroků, určených příslušným nositelům 

úkolů. Poznatky mohou taktéž využít oprávněné osoby k sestavení krizových plánů, či mohou 

být využity jako podklady k tvorbě jednotlivých analýz a metodik. Získaná vyhodnocená data 

především posloužily k ustanovení a podrobnému popsání rizikových faktorů u vodárenských 

nádrží. Bylo tedy dosaženo předem naplánovaného primárního cíle diplomové práce. 

Výstupní informace byly taktéž využity k sekundárnímu cíli diplomové práce, a to k sestavení 

metodiky, pomocí které je možné predikovat a ustanovit případné rizika u současných 

vodárenských nádrží i u projektů nádrží nově budovaných.  

  

V rámci diplomové práce bylo zjištěno, že v současné době je bezproblémový 

kontinuální provoz vodárenských nádrží ohrožen ze strany naturogenních jevů převážně 

povodněmi a stále se zesilujícím úkazem nazvaným jako „bleskové povodně“. Oba tyto jevy 

způsobují zanášení vodárenských nádrží nečistotami, což se může negativně projevit na 

čistotě a tím pádem i kvalitě dodávané pitné vody. Z hlediska stability hráze by neměly běžné 

povodně (a už vůbec ne bleskové povodně) nikterak narušit konstrukci hrázného tělesa. Na 

běžné povodně a k jejich regulaci jsou vodárenské nádrže navrhovány. Nicméně bylo zjištěno, 

že desetitisíciletá povodeň by představovala značné riziko z hlediska stability konstrukce u 

sypaných hrází.  
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Z hlediska antropogenních mimořádných události bylo zjištěno, že největší riziko pro 

vodárenské nádrže představují dopravní nehody s nebezpečnými látkami a řízené útoky 

chemickými, biologickými a radioaktivními látkami. Výše uvedené mimořádné události mají 

společnou vlastnost, kterou je jejich schopnost úplného odstavení vodárenské nádrže 

z důvodu znehodnocení zadržované vody. V kapitole 8.3 bylo prokázáno, že použití 

otravných látek téměř vylučuje oběti na lidských životech, a to především díky obrovské 

kapacitě vodárenských nádrží, v závislosti na níž budou případné použité látky naředěny do 

malých koncentrací. V kapitole 8.4.2 bylo následně popsáno možné bezpečnostní riziko, které 

může vzniknout při vypuštění otravných látek do vodárenské nádrže. Vzhledem k přísným 

českým normám, které stanovují požadavky na kvalitu vody, k jejímu znehodnocení plně 

postačuje do vodárenské nádrže vypustit jen malé procento (k poměru ke smrtící koncentraci) 

otravných látek. Již toto zanedbatelné množství se projeví zaznamenatelnou koncentrací 

zakázaných látek ve vodních vzorcích. Pokud tato koncentrace překročí hodnoty stanovené 

normou, musí být nádrž odstavena. Cílem teroristického útoku za použití otravných látek je 

vyvolání zmatku a strachu u veřejnosti, který se ve svém důsledku projeví na zvýšených 

nákladech na zajištění a dopravu pitné vody jinými způsoby, a též na snížení komfortu 

obyvatelstva.  

 

Na základě těchto nálezů byla vypracována metodika, při jejíž aplikaci by se mělo 

podstatně snížit možné riziko vzniku výše popsaných mimořádných situací. U navržené 

metodiky se jedná pouze o koncept, který by měl být v případě pozitivního ohodnocení 

dopracován, jelikož se zabývá pouze nedostatky v základní a nejrizikovější rovině. Není 

v možnostech jednoho člověka detailně a uceleně danou metodiku vypracovat. Za tímto 

účelem je zapotřebí ustanovit tým specialistů. Metodika i závěry v diplomové práci však 

mohou plně posloužit jako základní návrh (podložený reálnými zjištěními) k vypracovaní 

komplexnějšího systému eliminace rizik při výstavbě a provozu vodárenských nádrží. 

Relativní nevýhodou metodiky jsou vysoké požadavky na zabezpečení vodárenských nádrží 

v oblasti ostrahy a bezpečnostních prvků. Důvodem je momentálně neexistující (či 

zanedbatelná nebo nevyhovující) aktivní bezpečnostní ochrana vodárenských nádrží. 

Následná aplikace tohoto systému do praxe je spíše než záležitostí jednotlivých vodárenských 

podniků záležitostí politickou. Jedná se ve svém důsledku o politické rozhodnutí. Náklady na 

zabezpečení všech vodárenských nádrží na území České republiky v oblasti bezpečnosti by se 
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vyšplhaly do neúměrné výše v řádech jednotek až desítek miliard. V této souvislosti vyvstává 

otázka, jak moc si čeští politici cení zajištění bezpečnosti obyvatelstva v této oblasti. Pro lepší 

ilustraci celé situace je zde nutné uvést, že pro člověka je kvalitní pitná voda životně důležitá, 

jelikož bez ní dokáže přežít jen přibližně 5 dní. Samozřejmě i komfort přístupu je v popsaném 

případě důležitý. Otrávení zásob vody na delší dobu (kdy by obyvatelé byli odkázáni pouze na 

nouzové zásobovaní cisternami), by mohl způsobit migraci obyvatelstva s dalekosáhlými 

ekonomickými a sociálními následky.  

 

Závěry vyplývající z výsledků diplomové práce jsou v určitých oblastech znepokojivé. 

Výsledky práce mohou posloužit nejen odborníkům v oblasti bezpečnostního plánování, ale 

bohužel i protispolečensky orientovaným osobám. V práci jsou obsaženy závažné informace, 

které popisují jednotlivá rizika i slabé články nádrží. Poznatky diplomové práce se dají využít 

jak k ochraně vodárenských nádrží, ale taktéž k jejich destrukci či vyřazení z provozu. 

Diplomová práce by tak mohla v krajním případě posloužit jako návod k případnému útoku 

na objekt kritické infrastruktury. Doporučuji, aby diplomová práce nebyla zpřístupněna široké 

laické veřejnosti. 
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Přílohy 

 
Příloha č. 1 
 

Diplomová práce navazuje na národní program kritické infrastruktury, jehož hlavním 
cílem je rozpracování obecných záměrů nastíněných v komplexní strategii k řešení 
problematiky kritické infrastruktury do konkrétních kroků určených příslušným nositelům 
úkolů.  

 
Práce se zabývá prvkem kritické infrastruktury (vodárenské nádrže). V práci budou 

znovu stanoveny nejrizikovější faktory, které mohou negativně ovlivnit bezproblémový chod 
kritické infrastruktury (dále jen KI), nebo mohou tento prvek úplně vyřadit z provozu. Na 
základě nálezu budou vypracovány vhodné plány, které by se měly přijmout pro ochranu a 
zmírnění rizik při vzniku mimořádných událostí. Důvodem znoustanovení největších rizik, je 
dynamičnost změn, které proběhly v uplynulých 20ti letech. Pro prvky KI (jako jsou pozemní 
zásoby pitné vody) byly dříve dimenzovány a byly brány v úvahu jiné rizikové faktory, než je 
tomu nyní. Se současnými rizikovými faktory (např. radikální výkyvy počasí, 
několikanásobné zvýšení pravděpodobnosti teroristického útoku atd.) nebylo dříve v průběhu 
plánování a výstavby KI kalkulováno. Důvodem vynechání, byly zanedbatelné hodnoty 
v době plánování a budování prvků KI nebo ještě ani neexistovaly. 

 
Cílem práce je upozornit na tyto nové rizikové faktory a předikovat možná nová 

ohrožení. Nově získané podklady a poznatky by mohly být využity při výstavbě nových 
přehrad, nebo by z nich mohly vycházet státní orgány při vypracovávání programů pro 
ochranu KI.  

 
V rámci diplomové práce je vytvořen dotazník. Ten dostanou k vyplnění osoby 

nejpovolanější - samotní ředitelé jednotlivých vodárenských nádrží. Ti nejlépe dokáží 
odhadnout a ví, co ohrožuje jejich nádrže nejvíce. Obrovský význam zde má samotná praxe a 
zkušenosti ředitelů. Cílem je získat co nejvěrohodnější data.  

 
V diplomové práci budou rizikové faktory stanoveny pomocí metody Analýza 

kritičnosti. Následně budou navrženy plány a postupy, jak co nejvíce minimalizovat zjištěná 
rizika a zmírnit jejich dopady na bezproblémový provoz KI.  
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Příloha č. 2 
 
 
 
 
 
Uveďte prosím nejdůležitější účely a funkce těchto základních částí vodárenského nádrže. 
 
 
 
 
 
obsluha nádrže: 
 
 
 
 
 
 
 
ostraha nádrže: 
 
 
 
 
 
 
 
jak potřebná je energie pro nádrž (s ohledem na chod nádrže):  
 
 
 
 
 
 
 
jak důležité je přístup k informacím (připojení na síť, komunikační spojení a s kým?, video 
data atd.) : 
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Příloha č. 3 
 
 

Tato strana slouží k analýze kritičnosti. Zadejte prosím do přiložené tabulky bodové 
hodnoty (dle vašeho profesního odhadu), které hlavní části a jejich případné vyřazení, 
ochromí nebo zcela zastaví plynulý chod vodárenské nádrže.  

 
Příklad : Hrázné těleso je pro chod nádrže životně důležité = 5 bodů, spojeni nemá vliv 

na chod =1 bod 
 
 
Tabulka 2 
 
Účel prvku ve struktuře objektu KI Bodové ohodnocení 

kritičnosti 
Prvky řídící činnosti 5 
Prvky hlavní činnosti 4-5 
Prvky pomocné činnosti 2-3 
Prvky ostatní činnosti 1 
   
 
 
 
Prvkem řídící činnosti = prvek, který přímo řídí činnost, pro kterou je objekt určen. Po 
zničení těchto prvků nebo jejich poškození nemůže být realizována hlavní činnost objektu. 
Prvkem hlavní činnosti = prvky přímo zapojené do produkčního procesu, pro který je objekt 
kritické infrastruktury určen. Po jejich zničení případně poškození dojde k zastavení nebo 
podstatnému omezení činnosti objektu. 
Prvkem pomocné činnosti = prvky, které nejsou přímo zapojeny do hlavní činnosti, ačkoliv 
jí podstatně ovlivňují. Po jejich zničení lze jejich funkce nahradit a pokračovat v procesu 
hlavní činnosti bez podstatného omezení. Sem patří i prvky zajišťující administrativně řídící 
činnost. 
Prvkem ostatní činnosti = prvek nezúčastňující se řídicí, hlavní ani pomocné činnosti 
objektu, tj. prvky objektu, na jejichž činnosti nejsou uvedené činnosti podstatně závislé, avšak 
jejich chod je při mimořádné situaci pro objekt jako celek potřebný. Jeho vyřazením není 
zásadně ovlivněna řídící, hlavní ani pomocná činnost objektu. Tyto prvky lze v průběhu 
mimořádné situace na nezbytně nutnou dobu v rámci objektu improvizovaně nahradit. 
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 Hlavní části vodárenské nádrže  Bodové ohodnocení 

1 
 

Samotná nádrž   

2 
 

Hrázné těleso  

3 
 

Přítoky nádrže  

4 
 

Obsluha nádrže (veškerý personál starající se o bezproblémový 
chod nádrže) 

 

5 
 

Ostraha nádrže (personál, který je zodpovědný za ostrahu 
nádrže) 

 

6 
 

Energie (zásobovaní el. energií) 
 

 

7 
 

Informace (přerušení komunikace z venku tak v ně objektu 
audio, video, sítě, zabezpečovací prvky, řídící prvky atd.) 

 

8 
 

prvek? 
 

 

9 
 

prvek? 
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Příloha č. 4 
 
 

Tato strana slouží k analýze zranitelnosti. Zadejte prosím do přiložené tabulky bodové 
hodnoty, které identifikují zejména ty mimořádné události, jejichž výskyt může ohrozit ve 
větší či menší míře plynulý chod vodárenské nádrže.  

 
Příklad : povodeň napáchá malé škody dostane 2 body, výpadek proudu může 

zapříčinit nefunkčnost vodárenské nádrže dostane = 4 body. 
 
 
 
 
Tabulka 1 
 
Úroveň kritičnosti, ohrožení a zranitelnosti Bodové ohodnocení 
Velmi vysoká 5 
Vysoká 4 
Střední 3 
Nízká   2 
Zanedbatelná   1 
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Mimořádná událost Bodové ohodnocení 

1 
 

Povodeň  

2 
 

Přívalové deště (blesková povodeň)  

3 
 

Sucho  

4 
 

Požár vnější  

5 
 

Požár vnitřní  

6 
 

Zemětřesení  

7 
 

Vítr  

8 
 

Přírodní kontaminace  

9 
 

Dopravní nehody s neb. látkami  

10 
 

Radiační nehody  

11 
 

Přerušení dodávek elektrické energie  

12 
 

Útok trhavinou  

13 
 

Útok bio. látkami  

14 
 

Útok chemickými látkami  

15 
 

Útok RA látkami  

16 
 

Útok na IT (komunikační systémy)  

17 
 

Sesuvy půdy  

18 
 

MU?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82 

Příloha č. 5 
 
 

Tato strana slouží k analýze ohrožení. Zadejte prosím do přiložené tabulky bodové 
hodnoty, které budou vypovídat o frekvenci výskytu jednotlivých mimořádných událostí 
v tabulce.  

 
Příklad : povodeň se v místech objevuje často, proto dostane 4 body, výpadek proudu 

se téměř neobjevuje je tedy zanedbatelný = 1 bod. 
 
 
 
Tabulka 1 
 
Úroveň kritičnosti, ohrožení a zranitelnosti Bodové ohodnocení 
Velmi vysoká 5 
Vysoká 4 
Střední 3 
Nízká   2 
Zanedbatelná   1 
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Mimořádná událost Bodové ohodnocení 

1 
 

Povodeň  

2 
 

Přívalové deště (blesková povodeň)  

3 
 

Sucho  

4 
 

Požár vnější  

5 
 

Požár vnitřní  

6 
 

Zemětřesení  

7 
 

Vítr  

8 
 

Přírodní kontaminace  

9 
 

Dopravní nehody s neb. látkami  

10 
 

Radiační nehody  

11 
 

Přerušení dodávek elektrické energie  

12 
 

Útok trhavinou  

13 
 

Útok bio. látkami  

14 
 

Útok chemickými látkami  

15 
 

Útok RA látkami  

16 
 

Útok na IT (komunikační systémy)  

17 
 

Sesuvy půdy  

18 
 

MU?  
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Příloha č. 6 
 
Seznam vodárenských nádrží v České republice. 
 
Poř. č. Název vodárenské nádrže Vodní tok  Okres 
1. Hamry    Chrudimka  Chrudim 
2. Křižanovice   Chrudimka  Chrudim 
3. Vrchlice   Vrchlice  Kutná Hora 
4. Josefův Důl   Kamenice  Jablonec nad Nisou 
5. Souš    Černá Desná  Jablonec nad Nisou 
6. Římov    Malše   České Budějovice, Český Krumlov 
7. Karhov   Studenský potok Jindřichův Hradec 
8. Husinec   Blanice  Prachatice 
9. Staviště   Staviště  Žďár nad Sázavou 
10. Švihov    Želivka  Benešov, Kutná Hora, Pelhřimov,                                                          

Havlíčkův Brod 
11. Lučina    Mže   Tachov 
12. Mariánské Lázně  Úšovický potok Cheb 
13. Nýrsko    Úhlava   Klatovy 
14. Žlutice    Střela   Karlovy Vary 
15. Klíčava   Klíčava  Kladno, Rakovník 
16. Láz    Litavka  Příbram 
17. Pilská    Pilský potok  Příbram 
18. Obecnice   Obecnický potok Příbram 
19. Horka    Libocký potok  Cheb, Sokolov 
20. Podhora   Teplá   Cheb, Karlovy Vary 
21. Stanovice   Lomnický potok Karlovy Vary 
22. Kamenička   Kamenička  Chomutov 
23. Křímov   Křímovský potok Chomutov 
24. Jirkov    Bílina   Chomutov 
25. Jezeří    Vesnický potok Chomutov, Most 
26. Janov    Loupnice  Most 
27. Chřibská   Chřibská Kamenice Děčín 
28. Přísečnice   Přísečnice  Chomutov 
29. Fláje    Flájský potok  Most, Teplice 
30. Myslivny   Černá   Karlovy Vary 
31. Kružberk   Moravice  Opava 
32. Šance    Ostravice  Frýdek-Místek 
33. Morávka   Morávka  Frýdek-Místek 
34. Karolinka   Stanovnice  Vsetín 
35. Opatovice   Malá Haná  Vyškov 
36. Fryšták   Fryštácký potok Zlín 
37. Slušovice   Dřevnice  Zlín 
38. Bojkovice   Kolelačský potok Uherské Hradiště, Zlín 
39. Ludkovice   Ludkovický potok Zlín 
40. Nová Říše   Řečice   Jihlava 
41. Landštejn   Pstruhovec  Jindřichův Hradec 
42. Znojmo   Dyje   Znojmo 
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43. Vír I    Svratka  Žďár nad Sázavou 
44. Boskovice   Bělá   Blansko 
45. Hubenov   Maršovský potok Jihlava 
46. Mostiště   Oslava   Žďár nad Sázavou 
47. Koryčany   Kyjovka  Kroměříž 
 
[25] 
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Příloha č. 7 
 
Odvětvová kritéria :  
 
I. ENERGETIKA  
A. Elektřina  
A. 1 Výrobna elektřiny  
a) výrobna s celkovým instalovaným elektrickým výkonem nejméně 500 MW, b) výrobna 
poskytující podpůrné služby1) s celkovým instalovaným elektrickým výkonem nejméně 50 
MW anebo s jejich aktivací do 15 minut, c) vedení pro vyvedení výkonu a zabezpečení vlastní 
spotřeby výrobny elektřiny,  
d) dispečink výrobce elektřiny.  
A. 2 Přenosová soustava  
a) vedení přenosové soustavy o napětí nejméně 110 kV,  
b) elektrická stanice přenosové soustavy o napětí nejméně 110 kV,  
c) technický dispečink provozovatele přenosové soustavy.  
A. 3 Distribuční soustava  
a) elektrická stanice distribuční soustavy o napětí 110 kV 
(stanice typu 110/22 kV a 110/35 kV se posuzují podle jejich strategického významu v 
distribuční soustavě),  
b) technický dispečink provozovatele distribuční soustavy.  
B. Zemní plyn  
B. 1 Přepravní soustava  
a) velmi vysokotlaký tranzitní plynovod se jmenovitým průměrem nejméně 700 mm,  
b) velmi vysokotlaký a vysokotlaký vnitrostátní plynovod se jmenovitým průměrem rovným 
nebo menším než 700 mm,  
c) kompresorová stanice,  
d) předávací stanice,  
e) technický dispečink.  
B. 2 Distribuční soustava  
a) vysokotlaký a středotlaký plynovod,  
b) předávací a regulační stanice,  
c) technický dispečink.  
B. 3 Skladování plynu  
a) podzemní zásobník plynu se skladovací kapacitou nejméně 50 mil. m3 plynu,  
b) technický dispečink.  
C. Ropa a ropné produkty  
C. 1 Přepravní soustava  
a) tranzitní ropovod se jmenovitým průměrem nejméně 500 mm, včetně vstupních bodů,  
b) vnitrostátní ropovod se jmenovitým průměrem nejméně 200 mm, včetně vstupních bodů,  
c) technický dispečink,  
d) přečerpávací stanice,  
e) koncové zařízení pro předání ropy,  
f) začátek a konec zdvojení ropovodu a odbočky - ježkovací komora.  
C. 2 Distribuční soustava  
a) produktovod se jmenovitým průměrem nejméně 200 mm včetně vstupních bodů,  
b) technický dispečink,  
c) přečerpávací stanice.  
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C. 3 Skladování ropy a pohonných hmot  
a) zásobník a komplex zásobníků s kapacitou nejméně 40 000 m3  
b) technický dispečink.  
C. 4 Výroba pohonných hmot 
Rafinérie s kapacitou atmosférické destilace nejméně 500 000 t/rok.  
 
II. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  
a) zásobování vodou z jednoho nenahraditelného zdroje při počtu zásobovaných obyvatel 
nejméně 125 000,  
b) úpravna vody o minimálním výkonu 3 000 l/s,  
c) vodní dílo o minimálním objemu zachycené vody 100 mil. m3 .  
 
III. POTRAVINÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ  
A. Rostlinná výroba  
Výměra obhospodařované půdy jednotlivé farmy nebo zemědělského podniku, na území 
jednoho kraje pro jednotlivou plodinu nejméně 4 000 ha.  
B. Živočišná výroba  
Počet chovaných kusů zvířat v jednom chovu na území jednoho kraje podle základních druhů 
hospodářských zvířat  
a) skot: nejméně 10 000 kusů,  
b) prasata: nejméně 45 000 kusů,  
c) drůbež: nejméně 300 000 kusů.  
C. Potravinářská výroba  
Nenahraditelnost produkce výrobního závodu nebo provozovny na území jednoho kraje podle 
základních druhů potravin  
a) mlýnské výrobky: nejméně 80 000 tun za rok podle základních druhů mlýnských výrobků,  
b) cukr: nejméně 230 000 tun za rok,  
c) pekařské výrobky: nejméně 600 000 tun za rok podle základních druhů pekařských 
výrobků,  
d) mléko a mlékárenské výrobky: nejméně 65 mil. litrů mléka za rok nebo nejméně 100 000 
tun mlékárenských výrobků za rok,  
e) maso a masné výrobky: nejméně 200 000 tun masa za rok podle základních druhů masa 
nebo nejméně 500 000 tun masných výrobků za rok podle základních druhů masných 
výrobků.  
 
IV. ZDRAVOTNICTVÍ  
Celkový počet akutních lůžek v daném zdravotnickém zařízení nejméně 2500.  
 
V. DOPRAVA  
A. Silniční doprava  
Pozemní komunikace, která je zařazena do kategorie dálnice a silnice I. třídy2) , pokud pro ni 
neexistuje objízdná trasa.  
B. Železniční doprava  
a) dráha celostátní3) , včetně jejích strukturálních součástí, pokud pro ni neexistují odklonové 
trasy s odpovídající traťovou třídou zatížení a prostorovou průchodností pro ložnou míru,  
b) systém správy a organizace řízení železničního provozu na železniční síti České republiky 
ve vztahu k evropské železniční síti, s ohledem na nově vzniklé podmínky zajištění 
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součinnosti v rámci Evropského železničního řídicího systému (centrální, regionální a lokální 
dispečerská pracoviště).  
C. Letecká doprava  
C. 1 Letiště 
Veřejné mezinárodní letiště způsobilé přijetí letu podle přístrojů, u kterého není možné 
leteckou obchodní dopravu zajistit alternativním letištěm nebo alternativní zajištění je příliš 
nákladné, nehospodárné nebo velmi těžko proveditelné. 
Alternativním letištěm se rozumí veřejné mezinárodní letiště, které  
a) je schopno zajistit nejméně 80 % letecké obchodní dopravy letiště, pro které je určeno jako 
alternativní,  
b) je v čase 2 hodin dosažitelné jiným druhem dopravy,  
c) má dostatečnou kapacitu pohybových ploch a kapacitu terminálu,  
d) má stejnou nebo podobnou kategorii jako letiště, pro které je určeno jako alternativní, a  
e) je způsobilé přijmout let vykonaný podle přístrojů.  
C. 2 Řízení letového provozu  
a) přibližovací služba řízení a letištní služba řízení letiště určeného jako kritická 
infrastruktura, nebo  
b) oblastní služba řízení poskytující letové provozní služby včetně řízení letového provozu ve 
vzdušném prostoru České republiky.  
D. Vnitrozemská vodní doprava  
Vnitrozemská vodní cesta, jejíž užití nelze nahradit užitím náhradní vnitrozemské vodní cesty 
ani dopravou jiného druhu.  
 
VI. KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY  
A. Technologické prvky pevné sítě elektronických komunikací:  
a) centrum řízení a podpory sítě,  
b) řídící ústředna,  
c) mezinárodní ústředna,  
d) transitní ústředna,  
e) datové centrum,  
f) telekomunikační vedení.  
B. Technologické prvky mobilní sítě elektronických komunikací:  
a) centrum řízení a podpory sítě,  
b) ústředna mobilní sítě,  
c) základnová řídící jednotka sítě pokrývající strategickou lokalitu,  
d) základnová stanice sítě pokrývající strategickou lokalitu,  
e) datové centrum.  
C. Technologické prvky sítí pro rozhlasové a televizní vysílání:  
a) vysílací zařízení pro šíření televizního nebo rozhlasového signálu určených pro informaci 
obyvatelstva za krizových situací s vysílacím výkonem nad 1 kW,  
b) řídící pracoviště provozu,  
c) datové centrum,  
d) síť pro rozhlasové a televizní vysílání.  
D. Technologické prvky pro satelitní komunikaci:  
a) hlavní pozemní satelitní přijímací a vysílací stanice,  
b) pozemní řídící a komunikační středisko,  
c) pozemní propojovací síť.  
E. Technologické prvky pro poštovní služby:  



 89 

a) centrální a regionální výpočetní středisko, středisko centrálního snímání a úložiště dat,  
b) sběrný přepravní uzel,  
c) řídící a mezinárodní pošta,  
d) poštovní dopravní infrastruktura.  
F. Technologické prvky informačních systémů:  
a) řídicí centrum,  
b) datové centrum,  
c) síť elektronických komunikací,  
d) technologický prvek zajišťující provoz registru doménových jmen "CZ" a zabezpečení 
provozu domény nejvyšší úrovně "CZ".  
 
VII. FINANČNÍ TRH A MĚNA  
1. Výkon činnosti České národní banky při zajištění působnosti stanovené zákonem.  
2. Poskytování služeb v bankovnictví a pojišťovnictví subjektem, který nabízí komplexní 
portfolio služeb pro veškeré klienty, disponuje rozsáhlou skupinou dceřiných a přidružených 
společností zajišťujících další finanční služby a který má rozsáhlou síť regionálních poboček, 
a to za předpokladu, že  
a) v bankovním sektoru přesahuje tržní podíl tohoto subjektu 10% z bilanční sumy 
bankovního sektoru, nebo  
b) v pojišťovnictví přesahuje tržní podíl tohoto subjektu měřený objemem předepsaného 
pojistného 25%.  
 
VIII. NOUZOVÉ SLUŽBY  
A. Integrovaný záchranný systém  
a) operační a informační středisko generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 
České republiky,  
b) operační a informační středisko hasičského záchranného sboru kraje,  
c) operační středisko útvaru Policie České republiky,  
d) operační středisko zdravotnické záchranné služby,  
e) centrální a oblastní dispečinky horské služby4) .  
B. Radiační monitorování  
Radiační monitorovací síť5) .  
C. Předpovědní, varovná a hlásná služba  
a) předpovědní a výstražná služba pro orgány krizového řízení z monitorovacích systémů 
meteorologických a hydrologických sítí a ze sítí automatického imisního monitorovacího 
systému,  
b) monitorování meteorologické, hydrologické a imisní situace, mající bezprostřední vliv na 
vznik a šíření živelních pohrom a nebezpečných látek v ovzduší a informování příslušných 
orgánů a veřejnosti,  
c) hlásná a předpovědní povodňová služba,  
d) zajištění činnosti celostátní radiační monitorovací sítě,  
e) národní telekomunikační centrum pro zajištění národních monitorovacích a informačních 
sítí,  
f) regionální telekomunikační centrum v systému Světové meteorologické organizace,  
g) vyhlašování vzniku a ukončení smogových situací a regulačních opatření,  
h) meteorologické zabezpečení jaderných elektráren,  
i) meteorologické zabezpečení civilního letectví,  
j) meteorologické zabezpečení provozu na pozemních komunikacích,  
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k) referenční pracoviště pro modelování znečištění ovzduší a zpracovávající zprávy o kvalitě 
ovzduší podle právních předpisů Evropské unie,  
l) referenční pracoviště zpracovávající zprávy o kvalitě ovzduší a údaje o emisích a imisích 
podle právních předpisů Evropské unie.  
 
IX. VEŘEJNÁ SPRÁVA  
A. Veřejné finance  
Výkon činnosti Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství, Generálního 
ředitelství cel, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní tiskárny cenin, s. 
p., při zajišťování připravenosti na řešení krizových situací v oblasti  
a) daňové správy,  
b) celní správy,  
c) zastupování státu ve věcech majetkových,  
d) státního tisku cenin.  
B. Sociální ochrana a zaměstnanost  
B. 1 Sociální zabezpečení  
a) informační systém registru pojištěnců nemocenského a důchodového pojištění, obsahující 
údaje o více než 125 000 pojištěncích,  
b) informační systém pojištění registru pojištěnců, jde-li o zaměstnané osoby a osoby 
samostatně výdělečně činné, obsahující údaje o více než 125 000 osobách,  
c) informační systém pojištění registru zaměstnavatelů, jde-li o zaměstnavatele zaměstnaných 
osob, obsahující údaje o více než 125 000 zaměstnavatelích,  
d) aplikační programové vybavení automatizovaného zpracování údajů potřebných pro 
rozhodování o dávkách nemocenského a důchodového pojištění,  
e) aplikační programové vybavení automatizovaného zpracování údajů potřebných pro 
posuzování zdravotního stavu,  
f) aplikační programové vybavení automatizovaného zpracování údajů potřebných pro 
rozhodování o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
včetně záloh, o penále a o přirážce k pojistnému na sociální zabezpečení a o zřízení 
zástavního práva v případě dluhu na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a na penále,  
g) úložiště údajů a evidencí zpracovávaných informačním systémem registru pojištěnců 
nemocenského a důchodového pojištění, informačním systémem pojištění registru pojištěnců 
a informačním systémem pojištění registru zaměstnavatelů.  
B. 2 Státní sociální podpora  
a) informační systém dávek státní sociální podpory (o jejich výši, o poživatelích těchto dávek 
a žadatelích o tyto dávky a osobách s nimi společně posuzovaných) obsahující údaje o více 
než 125 000 osobách,  
b) informační systém pomoci v hmotné nouzi, který obsahuje údaje o více než 125 000 
osobách,  
c) celorepubliková datová sít' spojující úřady práce, krajské úřady, obecní úřady obcí s 
rozšířenou působností a pověřené obecní úřady a další úřady.  
B. 3 Sociální pomoc  
a) informační systém pro zajištění realizace dávek sociálních služeb, který obsahuje údaje o 
více než 125 000 osobách,  
b) celorepubliková datová síť spojující úřady práce, krajské úřady, obecní úřady obcí s 
rozšířenou působností a další úřady,  
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c) evidence dětí a evidence žadatelů pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské 
péče, která obsahuje údaje více než 125 000 osobách.  
B. 4 Zaměstnanost  
a) informační systém politiky zaměstnanosti (evidence volných pracovních míst, evidence 
zájemců o zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání, evidence osob se zdravotním 
postižením, evidence cizinců a evidence povolení k výkonu umělecké, kulturní, sportovní 
nebo reklamní činnosti dětí); které obsahuji údaje o více než 125 000 osobách,  
b) celorepubliková datová sít' spojující úřady práce, krajské úřady, obecní úřady obcí s 
rozšířenou působností a pověřených obecních úřadů a další úřady.  
C. Ostatní státní správa  
Výkon činnosti ministerstev a jiných ústředních správních úřadů6) při zajišťování 
připravenosti na řešení krizových situací.  
D. Zpravodajské služby  
a) výkon činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace,  
b) výkon činnosti Bezpečnostní informační služby.  
 
Poznámky pod čarou:  
1) § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
zákona č. 158/2009 Sb.  
2) § 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.  
3) § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.  
4) § 11a až 11c zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu 
některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 301/2009 Sb.  
5) § 3 odst. 2 písm. 1) a p) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a 
ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona 
č. 13/2002 Sb.  
6) § 1 a 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  
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Příloha č. 8 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem 
Samotná nádrž 5 4 5 5 4 5  4,5 5 5 5 2,5 4,8 
Hrázné těleso 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2,5 4,8 
Přítoky nádrže 4 4 2 4 3 3 4 4,5 5 4 5 2,5 3,9 
Obsluha nádrže 2 3 3 5 3 2 4 2,5 4 4 3 2,5 3,2 
Ostraha nádrže 1 2 1 4 1 2 1 1 3 4  2,5 2 
Energie 1 3 2 1,5 3 2 2 5 2 4 1 2,5 2,4 
Informace 1 3 1 3 1 3 2 2,5 5 3 1 2,5 2,3 
 
 
Příloha č. 9 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem 
Povodeň 4 4 3 4 4 2 3 3 3 2 2 5 3,3 
Přívalové deště 2 4 3 3 4 1 3 3 3 2 2 5 2,9 
Sucho 2 3 2 2 3 2 3 3 1 1 3 2 2,3 
Požár vnější 1 3 1 1 3 1 1 1 1  2 1 1,5 
Požár vnitřní 1 3 1 2 2 1 1 1 1  2 1 1,5 
Zemětřesení 1 1 1 1 1 1 1  1  2 1 1,1 
Vítr 1 1 3 3,5 3 2 1 1 1 1 3 1 1,8 
Přírodní kontaminace 1 2 2 2 4 1 1 3 1  3 1 1,9 
Dopravní nehody s n.l. 2 2 4 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1,8 
Radiační nehody 1 2 1 1 1 1 1 1 1  2 1 1,2 
Přerušení dodávek el.  3 3 2 3 3 3 1 2 2,5 1 3 2 2,4 
Útok trhavinou 2 2 2 1 1 1 1 1 2  1 1 1,4 
Útok bio. látkami 1 2 2 1 1 1 1 1 2  3 1 1,5 
Útok chem. látkami 1 2 2 1 1 1 1 1 2  3 1 1,5 
Útok RA látkami 1 2 2 1 1 1 1 1 2  3 1 1,5 
Útok na IT 2 2 1 1 2 1 1 1 2  3 1 1,5 
Sesuvy půdy  1 3  1 2 1 1 3,5  1 1 1,6 
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Příloha č. 10 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem 
Povodeň 1 3 3 3 2 2 2 2 5 3 2 5 2,8 
Přívalové deště 2 3 4 2 2 1 2 2 5 3 2 5 2,8 
Sucho 3 3 2 1 4 1  3 2 3 2 5 2,6 
Požár vnější 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1,5 
Požár vnitřní 2 3 2 1 4 2 2 3 2 3 2 4 2,5 
Zemětřesení 4 4 2 4 3 3   2 4 2 1 2,9 
Vítr 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1,3 
Přírodní kontaminace 1 3 1 2 3 1 2 2,5 1 2 3 2 2 
Dopravní nehody s n.l. 2 3 4 4 5 2 5 3,5 3,5 3 5 5 3,8 
Radiační nehody 2 3 2 5 5 1 5 3 1 5 5 5 3,5 
Přerušení dodávek el. 1 2 1 3 2 2 2 3,5 2 5 2 2 2,3 
Útok trhavinou 4 5 4 2 3 3 5 4,5 3 5 2 4 3,7 
Útok bio. látkami 3 5 4 4 5 3 5 4,5 4,5 5 5 5 4,4 
Útok chem. látkami 3 5 4 5 5 3 5 4,5 4,5 5 5 5 4,5 
Útok RA látkami 4 5 3 5 5 3 5 4,5 4,5 5 5 5 4,5 
Útok na IT 1 3 2 3 3 1 2 2 3 3 2 3 2,3 
Sesuvy půdy  3 4  2 3 2 1 4 2 2 1 2,4 
 
 
 
 
 
 


