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ve Frýdlantu nad Ostravicí aţ po rizika v distribuční síti. V diplomové práci jsou uvedeny  

zásadní problémy, které v současné době trápí a budou trápit vodárenské systémy nejen 

v České republice, ale i ve světě. Je poukázáno na slabá a silná místa vodárenských 

systémů. Rizika vodárenských systémů mohou navíc vést aţ ke krizové situaci, 

proto diplomová práce zdůrazňuje také důleţitost krizového plánování. Diplomová práce 

rovněţ uvádí investiční náklady na preventivní opatření a údrţbu pro zvolený vodárenský 
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Úvod 

Zajištění vody ve vyhovující kvalitě a v potřebném mnoţství pro různé druhy spotřebitelů 

je významnou úlohou vodního hospodářství v České republice. Obzvláště 

v Moravskoslezském kraji je otázka zabezpečení zásobování vodou především pro pitné 

účely a pro průmysl důleţitým faktorem rozvoje regionu, neboť se zde vyskytuje nejvyšší 

počet obyvatel v republice a je zde vysoká koncentrace průmyslových podniků. 

 

Diplomová práce se zabývá především Vodohospodářskou soustavou povodí Odry, která je 

víceúčelovou vodohospodářskou soustavou a zajišťuje prostřednictvím vodních děl plnění 

funkcí, jako jsou zásobení pitnou vodou, ovlivňování jakosti vody v tocích, zabezpečení 

minimálních průtoků v tocích, zásobení provozní a uţitkovou vodou, výroba elektrické 

energie a další. Vliv nakládání s vodami na vodních dílech vodohospodářské soustavy 

povodí Odry, její zásobování obyvatel pitnou vodou a zásobování průmyslu provozní 

vodou, pokrývá významnou plochu území Moravskoslezského kraje a zasahuje 

prostřednictvím distributorů také do přilehlých oblastí, jako je Olomoucký kraj nebo 

Polská republika. V rámci Vodohospodářské soustavy povodí Odry je práce zaměřena 

na vodárenský systém Šance s úpravnou vod Nová Ves ve Frýdlantu nad Ostravicí 

aţ po distribuční síť. 

 

Problémem vodárenských systémů můţe být vyřazení části nebo celého systému z provozu 

nebo podstatné sníţení kvality vody z chemických, biologických nebo mikrobiologických 

příčin na zdroji pitné vody, její akumulaci nebo v průběhu distribučního procesu. 

Diplomová práce tak uvádí rizika jednotlivých částí zvoleného vodárenského systému 

při samotném provozování, a to od zdroje pitné vody vodního díla Šance, úpravu vody 

v úpravně vod Nová Ves na vodu pitnou aţ po distribuci ke spotřebiteli. V diplomové práci 

je uveden výčet vybraných rizik pro jednotlivé části zvoleného vodárenského systému. 

Tato rizika mají mnoho specifik a moţností posuzování systému rizikových míst. 

Na základě zhodnocení vytipovaných rizik, jsou blíţe analyzovány ty rizika, které mohou 

způsobit největší škody.  

 

Váţnou hrozbou pro provozování veřejných vodovodů jsou také klimatické změny, 

které pokud se projeví v předpokládané intenzitě, mohou výrazně ohrozit povrchové 

i podzemní vodní zdroje a zkomplikovat i dodávky upravených pitných vod 
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z vodárenských soustav. Diplomová práce proto rovněţ uvádí zásadní problémy, 

které v současné době trápí a budou trápit vodárenské společnosti a systémy nejen 

v České republice, ale i ve světě. 

 

Diplomová práce se nejprve zabývá teoretickými východisky výrobně distribučních 

systémů vodovodů s uvedením zdrojů surových vod a jejich rizik, dále uvádí riziková 

místa úpraven vod a riziková místa distribučních sítí. Teoretická východiska pomohla 

odhalit rizika, která mohou hrozit zvolenému vodárenskému systému. Na základě odhalení 

rizik vodárenského systému jsou uvedeny návrhy eliminace rizik pro kaţdou část 

zvoleného vodárenského systému. 

 

Diplomová práce také poukazuje na slabá a silná místa vodárenských systémů. Pomocí 

nastínění problémů, které trápí vodárenské systémy, jsou navrţeny opatření pro sniţování 

slabých stránek a pro podporování silných stránek. Rizika vodárenských systémů mohou 

navíc vést aţ ke krizové situaci, proto diplomová práce zdůrazňuje také důleţitost 

krizového plánování. 
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a funkci úpravny vod v Nové Vsi, řeší samotnou úpravu vody na vodu pitnou, dále uvádí 

akumulaci a dopravu čisté vody, řízení provozu úpravny vod. 

 

Zákon č. 273/2010 Sb., kterým se mění z. č. 254/2001 Sb., zákon o vodách (vodní zákon) - 
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působnost územních samosprávných celků, poţadavky na jakost k úpravě na vodu pitnou 

a dodávku vody. 
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1 Teoretická východiska výrobně distribučních systémů 

vodovodů 

Výroba kvalitní pitné vody v České republice je zastřešena zákonným opatřením. Toto 

zákonné opatření stanovuje, ze kterých surových vod a za jakých podmínek je moţné 

pitnou vodu ze surové vody vyrobit. Technickým problémem České republiky není vyrobit 

kvalitní pitnou vodu, ale váţným problémem můţe být udrţet kvalitu vody po celou dobu 

její distribuce. Podrobněji se těmito rizikovými faktory diplomová práce zabývá v kapitole 

číslo 3.  

1.1 Veřejná distribuční síť 

Jedním z předpokladů zajištění trvalé kvality distribuované vody je umístění zdroje vody 

od spotřebiště a jeho vzdálenost. Veřejnou distribuční síť v reálné praxi je moţné potom 

rozdělit do dvou základních úrovní podle významu: nadmístního a místního. 

Z uvedených základních úrovní často vzniká řada kombinací u měst a obcí různé velikosti, 

které nemají dostatečný vlastní zdroj pitné vody. 

 

Vodovody nadmístního významu 

Za vodovody nadmístního významu jsou povaţovány vodárenské soustavy zpravidla 

s vodou z povrchových zdrojů (vodárenské nádrţe), které dodávají pitnou vodu 

do několika krajů, měst nebo obcí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1-1 Prvky vodovodu nadmístního významu [13] 
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Obrázek 1-1 uvádí prvky vodovodu nadmístního významu. K vodárenským soustavám 

nadmístního významu patří například Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 

vodní dílo Šance. 

 

Zásobování vodou prodělalo z hlediska historie obrovský význam. Jelikoţ se vyčerpává 

kapacita podzemních zdrojů vody, mají vodárenské soustavy pro zásobování 

v České republice zcela nezastupitelný význam. Je však nutné uvést, ţe tyto vodárenské 

soustavy jsou zranitelné při průmyslových haváriích, válečných stavech či teroristických 

útocích. Podrobněji se o daných rizicích bude pojednávat v dalších kapitolách. 

 

Vodovody místního významu 

Vodovody místního významu dodávají pitnou vodu jen do příslušného územního celku. 

Vodními zdroji místního významu jsou především podzemní vody, výjimečně to můţe 

ještě být voda povrchová, která je jímána přímo z vodotečí nebo jako infiltrovaná ze studní 

v blízkosti recipientu. 

 

Obrázek 1-2 znázorňuje zdroj místního významu následujícím způsobem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1-2 Zdroj místního významu [13] 

 

Vodní zdroj podzemní vody a jeho sloţení můţe ovlivňovat celá řada faktorů, jako je 

například rozpouštění některých sloučenin ve vodě, výměna iontů (například vápník 

za sodík), dále to jsou biochemické procesy (například respirace, mechanizace, nitrifikace), 
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infiltrace atmosférické nebo povrchové vody, obsahující často různé cizorodé látky 

(například pesticidy, uhlovodíky a jiné nebezpečné látky). Je však nutné uvést, ţe vodní 

zdroj podzemní vody ve většině případů splňuje mezní limity stanovené pro pitnou vodu 

v biologických, mikrobiologických a chemických ukazatelích. Proto stačí z bezpečnostních 

důvodů před jejím odtokem do distribuční sítě ho zdravotně zabezpečit. 

1.1.1 Vodní díla 

Přehradu je moţné definovat jako stavbu přehrazující vodní tok a kumulující vodu, 

tím vytvářející vodní nádrţ (přehradní jezero). Z hlediska konstrukčního řešení existují 

přehrady dřevěné, sypané a betonové s několika podtypy. Přehrady jsou stavěny 

pro zásobování vodou, zavlaţování, regulace průtoku pod přehradou, zásobování průmyslu 

vodou, pro výrobu elektrické energie, vytváření rekreačních ploch apod.  

 

1.2 Zdroje surových vod a jejich rizika 

Mezi hlavní zdroje zásob surové vody určené k výrobě na pitnou vodu patří podzemní 

vody a vody povrchové akumulované převáţně ve vodárenských nádrţích. 

1.2.1 Podzemní vody 

Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách jsou podzemní vody určeny k úpravě na pitnou 

vodu. Podle tohoto zákona jsou skutečná, ale i potenciální prameniště s odběry 

přesahujícími 10 000 m
3
/rok chráněny pásmy hygienické ochrany. Mezi základní rizika, 

která mohou tyto zdroje ohrozit, je moţné povaţovat: [10] 

 kontaminace podzemních vod ze starých ekologických zátěţí a následná infiltrace 

prameniště, 

 potenciální infiltrace odpadních vod do vod podzemních z kanalizačních systémů, 

septiků a netěsných ţump, 

 infiltrace organického a anorganického znečištění z povrchových vod – potoky, 

řeky, 

 znečištění a kontaminace půdy a následné splachy do pramenišť nebo infiltrace 

do zvodněných vrstev. 

 

Je nutné podotknout, ţe z důvodu zpoţďování investic do obnovy veřejné infrastruktury 

co se týče stavby kanalizací, čističek odpadních vod, likvidace stávajících ţump a septiků 
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atd. se situace opět zhoršuje, zejména u pramenišť, která se nacházejí v blízkosti 

zastavěných území. 

1.2.2 Povrchové vody 

Povrchovou vodou podle zákona č. 254/2001 Sb. § 2, o vodách jsou vody přirozeně 

se vyskytující na zemském povrchu. Tyto vody jsou určeny k obecnému uţívání 

a k průmyslovému vyuţívání. V rámci České republiky jsou především v hornatých 

oblastech na horních tocích řek budovány přehrady, které mohou mít jednoúčelové nebo 

víceúčelové vyuţití. U jednoúčelového vyuţití s přidanou hodnotou ochrany před 

povodněmi se jedná o vodárenské nádrţe. Na rovinatých územích a na dolních tocích řek 

se mohou povrchové vody jímat přímo ve vodotečích, v břehových jímadlech nebo 

v zářezech, případně ve studních s infiltrovanou vodou z recipientů. Ochrana povrchových 

vod se podobně jako u zdrojů podzemních vod zajišťuje prostřednictvím pásem hygienické 

ochrany (PHO). I kdyţ existuje tato pasivní ochrana, vzniká i tak řada rizik, kdy za hlavní 

rizika se povaţují: [10] 

 bodové zdroje znečištění (městské a průmyslové), 

 nebodové zdroje, které zahrnují plošné znečištění převáţně zemědělsky 

obhospodařovaných ploch, 

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

 nebodové zdroje vzniklé petrografickou a mineralogickou skladbou hornin povodí. 

 

Rizika u povrchových zdrojů jsou podobná jako rizika u podzemních zdrojů. Základní 

rozdílem můţe být včasné zajištění, především pomocí vizuální kontroly a tím i sníţit 

rozsah kontaminace spojené s rozvinutím do obtíţně technicky zvladatelných rozměrů. 

 

1.2.3 Úpravny pitných vod 

Vodou upravenou ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví se povaţují 

i vody pouze zdravotně zabezpečené, to znamená nejen technologické úpravny vod, 

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

zařízení jsou malé ve srovnání s jinými vodárenskými systémy. Avšak i tato zařízení 

vykazují havárie ohroţující zdraví nebo ţivoty spotřebitelů. Rizika úpraven pitných vod 

jsou spojená především s technologickou nekázní, špatným skladováním a dávkováním 

chemikálií do vody nebo práci v oblasti chlorového hospodářství. 
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1.3 Distribuční síť pitných vod 

Distribuční síť vodárenského systému je závaţným potenciálním rizikem sekundární 

a terciální kontaminace jednotlivých objektů i celku.[10] Distribuční systém je moţné 

z hlediska provozního i stupně rizik rozdělit do následujících oblastí: 

 vodojemy, 

 přivaděče, 

 rozvodné vodovodní řady, 

 vodovodní přípojky. 

 

1.3.1 Vodojemy 

Vodojemy (akumulační nádrţe) jsou důleţitou součástí soustavy pro dopravu a rozvod 

vody. Tyto vodojemy plní mnoho funkcí (např. vyrovnávání přítoku a odtoku vody 

z vodojemu). Vodojemy se dělí na zemní a věţové, samotnou akumulaci vody můţeme 

rozdělit na provozní, poţární a povrchovou zásobu vody. 

 

Vodojemy mohou způsobovat sníţení kvality pitné vody nebo také mohou být příčinou 

kontaminace vody organickými látkami především z důvodů, jako je biologické znečištění 

pitné vody vniknutím ţivočichů do akumulačního prostoru větracími nebo jinými otvory, 

dále mikrobiologickým znečištěním vody v důsledku akumulace zdravotního zabezpečení 

pro uvolnění volného chloru z vody nebo dlouhodobým zdrţením vody 

při nedimenzovanosti vodojemu. 

 

Rizikovým faktorem u vodojemů je také většinou jejich poměrně velká odlučnost 

od zastavěného území. Můţe zde vznikat nebezpečí úmyslného poškozování kovových 

zařízení a jejich odcizení. Pro eliminaci tohoto rizika mohou slouţit různé typy 

monitorovacích zařízení, které budou snímat vstup do objektu a okolí objektu. 

1.3.2 Přivaděče 

Řada potenciálních rizik můţe vznikat také u přivaděčů pitných vod. Rizika zde budou 

závislá na druhu pouţitého materiálu pro trubní systémy, na délce přivaděče, jeho dimenzi 

a rychlosti proudění vody v potrubí. Hlavními riziky bude zvýšená tvorba inkoustů 

na stěnách potrubí a při poruchách řádů vzniká také riziko vniknutí jak organických, 
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tak i anorganických látek do potrubí, coţ způsobí znečištění dosud zdravotně nezávadného 

prostředí určeného pro převod pitné vody. 

 

Pro eliminaci rizik můţe slouţit zvýšená kontrola kvality v kritických místech a reţimu 

provozní údrţby, dále kontinuální dechlorace vody na koncových řadech nebo pulsní reţim 

(tj. nastavení speciálního reţimu proudění vody s cílem udrţení kvality vody v celém 

podélném profilu přivaděče). 

1.3.3 Rozvodné vodovodní řady 

Podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., se vodovodním řadem rozumí úsek vodovodního potrubí 

včetně stavební části objektů určený k plnění určité funkce v systému dopravy vody. 

Rozvodnou vodovodní sítí je pak podle této vyhlášky soustava vodovodních řadů určená 

pro dodávání vody k místům jejího odběru. 

 

Rizika rozvodných vodovodních řadů mohou být spojená s technickým uspořádáním sítě. 

Větší rizika mohou vznikat u větveného systému, především v jeho koncových částech. 

Dalším rizikem můţe být reálné nebezpečí sekundární kontaminace pitné vody při opravě 

poruch zásobovacích řadů. Hlavní nebezpečí hrozí u poruch, jako jsou lomy, praskliny, 

poškozené zařízení, kdy dochází po uzavření k podtlaku a nasátí kontaminované vody 

a zeminy do vodárenského systému. Rizikem můţe být také reálně téměř nemoţný účinný 

systém poplachu pro nedostatek vhodných zařízení pro tyto účely a výrazně ztíţená 

moţnost následné desinfekce z řady důvodů, mimo jiné proto, ţe hrozí riziko přítoku silně 

desinfikované vody určené k zdravotnímu zabezpečení kontaminovaných vnitřních stěn 

do neuzavřených přípojek a následně ke spotřebiteli. Rovněţ můţe hrozit nebezpečí 

přítoku uţitkové vody do vody pitné při chybném propojení těchto dvou rozdílných 

systémů. 

 

Hlavními ochrannými prvky můţe být změna vnitřních izolací potrubí nebo pouţívání 

plastu na stavbu rubních řadů, dále zmenšení délky uzávěrů sekcí při poruchách s moţností 

u kaţdé sekce jejího samostatného odkalení, dalším prvkem můţe být zajištění kontinuální 

dochlorace. 
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1.3.4 Vodovodní přípojky 

Účelem vodovodních přípojek je připojit vnitřní vodovod budovy na rozvodnou síť 

vodovodu. [5] Je nutné uvést, ţe vodovodní přípojka není součástí veřejných vodovodů. 

Vodovodní přípojku zřizuje na své náklady odběratel a je jejím vlastníkem. I kdyţ je 

vodovodní přípojka součástí připojované nemovitosti, tak ale svým přímým propojením 

s vodovodním řadem tvoří jeho integrální součást. 

 

Vodovodní přípojky mohou pro veřejné vodovody přinášet rizika spojená se zhoršením 

mikrobiologických, biologických a fyzikálně – chemických ukazatelů vody, kdyţ nebude 

vodovodní přípojka delší dobu pouţívána. Při pouţívání přídavných technických zařízení 

(například čerpadla) můţe vniknout teplá voda z míchacích baterií, praček apod. do veřejné 

sítě. Dalším rizikem můţe být i nesprávně provedená montáţ přípojky s opomenutím zásad 

jejich montáţe. 

 

Ochranným prvkem například u časově delšího nevyuţívání přípojky, spojeným 

s vyloučením nebo sníţením zdravotně-bezpečnostním rizik můţe být provedení proplachu 

a zdravotního atestu nezávadnosti pitné vody. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe kaţdá distribuční síť veřejných vodovodů, společně s jejími 

zdroji a úpravnami vod, má řadu rizikových faktorů, které mohou mít váţné následky 

pro jejich uţivatele. Řada uvedených rizik je způsobena přírodními vlivy. V těchto 

zařízeních lze ve většině případů provést k jejich eliminaci pouze technická opatření. 

Je důleţité poznamenat, ţe pravděpodobnost výskytu poruch je významně ovlivněna 

mnoha faktory jako jsou například technickoprovozní parametry potrubí, způsob 

provedených prací a také významnou roli bude hrát způsob provozování samotné sítě 

(pravidelné kontroly, údrţby atd.) Hodnocení bezpečnosti a rizik plynulé dodávky 

a technické spolehlivosti systému se v posledních letech potýká se závaţnými problémy, 

jako jsou neúmyslné poškozování kvality pitné vody (kutilové), zneuţívání hydrantů, 

nedodrţování základních pravidel pro kontrolu a údrţbu svých přípojek, vandalismus, 

terorismus. 

1.4 Analýza rizik 

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

fungování. Tato infrastruktura je označuje jako ţivotně důleţitá [31], respektive kritická. 
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Vodárenské systémy veřejných vodovodů do této kategorie kritické infrastruktury patří 

taktéţ. 

 

Při posuzování rizik a jejich důsledků v oblasti systému zásobování pitnou vodou 

a odvádění odpadních vod je důleţité mít na paměti moţnost zranitelnosti celého 

distribučního systému. Zranitelnost systému je moţné charakterizovat jako skupinu 

slabších míst, kde můţe dojít k výskytu nebo předpokládanému výskytu nebezpečí. Riziko 

je potom pravděpodobnost vzniku a zároveň závaţnost následku moţné neţádoucí 

události. 

 

Rizika je moţné rozdělit na kvalitativní a kvantitativní. Kvantitativním rizikem můţe být 

ve vodárenských systémech nedostatek přiváděné pitné vody ke spotřebiteli. Kvalitativním 

rizikem můţe být potom špatná pitná voda. To znamená, ţe pitná voda neodpovídá 

vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické poţadavky na pitnou vodu a teplou 

vodu a četnost a rozsah kontroly, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vzhledem k tomu, ţe vodárenským systémům hrozí různé druhy rizik, které mohou mít 

negativní dopad na ţivoty lidí, výrobu potravin, chod různých organizací,  je nutné s těmito 

riziky počítat, ovládat je a řídit. Následující obrázek vyjadřuje, jak řídit riziko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1-3 Řízení rizika [31] 
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Z obrázku 1-3 vyplývá, ţe za určitých podmínek je moţné jakékoliv riziko eliminovat 

na nejmenší moţnou únosnou úroveň. Je nutné uvést, ţe pro vodárenské systémy místního 

významu a nadmístního významu budou představovat rizika mít zcela jinou míru 

při posuzování. U posuzování rizik objektů převáţně místního významu bude moţné 

ve většině případů zajistit náhradní nebo nouzové dodávky pitné vody z jiných zdrojů nebo 

technickými prostředky, neţ u vodárenských systémů nadmístního významu s negativními 

dopady na rozsáhlá obydlená území. 

 

Analýza rizik patří k zcela zásadním úkolům v komplexním zabezpečení prevence 

mimořádných událostí. Následující obrázek znázorňuje 4 základní kroky analýzy rizik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1-4 Kroky analýzy rizik [1] 

 

Analýza rizik identifikuje a kvantifikuje zdroje, které ohroţují ţivoty, zdraví osob, zvířata, 

ţivotní prostředí a movité i nemovité prostředky. Existuje celá řada metod, které analyzují 

a hodnotí rizika. Většinou se ale pouţívá kombinace více metod. 

 

Diplomová práce uvádí pouze přehled několika nejčastěji pouţívaných metod, které se 

pouţívají pro provedení základních kroků analýzy rizik. Jedná se o metody: 

 Analýza lidské spolehlivosti (Human Reliability Analysis) – jedná se 

o systematické hodnocení faktorů ovlivňujících práci operátorů, údrţby, techniků 

a jiných zaměstnanců organizace. Cílem metody je určit potenciální lidské chyby, 

jejich příčiny a následky. Metoda se obvykle pouţívá ve spojení s jinými metodami 

jako například s analýzou poruch a účinku. 
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 Kontrolní seznam (Check List) – analýza podává otázky na nedostatky a odlišnosti 

provozního postupu a umoţňuje navrhnout bezpečnostní zlepšení. Pracnost 

vytváření seznamu závisí na účelu, podkladech a sloţitosti zkoumané oblasti. 

Metoda je často kombinována s metodou „Co se stane, kdyţ…“. 

 Co se stane, když… („What-If?“ Analysis) – metoda je zaloţena na brainstormingu, 

kdy jsou identifikovány havarijní situace na základě kladení otázek typu: co se 

stane, kdyţ… Studie se provádí formou porad, otázky jsou zapisovány a společně 

jsou hledány odpovědi na formulované otázky, následky odchylek a doporučuje 

opatření. Metoda je závislá na zkušenostech týmu, protoţe zde chybí 

systematičnost. Pokud je analyzován rozsáhlý systém, doporučuje se ho rozdělit na 

menší subsystémy, a ty hodnotit samostatně. 

 Analýza stromem událostí (Event Tree Analysis) – metoda graficky vyjadřuje 

moţné výsledky havárie vyplývající z události. Výsledkem je řada poruch a chyb 

vedoucích k havárii. Analýza se nezabývá příčinami neţádoucí události, ale zvaţuje 

další rozvoj události, poskytuje přehled o výši pravděpodobnosti moţných 

výsledných událostí. 

 Analýza poruch a jejich účinku (Failure Mode and Effects Analysis) – metoda 

sestavuje tabulku příčin poruch a jejich následků na systém nebo organizaci. Jsou 

identifikovány jednotlivé poruchy, které mohou významně přispívat k havárii, ale 

nehodí se na vyčerpávající seznam poruch. Výsledkem je systematický seznam 

zařízení, jejich poruch a následků, který je kvalitativní. Je zde ale moţnost 

kvantifikace. Obvykle se dokumentuje v tabulkové formě s doporučením 

pro zlepšení bezpečnosti. 

 Analýza stromem poruch (Fault Tree Analysis) – metoda vyhledává jednotlivé 

havárie, systémové poruchy a určuje příčiny těchto událostí. Jedná se o grafický 

model různých kombinací poruch zařízení a lidských chyb, které mohou vyústit 

v hlavní systémovou poruchu, které se říká „vrcholová událost“. Analýza postupuje 

od vrcholové události k jejím příčinám a vyhledává základní události, kterým je 

moţné přiřadit pravděpodobnost. 

 

1.4.1 Struktura managementu rizika 

Výchozím krokem managementu rizika je stanovení významnosti (relevance) 

jednotlivých oblastí. Výsledkem takového šetření je rozpoznání podstatných a důleţitých 
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procesů v jednotlivých provozních oblastech a jejich vliv na celkovou funkčnost systému. 

Kdyţ je stanovena významnost jednotlivých oblastí, následuje provedení analýzy 

možných ohrožení, které mohou společnost (vodní hospodářství) postihnout. Voda můţe 

být ohroţena různými látkami doslova od zdroje aţ po její předání spotřebiteli. Proto je 

nutné definovat, která nebezpečí provoznímu systému hrozí, jaká je pravděpodobnost 

jejich vzniku a následku v čase a celkový rozsah na výrobní a distribuční činnost 

vodárenské společnosti. 

 

Ke strukturní identifikaci slabých míst slouţí analýza zranitelnosti. Na základě 

kontrolních seznamů zranitelnosti mohou být odhalena a identifikována slabá místa 

ve společnosti (vodním hospodářství). 

 

Na základě výše uvedených 3 analýz by měla vyplynout otázky typu: Co se můţe stát? 

Jak vysoká je pravděpodobnost, ţe se to stane? Jaké důsledky se mohou v tomto případě 

vyskytnout? Z odpovědí na uvedené otázky by měla vyplynout odpověď k opatření 

vedoucí k minimalizaci škod. V této části proto bude nutné odpovědět na otázky: Co můţe 

být provedeno a jaká existují moţná opatření? Jaké omezující podmínky jsou spojeny 

s realizací cílů? Jaké důsledky mají navrţená opatření? 

 

Strukturu managementu rizika uvádí obrázek 1-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1-5 Struktura managementu rizika [13] 
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1.5 Krizové plány a vodní hospodářství 

Vodní hospodářství ovlivňuje celá řada rizik, které mohou vyústit v mimořádnou událost 

a přejít do krizové situace, proto je nutné zajistit připravenost státu a dotčených subjektů na 

krizové řízení prostřednictvím krizových plánů, které jsou nástrojem krizového řízení, 

a pomáhají tak připravovat se na krizové situace. Krizové plány jsou výstupem krizového 

plánování a obsahují souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací. 

Krizové plány je moţné rozdělit do několika celků na: 

 Krizové plány správních úřadů a dalších orgánů (ministerstev atd.) 

 Krizové plány krajů 

 Krizové plány obcí (jedná se o rozpracování krizových plánů krajů) 

 Plány krizové připravenosti 

 Typové plány (jedná se o harmonogramy přípravy a zpracování krizových plánů) 

 

Krizové plánování je základním nástrojem v systému krizové připravenosti. Vypracování 

krizového plánu se vztahuje na všechny subjekty, které se budou podílet na řešení krizové 

situace. [32]  

 

V České republice se krizové plánování řeší především podle těchto zákonů: 

 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů – zákon definuje účast státu při zajišťování bezpečnosti republiky, 

seznamuje s vyhlašováním nouzového stavu, stavu ohroţení státu, okrajově také 

válečného stavu. 

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

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zákon zřizuje Hasičský 

záchranný sbor České republiky, dále stanovuje práva a povinnosti při vzájemném 

poskytování pomoci a informací při mimořádných událostech. 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zákon definuje integrovaný záchranný 

systém, mimořádné události, záchranné a likvidační práce, ochranu obyvatelstva, 

práva a povinnosti právnických, podnikajících fyzických osob při mimořádných 

událostech. 

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů – zákon uvádí základní pojmy krizových 
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opatření, definuje krizový stav nebezpečí, popisuje povinnosti a práva za krizových 

stavů z hlediska pravomocí krizových orgánů. 

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

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zákon se zabývá 

vymezením základních pojmů k hospodářským opatřením pro krizové stavy, 

charakterizuje systém v rovině nouzového hospodářství, zmiňuje moţnosti 

regulačních opatření. 

 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky – zákon stanovuje 

povinnosti právnických a fyzických osob, které vlastní nebo uţívají objekt 

s nebezpečnou chemickou látkou, řeší poskytování informací veřejnosti a výkon 

státní správy na úseku prevence závaţných havárií. 

 Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů – zákon chrání povrchové a podzemní vody, 

řeší právní vztahy k vodám, vymezuje bezpečnost vodních děl a ochranu před 

povodněmi.  

 

Výše uvedené zákony jsou novelizovány a jsou dále rozpracovány do řady vyhlášek 

a podrobnějších metodických pokynů např. se jedná o Metodický pokyn ke zpracování 

typových plánů pro řešení krizových situací nebo zde patří Metodika zpracování krizových 

plánů dle § 15 a § 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády 

č. 431/2010 Sb., Ministerstva vnitra – Generální ředitelství HZS ČR. Uvedené zákony, 

řada vyhlášek a metodických pokynů se snaţí zajistit připravenost státních orgánů, 

samosprávy měst a obcí, právnických a fyzických osob pro řešení krizových situací. 
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2 Charakteristika vybraného zdroje vody nadmístního 

významu 

Jednou z hlavních podmínek lidské existence je zajištění dostatečného mnoţství vody. 

Zásobování vodou významně ovlivňuje společenský a hospodářský vývoj kaţdého regionu, 

coţ platí i pro poměry Ostravska. Kapitola se zabývá charakteristikou Ostravského 

oblastního vodovodu, který dodává vodu především do Moravskoslezského kraje 

s konkrétním zaměřením na vodní dílo Šance, úpravnu vod Nová Ves aţ po konečné 

spotřebiště, kdy tento systém je zdrojem vody nadmístního významu. Na konci této 

kapitoly jsou pak uvedeny problémové oblasti dodávky pitné vody vodárenské soustavy 

Ostravska a zvoleného systému zdroje vody nadmístního významu. 

2.1 Vodárenská soustava Ostravska 

Schéma vodárenského subsystému vodárenské soustavy uvádí následující obrázek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-1 Vodárenský subsystém vodárenské soustavy [51] 
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Ostravský oblastní vodovod je jedním z nejvýznamnějších vodárenských systémů na území 

České republiky a má v současné době tři hlavní zdroje povrchových vod. Hlavním 

velkokapacitním zdrojem povrchové vody této soustavy jsou údolní nádrţe Kruţberk 

v Jeseníkách s úpravnou vody Podhradí (max. kapacita 2 700 l.s
-1

), Šance v Beskydech 

s úpravnou vody Nová Ves u Frýdlantu n. O. (2 200 l.s
-1

) a Morávka v Beskydech 

s úpravnou vody Vyšní Lhoty (460 l.s
-1

). Tento vodárenský systém v současnosti zásobuje 

téměř milion obyvatel regionu. Způsob dodávky vody a propojení jednotlivých spotřebišť 

je uvedeno na obrázku 2-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-2 Způsob dodávky vody a propojení spotřebišť [7] 

 

Je nutné si uvědomit, ţe zásobování spotřebišť pitnou vodou je jeden ucelený systém, 

na který se musí pohlíţet komplexně a zabývat se jak zdroji surové vody, úpravou vody, 

ale i následnou dopravou upravené vody ke spotřebiteli v poţadované kvalitě. Vodárenská 

nádrţ Šance od doby zprovoznění postupně doplňovala potřebná odběrná mnoţství 

z nádrţí Kruţberk a Morávka, prioritním zdrojem se stala pro OOV v letech 1985 -1992. 

V současnosti činí podíl Šance na celkové dodávce vody do systému Ostravského 

oblastního vodovodu kolem 40 %. Vodní dílo Šance (ÚV Nová Ves u Frýdlantu) zásobuje 

okolo 58 měst a obcí v okresech Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Polsko. 
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Proto byl tento subsystém dodávky vody zvolen k bliţší analýze v následujících 

podkapitolách, zabývající se především popisem a charakteristikou vodního díla Šance, 

které je jedním z nejvýznamnějších zdrojů povrchové vody pro Ostravský oblastní 

vodovod, dále pak úpravnou vod Nová Ves a konečnými spotřebiteli, kteří jsou zásobováni 

vodou z tohoto subsystému. 

2.1.1 Vodní dílo Šance 

Vodní dílo Šance je vodárenskou nádrţí v centrálních Beskydech na řece Ostravici s hrází 

nad stejnojmennou obcí a s koncem vzdutí ve Starých Hamrech, které bylo vybudováno 

v letech 1964 - 1969. Ochranné podmínky vodárenského zdroje jsou zde také vymezeny 

pásmem hygienické ochrany. Sypaná kamenitá hráz se šikmým těsnícím jílovým jádrem 

má celkový objem 1 340 000 m
3
. Podlaţí hráze je utěsněno jednořadou injekční clonou do 

hloubky aţ 90 m. 

 

 

Obrázek 2-3 Vodní dílo Šance [51] 

 

Vodní dílo Šance (viz obrázek 2-3) je součástí víceúčelové vodohospodářské soustavy 

povodí Odry a plní následující účely: 

 Dodává surovou vodu pro úpravu na vodu pitnou přiváděnou tlakovou štolou 

na úpravnu vody v Nové Vsi. 

 Zajišťuje stanovené minimální průtoky v řece Ostravici pod Šancemi. 

 Nadlepšuje průtok v profilech níţe na tocích pro zajištění odběru pro průmysl 

a pro zajištění minimálních průtoků. 

 Sniţuje povodňové průtoky v toku pod hrází. 
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 Je zde účelový chov ryb v nádrţi. 

 Dodává vodu k energetickému vyuţití v elektrárně umístěné v hrázi. 

 

Popis hlavních objektů vodního díla 

Hráz – slouţí k zadrţení a vzdutí vody pro zajištění účelů díla. Hráz je kamenitá 

se šikmým středním hlinitým těsněním napojeným na injekční štolu a jednovrstvým 

filtrem. Podlaţí je těsněno jednořadou injekční clonou do hloubky 20 – 113 m.  

 

 

Obrázek 2-4 Příčný řez hrází [51] 

 

Z obrázku je patrné, ţe sklony svahů návodního líce jsou 1:1,5; 1:2,0; 1:2,5 a vzdušného 

líce 1:1,4. Ve vzdušné patě hráze je trubní patní drén. Injekční štola světlosti je napojena 

na levém břehu na průzkumnou štolu délky 90 m. V nejhlubším místě údolí je vybudována 

odvodňovací chodba o délce 163,75 m, na kterou pod hrází navazuje odvodňovací potrubí 

se zaústěním do řečiště pod hrází. Koruna hráze má šířku 6 m, na návodní straně 

je ţelezobetonový vlnolam výšky cca 80 m. Po koruně hráze vede účelová komunikace. 

 

Nádrž – voda v nádrţi zaplavuje vlastní údolí řeky Ostravice v délce 7,6 km. Údolí 

pravostranného přítoku Řečice a levostranného přítoku Velkého potoka. Největší šířka 

zátopy na řece Ostravici je přibliţně 750 m. V prostoru nádrţe se vyskytují 2 sváţná území 
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– pravý břeh v údolí Řečice a levý břeh údolí Ostravice v prostoru staveništního 

kamenolomu. 

 

Bezpečnostní přeliv, spadiště, skluz a vývar - Pro převádění povodňových průtoků byl 

v rostlém terénu na pravém břehu vybudován nehrazený boční bezpečnostní přeliv s vod. 

Šířka dna skluzu je 6,5 m. Ukončení skluzu lyţařským můstkem do vývaru je stavebně 

uspořádáno jako horní část objektu spodních výpustí a elektrárny. Do vývaru jsou zaústěny 

rozstřikovací uzávěry, odpad od Francisovy a Bankiho turbiny. Na vývar navazuje 

asymetrické koryto s těţkým balvanitým opevněním ukončené tlumící prohlubní. Vývar 

společně s drsným korytem a tlumicí prohlubní zajišťuje tlumení kinetické energie vody. 

Obrázek 2-5 uvádí spodní část skluzu a vývar (dnešní stav vlevo, připravované úpravy 

vpravo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-5 Spodní část skluzu a vývar [51] 

 

Odběrná věž – je funkčním objektem „mokrého typu“ tvořená vodovodní a obtokovou 

věţí, na které navazují vodovodní a obtoková štola spodních výpustí. Ve vodovodní věţi 

jsou vybudovány etáţové odběry 1, 2, 3 a vtok do vodní štoly. V obtokové věţi jsou 

provedeny etáţové odběry 4, 5 a vtok do obtokové štoly.  

Obě věţe jsou spojeny společnou strojovnou. Ovládání uzávěrů odběrných etáţí 

na vodovodní věţi, obtokové věţi a stavidlových tabulí na vodovodní a obtokové štole je 

moţné ze strojovny a z domku hrázného. Ovládání uzávěrů odběrných etáţí na obtokové 

věţi je moţné pouze ze strojovny. Ve strojovně je umístěno zařízení pro rozmrazování ledu 

kolem věţí a je instalován elektrický jeřáb o nosnosti 10 tun pro ovládání hradidlové 

tabule. V odběrné věţi je revizní plošina slouţící k provádění oprav stavidlových tabulí. 

Přístup do odběrné věţe umoţňuje visutá lávka pro pěší (viz obrázek 2-6). 
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Obrázek 2-6 Odběrná věž [51] 

 

Štoly spodních výpustí – jsou funkčním objektem, jedná se o obtokovou a vodovodní štolu, 

které jsou napojeny na obtokovou a vodovodní věţ. Štoly jsou raţeny v pravém břehu, 

výtoky štol jsou na délku 53 m opancéřovány. 

 

Výtokový objekt - je funkčním objektem situovaným u vzdušné paty hráze, ve výtokovém 

objektu je umístěno vyústění obou štol spodních výpustí včetně koncových regulačních 

uzávěrů, manipulačních uzávěrů a dvou elektráren (HC1 a HC2). Jako koncový regulační 

uzávěr je na obtokové větvi instalován rozstřikovací uzávěr DN 2000 a na vodovodní štole 

DN 1600. Na vodovodní štole je odbočka DN 1000, která standardně zajišťuje odběr vody 

pro úpravnu v Nové Vsi. 

 

Malé vodní elektrárny – jsou funkčními objekty. Turbíny HC1 a HC2 jsou umístěny 

ve výtokovém objektu a jsou na sobě nezávislé. V případě výpadku turbíny HC1 nebo HC2 

je zajištěno vypouštění asanačního průtoku do toku automatickým otevřením kalníku 

na obtokové či vodovodní štole. 

 

Měrná štola – je funkčním objektem umístěným před výtokovým objektem. Pro měření 

odběru povrchové vody pro úpravnu Nová Ves je instalován magneticko-indukční 

průtokoměr. Vlastní magneticko indukční snímač je umístěn v měřící šachtici před 
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výtokovým objektem. Vyhodnocování jednotka je umístěna ve výtokovém objektu 

v proskleném rozvaděči. 

 

Ochranná pásma hygienické ochrany 

Ochranná pásma hygienické ochrany vodárenských zdrojů slouţí k zajištění vydatnosti, 

jakosti a zdravotní nezávadnosti vody zpracovávané na vodu pitnou. Ochranná pásma 

se podle zákona dělí na 2 úrovně – ochranné pásmo I. stupně, které slouţí k ochraně 

vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení. Na území 

I. pásma hygienické ochrany platí zákaz vstupu nepovolaným osobám, porušení zákazu je 

klasifikováno podle zákona jako trestný čin. Ochranné pásmo II. úrovně se nachází vně 

ochranného pásma I. stupně a můţe být tvořeno jedním souvislým nebo více od sebe 

oddělenými územími v rámci hydrologického povodí.  

 

Vodní dílo Šance má stanoveny ochranná pásma I. a II. stupně vyhláškou krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje. Ochranné pásmo I. stupně je stanoveno do vzdálenosti 100 m 

od hladiny maximálního vzdutí. Tato oblast je převáţně tvořena lesním porostem, zvláštní 

pozornost je věnována silniční komunikaci č. 56 jdoucí kolem levého břehu nádrţe. 

Ochranné pásmo zajišťuje bezprostřední ochranu vodárenské nádrţe a zahrnuje plochu 

nádrţe a ocranný pruh kolem hranice pozemku nádrţe v šířce minimálně 100 m 

a na hlavních přítocích do vzdálenosti cca 300 m proti proudu podle místních podmínek. 

Ochranné pásmo I. stupně není chráněno zábranami slouţícími k zamezení přístupu osob 

a je tedy relativně zranitelné. Jedinou kontrolou jsou občasné pochůzky na březích 

a kontroly z lodě. Obhospodařování a kontrola břehů v rámci ochrany vodárenského zdroje 

je úkolem obsluhy vodního díla. Ochranné pásmo II. stupně se nachází na území obce 

Staré Hamry, Bílá a dalším území nad přehradou směrem proti proudu všech přítoků. 

Ochranné pásmo II. stupně navazuje na ochranné pásmo I. stupně a zahrnuje plochu 

povodí nádrţe do vzdálenosti cca 5 km od ochranného pásma I. stupně. 

 

Provoz vodního díla 

Provoz vodního díla Šance je řešen platným manipulačním řádem z hlediska manipulace 

s vodou a provozním řádem týkajícím se technické údrţby vodního díla. Na přehradě je 

obsluha zajištěna zaměstnanci povodí Odry. V rámci kontroly přítoků jsou instalovány 

průtokoměry u 3 hlavních přítoků, kterými jsou Ostravice, Řečice, Velký potok. 
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Od Ostravice je řešen dálkový přenos hodnot přítoku k obsluze vodního díla respektive 

do velínu VHD. Zbylé dva přítoky mají moţnost pouze ručního odečtu. 

 

Kaţdý den probíhají měření zaměřené na kontrolu situace vodního díla, které se skládají 

z určení kóty hladiny, hodnoty odtoku z nádrţe, objemu vodárenského odběru, měření 

sráţek, výšky sněhové pokrývky, vodní hodnoty sněhu, tloušťky ledu, led kód, teploty 

vzduchu, vody v nádrţi a vody pod nádrţí, a také jsou prováděny poznámky o počasí. 

 

Sledování jakosti vody 

V měsíčním intervalu je sledována Ostravice, ostatní přítoky (Velký potok, Řečice) jsou 

sledovány nepravidelně podle potřeby. Správce nádrţe sleduje jakost vody v nádrţi 

etáţovými odběry v četnosti odpovídající aktuální jakosti vody v nádrţi, minimálně však 

3 krát ročně. Vodu odebíranou na úpravnu, její jakost, sleduje odběratel (úpravna vody 

v Nové Vsi) podle svých potřeb. 

 

Odběr vody pro úpravnu je měřen kontinuálně průtokoměrem v měrné šachtě a odečítán 

1 krát denně z vyhodnocovací jednotky průtokoměru, ze které je údaj přenášen do domku 

hrázného. 1 krát týdně je odečet kontrolován přímo na vyhodnocovací jednotce 

průtokoměru a je proveden případná korekce měření. 1 krát měsíčně je odečet kontrolován 

přímo na vyhodnocovací jednotce průtokoměru a údaj předán na vodohospodářský 

dispečink jako fakturační hodnota. 

 

Voda pro úpravnu vody ve Frýdlantě – Nové Vsi je moţné odebírat okny vodárenské věţe 

s tím, ţe voda dále prochází vodovodní štolou DN 2200 a odbočujícím potrubím DN 1000 

na úpravnu. Také se voda odebírá okny obtokové věţe s tím, ţe voda dále prochází 

obtokovou štolou DN 3000 a odbočujícím potrubím DN 800, které se napojuje na potrubí 

DN 1000 na úpravnu. 

 

Výběr úrovně odběru je prováděn na základě sledování kvality vody odběratelem. 

Poţadavek na změnu odběrného okna uplatní odběratel u obsluhy vodního díla, případně 

u VHD. Kaţdou manipulaci na vodním díle, mající vliv na kvalitu odebírané vody oznámí 

obsluha přehrady úpravně vody v Nové Vsi. 
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2.1.2 Úpravna vod v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí 

Úpravna vod v Nové Vsi je součástí vodovodního systému Ostravského oblastního 

vodovodu. Zdrojem vody pro úpravnu vody v Nové Vsi u Frýdlantu je údolní vodárenská 

nádrţ Šance na řece Ostravici. Geologický, morfologický a ekologický charakter povodí 

poskytuje vodu teplotně, organolepticky a vzhledově nezávadnou, chemicky čistou, velmi 

měkkou, která je v surovém stavu závadná obsahem volné kyseliny uhličité s nálezem 

organismů bakteriologického znečištění. 

 

Úpravna v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí (obrázek 2-7) je v současnosti schopna 

vyrobit aţ 2 200 l/s. Surová povrchová voda se do úpravny přivádí gravitačně na otevřené 

pískové rychlofiltry. Jako koagulant je před filtry dávkován síran hlinitý a téměř trvale 

je prováděna předoxidace surové vody (chlorem a oxidem chloričitým). Do pravené vody 

je dávkována vápenná voda pro sníţení korozivních vlastností vody a zvýšení pH a rovněţ 

chlor a oxid chloričitý jsou dezinfekční činidla. Prací vody z praní filtrů jsou upravovány 

směsí koagulačních činidel síranu ţelezitého a síranu hlinitého a po sedimentaci 

v usazovacích nádrţích nebo na kalových lagunách je odsazená odpadní voda vypouštěna 

do recipientů. Zahuštěné kaly z usazovacích nádrţí jsou kondiciovány vápnem 

a odvodňovány strojově na kalolisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-7 Úpravna vod Nová Ves ve Frýdlantu nad Ostravicí [51] 
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V roce 2001 byl vybudován přívodní a výtlačný řad DN 500 včetně automaticky řízené 

čerpací stanice v Petrovicích u Karviné. Tato skupina objektů zabezpečuje dodávky pitné 

vody do příhraniční oblasti Polska. Voda z úpraven Nová Ves u Frýdlantu n. O. a Vyšší 

Lhoty se dopravuje do vodojemu Havířov – Bludovice a odtud do vodojemu Karviná – 

Ráj. Odsud je vedena přivaděčem z tvárné litiny s vnitřní vystýlkou, o délce 7 386 m 

do Petrovic u Karviné, kde byla postavena zrychlovací čerpací stanice. Z čerpací stanice 

pokračuje přivaděč v délce 3 308 m aţ na předávací místo na státní hranici. 

 

Technologie úpravy vody  

Surová voda je do úpravny přiváděna gravitačně odběrem moţným z pěti horizontů 

z nádrţe Šance převáděcím řadem DN 1200, který je proveden z ocelového potrubí 

DN 1200 a přísluší do správy OOV od vodoměrné šachty u elektrárenského objektu 

vodního díla Šance. Přivaděč je dimenzován pro maximální výkon úpravny vody při 

minimální hladině průtok 2180 l.s
-1

, při maximální hladině průtok 3590 l.s
-1

, havarijní 

(při prázdné nádrţi) 600 l.s
-1

. Regulace mnoţství je zabezpečena při dostatečném 

hydraulickém spádu pomocí regulačních orgánů na vtoku do přivaděče a na jeho vyústění 

do úpravny, a je dále upravována na otevřených pískových rychlofiltrech. 

 

Vtokový trakt a rychlomísení – vtokový trakt je proveden pro max. průtok 2500 l/s. 

Ke vtokovému traktu patří šachta měření umístěná na přivaděči surové vody. V šachtě 

měření je na přivaděči osazen elektromagnetický průtokoměr. Vodoměrná šachta 

ţelezobetonové konstrukce je osazena pod terénem a vybavena 3 vstupy. Přivaděč surové 

vody DN 1200 je za šachtou měření osazen redukcí na DN 1000 a rozvětven 

do 3 přiváděcích větví 1x DN 1000 a 2x obtok DN 400 k MVE. Na další přírubovou 

odbočku DN 400 za kuţelovým uzávěrem je připojeno dávkovací potrubí síranu hlinitého, 

předchlorace a pomocného koagulantu. Jako koagulant je před filtry dávkován síran hlinitý 

a téměř trvale je prováděna předoxidace surové vody (chlorem a oxidem chloričitým). 

Alternativně je moţné za chlorové preparáty pro předoxidaci surové vody dávkovat 

manganistan draselný, který se pouţívá především pro odstranění biologických organismů. 

V současné době se předoxidace provádí jen při kvalitativních problémech. 

 

Kuţelový uzávěr umoţňuje regulaci průtoku. Pro případ poruchy na uzavíracích 

a regulačních armaturách gravitačních přívodů je v komoře bezprostřední přeliv 

na maximální kapacitu 3,6 m
3
/s. Bezpečnostní přeliv je propojen 2 ocelovými troubami 
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DN 1000 se šachtou budovy, odkud je vyvedeno ocelové potrubí DN 1000 o kapacitě 

3,63 m
3
/s. Pro vyprázdnění je přerušovací komora vybavena vypouštěcím potrubím 

DN 200, které je vybaveno šoupátkem s ručním kolem. Vypouštěcí potrubí je zaústěno 

do kanalizace ÚV. Do přítoku nádrţe rychlomísení je vestavěna přelivná stěna, do odtoku 

norná stěna. Pro vypouštění obsahu nádrţe rychlomísení je v kaţdé nádrţi vypouštěcí 

potrubí DN 80 se šoupátkem a v norné stěně je propojovací otvor. Do pravené vody je 

dávkována vápenná voda pro sníţení korozivních vlastností vody a zvýšení pH a rovněţ 

chlor a oxid chloričitý jako definfekční činidla.  

 

Flokulace s hydraulickým mísením - Surová voda je přivedena z rychlomísení do prostoru 

flokulace dvěmi potrubími. Kaţdá větev je přiřazena dvojici flokulačních nádrţí. 

Jednotlivé flokulační nádrţe jsou na společný přívod surové vody napojeny pomocí potrubí 

s uzavírací klapou. V kaţdé nádrţi je nerezová deska ve funkci rozráţeče, který zajistí 

usměrnění proudu vody do stran. Z flokulace voda dále natéká do sedimentačního prostoru 

pod lamely. 

 

Sedimentace s lamelovou vestavbou – jedná se o čtyři sedimentační nádrţe s lamelovou 

vestavbou o půdorysných rozměrech 8,9 m x 10 m. Po prostupu lamelami dochází 

k odsazení vloček kalu na stěně lamelových kanálků a k jejich sklouzávání do kalového 

prostoru pod lamelami. Odvod kalu je proveden třemi odpadními potrubími s osazenými 

uzavíracími ručními klapkami. Odvod kalu je zaústěn do kanálu pro odvod prací vody 

v prostoru před flokulačními nádrţemi. Ze sedimentačních nádrţí je odsazená voda 

odváděna dále na filtraci potrubím. 

 

Filtrace – úpravna vody je v hale filtrů (obrázek 2-8) vybavena 20 ks filtrů po 10 ks ve 

dvou řadách, filtry jsou ţelezobetonové konstrukce s prefabrikovaným mezidnem. Mezi 

oběma řadami filtrů je armaturní chodba. Plocha 1 filtru je 97 m
2
. Filtrační náplň je 

z křemičitého písku a celkový objem pískové náplně jednoho filtru je 155 m
3
. Regenerace 

filtrů je kombinovaná – praní vodou a vzduchem. 
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Obrázek 2-8 Hala filtrů [8] 

 

Před pískovými rychlofiltry jsou na přívodním potrubí umístěny odbočky s uzavíracími 

klapkami s elektrickým pohonem určeny pro vypouštění pouţité prací vody z filtrů. Prací 

vody z praní filtrů jsou upravovány směsí koagulačních činidel síranu ţelezitého a síranu 

hlinitého a po sedimentaci v usazovacích nádrţích nebo na kalových lagunách je odsazena 

odpadní voda vypouštěná do recipientu. Zahuštěné kaly z usazovacích nádrţí jsou 

kondiciovány vápnem a odvodňovány strojově na kalolisu. Odtok čisté vody z kaţdého 

filtru je nad jeho dnem dvěma ocelovými troubami. 

 

Strojovna a vodojemy prací vody – čerpadla umístěná ve strojovně mají sání napojeno 

samostatnou odbočkou ze společné sací předlohy. Sací předloha je napojena na potrubí 

odtoku filtrované vody z pískových rychlofiltrů. Výtlaky čerpadel jsou ve strojovně 

napojeny na společné výtlačné potrubí do vodojemu 1 x 652 m
3
 provozní vody. 

Na společném potrubí před strojovnou je osazena měrná clona pro měření průtoku 

do vodojemu. 

 

Příprava a dávkování chemikálií - Veškeré zařízení pro přípravu chemikálií je 

soustředěno v budově dávkování, která je situačně umístěna u haly filtrů (viz obrázek 2-9). 

Mezi halou filtrů a budovou dávkování je vozovka, pod kterou je vybudován betonový 

kolektor spojující halu filtrů s budovou dávkování. Budova dávkování obsahuje sklady, 
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přípravné a dávkovací zařízení těchto chemikálií: hydrátu vápenatého, síranu hlinitého, 

síranu ţelezitého, manganistanu draselného, pomocného koagulantu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-9 Schéma úpravny vody Nová Ves [18] 

 

 

Akumulace a doprava čisté vody  - Upravená voda je ze směšovacích komor za filtry 

gravitačně přiváděna přítokovým potrubím DN 1400 do armaturní komory nádrţe čisté 

vody. Akumulační nádrţ je dvoukomorová, kaţdá nádrţ má obsah 4400 m
3
. Komory jsou 

ţelezobetonové nádrţe obdélníkového půdorysu, z části nad terénem. Konstrukce komor 

a jejich vybavení zařízením jsou proveden jednak pro paralelní provoz, jednak umoţňují 

odstavení 1 komory z provozu. Akumulační nádrţ čisté vody zabezpečuje potřebné zdrţení 

nadávkované vody chlórem na dobu cca 1 hod. Pro odkalování jsou komory nádrţe čisté 

vody vybaveny odkalovacím potrubím s armaturami, jejichţ otevřením se odkalování 

nádrţe čisté vody provádí. Přeliv z komor akumulační nádrţe je proveden přelivným 

ţlabem, který je společný pro obě komory. Odběr z komor je proveden ocelovým potrubím 

DN 1000 do odběrných šachet, ze kterých vyúsťují odběrné odbočky z přivaděče pitné 

vody do spotřebiště (na čerpadla do Frenštátu a do Bruzovic s uzavíratelnými šoupátky). 

Armaturní komora je vybavena oximetrem a pH – metrem pro sledování jakosti vody 
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v trvalém provozu napojené na Bruzovice a Frenštát. Na odbočku výtlaku do Frenštátu 

je napojen zákaloměr a analyzátor fluoru.  

 

Čerpací stanice Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí – je umístěna v suterénu armaturní 

komory nádrţe čisté vody a je vybavena třemi čerpadly. Výtlačné potrubí i čerpadla jsou 

chráněna protirázovu ochranou sestávající se ze dvou větrníků. Výtlačná potrubí obou 

čerpadel jsou vybavena manometry, zpětnými klapkami, ručními šoupátky a zaústěna 

do výtlačného potrubí DN 250 - osazeno šoupátko pro vypouštění vody, montáţní vloţka, 

elektromagnetický průtokoměr pro měření dopravovaného mnoţství a šoupátko 

pro uzavírání výtlaku. Z obou nádrţí čisté vody je napojen přivaděč DN 1200 do Bruzovic 

a napojen výtlačný řad pro vodojem Čeladná redukcí DN 500/600. 

Místa odběrů vzorků 

V úpravně vody se vzorky odebírají před a za kaţdým článkem upravovacího procesu, tzn. 

z přivaděče surové vody na rychlomísení, z přítoku nadávkované vody na koagulační 

rychlofiltry, z odtoku čisté vody kaţdého rychlofiltru, z přítoku vody do akumulace, 

z přivaděče do Bruzovic a z výtlaku do Frenštátu, z přiváděcích a zásobovacích řadů, 

z vodojemů (z kaţdého přítoku a odběru vody), z vodovodní sítě. 

 

Četnost a rozsah rozborů vzorků je prováděn na základě zákona č. 258/2000, vyhlášky 

MZd č. 252/2004, zákona č. 274/2001, vyhlášky č. 428/2001, vyhlášky č. 431/2001, 

č. 20/2002, zákona č. 18/1997, vyhlášky 307/2002 Sb. 

 

2.2 Problémové oblasti vodárenské soustavy 

Problémem České republiky je, ţe většina velkých měst a regionů celé České republiky 

nemají dostatečně zajištěný záloţní zdroj z další vodárenské nádrţe nebo podzemního 

zdroje vody, a nelze v krizových situacích počítat s dostatečným náhradním, případně 

nouzovým zásobováním pitnou vodou.  

 

Moravskoslezský kraj je z 97,8 % napojen na zdroje povrchových vod. V době 

maximálních poţadavků odběratelů byly vodárenské nádrţe Kruţberk, Šance a Morávka 

zatěţovány aţ o 400 l/s větším celkovým odběrem, neţ mohly jednotlivě garantovat. 

Nároky mohly být zajištěny pouze za předpokladu hospodaření těchto nádrţí 
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ve vodohospodářské soustavě a jejich spolupráce podle daných pravidel při dodávce vody. 

Výhodné a nutné se v tomto pohledu ukázalo postupné propojování přívodních řadů 

z jednotlivých zdrojů tak, ţe spotřebiště jiţ nejsou závislá pouze na jednom zdroji a můţe 

docházet k efektivnějšímu hospodaření s vodou ve vodohospodářské soustavě a větší 

zabezpečenosti dodávky poţadovaných mnoţství vody.  

 

Problémem by však zde mohlo být odstavení celého systému vodního díla Šance spolu 

s úpravnou vod Nová Ves, kdy tento subsystém vodohospodářské soustavy Ostravska 

zajišťuje téměř 40 % dodávky pitné vody do soustavy. 

 

Výstavba vodního díla Šance byla dokončena v roce 1969 a spolu s dalšími vodními díly 

se stala součástí Vodohospodářské soustavy povodí Odry a nyní je jedním 

z nejvýznamnějších zdrojů této soustavy. Způsob zásobování vodou je gravitací z nádrţe 

Šance z pěti horizontů do úpravny vod Nová Ves ve Frýdlantu nad Ostravicí. Z úpravny 

vod Nová Ves je čistá voda dopravována gravitačně a částečným čerpáním dvěma 

přivaděči převáţně přes vodojemy do spotřebišť. Je nutné uvést, ţe celý tento systém 

dodávky vody je zranitelný, můţe být výrazně ovlivněn celou řadou rizikových faktorů, 

které budou mít vliv na kvalitu vody a také, jak bylo uvedeno výše, na přívod vody do 

spotřebišť. Rizika vodního díla Šance, úpravny vod Nová Ves a distribučního systému – 

spotřebiště, jsou uvedena v další kapitole. 

 

Ostravský oblastní vodovod je spravován společností Severomoravské vodovody 

a kanalizace Ostrava, jejíţ hlavním cílem je plynulé zajištění zásobování všech odběratelů 

dostatkem kvalitní pitné vody za přijatelné ceny. Kvalita pitné vody se však můţe na 

různých místech navzájem lišit, coţ můţou především zapříčinit havárie na potrubích, 

vodovodních řadech. V některých z nich mohou být zjišťovány nadlimitní koncentrace 

ţeleza, manganu, amoniaku a dusičnanů. Můţe být také stanoven vyšší počet mezofilních 

bakterií. Voda na výstupu z vodáren můţe být také často přechlorována. 
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3 Rizika spojená s distribucí vod 

V současnosti je rizikovost systému provozování veřejných vodovodů celosvětově 

preferovaným tématem. 

 

Podle Světového fondu ochrany přírody (WWF) se jiţ nyní stává voda v některých 

západních městech klíčovým politickým tématem. Evropské země okolo Atlantiku trápí 

opakující se sucha, v oblasti Středozemního moře jsou zase vodní zdroje vyčerpávány 

kvůli turistickému ruchu a zavlaţování. Ve Spojených státech se na obrovských plochách 

spotřebovává mnohem více vody, neţ se přirozeně dokáţe obnovovat. Japonsko s vysokým 

úhrnem dešťových sráţek má čím dál váţnější problémy s kontaminací vodních zdrojů. 

Podle WWF se bude situace v nadcházejících letech zhoršovat. [22] Většina těchto lidí 

bude ţít v Číně a Jiţní Asii. 

 

Environmentální výhled OECD do roku 2030 označil vodu jako jeden ze čtyř kritických 

environmentálních priorit pro následující dvě desetiletí. Při současném trendu bude 47 % 

světové populace ţít v oblastech s vysokým vodním stresem a rozvojové cíle tisíciletí na 

vodu a hygienu nebudou splněny. [14] 

 

V zemích OECD má většina lidí přístup k vodě a hygienickým sluţbám. Jsou však nutné 

významné investice, které musí rehabilitovat stávající infrastrukturu, aby byla v souladu 

s přísnějšími předpisy ţivotního prostředí a zdraví, a musí být zachována kvalita sluţeb. 

Podle posledních odhadů bude Francie a Spojené království muset zvýšit výdaje na vodu 

jako podíl na hrubém domácím produktu o cca 20 % pro udrţení vodohospodářských 

sluţeb na jejich současné úrovni, zatímco Japonsko a Korea moţná budou muset zvýšit své 

výdaje na vodu o více jako 40 %. Ve Spojených státech, Agentura ochrany ţivotního 

prostředí odhaduje, ţe roční investice ve výši 23 miliard USD budou nutné v průběhu 

příštích 20 let pro zachování vodohospodářské infrastruktury na současné úrovni sluţeb 

a dodrţovat přísnější normy. [14] 

 

V roce 2006 v ČR bylo pitnou vodou z veřejných vodovodů zásobováno 92,2 % obyvatel. 

V České republice a především v Ostravském oblastním vodovodu výrazně dochází ke 

sniţování potřeby vody, coţ je způsobeno především ekonomickými podmínkami, 

útlumem průmyslové výroby, vyuţíváním úspornějších spotřebičů na vodu, sniţováním 
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ztrát v rozvodních sítích. Vývoj odběrů z vodárenských nádrţí uvádí následující graf 3-1, 

ze kterého je patrné, ţe se odběry ze tří vodárenských nádrţí v povodí Odry pro Ostravský 

oblastní vodovod sníţily z takřka více neţ 4,0 m
3
/s z roku 1990 na 2,4 m

3
/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3-1 Vývoj odběrů z vodárenských nádrží [51] 

 

Je nutné uvést, ţe poklesem spotřeby pitné vody a tím i její výroby jsou přinášeny pozitivní 

i negativní dopady. K pozitivním dopadům patří především niţší vyuţití stávajících zdrojů 

pitné vody, omezení nároků na rozvojové investice do zdrojů vody, udrţení jakosti 

při výrobě pitné vody. K negativním dopadům patří především problém se zajištěním 

jakosti pitné vody při distribuci vzhledem k jejímu delšímu zdrţení v potrubí, zvýšení 

nákladů na výrobu 1 m
3
 pitné vody, které vede s ohledem na vysoký podíl fixních nákladů 

ke zvýšení ceny vodného. 

 

Pozitivem v České republice je, ţe počet obyvatel napojených na kanalizaci u nás stoupá. 

V roce 2006 k ní bylo připojeno 80 % obyvatel. Na druhé straně však negativem přetrvává 

znečištění vod fosforem a dusíkem, především kvůli pouţívání umělých hnojiv 

v zemědělství, ale i kvůli pouţívání těchto látek v průmyslu (a fosforu v domácnostech). 

Podle OECD je největším světovým znečišťovatelem a spotřebitelem vody 

zemědělství. [17] 
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Jakékoliv extrémní klimatické situace mají vliv na kvalitu a mnoţství pitné vody nejen 

ve světě ale i v České republice. Zatímco extrémní sucha způsobují nedostatek podzemních 

zdrojů pitné vody, povodně zase způsobují jejich znečištění. Jestli přijde dříve povodeň 

nebo období sucha je jen velmi těţce předvídatelné nejen v České republice, ale i kdekoliv 

jinde na světě. Sucho však vzniká dlouho a pomalu, kdeţto povodně přicházejí najednou, 

nečekaně. Jakékoliv opatření proti těmto klimatickým extrémům je většinou marné. 

Je však moţné zavést určitá preventivní opatření s přípravou na tyto moţnosti. 

 

Základem systému zásobování vodou v České republice je především odběr vody 

z povrchových zdrojů, které jsou upravované v úpravnách vod na vodu pitnou. 

Celý systém distribuce pitné vody je sloţitý a začíná od prameniště, jímacího zařízení, 

úpravny vod, přečerpávacího zařízení aţ po spotřebitele. Obrázek 3-1 uvádí zjednodušené 

schéma procesu výroby a distribuce pitné vody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-1 Schéma procesu výroby a distribuce pitné vody [28] 

 

V rámci Ostravského oblastního vodovodu je známo, ţe se jedná o tři hlavní subsystémy 

odběru povrchových vod. Diplomová práce se tak dále zabývá určením rizik v subsystému 

vodního díla Šance, úpravny vod Nová Ves aţ po konečného spotřebitele. 

Je upřednostňován přístup k řešení problematiky počínaje zajištěním dodávky a kvality 

vody od zdroje aţ po konečného spotřebitele respektive jeho kohoutek.  
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Pro zjednodušení analyzování scénářů a nebezpečí, které při provozování veřejných 

vodovodů vznikají nebo působí, nebo působení podporují a mohou vznikat synergické 

účinky, je rozdělen celý systém provozování veřejných vodovodů na tyto podsystémy: 

 Zdroj vody a jeho ochranné pásmo – vodní dílo Šance 

 Úpravna vody – úpravna vody Nová Ves 

 Distribuční systém – spotřebiště 

Nebezpečí, která se mohou vyskytnout při analyzování a provozování veřejných vodovodů, 

je moţné rozdělit do tří základních kategorií, jako jsou přírodní nebezpečí, společenská 

nebezpečí a technologická nebezpečí. 

 

Následky uvedených nebezpečí a identifikovaných procesů systému provozování 

veřejných vodovodů je moţné potom rozčlenit na kombinaci čtyř následků – zdravotních, 

ekonomických, sociálně ekonomických a environmentálních. Následující podkapitoly 

se zabývají riziky, rizikovými místy podle oblastí uvedených výše. 

3.1 Rizika vodního díla Šance 

Surová voda je nutná pro zajištění procesu výroby na vodu pitnou a je odebírána z vodních 

zdrojů. Rizikovými místy vodního díla Šance mohou být: 

 

Napadení a znečištění povrchového zdroje: 

 Teroristický útok. 

 Havárie, průmyslové havárie (únik nebezpečných chemických látek nebo přípravků 

do kanalizace, do okolí podniku, havárie dopravních prostředků (cisteren) – únik 

do půdy a vodotečí). 

 Neopatrnost nebo nedbalost. 

 

Dlouhodobá sucha - Nedostatečná zásoba surové vody  

 Vlivem nedostatku sráţkové vody. 

 Sníţení hladiny podzemních vod. 

 

Dlouhodobé deště  

 Přítok znečištěné vody do nádrţí – tání sněhu na jaře (připlavení nečistot, bahna, 

velkých částí). 
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 Nedostatečné zabezpečení koryt recipientů, které narušují hráz vodního díla. 

 Průsak patou nebo tělem hráze. 

 Přelití hráze vodního díla. 

 Povodeň. 

 Sesuv svahu. 

 

Mimořádná událost – povodeň 

 Znečištění jímané vody. 

 Poškození jímacího zařízení. 

 Zatopení jímacího zařízení. 

 Spláchnutí všech nečistot a nepořádku – usazení po opadnutí vody a moţné 

znečištění odpadní vody. 

 Výpadek elektrické energie. 

 Vyřazení z provozu. 

 

Zhoršení kvality surové vody 

 Povodeň. 

 Kyselé deště – vzniklé vypouštěním nebezpečných látek do ovzduší – difúze – 

dešťovou vodou se dostaví nazpět na zem a jsou infiltrovány do podzemních vod. 

 Splašková voda. 

 Tání sněhu (led, kalová voda). 

 Zvýšené mikrobiologické oţivení, zákal surové vody – obvyklý výskyt v jarních 

měsících (březen, duben) v důsledku tání sněhu a v obdobích dlouhodobějších 

vydatných sráţek. 

 

Únik odpadních vod do vodního díla a do povrchových vod 

 Neoprávněné – úmyslné vypouštění ţump a septiků. 

 Nechtěné (neúmyslné) - netěsnost potrubí, poruchou potrubí, průsaky ţump, 

septiků, chatařských odpadních jímek (plastové) atd. 

 Nefunkční ČOV. 

 

Práce na vodním díle 

 Opravy vodohospodářského zařízení – jímací zařízení, česla, lapáky apod. 
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Protržení hráze 

 Špatná konstrukce hráze. 

 Špatná správa hráze, koryta (čištění a úprava). 

 

Neoprávněné vniknutí do objektu 

 Havárie zařízení, které jsou v chodu. 

 Poškození zařízení, krádeţ, vandalismus atd. 

 

3.2 Rizika úpravny vod Nová Ves 

Voda je do úpravny jímána potrubím bez čerpání gravitací na základě vhodného 

výškového rozdílu vodního díla Šance a úpravnou vod Nová Ves. Schéma jímání vody 

potrubím je uvedeno v příloze A. Rizikovými místy v úpravně vod Nová Ves mohou být:  

 

Přivádění nekvalitní surové vody 

 Chemické nebo jiné nečistoty. 

 Vodní organismy. 

 Zvýšené mikrobiologické oţivení, zákal surové vody. 

 

Zvýšený nebo omezený přítok 

 Výkyvy dodávek vody do úpravny. 

 Poruchy na přívodním potrubí surové vody. 

 

Technický a technologický výpadek zařízení 

 Manuální řízení nebo automatické řízení. 

 Poruchy funkčnosti zařízení – odstavení jednoho druhu ovládání. 

 Výpadek – odstavení z provozu zařízení. 

 

Mechanická a chemická úprava vody 

 Špatné mechanické dávkování (ozonizace, dávkování chloru a prefixu, 

manganistanu draselného a vápna) - Porucha na zařízení dávkování většího nebo 

menšího mnoţství dané látky - nedostatečná úprava vody. 
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 Sabotáţ nebo teroristický útok – poškození vody přímo nebo poškození zařízení, 

které slouţí k úpravě vody. 

 

Volná hladina vody (aerace, fokulace, filtrace) 

 Kontaminace vody - voda je přímo ve styku se vzduchem. 

 Nechtěné znečištění – upadnutí přenášených věcí do volné hladiny vody atd. 

 

Odvětrávací a směšovací jímky 

 Volně přístupné v areálu úpravny. 

 V horní části jímky umístěn malý odebírací otvor slouţící pro odběr vzorků. 

 

Selhání lidského faktoru - Chybné jednání obsluhy 

 Nesprávná manipulace. 

 Nedostatečné zásobení látkami pro úpravu vody. 

 Záměna ventilů. 

 Omezení provozu. 

 Vypadnutí čerpadel. 

 Zastavení nebo odstávka části zařízení atd. 

 

Mimořádná událost – povodeň při protržení hráze 

 Vytopení celého areálu úpravny poškození technologie, zařízení – odstavení 

úpravny z provozu. 

 Výpadek elektrické energie. 

  Způsobení velkých ztrát na zařízení. 

 

Neoprávněné vniknutí 

 Špatné zabezpečení objektu. 

 Špatné zabezpečení systému a automatického řízení. 

 

3.2.1 Akumulační nádrž 

Zhoršení kvality vody v akumulační nádrži 

 Moţnost kontaminace, znečištění – místo otevřené hladiny s okolním prostředím. 
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 Nedostatečná desinfekce vlivem malé spotřeby vody v distribuční síti – hromadění 

sedimentů na dně nádrţe. 

 Pouţití nevhodných desinfekčních prostředků. 

 Nevhodné chemické nebo fyzikální sloţení stavebních materiálů akumulační nádrţe 

 Špatné konstrukční provedení akumulační nádrţe - místo přívodu vody musí být na 

jiném místě neţ místo odtoku, aby nedocházelo k odtékání nově přičerpané vody, 

a k hromadění dříve přičerpané. 

 

Teplota okolí 

 Porušení stavební konstrukce. 

 Ohřívání vody důsledkem špatné izolace. 

 

Neprovádění pravidelné údržby, kontroly a opravy objektu 

 Narušení struktury objektu – praskání, prolínání vody. 

 Znečištění akumulované vody – plísně, špinavý filtr nebo nefunkční. 

 Stavební závady (stárnutí materiálu, skryté vady). 

 

Výpadek elektrické energie 

 Špatné dávkování desinfekce. 

 

Neoprávněné vniknutí do objektu akumulace 

 Poškození zařízení, úmyslné poškození naakumulované vody. 

 Nefungující zabezpečovací zařízení v objektu. 

 

3.2.2 Čerpací stanice Nová Ves 

Rizikovými místy čerpací stanice Nová Ves jsou nebo se mohou stát: 

 Mimořádná událost – zatopení vodou, vyplavení. 

 Dochlorovací zařízení pro kvalitu pitné vody – únik chlóru do prostoru čerpací 

stanice, coţ můţe vést ke zhoršení kvality pitné vody. 

 Výpadek elektrické energie – nefunkčnost zařízení čerpadel (voda teče 

samospádem – gravitační systém), a tím malá tlaková dodávka vody do vodojemů. 

 Porucha na zařízení – na čerpadlech, na šoupátkách, průtokoměrech a na tlakových 

ventilech, poruchy na zařízeních slouţících k zabezpečení objektu. 
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 Vniknutí do objektu – sabotáţ, teroristický útok, poškození zařízení atd. 

 

3.3 Rizika spojená s distribučním systémem a konečným spotřebitelem 

Úkolem distribuce pitné vody je zabezpečení dostatečného mnoţství zdravotně nezávadné 

pitné vody pro veřejnou potřebu ve vymezeném území a dále zabezpečení nepřetrţitosti 

dodávky pitné vody pro odběratele. Upravená pitná voda je systémem přívodních řadů 

a akumulací odváděna k jednotlivým spotřebištím. Páteřní systém přívodních řadů 

a akumulací vody tvoří systém Ostravského oblastního vodovodu. Z tohoto systému 

je předávána voda k další distribuci provozům vodovodních sítí jednotlivých oblastí 

i dalším cizím vodárenským společnostem. 

 

Dodávkou pitné vody se rozumí jednak předání vody na předávacích místech cizím 

organizacím k další distribuci, nebo přímému prodeji konečnému zákazníkovi. Povinnost 

dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky, nebo u vody 

předané průtokem vody přes fakturační měřidlo. Odběr pitné vody z vodovodní sítě 

se provádí jednotlivými vodovodními přípojkami na základě podmínek stanovených 

ve smlouvách o dodávce vody. 

 

3.3.1 Distribuční síť 

Riziková místa spojená s distribuční sítí mohou být následující: 

Použitý materiál vodovodních sítí 

 Litinový trubní materiál - vysoká hmotnost. 

 Ocelový trubní materiál - bodová koroze. 

 Trouby z předpjatého betonu – špatná těsnost trub a spojů. 

 Plastové trouby - menší pevnost proti kovovým troubám, menší odolnost proti 

vysokým a nízkým teplotám (za tepla měknou, při zatíţení se deformují, za nízkých 

teplot jsou křehčí).  

 

Umístění vodovodních řadů 

 Riziko nevhodného podloţí (jílovité, kameninové – velikost zrn). 
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 Špatné umístění - pod silnicí, řekou, pod frekventovanými místy, na volném 

prostranství (povětrnostní vlivy), v zátopovém, záplavovém pásmu, nebezpečí 

sesuvu – můţe vést k porušení potrubí. 

 

Mimořádná událost 

 Povodně. 

 Nedostatek vody v distribuční síti z hlediska havárie. 

 

Stavební a údržbářské práce 

 Porušení těsnosti potrubí – průsak, prasknutí, překopy - kontaminace vody, 

vyplavení obydlí, ztráta tlaku ve vodovodním řádu. 

 

3.3.2 Přípojky, domovní rozvody 

Riziky u přípojek a domovních rozvodů mohou být: 

 Nevhodně zvolený materiál přípojky. 

 Neudrţování vodovodních přípojek a rozvodů (zamrznutí v zimě). 

 Neoprávněná manipulace s vodovodní přípojkou (neoprávněné vyuţívání hydrantů, 

oboustranné pouţívání vodovodů od společnosti a z vlastní studny, neohlášené 

hasičské cvičení). 

 Nedodrţení přímé osy spojení od řadu s domovní přípojkou (horší vyhledávání 

poruch). 

 Nevhodný obsyp potrubí (namáhání trub). 

 

Do distribuční sítě jsou řazeny také vodojemy, které sebou nesou obdobná rizika jako 

rizika uvedené u akumulační nádrţe v kapitole 3.2.1 

 

3.4 Nejdůležitější problémy a rizika ve vztahu k výrobě pitné vody, její 

distribuci 

 

Česká republika z hlediska zásobování pitnou vodou patří k lépe vybaveným zemím. 

Jakost dodávaných pitných vod je srovnatelná s úrovní nejvyspělejších evropských států. 

Nicméně i Česká republika se potýká s problémy a riziky ve vztahu k výrobě pitné vody 

a její distribuci. 
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Česká republika je opakovaně zasahována povodněmi, z nichţ mnohé byly extrémní 

a způsobily enormní škody jak na vodních tocích a dílech, tak na kvalitě a dodávce pitné 

vody. 

 

Proto jiţ v roce 2000 byla vládou České republiky schválena Strategie ochrany před 

povodněmi na území České republiky. Její zpřesnění obsahuje Plán hlavních povodí České 

republiky (2007) a konkrétní opatření Plány oblasti povodí (2009). K aktualizaci této 

obecně platné strategie přináší soubor úkolů Koncepce řešení problematiky ochrany před 

povodněmi v České republice. [9] Významným přínosem také bylo vytvoření Plánu 

rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky jako součásti plánování v oblasti vod. 

To přináší jak podmínky k ochraně národních zdrojů, ale také určuje regulativy 

pro investiční rozvoj v oboru. 

 

V roce 2000 bylo také přijato několik stěţejních zákonů, které řeší záchranné práce a jejich 

spolupráci jako jsou zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České 

republiky, zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákon č. 240/2000 

Sb., o krizovém řízení. Také zákon o vodách č. 254/2001 Sb. zavedl rozhodující prvky 

k posílení prevence před povodněmi. 

 

Zatímco výskyt povodní vedl k zásadním systémovým krokům ke zlepšení ochrany před 

jejich účinky, občasný výskyt sucha a nedostatku vody v některých regionech dosud není 

vnímán jako váţný a aktuální problém. V určitých oblastech (jiţní Morava, Rakovnicko) 

jiţ k dopadům sucha dochází, a působí škody zemědělcům a rovněţ působí problémy se 

zásobováním pitnou vodou (např. Hradec Králové, lokální a individuální zdroje 

v Jihomoravském kraji). [9] Zde se jeví jako nutná systémová opatření k zajištění 

dostatečných a udrţitelných vodních zdrojů v nových akumulacích a k posílení retence 

vody v krajině k zajištění rovnoměrného, dostatečného odtoku do stávajících vodních 

nádrţí nebo k podpoře tvorby zdrojů podzemní vody. Vodní zdroje České republiky jsou 

prakticky kompletně závislé na sráţkách. Snahou vodohospodářů tak musí být snaha 

o zachycování sráţkových vod a omezování jejich rychlého odtoku z území. 
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Z provedeného průzkumu moţných následků klimatické změny (dle průměrného scénáře 

vývoje teplot) na jednotlivá hydrologická povodí vyplynulo, ţe by nebyly na většině 

našeho území ze 40 – 70 % pokryty povolené objemy odběrů povrchových vod. [9] 

 

Proto Ministerstvo zemědělství navrhlo – v rámci předběţné opatrnosti a ve veřejném 

zájmu – hájit soubor lokalit, které by v případě nutnosti umoţnily výstavbu vodních nádrţí 

k vytvoření nových akumulačních a retenčních prostorů pro zachycení vody z povodní 

pro jejich vyuţití v době sucha. Do generelu území chráněných pro akumulaci vod, 

která budou podkladem pro územní hájení v rámci politiky územního rozvoje, a do územně 

plánovací dokumentace je navrţeno 69 lokalit. Je třeba zmínit, ţe některé kraje si počet 

hájených lokalit v zásadách územního rozvoje kraje navýšily, aby případný nedostatek 

vodních zdrojů negativně neovlivnil hospodářskou i sociální úroveň ve spravovaném 

regionu. [9] 

 

Pro zajištění distribuce a kvality pitné vody je také zásadní podmínkou zabezpečení 

dostatečných finančních zdrojů. Vzhledem k současné situaci evropské i národní 

ekonomiky a nutnosti podstatně omezit poţadavky na státní rozpočet se jedná 

o problematiku sloţitou a základem přístupu se stává realizování poţadavku „uţivatel 

platí“ za vyuţívání vodních zdrojů a nakládání s nimi, společně s uplatňováním finančních 

nástrojů na činnosti v území, které distribuci vody ovlivňují. 

 

Zároveň zkušenosti z některých členských států EU svědčí o potřebě oddělit prostředky 

na protipovodňovou ochranu od státního rozpočtu tak, aby byly věcně jednoznačně určeny 

k tomuto účelu (např. v Nizozemí). [9] 

 

Nejdůleţitější problémy a rizika ohroţení kvality vody a její distribuce ve vztahu 

ke zvolenému subsystému vodního díla Šance, úpravny vod Nová Ves aţ po konečného 

spotřebitele jsou stanoveny v této kapitole. Celkově je moţné říci, ţe zvolený subsystém 

taktéţ je ovlivněn, co se týče kvality a distribuce pitné vody, mimořádnými událostmi, 

lidskou činností, investovanými finančními prostředky do budování a údrţby distribuční 

sítě. Největším problémem se jeví mimořádné události, které není moţné nikdy předem 

dostatečně odhadnout, ať uţ jejich příčiny, tak ani jejich následky. 
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4 Zhodnocení rizik a návrh pro jejich eliminaci 

Kapitola číslo 3 mimo jiné poukázala na rizika spojená s vodárenským systémem 

veřejného vodovodu, která mohou narušit výrobní cyklus výroby pitné vody nebo mohou 

vést aţ k úplnému přerušení její dodávky do spotřebiště. Předchozí kapitola se zabývala 

stanovením rizik, v této kapitole je uvedeno zhodnocení rizik a návrhy eliminace rizik 

výčtovou metodou strukturovanou posloupně od zdrojů vody aţ po vodovodní přípojky. 

 

4.1 Vodní dílo Šance 

Je moţné říct, ţe vodní dílo Šance je relativně snadno zranitelným vodárenským 

systémem. Níţe jsou uvedeny návrhy, které můţou sníţit jeho zranitelnost. 

 

4.1.1 Napadení a znečištění povrchového zdroje 

Havárie – situaci při havárii na vodním díle nebo na vodním toku nad a pod vodním dílem 

řeší zákon č. 254/2001 (§ 40), který definuje havárii jako mimořádné závaţné zhoršení 

nebo mimořádné závaţné ohroţení jakosti povrchových nebo podzemních vod. 

Co se týče průmyslových havárií, hlavními zdroji znečištění by u vodního díla Šance 

mohly být především podniky, uvedené v tabulce 4-1. 

 

Název firmy Ohroţený vodní tok Převaţující závadné látky 

ArcelorMittal Ostrava, a.s., 

Ostrava 

Ostravice, Lučina chemie 

MG Odra Gas, spol. s.r.o., 

Vratimov 

Ostravice chemie 

Linde Gas, spol. a.s., 

Ostrava-Hrabová 

Ostravice chemie 

Energetika Vítkovice, a.s., 

Ostrava - Vítkovice 

Ostravice chemie 

Tabulka 4-1 Hlavní zdroje znečištění [24] 

 

Ropné havárie – k zachycení ropných produktů z hladiny nad nádrţí slouţí havarijní profil 

ve Starých Hamrech. K ochraně vlastní nádrţe je v mimo zimním období u odběrné věţe 

umístěna norná stěna, která se člunem zatáhne k místu zásahu. Na vodním díle je technické 
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vybavení pro zachycení a sběr ropných produktů. Norná stěna je zařízení, kterým je moţné 

částečně oddělit povrchovou vrstvu plynoucí po hladině vodního toku. Norná stěna slouţí 

k zachytávání znečištění plovoucího po hladině (hlavně ropné znečištění) a jeho usměrnění 

ke břehu, odkud je nutné znečištění průběţně odstraňovat. Níţe uvedená tabulka uvádí 

seznam míst s uloţenými havarijní prostředky pro případ havárie. 

 

Havarijní prostředky určené pro havarijní profily 
závodu 2 - Frýdek - Místek 

Zodpovídá vedoucí:  VHP ČT VD VD VD VD VD 

Havarijní profil:    Věřňovice Morávka Šance Olešná Těrlicko Ţermanice 

Uloţení hav.prostředků:  HP VD VD VD VD VD 

NS pevná    m  50 50 20   

NS nafukovací  m 60    30 30 

NS sorpční  m 60 10 20 10 10 20 

textilní sorbent bal

ík 

5 4 6 1 2 2 

práškový sorbent  kg 30 20 30 10 10 10 

lano m 50 50 50 50 50 50 

sudy (celkový objem) l 200 200 200 200 200 6 

napínací zařízení  ks       

síťová lopata  ks 4 2 2 2 2 2 

naběračka s násadou ks 4 2 2 2 2 2 

vědro ks 4 2 2 2 2 2 

bedna s drob.materiálem* ks 1 1 1 1 1 1 

kompresor/tlakové lahve ks    1 1 1 

elektrocentrála+osvětlení ks 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

člun  ks  1 1 1 1  

dopravní prostředky ks terénní 

vozidlo 

traktor + 

vlek 

terénní 

vozidlo 

traktor + 

vlek 

terénní 

vozidlo + 

přívěs 

terénní 

vozidlo + 

přívěs 

terénní 

vozidlo  

terénní 

vozidlo 

* - obsahuje potřebný drobný materiál a nářadí k instalaci NS (např. kladívko, sekyra, 

lopata, krompáč, ocelové kolíky apod.) 

Tabulka 4-2 Seznam míst s uloženými havarijními prostředky [24] 

 

Povodí Odry jako správce vodních toků a jejich povodí spolupracuje při zneškodňování 

havárií a odstraňování jejich škodlivých následků. Obsluha postupuje podle Plánu 

havarijních opatření správce vodních toků vydaného Povodím Odry. Při zjištění 

havarijního zhoršení jakosti vody obsluha vodního díla neprodleně informuje 

vodohospodářský dispečink, havarijního technika Závodu 2, úpravnu vody v Nové Vsi. 
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Povodí Odry s.p. má připraveny havarijní profily a připravený materiál pro případy havárií. 

Dále má smluvně ošetřenou spolupráci s HZS MSK a HZS OLK, jejíţ jednotky zajišťují 

prvotní zásah (stavbu norných stěn) a jejich obsluhu do příjezdu zástupců Povodí Odry s.p. 

hasičské sbory jsou technicky vybaveny a odborně vyškoleny pro stavby stěn. Následně 

správce vodního toku nebo jím pověřené organizace převezmou obsluhu norných stěn 

a zajišťují i další protihavarijní činnost. Norné stěny a sorbety jsou rovněţ uloţeny přímo 

ve skladech Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. 

U kaţdého druhu havarijního zhoršení jakosti vody zajistí obsluha vodního díla odběr 

vzorků vody, jejichţ rozbory provede vodohospodářská laboratoř Povodí Odry. 

 

Je nutné uvést, ţe zabránění napadení vodního díla Šance je nemoţné, důvodem je jeho 

rozloha, monitoring obrovského území, přístup z kaţdé strany díla nebo recipientu. 

Pro sníţení rizika a jeho následků patří k nejdůleţitějším aspektům včasné zabránění 

ohroţení vodního zdroje, včasné zjištění charakteru znečištění a chemického sloţení 

kontaminující látky. Na základě podrobné znalosti rizik, která vodnímu dílu potenciálně 

hrozí, je vhodné, aby provozovatel měl připraveny i technické prostředky k jejich likvidaci, 

nebo dohodnutou kooperaci se subjekty, které mohou provádět likvidační práce. Vodní 

dílo Šance je pro případ havárie vybaveno prostředky a má zajištěnou spolupráci 

s ostatními subjekty pro případ havárie. 

 

4.1.2 Dlouhodobá sucha – nedostatečná zásoba surové vody 

V případech velkých teplot převáţně v létě, je nutné omezit vyuţívání povrchových zdrojů 

z recipientů a omezit vyuţívání pro průmyslové oblasti: 

Co se týče jímacího zařízení, je umístěno u dna, ale v případě nedostatku vody musí být 

odstaveno z provozu. V recipientu musí být zajištěn minimální průtok. Jímací zařízení je 

navíc vybaveno průtokoměrem a moţností odběru vzorku a zajištění závadnosti nebo 

nezávadnosti jímané surové vody. Také jímací zařízení musí být zabezpečeno proti 

vniknutí ţivočichů a nečistot do jímacího zařízení. 

 

Při kritickém nedostatku vody ve vodním toku se postupuje podle manipulačního řádu 

VHS PO, který řeší spolupráci s dalšími nádrţemi vodohospodářské soustavy povodí Odry. 

V případě, ţe tyto moţnosti jiţ budou vyčerpány, stanovuje vodárenský odběr a odtok pod 

nádrţ vodoprávní úřad. 



 

 47 

4.1.3 Dlouhodobé deště 

Měření hydrologických a meteorologických veličin vodního díla – nejen v období dešťů 

jsou měřeny hydrologické a meteorologické veličiny. 

 

Hydrologické veličiny – je měřena: 

Hladina vody v tocích v následujících limnigrafických stanicích (limnigraf na řece 

Ostravici, na Velkém potoku, na Řečici). Sledování hladiny zajišťuje obsluha vodního díla 

účelově vizuálním odečtem hladiny z vodočetné latě. V limnigrafické stanici na Ostravici 

pod hrází je teplotním čidlem měřena teplota vody v toku pod nádrţí. Měřené hodnoty jsou 

přenášeny do domku hrázného a na vodohospodářský dispečink. 

 

Hladina v nádrži – měření na vodočetné lati umístěné na odběrné věţi, tenzometrickým 

hladinoměrem Datacon umístěném v chráničce na vodovodní věţi. Kótu hladiny 

lze odečíst ve strojovně odběrné věţe a zároveň se údaj přenáší do domku hrázného 

a na vodohospodářský dispečink. 

 

Meteorologické veličiny – jsou měřeny v prostoru meteorologické zahrádky u domku 

hrázného, srážky jsou měřeny dvěma sráţkoměry se záchytnou plochou 500 cm
2
. Jeden je 

manuálně obsluhovaný a druhý automatický. Do domku hrázného a na vodohospodářský 

dispečink se přenáší data z automatického sráţkoměru a teplotního čidla. Dále jsou měřeny 

srážky v nadpovodí v prostoru meteorologického areálu na Bílém Kříţi a u horského hotelu 

Sůkenická (Bumbálka). Údaje jsou přenášeny na vodohospodářský dispečink. Směr 

a rychlost větru je měřena na visuté lávce vedoucí k odběrné věţi a hodnoty jsou přenášeny 

do domku hrázného a na vodohospodářský dispečink. 

 

Měření a pozorování na svážných územích - V okolí nádrţe se nachází dvě sesuvná území 

– sesuv Řečice a sesuv Kamenolom. Hlavní rizika přináší hlavně sesuv Řečice. S ohledem 

na výskyt těchto sváţných území v nádrţi vodního díla je měření TBD zavedeno na sváţné 

lokality v údolí Řečica a lokalitu Kamenolom. Měření a pozorování se řídí Havarijním 

plánem pro sváţná území v prostoru nádrţe Šance.  

 

Sesuv Kamenolom 

Sesuv Kamenolom se nachází na levém břehu nádrţe a slouţil jako zdroj kamene 

pro stavbu hráze. Z průběhu posunů při povodních v letech 1996 a 1997 lze usoudit, 
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ţe nehrozí nebezpečí zrychlení pohybu současně se sesuvem Řečice, taky inklinujeme 

velmi malou pravděpodobnost pohybu velkých bloků hornin (rozměry přes 10 m) z čela 

sesuvu. Nemůţeme však vyloučit padání menších bloků pískovců jako důsledek pomalého 

vysouvání čela sesuvu bývalé lomové stěny do nádrţe. [21] 

Sesuv Kamenolom je kontrolován dvěma základnami, které měří pohyb na trhlinách, 

měření provádí pracovníci Povodí Odry, s.p. v pravidelných dvoutýdenních intervalech. 

 

Sledování sesuvu Řečica 

Stabilitní problémy přetrvávají jiţ od počátku 70. let, kdy byla nádrţ Šance uvedena 

do provozu. Intenzita svahových pohybů se odvíjí v závislosti na dešťových sráţkách 

a úrovni hladiny v nádrţi. Z hlediska kritických stavů byla situace napjatá zejména 

po povodních v roce 1997. V současné době se rychlost sesouvání pohybuje v řádu 

milimetrů za den. Celkový objem sesuvu činí cca 7 mil. m
3
 [19] 

 

Podrobný průzkum a zhodnocení rizik pro bezpečnost vodního díla se uskutečnil v případě 

sesuvu na jiţním svahu Čupelu v údolí Řečica, jehoţ stabilita mohla být nejvíce ovlivněna 

zatopením paty svahu vodou v nádrţi. Jiţní svah Čupelu tvoří pravý břeh nádrţe vodního 

díla Šance v údolí Řečice a byl v minulosti porušen rozsáhlým sesuvem, který byl nazván 

podle své lokalizace sesuv „Řečica“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-1 Sledování sesuvu „Řečica“ [51] 
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Situace sesuvu a objektů pro kontrolní sledování 

Výsledky inţenýrsko-geologického průzkumu sesuvu Řečice a posouzení vlivu vzdutí 

vody v nádrţi na jeho stabilitu ukázalo a odvodilo prognózu vysoké pravděpodobnosti 

oţivení svahového pohybu. Hlavními faktory ovlivňujícími aktivitu sesuvu Řečice jsou 

výška hladiny  p.v. v sesuvu nad smykovou zónou a výška hladiny vody v nádrţi. Proto 

byly instalovány automatické snímače výšky hladiny vody ve studně K-7 situované na patě 

svahu v západní části sesuvu a ve studně K-6 situované ve střední části sesuvu. V době 

intenzivních sráţek poskytuje K-7 údaje o výšce vzdutí hladiny p.v. na patě svahu 

nad úroveň hladiny v nádrţi. 

 

Hlavními zdroji informací o momentálním chování – rychlosti – sesuvu jsou v současnosti 

údaje z automatických měření pohybu na tyčových extenzometrech. Měření 

extenzometrickým pásmem na ZPE a ZTE, které slouţí jako kontrola automatického 

odečtu a celkové funkce tyčového extenzometru se realizuje dvakrát ročně. Kontrola 

stálosti v poloze stabilních bodů v trianglech ZPE a ZTE a ověření rozdílu mezi rychlostí 

střední části a paty sesuvu a jeho okrajů, kde jsou ZPE  a ZTE umístěny, se provádí 

zpravidla jednou ročně. Pohled na pravý svah údolí Řečice postiţený sesouváním 

a charakteristický řez sesuvem uvádí obrázek 4-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-2 Pohled na pravý svah údolní Řečice [51] 
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Zhodnocení situace podle zprávy o sledování sesuvu Řečice 

Na základě dlouhodobého kontrolního sledování sesuvu Řečice lze přepokládat, 

ţe k udrţování dlouhodobého, pomalého pohybu sesuvu stačí vliv nadlehčení paty sesuvu 

vodou vzdutou nádrţí. Tento pohyb bude pokračovat aţ do vytvoření přirozené zatěţovací 

lavice z hornin přemístěných svahovým pohybem na patu svahu. Proces bude dlouhodobý, 

urychlován bude zrychlením pohybu v období extrémních sráţek, vzdouvajících významně 

hladinu p.v. v celém sesuvu. [21] 

 

Ze získaných zkušeností také vyplývá, ţe zrychlení svahového pohybu aţ k limitu, 

kdy nelze vyloučit náhlý přechod do katastrofálně rychlého pohybu, můţe proběhnout 

v konkrétním případě sesuvu Řečice podstatně rychleji, neţ jsme na základě předchozích 

poznatků odhadovali. Dosavadní rozsah a stupeň automatizace kontrolního sledování – 

zaznamenaná data podrobně dokumentují průběh pohybu a hlavních faktorů, avšak jsou 

uloţena v paměti zásobníku dat v terénu, který je v extremních podmínkách (intenzivního 

deště, za tmy) velmi obtíţně operativně přístupný, tudíţ neumoţňuje splnění hlavního cíle 

kontrolního sledování sesuvu Řečice. [21] 

 

Shrnutím poznatků o sesuvu Řečice jsou sledovány pohyby na odlučných trhlinách, 

jsou sledovány hladiny podzemní vody pomocí pozorovacích studen, jsou prováděny 

kontrolní délková geodetická měření z protějšího svahu, výšková a směrová geodetická 

měření a jsou sledovány sráţky v údolí Řečice pomocí sráţkoměru. 

 

4.1.4 Mimořádná událost - povodeň 

Protipovodňová ochrana je řešena v rámci Manipulačního řádu vodohospodářské soustavy 

povodí Odry a zakotvena v manipulačním řádu vodního díla Šance. 

 

Manipulace s vodou při povodních - Oblast vodního díla Šance se vyznačuje nejvyššími 

sráţkami a odtoky na území České republiky. Charakteristickými jsou rychle nastupující 

povodně a nízké průtoky v období sucha. Zde je jedna z funkcí a to narovnávání průtoku 

pod přehradou. Převládají zde letní povodně. Při povodních v roce 1997, ve dnech 4. 7. 

aţ 8. 7. spadlo na Lysé hoře 585 mm a na vodní dílo Šance 616 mm, coţ logicky vyvolalo 

následné povodňové vlny. 
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Dostoupí-li hladina v nádrţi kóty hladiny zásobního prostoru, řídí se velikost odtoku 

z nádrţe spodními výpustmi v závislosti na přítoku do nádrţe. Pokud na vzestupné větvi 

povodňové vlny je dosaţena kóta hladiny v nádrţi 505,00 m n. m., je nutné odtok z nádrţe 

zvýšit otevřením spodních výpustí na 110 m
3
/s, je-li na vzestupné větvi povodňové vlny 

dosaţena kóta hladiny v nádrţí 505,60 m n. m., je nutno zvýšit odtok z nádrţe otevřením 

spodních výpustí tak, aby pokud moţno hladina v nádrţi jiţ dále nestoupala. Po poklesu 

hladiny na kótu 505,00 se odtok z nádrţe sniţuje (postupným uzavírání spodních výpustí 

tak, aby nedošlo ke stoupání hladiny) na hodnotu 70 m
3
/s. 

 

V případě poklesové větve povodňové vlny je-li dosaţena kóta hladiny v nádrţi 506,10 m 

n.m., je nutno zvýšit odtok z nádrţe otevřením spodních výpustí tak, aby pokud moţno 

hladina v nádrţi jiţ dále nestoupala. Z důvodu stability hráze je stanovena maximální 

rychlost klesání hladiny 1 m za 24 hodin, při poklesu hladiny v nádrţi 0,5 m za 24 hodin je 

třeba informovat fyzickou osobu odpovědnou za TBD správce vodního díla. 

Obrázek 4-3 zachycuje povodeň v roce 1997 na vodním díle Šance. V příloze B je uveden 

účinek průlomové vlny na vodním díle Šance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-3 Povodeň v roce 1997 [51] 

 

Hlášení o povodňové situaci 

O dosaţení stupně povodňové aktivity a kulminačního průtoku obsluha vodního díla 

neprodleně informuje: Vodohospodářský dispečink Povodí Odry s.p., Závod 2 Frýdek-

Místek Povodí Odry s.p., Úpravnu vody v Nové Vsi, SmVaK a.s., Obecní úřad Ostravice. 
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Vodohospodářský dispečink informuje Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, centrální 

vodohospodářský dispečink OOV a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. 

 

Jímací zařízení - Jímání vody ve vodních dílech probíhá ve více hladinách a tím je 

zajištěna moţnost neustálého jímání, a to z různých částí vodního díla, při mimořádných 

událostech můţe být celé dílo tak zkaleno nebo zaneseno, ţe nemůţe dojít k čerpání surové 

vody. 

 

Převáţně v době povodní, tání je surová voda kontaminovaná znečištěnou vodou 

z recipientů. Jímací zařízení musí být chráněno proti poškození plovoucími tělesy – lodní 

doprava, klády, větve, led, zabezpečit proti vniknutí vodních ţivočichů, síta, která mají 

zabránit vniknutí, musí mít minimální velikost ok a být přizpůsobeny ţivotu 

a korespondovat s vývojem např. v díle. Jímací zařízení je vybaveno proplachovacím 

potrubím, aby bylo moţno, například sací koš pročistit od nečistot (velká spotřeba čisté 

vody). 

 

Zabezpečení díla proti povodním - Na vodním díle se připravuje rozsáhlá rekonstrukce 

související se zabezpečením díla proti povodním. Dílčím opatřením je obnova injekční 

clony v celém přehradním profilu, coţ vyvolá i obnovu měřícího systému tlakoměrných 

vrtů v podloţí hráze. Rovněţ budou doplněny pozorovací vrty do tělesa hráze, které budou 

kontrolovat hladinu vody ve vzdušní stabilizační části hráze. Bude doplněno sledování 

hladiny vody v pravém zavázání, bude vybudován nový patní drén včetně měření průsaků. 

Z přebytečného výlomového materiálu vznikne zřízení přitěţovací lavice. 

 

Během stavby budou instalovány další měřící zařízení pro sledování jednotlivých objektů. 

Nejsledovanější částí stavby bude svah nad provozním střediskem, kde budou instalovány 

inklinometry a dynamometry. Případné pohyby budou také sledovány geodeticky. 

Tato měření spolu se sledováním hladiny podzemní vody mají slouţit k vyhodnocování 

stability svahu, jehoţ část byla v minulosti postiţena svahovými pohyby.  

 

Sledování deformací hráze bude doplněno sledováním koruny hráze záměrnou přímkou, 

a sledování vertikálních průsaků násypu v oblasti koruny hráze extenzometry. Je nutné 

dodat, ţe i přes strmou konstrukci násypu se deformace nevymykají z hodnot 

pozorovaných na jiných přehradách v rámci České republiky. Modernizace by měla 
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rekonstrukcí vytvořit systém monitoringu veličin TBD, který bude srovnatelný 

se stávajícími standardy. 

 

Bude budován měřící systém s dálkovým přenosem a vyhodnocováním dat spolu 

s budováním nových a obnovou stávajících měřících zařízení, coţ významně přispěje 

ke zvýšení bezpečnosti vodního díla. 

 

4.1.5 Zhoršení kvality surové vody 

Jakost vody v nádrţi úzce souvisí s jakostí vody, která ji napájí. Ta je zase závislá 

na činnostech, které probíhají v povodí nad nádrţí. Tím, ţe v povodí Šance nejsou 

především ţádná významná lidská sídla, ani významné průmyslové, tedy bodové zdroje 

znečištění, je kvalita vody beskydských přítoků jedna z nejlepších v celém povodí Odry. 

Obsah ţivin, tedy dusíku a fosforu, který ovlivňuje negativně eutrofizační pochody v tzv. 

stojatých vodách, je u všech vyjmenovaných přítoků velmi malý a je charakterizován 

1. jakostní třídou jako voda velmi čistá. Je rovněţ důleţité, ţe tento trend je dlouhodobý, 

proto nedochází v nádrţi k masovějšímu růstu fytoplanktonu, který je obvyklý v nádrţích 

s rekreačním vyuţíváním, ale uţ se objevuje také na vodárensky vyuţívané nádrţi 

Kruţberk. Je však nutné uvést, ţe nádrţ Šance spolu s nádrţí Morávka se řadí 

k nejkvalitnějším vodním zdrojům v České republice a umoţňuje produkci pitné vody, 

která svou jakostí vyhovuje nárokům kladeným na kojeneckou vodu. 

 

Monitoring kvality vody nádrže - Jakost tzv. surové vody je pravidelně monitorována 

jak provozovatelem úpravny (SmVaK Ostrava a.s.), tak samotným správcem nádrţe 

(státním podnikem Povodí Odry). 

Monitoring nádrţe probíhá kaţdoročně v období měsíců dubna aţ září s četností 1 x 

za měsíc na předem stanovených místech – navrţených profilech (viz příloha C). V těchto 

profilech je měřena sondou teplota, pH, kyslík, zákal, redox potenciál, vodivost. Současně 

v daných místech probíhají datasondou odběry z hladiny, středu a dna nádrţe, které jsou 

pak dopravovány do vodohospodářské laboratoře k podrobnější analýze a stanovení dalších 

sledovaných parametrů. Příloha B uvádí síť měrných profilů vodního díla Šance. 

 

Měření jakosti vody - Sledování provádí Vodohospodářské laboratoře Povodí Odry 

na základě poţadavku Odboru vodohospodářských koncepcí a informací, případně 
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vodohospodářského dispečinku. Jakost je sledována na přítocích do nádrţe, v nádrţi 

a v toku pod nádrţí. 

 

Měření odběru vody - Pro měření odběru povrchové vody pro úpravnu v Nové Vsi je 

v měřící šachtě před výtokovým objektem instalován magneticko-indukční průtokoměr 

Krohne Altometer. Vyhodnocovací jednotka je umístěna v zaplombovaném rozvaděči 

ve výtokovém objektu. 

 

Manipulace s vodou při zhoršení kvality vody pro vodárenské odběry z nádrţe Šance 

se musí provést následující manipulace: 

 Změna úrovně vodárenského odběru 

 Odvedení vody horší jakosti spodními výpustmi – provádí se v případech zhoršené 

kvality vody u dna nádrţe hlavně v době, kdy je nádrţ teplotně stratifikována (např. 

před podzimní cirkulací). 

 

Kaţdou manipulaci na vodním díle, mající vliv na kvalitu odebírané vody oznámí obsluha 

přehrady úpravně vody ve Frýdlantě – Nové Vsi. 

 

4.1.6 Únik odpadních vod do vodovodního díla a do povrchových vod 

Ochrana povrchových zdrojů musí být dodrţována dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. 

Vláda nařízením stanovuje chráněné oblasti přirozené akumulace vod – například 

v lesních, zemědělských pozemcích nebo v oblastech, kde dochází k těţbě rašeliny. 

Vlastníci pozemků nesmí připustit zhoršení vodních a odtokových poměrů na svých 

pozemcích a musí důsledně likvidovat odpadní vody, ať jiţ čistírnou odpadních vod nebo 

dostatečnou vyváţkou nepropustných ţump. 

 

Jsou stanoveny citlivá a zranitelná území okolo vodní nádrţe, kde jsou stanovena ochranná 

pásma I. a II. stupně. V ochranném pásmu I. stupně se nachází převáţně zalesněná území, 

je zde stanoven zákaz vstupu a vjezdu pro veřejnost mimo oprávněné osoby, jiné osoby 

mohou vstupovat do ochranného pásma I. stupně jen na základě písemného souhlasu 

hrázného vodního díla Šance. Zákaz se nevztahuje na vyjmenované části státních silnic 

uvedené veřejnou vyhláškou upravující ochranná pásma vodárenské nádrţe Šance 
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na vodním toku Ostravice. V ochranném pásmu II. stupně se nachází ČOV Samčanka 

a ČOV Bílá, které by mohly negativně působit na vodní dílo. 

Povodňovými opatřeními lze zabránit infiltraci vody z recipientu do vodního díla – pokud 

recipient není jeho přítokem. 

 

4.1.7 Práce na vodním díle 

Vodní dílo Šance je klíčovým zdrojem pitné vody pro Moravskoslezský region. 

 

Manipulace při stavební činnosti - na tocích pod nádrţí a při opravách a údrţbě staveb 

a technologických zařízení vodního díla rozhoduje VHD samostatně, pokud nedojde 

k omezení účelu díla s vyšší prioritou. Jestliţe dojde k takovým omezením, je k manipulaci 

nutný souhlas, dotčeného subjektu (v případě vodárenského odběru SmVaK a.s.), v případě 

omezení obecného zájmu např. minimálních průtoků je nutný souhlas vodoprávního úřadu. 

 

Situace při poškození objektů a zařízení vodního díla – v případě porušení hráze nebo 

porušení konstrukce funkčních objektů ohroţující stabilitu přehrady, musí být hladina 

v nádrţi co nejrychleji sníţena na neškodnou výšku a to aţ plnou kapacitou spodních 

výpustí. 

 

Připravovaná modernizace hráze - Modernizace především spočívá v provedení nového 

bočního přelivu na pravém břehu, skluzu a vývaru. Tyto objekty budou slouţit 

pro převedení extrémních povodní a jejich vybudování si vyţádá další stavební zásah 

a úpravy, včetně změny umístění provozního střediska, úpravy koruny hráze a vlnolamu. 

Do stavby se také zahrnou potřebné komunikace, rozvody sítí, osvětlení, zabezpečení díla, 

přenosy, a další vybavení díla. Modernizací projde i řídící systém vodního díla. Investorem 

záměru je Povodí Odry, státní podnik s účastí dotačního programu Mze 129120 „Podpora 

prevence před povodněmi II“. Vodní dílo ale bude schopno dlouhodobě zajišťovat všechny 

svoje funkce s evropským standardem bezpečnosti. 

Připravovanou modernizaci na vodním díle Šance zobrazuje následující obrázek. 
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Obrázek 4-4 Připravovaná modernizace na vodním díle Šance [51] 

 

4.1.8 Protržení hráze 

Měření technicko-bezpečnostního dohledu se podle vyhlášky č. 471/2001 Sb. řídí 

Programem TBD pro trvalý provoz, ve kterém jsou uvedeny pokyny pro obchůzky 

vykonávané obsluhou přehrady, metody a četnosti měření, mezní hodnoty, jevy 

a skutečnosti. Měření a pozorování TBD na přehradě je moţné rozdělit: 

 

Průsakovým reţimem hrází a podloţím - přímo měřené průsaky jsou v injekční štole 

a průzkumné štole, vyústění údolního a svahových drénů do odpadní štoly, vyústění drénů 

do vývaru, sledování vztlaků a hladiny podzemní vody – vztlakoměrné vrty v injekční 

a odvodňovací štole, venkovní pozorovací vrty. 

 

Deformace hráze a podloţí – soustava vztaţných a pomocných bodů, kontrolní výškové 

a směrové body a terče, čepové a hřebové značky, deformetrické základny. 

V příloze D a E je uvedena četnost měření deformace tělesa hráze, deformace betonových 

objektů a jejich podloţí. 

 

Zhodnocení situace možného protržení hráze 

Měření dlouhodobě ukazuje poměrně významné sedání násypu hráze odpovídající strmým 

svahům aţ do sklonu 1:1,4. Maximální sednutí násypu je uprostřed hráze a přesáhlo 

hodnotu 470 mm. Vodorovný posun dosáhl hodnoty 440 mm. Nejvyšší vodorovný posun 

není měřen na koruně hráze, ale v úrovni 492,5 m n. m. Průsakový reţim je hodnocen jako 
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ustálený s pokračující degradací injekční clony. Průsakové poměry v podsází významně 

ovlivňuje stav naplnění štol spodních výpustí. Jejich obezdívka a bezprostřední okolí bylo 

několikrát injektováno, naposledy v roce 2008. 

 

V rámci posuzování bezpečnosti hráze a přípravy její rekonstrukce byly postupně 

prováděny modelové práce pod vedením Ing. Marty Doleţalové CSc. Pomocí rovinného 

modelu byla posouzena stabilita hráze, pomocí prostorového modelu byla ověřena 

odolnost těsnění hráze vůči vzniku příčných trhlin a vůči hydraulickému porušení a byl 

posouzen vliv stavební činnosti na těleso hráze, zejména v napojení pravé vstupní šachty 

na násyp hráze. Modelem byl posouzen vliv stavební činnosti na těleso hráze, kdy 

výsledkem byla optimalizace parametrů přitěţovací lavice. Výsledkem modelových prací 

bylo zjištění, ţe potenciální smykové plochy generované modelem budou mít po zřízení 

přitěţovací lavice dostatečný stupeň bezpečnosti. Hydraulické porušení jádra do budoucna 

model nevyloučil, a proto bude hráz doplněna o další měřící zařízení, aby tyto jevy bylo 

moţno sledovat. 

4.1.9 Neoprávněné vniknutí do objektů 

Otázka neoprávněného vniknutí do objektů můţe být úzce spjatá se sabotáţí nebo 

s teroristickým útokem především ve vnitřní části hráze, kde by mohlo dojít k umístění 

nástraţného výbušného systému a tím k narušení hráze. Proto by mělo být dostatečně 

zabráněno vniknutí cizích osob do vnitřní části hráze například pohybovými čidly 

napojenými na elektronický zabezpečovací systém. Administrativní budova je vybavena 

a hlídána elektronickým zabezpečovacím systémem. Také by měla být zajištěna kontrola 

zaměstnanci ve formě častějších obchůzek v objektech vodního díla. 

 

4.1.10 Zhodnocení situace na vodním díle Šance 

 Vodní dílo Šance splňuje veškeré bezpečnostní poţadavky na provoz vodního díla. 

 Jsou řádně zpracovány plány týkající se ochrany obyvatelstva v případě vzniku 

mimořádné události na vodním díle. 

 Existují zdroje rizik, které by mohly vodní dílo zásadně ohrozit a mohou mít vliv na 

kvalitu surové vody, která je dále upravovaná na vodu pitnou. Například je moţné 

očekávat extrémní povodňovou aktivitu, která by mohla vést k ohroţení. Sesuvné 

území Řečice není plně stabilní, a tudíţ není bezpečné, avšak problematika sesuvu 

je adekvátně zkoumána a řešena.  
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 Stav monitorování a instrumentace vodního díla je moţné označit za dostačující, 

avšak za extrémní situace můţe být problémem získávání a vyhodnocování 

aktuálních údajů na vodním díle Šance a v jeho okolí. Je však technicky řešitelné 

odstranit nedostatky týkající se rychlosti získávání potřebných dat. 

 Stále probíhají práce na vodním díle, které směřují k odstranění nedostatků. 

Plánovaná rekonstrukce na rok 2011 by měla vést k přizpůsobení se novějším 

normám a k eliminaci rizik. 

 

Za hlavní riziko je moţné povaţovat extrémní povodně, podobné v roce 1997, kdy stačilo 

velmi málo, aby se situace vymkla kontrole a nádrţ by byla zcela oddána na pospas 

přírodním vlivům. U vodního díla Šance se totiţ jedná o sypanou hráz, která nemá natolik 

dobré vlastnosti v případě neţádoucího přelévání vody přes korunu hráze. Rekonstrukce 

hráze se jeví jako krajně důleţitá vzhledem k tomu, ţe v budoucnu je moţné výskyt 

povodně předpokládat na základě klimatických jevů. 

 

Sesuvná území jsou zabezpečena a monitorována dostatečně, avšak jsou závaţnou 

bezpečností hrozbou provozování vodního díla. Navíc je zde absence moţnosti dálkového 

odečtu především z hlediska kontrolování za extrémních podmínek (klimatické podmínky). 

Aktuálnost ostatních rizik je moţné hodnotit jako velmi malou. I kdyţ se výrazně otevírá 

otázka terorismu nebo sabotáţe, ohroţení samotné bezpečnosti přehrady se však jeví jako 

nepravděpodobné. Sypaná hráz je spojena s průsaky, které mohou vést k určitým 

problémům, avšak na základě zjištěného stavu je toto riziko eliminováno na nejniţší 

moţnou úroveň. 

 

Co se týče pitné zábrany, je moţné spekulovat o případné snaze ohrozit nezávadnost vody, 

nebo tímto směrem vyvolat paniku. Kontrolní systém měření kvality vody je udrţován na 

nejvyšší moţné úrovni bezpečnosti. Například rizika spojená s kontaminací spojenou 

například s autonehodou jsou sniţovány obrovským objemem vodní nádrţe. Technická 

závada v podobě zablokování výpusti je reálná, ale je v silách obsluhy vodního díla. 

 

4.2 Úpravna vod Nová Ves 

Pokud jde o kvalitu upravené vody, poţaduje krajský hygienik jednoznačné dodrţování 

limitů daných legislativními poţadavky. V ţádném případě nepřipouští výjimku 
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v kterémkoli kvalitativním ukazateli. Úpravna vody zabezpečuje jakostní pitnou zdravotně 

zabezpečenou vodu. Trend výroby vody v úpravně vody Nová Ves u Frýdlantu nad 

Ostravicí od počátku jejího provozu aţ téměř do současnosti uvádí následující graf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4-1 Trend výroby vody v úpravně vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí [51] 

 

Z grafu 4-1 je zřejmé sniţování spotřeby vody, coţ způsobuje prodlouţení dopravní doby 

pitné vody v distribučním systému. Důvodem je sníţení mnoţství realizované vody 

v distribučním systému v důsledku zmenšení nefakturované vody po zefektivnění 

hospodaření vodou. Dalším důvodem je zrušení řady státních podniků s velkými nároky na 

odběry vody z vodovodní sítě nebo sníţení odběru v důsledku strmého nárůstu ceny 

vodného. 

 

Na druhé straně však sniţování spotřeby vody umoţnilo uskutečnění potřebných 

technologických rekonstrukcí, které v předchozí době nebylo moţné bez kapacitních 

rezerv ve výrobě uskutečnit. 

 

Vzhledem k dlouhodobému poklesu odběrů pitné vody na přelomu století bylo ale také 

nutné hledat nová řešení k vyuţití volných kapacit systému. V roce 2001 byl vybudován 

přívodní a výtlačný řad DN 500 včetně automaticky řízené čerpací stanice v Petrovicích 

u Karviné, a je tak zabezpečována dodávka pitné vody do příhraniční oblasti Polska. 
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4.2.1 Přivádění nekvalitní surové vody 

Voda přiváděna přivaděčem DN 1200 z VD Šance je před vyústěním nadávkována 

sráţedlem (síranem hlinitým) a vtéká do první části přerušovací nádrţe, odkud dále odtéká 

přes uklidňovací mříţ do druhé části přerušovací nádrţe, ze které odtéká dvěma otvory 

uzavíratelnými kanálovými šoupátky do 2 nádrţí rychlomísení. 

 

Chemické nebo jiné nečistoty - Poţadavky na materiály, výrobky a chemikálie, 

které mohou přicházet do přímého styku se surovou a pitnou vodou limity výluhových 

zkoušek stanovených zvláštním právním předpisem – vyhláška č. 409/2005 Sb. nebo 

vyhláška č. 37/2001 Sb. 

Program odběru vzorků kontroly úpravny vod je uveden v příloze. Odběrná místa určuje 

technolog, vzorky jsou odebírány v četnostech a rozsazích ve výše uvedené tabulce. 

Jestliţe se na úpravně vody provádějí jakékoliv manipulace, které by mohly zkreslit 

výsledky odběrů, můţe technolog operativně místa vzorků odběrů změnit. V případě 

provedení změny odběrného místa je obsluha velínu úpravny vody povinna tuto skutečnost 

zaznamenat do denního hlášení na ÚV Nová Ves a do provozního deníku. Výsledky 

odběrů jsou také zapisovány do aplikace LABSYS. 

 

Zákal surové vody - Pokud jde o technologické řešení problematiky vysokých zákalů, 

která se objevuje při povodňových stavech, byl v úpravně vody v Nové Vsi u Frýdlantu 

vybudován první stupeň (separační stupeň) – usazovací nádrţe s lamelovými vestavbami. 

Součástí technologie je rovněţ dávkování polyflokulantu, který zajišťuje tvorbu vloček 

optimální velikosti. Program odběru vzorků kontroly úpravny vod je uveden v příloze F. 

 

4.2.2 Zvýšený nebo omezený přítok 

Přítok surové vody je regulován pootevíráním regulačních armatur. Při běţném provozu 

přivaděče je nutno dbát na jeho včasné odkalování, jednotlivé intervaly odkalování jsou 

závislé na kvalitě odebírané surové vody a na velikosti usaditelných částic. Odkalování 

přivaděče je nutno provádět hlavně v době okalových stavů. 

 

Výkyvy dodávek vody do úpravny - Při běţném provozu přivaděče je nutno dbát na 

regulaci přítoku surové vody dle výkonu úpravny, aby surová voda zbytečně nepřetékala 

do přepadu v přerušovací a rozdělovací nádrţi. Zde udrţovat hladinu max. 20 cm 
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pod přelivnou hranou. Jen v případě tvorby pěny ze zákalu se voda ponechá přepadat a to 

v takovém mnoţství, které je nutné k odtěţení vytvořené pěny. Vzdutí se provede 

přivřením elektrických klapek. 

 

Poruchy na přívodním potrubí surové vody - Po celou dobu provozu se musí stále 

kontrolovat a udrţovat těsnost potrubí i ostatních zařízení chlorového hospodářství. 

Netěsnost se za provozu zjišťuje čpavkovou vodou. Zjišťování se provede tak, ţe pod 

zkoušeným potrubím, spojem se přidrţí lahvička s čpavkovou vodou, opatrným mačkáním 

na stěny lahvičky se vytlačí páry čpavkové vody. V místě netěsnosti se objeví bílý dým 

chloridu amonného. 

 

Při provozu je třeba dbát na uklidnění hladiny v odtokové části přerušovací a rozdělovací 

nádrţe, udrţovat dostatečný ponor uklidňovacích česlí a dbát o jejich včasné očištění 

od nánosů. Při provozu provádět minimální manipulace s průtočným mnoţstvím 

v přivaděči, aby se zbytečně nestrhávaly sedimenty z přivaděče do úpravny. Odstavení 

přivaděče surové vody z provozu je umoţněno pouze z havarijních důvodů na přivaděči 

či vodárenské nádrţi (odběrném objektu) případně při odstavení celé úpravny vody 

z provozu. 

Při vzniku sedimentu v přerušovací komoře je nutné tyto odkalit do kanalizace pomocí 

otevření vypouštěcího šoupáku. 

 

Odstávka vodního díla Šance - Pokud nebude Šance chvíli v provozu a pak zase bude, 

tak úpravna se musí před zahájením průtoku vody přivaděčem přesvědčit z provozních 

záznamů, zda je přivaděč prázdný nebo zda je naplněn vodou (odvzdušněn) a je pod 

tlakem. O tom se přesvědčí na tlakoměru instalovaném v komoře kuţelového uzávěru, 

který je umístěn na přívodním potrubí surové vody a na odvzdušňovacích ventilech 

v měrné šachtě a v komoře kuţelového uzávěru. V případě, ţe je potrubí přivaděče 

částečně nebo značně zavzdušněné, musí být potrubí odvzdušněné odvzdušňovacím 

ventilem. Po odvzdušnění přivaděče surové vod se zahájí jeho odkalování. Odkalování 

ponechat po tak dlouhou dobu, pokud kvalita odkalované vody neodpovídá kvalitě surové 

vody. Odkalování je nutno zásadně provádět ve směru průtoku. Po odvzdušnění a odkalení 

potrubí se zahájí plnění přerušovací a rozdělovací nádrţe. Současně se zvýšením přítoku 

při provozu přes filtry se uvede do provozu automatické dávkování síranu hlinitého se 

zaústěním dávky do přivaděče surové vody. Mnoţství přiváděné surové vody je měřeno 
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elektromagnetickým průtokoměrem umístěným na přivaděči DN 1000 v šachtě měření 

u úpravny vody s dálkovým přenosem průtoku do rozvaděče velínu. 

4.2.3 Technický a technologický výpadek zařízení 

Úpravna vody byla na počátku nového tisíciletí kompletně automatizována. Celý proces 

úpravy je řízen automatickým systémem a na jeho chod dohlíţí operátor ve velínu. 

Automatizován je také celý proces praní filtrů. 

 

Manuální nebo automatické řízení - Organizační a technologické zařízení je zajišťováno 

pomocí monitorovacího systému, který je zabezpečuje v případě vypnutí automatického 

ovládání signalizování na dispečink. Stanovenými postupy v případě ručního ovládání, 

kaţdý prostor je vybaven schematickým nákresem, který slouţí, v případě poruchy, 

k jednodušší orientaci v systému úpravny vod. 

 

Poruchy funkčnosti zařízení - Je třeba pamatovat na všechny uzávěry, které se musí 

pravidelně kontrolovat na pohyblivost, zvláště jestliţe se s nimi nemanipuluje delší dobu. 

Musí se kontrolovat těsnost ucpávek (armatur), jejich uzavírací schopnost a armatury 

s vadnou funkcí je nutné ihned opravit nebo vyměnit. Také je nutné doplňovat zásoby 

náhradních dílů a kontrolovat snadnou ovladatelnost. 

 

Je nutné dbát na údrţbu potrubí a ocelových konstrukcí – kontrola těsnosti spojů (příruby, 

sváry, hrdla), kontrola těsnosti vlastního potrubí (zda nejsou praskliny, díry po korozi, 

deformace), odstraňovat korozi a obnovovat poškozené ochranné nátěry), dbát na 

dodrţování spádu potrubí, nahrazovat vadné úseky potrubí menší nebo větší světlostí trub, 

kontrolovat a udrţovat plnou světlost trubních rozvodů, odstraňovat nánosy a inkrustace, 

vést evidenci o době uţívání a opravách, provádět revize tlakových nádob. 

Jsou závazné pokyny pro montáţ, demontáţ, provoz a údrţbu uvedeny v průvodní 

dokumentaci jednotlivých strojů a zařízení dodané jednotlivými výrobci. 

 

4.2.4 Mechanická a chemická úprava vody 

Špatné mechanické dávkování - Míchání chemických látek je sledováno a postupy jsou 

přesně stanoveny. Mnoţství pouţitých chemických látek je monitorováno, v případě 

nedostatku je dispečink informován. 
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Úpravna vody Nová Ves má svůj monitorovací a řídící program, kde je k dispozici 

vizualizace přítoku, odtoku, čerpání, je zde sledování parametrů dávkování, sledování 

provozu manganistanu, chlóru a dalších oblastí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4-5 Okno sledování odtoku [33] 

 

Obrázek 4-5 uvádí okno, které slouţí ke sledování parametrů čisté vody, odtoku Baška, 

vody z kalových polí a pro ovládání a sledování provozu čerpadel na Čeladnou. Tato 

čerpadla jsou v současnosti zapínána pouze ručně. 

 

Poškození, porucha nebo sabotáž - zařízení při poruše je bezproblémově nahrazeno 

spuštěním náhradního zařízení, které je automaticky napojeno na daný systém tak, 

aby mohlo být spuštěno v případě výpadku prvního zařízení, při úpravě manganistanu 

draselného je zapotřebí namíchání látek personálem. 

 

4.2.5 Volná hladina vody (areace, flokulace, filtrace) 

Zajištění bezrizikové úpravy vody je pouze tehdy pokud se voda nedostává do styku 

se vzduchem a není tedy moţno bez porušení trub nebo násilného poškození zařízení se 

k vodě dostat: dávkování látek je automatické v daných intervalech a je sledováno. 
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Voda je upravována v úpravně koagulační filtrací. V době okalových stavů se mezi 

rychlomísení a koagulační filtraci vřazen první separační stupeň, sestávající z flokulace 

a sedimentace. Při běţném provozu úpravny vody bude první separační stupeň mimo 

provoz. 

 

Nádrţe rychlomísení jsou rozděleny přelivnou a nornou stěnou na 3 prostory: vtokový, 

mísící a odtokový. V mísícím prostoru jsou lopatková míchadla, z odtokových prostorů 

vyúsťují přívodní potrubí DN 1000 na levou a pravou řadu filtrů.  

 

Kontrola dávkování - Obsluha provádí kontrolu dávkování síranu a chloru 

pro předchloraci a při výskytu sedimentů na dně některé z nádrţí provádí jejich odkalení. 

Dále obsluha dbá a kontroluje rovnoměrné rozdělení přiváděné surové vody na levou 

a pravou řadu filtrů. 

 

Čištění a kontrola nádrží flokulace a sedimentace - Flokulace a sedimentace jsou 

umístěny ve čtyřech nádrţích. Před uvedením do provozu při okalovém stavu je třeba 

provést – vyčištění a desinfekci vnitřních prostor nádrţí a souvisejících trubních rozvodů 

(pouze při prvním uvedení do provozu nebo při znečištění těchto prostor), kontrolu čistoty 

dna i stěn nádrţí, kontrolu provozuschopnosti a seřízení ovládacích prvků osazených 

v nádrţi, kontrolu uzavření armatur na odkalení, kontrolu uzavření armatur na přívodech 

ostřikové vody do kalových prostor, kontrolu otevření armatur na přívodu surové vody, 

kontrolu uzavření armatur na propojení přívodu s odběrem, kontrolu připravenosti filtrace 

k provozu a následné otevření armatur na odtoku odsazené vody. 

 

Při okalovém stavu je nutné nejprve provést naplnění usazovacích nádrţí surovou vodou 

při současném dávkování potřebných chemikálií. Po pominutí okalových stavů budou 

nádrţe vypuštěny, lamely a stěny očištěny tlakovou vodou jakoţ i prostory kalových 

kuţelů a odkalovací potrubí. Při běţném provozu obsluha pravidelně kontroluje čistou 

nádrţí. Kontroluje těsnost potrubí, armatur a provozuschopnost ovládacích prvků. 

Odkalování kalových prostor bude v intervalech, daných dle provozních zkušeností 

provozovatele při okalových stavech. 

 

Čištění a kontrola filtrů – obsluha při provozu filtrů dbá na udrţování dostatečné výšky 

filtrační náplně ve filtrech, na včasné praní filtrů, nejpozději je nutno zahájit praní filtrů při 
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plném otevření odtokových regulátorů nebo při dosaţení zvýšeného zákalu stanoveného 

technologem, na spolehlivý provoz armatur na filtrech, na provozuschopnost mezi dna 

filtru – nesmí unikat písek do odtoku čisté vody.  

Revize filtrů se provádí 1x ročně. V době vyšších zákalů je počítáno s tím, ţe v průběhu 

1 dne dojde k vyprání všech 24 filtrů. 

4.2.6 Odvětrávací a směšovací jímky 

Je nutné kontrolovat odvětrávací a směšovací jímky zaměstnanci úpravny, zda například 

nedošlo k vniknutí ţivočichů, také je nutné tyto jímky pravidelně čistit. Reálným rizikem 

je vniknutí ţivočichů do pitné vody přes větrací otvory, tomu by mohlo být zabráněno 

provedením několikanásobného chránění. 

 

4.2.7 Selhání lidského faktoru – chybné jednání obsluhy 

Je omezen počet personálu, který má moţnost vstoupit do objektu. Omezený a přesně 

určený počet zaměstnanců má právo zacházet s chemickými látkami. Zaměstnanci musí 

splňovat specifická kritéria stanovená společností, chybovost personálu je zabezpečena 

pravidelnými kontrolami, školeními a stanovenými postupy, které jsou monitorovány na 

dispečinku: pravidelné kontroly vody zajišťují odhalení nedostatků, popřípadě přidání 

většího mnoţství nebo ubrání chemických látek, změna zařízení a jeho vypnutí je zajištěno 

barevností potrubí. 

 

4.2.8 Mimořádná událost – povodeň při protržení hráze 

Za povodní v roce 1997 upravovala úpravna vody v Nové Vsi s maximálním vypětím 

v nejkritičtějším období jen 600l/s pitné vody. V této situaci se ukázalo jako důleţité 

vybudování kapacit v rámci posílení OOV z nádrţe Slezská Harta. S vyuţitím přivaděče 

DN 1600 Podhradí – Krmelín a následné zrychlovací čerpací stanice v Lískovci se podařilo 

celou situaci zvládnout bez dopadu na omezení či přerušení zásobování obyvatelstva. Tato 

zkušenost přinesla rozhodnutí budovat další havarijní čerpací stanice, které by umoţnily 

rozsáhlejší moţnosti převodu pitné vody mezi jednotlivými zdroji. 

 

4.2.9 Neoprávněné vniknutí 

Zabezpečení objektu - Objekt úpravny je monitorován kamerovým systémem a čidly. 

Je nutné zajistit všechny dveře a objekty proti otevření a zneuţití. Vybaveny kamerovým 
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systémem jsou i prostory, kde dochází k manuálnímu dávkování chemikálií. Jsou 

instalovány senzory pohybu v prostoru úpravny vody a v jejím bezprostředním okolí. 

Objekt má kamerový systém i pro noční vidění. Navíc je objekt zabezpečen mechanickými 

zábranami (ploty s ostnatými dráty atd.). 

4.2.10 Akumulační nádrž 

Akumulační nádrţ sestává ze dvou komor, které lze jednotlivě odstavit. Odstavení celé 

akumulační nádrţe z provozu vyţaduje zastavení provozu celé úpravny vody, tedy včetně 

čerpací stanice Nová Ves. Uzavřením armatur u obou komor současně je z provozu 

odstavena celá nádrţ čisté vody. 

 

Kvalita vody v akumulační nádrži – Pro sledování jakosti vody je v armaturní komoře 

osazen oximetr a pH – metr. Oba přístroje jsou napojeny na odbočku z přivaděče DN 1200 

do Bruzovice spolu s provizorními čerpadly pro Frenštát. Na odbočku výtlaku do Frenštátu 

je napojen zákaloměr a analyzátor fluoru. Zařízení pro sledování jakosti vody jsou 

v trvalém provozu. Pro odkalování jsou komory nádrţe čisté vody vybaveny odkalovacím 

potrubím s armaturami, jejichţ otevřením se odkalování nádrţe čisté vody provádí. 

 

Běţná kontrola a údrţba akumulační nádrţe  musí být prováděna minimálně 2x ročně 

(stav, funkčnost a těsnost vypouštěcích ventilů, těsnost poklopu plnícího a vstupního 

otvoru do nádrţe, stav zámků, stav vnitřního povrchu prostoru nádrţe). Současně 

s kontrolou musí být minimálně 2x ročně provedeno řádné vyčištění a desinfekce vnitřního 

prostoru nádrţe v souladu se zásadami pro čištění a kontrolu akumulační nádrţe. Součástí 

běţné údrţby musí být udrţování v čistotě i vnějších částí prostředků. Na opravy se mohou 

pouţívat pouze materiály s příslušným atestem pro styk s pitnou vodou. Po opravách 

vnitřního prostoru nádrţe musí být provedeno její vyčištění a desinfekce. 

 

Pravidelná kontrola a revize zabezpečovacích zařízení, odčerpání naakumulované vody 

a desinfekce vodojemu – vysoké náklady – pravidelné odstávky musí být plánovány 

dopředu, aby mohlo dojít k vyčerpání vody do sítě a nemusela se daná voda vypouštět 

do kanalizace. 

 

Vstup do komor vodojemů je všeobecně povaţován za prostor s omezeným přístupem 

a zaměstnanci mohou do něj vstupovat jen na základě prokazatelného proškolení 
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a písemného pracovního příkazu. Příkaz vydává vedoucí střediska, který také určí 

vedoucího práce a zaměstnance s odpovídající kvalifikací. Čištění akumulační nádrţe 

mohou provádět pouze zaměstnanci zdravotně způsobilí a proškoleni pro tuto činnost. 

 

4.2.11 Čerpací stanice 

Čerpací stanice je vybavena zdvihacím zařízením (v případě poruchy snadná manipulace, 

rychlé přemístění nebo odvezení zařízení). 

Jsou stanoveny bezpečnostní opatření – stanovení organizačních a bezpečnostních pokynů 

– např. vstup do dochlorovací místnosti po zapnutí větráku. Dochlorovací zařízení zajišťuje 

zdravotní zabezpečení vody před sekundárním znečištěním v distribuční síti. 

Odstavení a opravy je nutné provést v co nejkratší době, je nutné omezit moţné výpadky 

náhradními zařízeními. 

 

4.2.12 Zhodnocení úpravny vody Nová Ves 

Hlavním předpokladem zdárného provozu úpravny je dobrá funkce veškerého zařízení. 

Prostředkem pro dosaţení bezpečného provozu jsou cyklické prohlídky, ošetřování 

a údrţba zařízení v provozu.  

O technických prohlídkách a údrţbě je nutno vést přehlednou evidenci, která umoţňuje: 

-  provádět preventivní a včasné zásahy do provozu tak, aby byl max. spolehlivý 

a ekonomický, 

- sestavovat plány potřeb prací, provozních hmot, náhradních dílů, strojů a zařízení, 

- sestavovat plány finančního krytí těchto potřeb. 

 

Ekonomie provozu je závislá na mnoţství odebírané vody, proto je nutno tomuto ukazateli 

věnovat náleţitou pozornost. Toho se dosáhne max. vyuţitím akumulace pro vyrovnávání 

denních, příp. hodinových nerovnoměrností odběrů spotřebiště. Je také nutno vyloučit 

ztráty vody odtokem z bezpečnostních přelivů akumulačních nádrţí. K tomu je nezbytná 

dobrá funkce regulačních zařízení pro automatický provoz. 

 

Provoz je nutno udrţovat v trvalém bezporuchovém chodu, coţ předpokládá také 

spolehlivou a zodpovědnou obsluhu s potřebnou kvalifikací a bezvadnou znalostí 

svěřených objektů. 
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Místo s otevřenou hladinou musí být chráněno proti nečistotám přiváděným filtrací a proti 

nečistotám pravidelnými kontrolami obsluhy. Zadrţování vody po delší dobu 

a sekundárnímu znečištění – odchlorování v redukčních stanicích. Objekty s volnou 

hladinou naakumulované vody by měly mít vyšší zabezpečení neţ čerpací stanice: snímač 

otevření dveří, kamerový systém, pohybová čidla, vyšší fyzická ochrana objektu a dveří, 

fyzická ochrana proti vniknutí nebezpečných látek vstupními a ventilačními otvory. 

 

Je nutné provádět pravidelné kontroly stavebních konstrukcí, omítek, technického 

vybavení vodojemu, pravidelné kontroly sekundárních projevů nedostatků – výskyt vody 

v manipulačních prostorech – odčerpávání, nepročištění odvodňovacích chodníků. 

Dodrţování pravidelných kontrol by mělo být na základě stanovených provozních předpisů 

a pravidelně by měli být seznamování zaměstnanci. 

 

Z hlediska provozních opatření je nutné nezanedbávat pravidelné čištění stěn vodojemů 

proti usazování sedimentů, odstraňování inkrustace a desinfekce celého akumulačního 

prostoru. 

 

Jelikoţ je úpravna zabezpečena kamerovým systémem a jsou zde přísná pravidla 

pro pohyby zaměstnanců na úpravně, kteří jsou pravidelně školení, jsou dodrţovány 

kontroly jednotlivých objektů a dávkování chemikálií, jsou rizika kontaminace pitných vod 

v úpravně minimální. 

 

4.3 Distribuční systém a konečný spotřebitel 

Správnost funkcí vodovodních sítí je moţné zajistit pravidelnou údrţbou a odborným 

provozem, provozovatel je povinen se starat o bezpečný, plynulý, hospodárný a zdravotně 

nezávadný provoz vodovodu optimálním počtem pracovníků s příslušnou kvalifikací. 

 

Z hlediska velikosti objemu úniků vody je důleţité provozovat vodovodní síť v tlakových 

poměrech, které se co nejvíce blíţí optimálním. Velikost tlaků v pásmu (vodovodní síti) 

musí zajistit nepřetrţitou dodávku vody všem odběratelům napojeným na vodovodní síť, 

přičemţ z hlediska velikosti úniků je ţádoucí udrţovat tlaky na spodní hranici rozpětí tlaků 

stanoveného vyhláškou 428/2001 Sb. v platném znění. Pro zajištění optimálního tlaku 
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vody je vhodné pouţití redukčních ventilů s moţností přepínání výstupního tlaku 

v závislosti na průtoku a denní době. 

4.3.1 Distribuční síť 

Použitý materiál vodovodních sítí (vyhledávání skrytých poruch) - Vyhledávání skrytých 

poruch na distribuční síti na různých druzích trubních materiálů. 

 

Kovové trubní materiály přináší vysoké předpoklady nalézt skryté poruchy i diagnostickou 

technikou za předpokladu vhodně umístěných armatur na distribuční síti, na druhou stranu 

plastové rozvody tuto moţnost sniţují na minimum. Technik, který pátrá po skrytých 

poruchách, musí umět rozpoznat poruchový šum a vţdy pečlivě provést rozbor šumu, 

neboť kaţdé nesprávné umístění místa moţné poruchy nese výdaje provozovatele 

v rozmezí 15 000 aţ 30 000 Kč při zahájení prací. Nejjednodušší je hledání skryté poruchy 

na základě analýzy objemových veličin s vyuţitím několika druhů techniky, jako je 

mobilní měření a následná korelace. Snímání slyšitelnosti šumů přináší nejvyšší riziko 

nenalezení poruchy, avšak zkušený technik je schopen rozpoznat charakter šumu 

a následně místo úniku vody lokalizovat. 

 

Náročnost lokalizace je spojena především s pouţitým trubním materiálem pro výstavbu 

vodovodních sítí. Ocelová potrubí, litinové potrubí a plastové řady umoţňují relativně 

snadné vyhledávání skrytých poruch. Ocelové potrubí je dobrým nosičem akustických 

ozvěn, poruchový šum přenáší ve vhodných geologických podmínkách aţ na vzdálenost 

150 m. Lokalizace poruch zde přináší velkou přesnost i u menších úniků vody 

zapříčiněných bodovou korozí. Litinové potrubí je také dobrým nosičem akustického 

signálu, signál není rušen ani pouţívanými gumovými těsněními hrdel, které v současnosti 

nahrazuje čím dál tím více těsnění konopným provazcem a olověnou zálivkou. Zachycení 

poruchového signálu je pátrač schopen zachytit jako za podmínek na ocelovém potrubí. 

 

Plastové řady – vysokým záporem je zde vyhledávání potenciálních skrytých poruch, co se 

týče samotného plastového materiálu, v reálných podmínkách je hledání skrytých poruch 

velice obtíţné a délka přenosu akustického šumu zpravidla není delší neţ 30 m. Plastové 

stěny jsou velmi špatným vodičem akustických vjemů. V současnosti neexistují ţádné 

vhodné diagnostické prostředky, které by odstranily tyto negativní faktory. 
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K nejekonomičtějším způsobům vyhledávání skrytých úniků vody na distribuční síti patří 

korelace vodovodní sítě, především na vodovodní síti z kovových materiálů. Vlastní 

korelaci se nedoporučuje uskutečňovat jako plošnou metodu, ale jako doplňující metodu na 

jiţ vytypovaném úseku vodovodní sítě. Principem korelace je snímání šumu způsobeného 

únikem tlakové vody z vodovodního potrubí pomocí senzorů osazených na armaturách 

a jejich následné vyhodnocování v počítači včetně výpočtu vzdálenosti nacházející se 

skryté poruch. U velkých a středních měst se doporučuje se kombinovat metody 

monitorování a korelace. 

 

Stavební a údržbářské práce - Při plánované realizaci nebo rekonstrukci distribuční sítě 

zváţit výběr vhodného materiálu trub, jejich uloţení a jejich vlastností, umístění trub 

je nutné dodrţovat základní pravidla (zemní práce – přípravné práce, výkopová rýha, 

odvoz zeminy, zásypy, obsypy, pomocné a zabezpečovací práce a dokončovací práce. 

 

Čištění vnitřku vodovodního potrubí se provádí podle mnoţství inkrustací tak, 

aby nedocházelo ke zmenšování průtočného profilu potrubí a tím ke sníţení tlaku 

pod potřebné hodnoty, stanovené ČSN 75 5401, resp. ČSN 73 0873. 

 

Přechody vodních toků – stav přechodů vodních toků by se mělo kontrolovat čtvrtletně 

a vţdy po velké vodě. Zjištěné závady v opevnění břehů a nedostatečném krytí potrubí, 

ve stavu kotevních bloků a uloţení potrubí a přechodů po mostových konstrukcích se musí 

odstranit ihned. Závady v uloţeném potrubí (povolené matky závěsů, prasklé závěsy apod.) 

se musí ihned odstranit. 

 

4.3.2 Přípojky, domovní rozvody 

Obsluha a údržba potrubí a uzávěrů vodovodních přípojek se provádí jako u šoupátek, 

podle mnoţství vody odebíraného spotřebitelem se měsíčně aţ čtvrtletně kontroluje funkce 

vodoměrů (podle moţnosti se spojí s odposlechem úniku v nočních hodinách). Vodoměry 

se vyměňují podle potřeby, nejméně však v intervalech daných cejchovními předpisy. 

 

Je nutné kontrolovat povrch území nad potrubím nejlépe před zimním obdobím a po něm, 

dále po vydatných deštích a ţivelných pohromách. Zjištěné závady se musí hned odstranit. 

Musí se obnovovat ochranné nátěry nezakrytých potrubí. Izolace potrubí nezakrytého 
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zeminou (v šachtách, na přechodech, po motorových konstrukcích apod. je nutno udrţovat 

neporušené, aby chránily proti povětrnostním vlivům a korozi.  

 

U nezakopaných armatur je ţádoucí obnovovat ochranné nátěry, vadné armatury se musí 

podle povahy poškození opravit nebo vyměnit. Kontrola těsnosti vřeten šoupátek 

protočením se také musí provádět, u hlavních řadů se doporučuje jednou za rok, pokud 

kvalita vody nebo uzávěru nevyţádá protočení častěji. 

 

U přípojek a domovních rozvodů je nutné dodrţovat nepsaná pravidla při úpravě terénu, 

kde jsou uloţeny domovní přípojky, udrţovat přes zimní období dostatečnou teplotu, 

aby nemohlo dojít k roztrţení potrubí či domovních přípojek – únik velkého mnoţství 

vody – znečištění nemovitosti, dodrţení platné legislativy, neexperimentovat 

a neparazitovat na distribučním systému – napouštění si vlastních studní, nebo propojení 

vlastní studny s vodovodem – poškození kvality vody – ohroţení odběratelů na síti 

(zanesená studna, škodlivá voda ve studni apod., nahlášení zvýšeného odběru v určitém 

místě – poţár, poţární cvičení atd.) 

 

Zdravotní bezpečnost pitné vody mohou rovněţ ohrozit vodovodní přípojky. Měla by být 

dodrţována alespoň opatření typu: 

 Osazení zpětných klapek za kaţdý vodoměr na přípojce a je nutné věnovat 

pozornost údrţbě. 

 Hlídat talkovou hladinu teplé vody, aby nedocházelo k průniku do studené pitné 

vody ve vodovodní síti. 

 Provádět pravidelnou kontrolu kvality vody u rozsáhlých vnitřních rozvodů. 

 

Po jakékoliv montáţi a stavbě musí být propláchnuto a desinfikováno potrubí a objekty 

a odstraněny příp. zbytky po montáţích a stavbě. Nálezy závad při komplexních zkouškách 

musí být před uvedením do zkušebního provozu bezpodmínečně odstraněny, a to hlavně 

závady na nádrţích plněných vodou, v prostupech plněných nádrţí případné průsaky 

a netěsnosti. 

 

Lokalizace skrytých poruch – odposlechem přístroji na snímání šumů na šoupatech 

a armaturách nebo přímo na potrubí, nebo pouţitím snímačů šumu. Pro dohledání poruchy 

se pouţívají korektory a půdní mikrofony. 
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4.3.3 Zhodnocení 

Nejnebezpečnějším rizikem narušení potrubí můţe být průnik bakterií do dodávané pitné 

vody, coţ můţe působit negativně na zdraví lidu v podobě vzniku nemocí typu ţloutenka 

nebo úplavice a salmonela. Pitná voda má velkou schopnost absorbovat do sebe velice 

rychle řadu různých látek nebo technologickou nekázní při provozování sítě a opravě 

poruch na zařízení. Proto se jeví jako nutné: 

 Dodrţovat zásady moţnosti dechlorace a proplachu kaţdého samostatného úseku 

vodovodní sítě 

 Při porušení řadu vţdy před zpětným uvedením do provozu je nutné provést účinný 

proplach porušeného úseku a kontrolu přítomnosti volného Cl2 ve vodě s pomocí 

mobilního testovacího zařízení 

 Pokud vzorek vody nevykazuje přítomnost Cl2, je nutné provést prostřednictvím 

mobilního zařízení dechloraci při neuzavření vodovodních přípojek do plného 

uzavření a do hodnoty stanovené příslušným technologem. Současná legislativa 

nestanovuje pro provozovatele vodovodů povinnou dolní mez přítomnosti Cl2, 

ale jen její maximální hodnotu na úrovni 0,3 mg.l
-1

. Zákon by měl proto stanovit 

minimální mez udrţování volného chlóru pro bezpečnost distribuované vody. 

 Zajistit kontinuální měření hodnot. 

 Je však nutné uvést, ţe při porušení zařízení umístěného v zemi, není moţné 

zabránit kontaminaci dezinfekčního prostředí vnitřních stěn trubních řadů. 

 Monitoring – hydrodynamických charakteristik, průtoku a kvality vody, sledování 

ztrát vody narušení místních podmínek uloţených trub – zvýšené namáhání, vodní 

pukliny atd. 

 Pravidelná kontrola trub umístěných na venkovním prostranství – povětrností vlivy. 

 Pravidelná kontrola zemních prací a ukládání trub do země. 

 Odborný dohled nad prováděním prací. 

 Zkoušky těsnosti trub. 

 

4.4 Nouzové (náhradní) zásobování pitnou vodou 

Lidé jsou v dnešní době zvyklí, ţe otočí kohoutkem a natočí si vody, kolik chtějí. Jenomţe, 

co se stane, kdyţ vlivem poruchy, havárie, opravy nebo úmyslným činem člověka dojde 

k znehodnocení a zastavení přísunu vody? Pro tyto účely slouţí nouzové zásobování 

vodou, jehoţ úkolem je v takovéto situaci zajistit občanům dodávku vody jiným způsobem. 
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Diplomová práce se v této části zabývá ochranou a zajištěním pitné vody pro spotřebiště 

v případě, ţe bude vodní dílo Šance nebo úpravna vod Nová Ves mimo provoz. 

 

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

41658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001. Nouzové zásobování vodou se provádí pro 

obnovení funkce běţného zásobování pitnou vodou, pokud nelze zajistit zásobování 

obyvatel pitnou vodou v rámci běţného zásobování z vodovodů pro veřejnou potřebu nebo 

formou individuálního zásobování. [30] 

 

Nouzové zásobování pitnou vodou je součástí havarijních plánů a obsahuje opatření pro 

řešení situací vzniklých v důsledku: 

 Extrémního sníţení nebo zvýšení vodní hladiny ve zdroji vody, extrémního 

zhoršení kvality vody ve zdroji či extrémního poškození vodního zdroje. 

 Přerušení dodávky elektrického proudu. 

 Závaţného porušení vodovodního potrubí, vodojemů, úpraven vod, čerpacích stanic 

a dalších zařízení vodovodů či nedostatku provozních hmot. 

 Jiných závaţných zásahů do vodovodů. 

 

4.4.1 Zdroje vody pro nouzové zásobování vodou 

Zdroje podzemních vod 

Pro účely nouzového zásobování vodou se přednostně pouţívají zdroje podzemních vod, 

zejména vertikální jímací objekty (šachtové a vrtané trubní studny), zřízené a vystrojené 

k jímání podzemních vod hlubšího oběhu. Lze vyuţít i horizontální jímací objekty (zářezy, 

pramenní jímky, galerie, štoly) a kombinované jímací objekty (šachtové studny 

a horizontální sběrači). 

 

Základem systému nouzového zásobování vodou Severomoravských vodovodů 

a kanalizací Ostrava a.s. je odběr pitné vody ze zdrojů, které jsou upravované a rozváděné 

jednou z nejrozsáhlejších vodárenských soustav v ČR a tím je Ostravský oblastní vodovod. 

Pokud tedy dojde k zamoření celé vodovodní sítě, slouţí pro nouzové zásobování vodou 

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

upravovat. Plošná síť podzemních zdrojů pitné vody pokrývá prakticky celé území 
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působnosti SmVaK a jejich kapacita je dostatečná pro pokrytí potřeby obyvatelstva. 

A to alespoň v nouzových denních dávkách. 

 

Zdroje povrchových vod 

Zdroje povrchový vod, tj. odběry z vodárenských nádrţí nebo odběry z vodotečí, stejně 

jako břehové infiltrace, mohou být do seznamu zdrojů NZV zařazeny výjimečně v případě, 

ţe krytí potřeb v území nelze zajistit zdroji podle předchozího typu zdroje zásobování – 

stávajícími nebo nově zřízenými. Podmínkou zařazení zdroje povrchové vody do seznamu 

zdrojů NZV je provedení opatření na příslušné úpravně vody, kterým se zajistí poţadovaná 

jakost a mnoţství vody v krizové situaci s přihlédnutím k předpokládanému zhoršení 

jakosti surové vody v nádrţi v důsledku mimořádné události, tj. potřebná eliminace sníţené 

odolnosti zdroje. 

 

Moţnost náhrady vodního díla Šance je moţné provést částečně z kruţberské části OOV 

z nádrţe Kruţberk (ÚV Podhradí) a nádrţe Morávka (ÚV Vyšní Lhoty). Zdroj kapacitně 

a po úpravě kvalitativně plně pokrývající potřeby a poţadavky části regionu, umoţňující 

i napojení dalších oblastí. 

 

Na hromadném zásobování se dále mohou podílet místní zdroje. Například v Ostravě je 

provozováno 8 místních zdrojů, jeţ jsou sledovány obdobným způsobem jako zdroje OOV. 

V okrese Karviná jsou vyuţívány pouze 3 místní zdroje, z nichţ jsou vzorky odebírány ke 

kompletnímu rozboru 1x ročně. Vzorky vody jsou odebírány v souladu s ČSN ISI 5667-5. 

Laboratorní analýzy, s výjimkou radiologických ukazatelů, provádějí státem akreditované 

hygienické laboratoře jednotlivých stanic (KHS Ostrava, OHS Karviná). 

 

4.5 Globální návrh snížení stávajících rizik a jejich ekonomická 

náročnost 

 

Uvedené skutečnosti v předchozích kapitolách poukazují na následující silné a slabé 

stránky řešeného vodárenského systému. 

 

Za silnou stránku je považována: 

 Vyhovující jakost pitné vody z vodovodů pro veřejnou potřebu. 

 Vyuţívání kvalitní povrchové vody pro vodárenské systémy. 
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 Vícestupňový systém ochrany zdrojových oblastí pitné vody. 

 Koncepční plánování rozvoje vodovodů a kanalizací. 

 Volné kapacity ve zdrojích pitné vody, které mohou být vyuţity k dodávkám vody 

do nedostatkových území. 

 

Slabými stránkami jsou: 

 Nedostatečné finanční nástroje k zabezpečení obnovy infrastruktury vodovodů, 

kanalizací a čistíren odpadních vod pro zajištění trvalé udrţitelnosti investic. 

 Neúplné a neadekvátní uplatňování principu „uţivatel platí“ za vyuţívání vodních 

zdrojů a za nakládání s vodami. 

 Pomalá realizace projektů na ochranu před povodněmi. 

 Pomalé přizpůsobování se negativním účinkům sucha. 

 Předimenzovaný distribuční systém, ve kterém se prodluţuje doprava vody a hrozí 

i její druhotné znečištění. 

 Budování čističek odpadních vod pod celorepublikovým průměrem. 

 

Komentář k silným a slabým stránkám 

V oblasti povodí Odry je na vodovody pro veřejnou potřebu napojeno kolem 96 % 

obyvatel a specifická spotřeba činí pouze 92 l/obyvatele a den, coţ je pod celostátním 

průměrem. Na kanalizaci a čistírnu odpadních vod (ČOV) je napojeno jen 70 % obyvatel 

povodí. Průmyslové objekty pro své potřeby odebírají ročně cca 90 mil. m
3
 vody, 

především z povrchových zdrojů. 

 

Plán povodí Odry vyhodnotil, ţe z celkového počtu 120 útvarů povrchových vod 

je 52 útvarů ve vyhovujícím stavu, 18 útvarů v potenciálně nevyhovujícím a 50 útvarů 

v nevyhovujícím stavu. Pokud jde o povrchové stojaté vody, z celkového počtu 8 útvarů 

bylo vyhodnoceno 6 útvarů s vyhovujícím ekologickým potenciálem a 2 útvary 

s potenciálem nevyhovujícím. 

 

Do roku 2050 se očekává opět nárůst spotřeby vody a to aţ o 20 % oproti dnešku. Povodí 

Odry takovýto poţadavek je schopno zabezpečit, ale vyskytuje se zde hrozba v poslední 

době často předpovídaných klimatických změn. Nabídkou vodního hospodářství jsou 

lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod. Je však nutné uvést, ţe zřizování nových 

akumulačních prostor pro období plánovaného cyklu do roku 2027 se neuvaţuje. Povodí 
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Odry jen uvádí lokality, které by měly budoucím generacím zajistit moţnost dostatečných 

vodních zdrojů. Jedná se o Nové Heřminovy na řece Opavě, Spálov na Odře, Spálené 

na Opavici, a Horní Lomná na Lomné v Moravskoslezském kraji. 

 

Cenová politika uplatňována v souladu se zákonem o vodách a zákonem o vodovodech 

a kanalizacích a zákonem o cenách zakládá pro uţivatele vody v oblasti povodí Odry 

dostatečné podněty k efektivnímu uţívání vodních zdrojů a výnosy z plateb 

za vodohospodářské sluţby spolu s dotacemi z veřejných zdrojů přispívají k dosaţení 

environmentálních cílů a poskytování kvalitních a komplexních vodohospodářských 

sluţeb. 

 

Je však nutné uvést, ţe platby za vodohospodářské sluţby, které rostou a k roku 2015 

prostřednictvím vodného a stočného se budou pohybovat na úrovni téměř 2 % čistého 

příjmu domácnosti, coţ bude maximální hranice sociální meze doporučené Evropským 

společenstvím. Proto i nadále bude nutné hledat prostředky v národních zdrojích 

a v prostředcích Evropské unie. 

 

Posílení silných a eliminace slabých stránek 

Základním východiskem pro splnění a posílení výše uvedených silných stránek a pro 

eliminaci slabých stránek řešeného vodárenského systému je Plán oblasti povodí Odry. 

Plán oblasti povodí Odry je dán Rámcovou směrnicí, zákonem o vodách, vyhláškou 

o plánování v oblasti vod a Plánem hlavních povodí ČR. 

 

Především Plán oblasti povodí Odry musí zavádět opatření pro dosaţení dobrého stavu 

vod, pro distribuci vod. K tomu je nutná, a v plánu se musí promítnout, analýza rizik 

ohroţujících vodárenský systém, je nutné odstraňovat nejistoty v procesu plánování, uvést 

a realizovat opatření k eliminaci rizik, provádět monitoring a revize plánu, vyhodnocovat 

cíle, které byly stanoveny. 

 

Zdrojem vod pro úpravu na vodu pitnou jsou v Ostravském oblastním vodovodu vodní 

díla, ta musí prostřednictvím svých manipulačních řádů zajistit a dohlíţet na vysokou 

míru bezpečnosti a spolehlivosti provozu vodních děl, která podmiňují poskytování 

vodohospodářských sluţeb, zejména pak přehrad, jezů a jiných vodních děl umoţňujících 

vzdouvání a akumulaci vody, při návrzích vodních děl dohlíţet na respektování zásad 
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platné legislativy (v současné době např. vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických 

poţadavcích pro vodní díla ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb., ČSN 75 2410 – Malé vodní 

nádrţe). Opatření na omezení negativních účinků povodní a jiných mimořádných událostí 

spadají taktéţ do manipulačních řádů na rozhodujících údolních nádrţích. Manipulační řád 

pro vodní dílo Šance podrobně řeší postup při povodních, problematice klimatických změn 

jako byla zmiňována hrozba sucha, uţ však není věnována taková pozornost. Vodní dílo 

Šance má také vypracovaný plán krizové připravenosti. 

 

Úpravny vod řeší svou spolehlivost provozu, technické poţadavky, mimořádné události 

ve svých provozních řádech a v  plánech krizové připravenosti. 

 

Co se týče preventivních opatření pro vznik mimořádné události, je nutné uvést, ţe se musí 

vytvářet nejen pro vznik jedné mimořádné události, ale i jejich kombinaci nebo jejich 

synergický účinek. Například povodeň, která zvedne hladiny řek a zaplaví záplavová 

území, můţe také způsobit vyplavení chemického závodu, to můţe vést k úniku 

nebezpečných látek, následně ke kontaminaci zdrojů pitné vody, coţ můţe mít dopady na 

ţivotní prostředí, a poškození zdrojů pitné vody můţe být vratné či nevratné. Rizika 

uvedená v kapitole 3 ohroţují nejen technicko-provozní podmínky provozování veřejných 

vodovodů a kvalitu pitné vody, ale mají také negativní dopad na ţivoty a zdraví lidí, 

ţivočichy, ţivotní prostředí, odvětví závislá na pitnou vodu, jako je třeba potravinářský 

průmysl. Uvedená rizika tak ohroţují veřejnou infrastrukturu, proto je zde nutné zmínit 

ochranu kritické infrastruktury. 

 

Ochranou kritické infrastruktury se rozumí programy, aktivity a interakce vlád, vlastníků, 

operátorů a majitelů (stakeholders) k ochraně jejich KI. [31] V České republice se pro 

ochranu kritické infrastruktury buduje systém krizového řízení a krizových plánů pro 

zajištění ochrany. Smyslem krizových plánů je určení potenciálních krizových stavů, 

rizikových situací a jejich zpracování musí vycházet zejména z platné legislativy, kterým 

je krizový zákon č. 240/2000 Sb., zákon o integrovaném záchranném systému č. 239/2000 

Sb., zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy č. 241/2000 Sb. a jiné. Krizové 

plány se musí revidovat, aktualizovat a musí být prakticky prověřovány. Základním 

nástrojem krizové připravenosti je krizové řízení. Rizikových situací ve vodním 

hospodářství je velká řada, ať uţ se jedná o povodně, poškození nebo znečištění vody 

určené pro výrobu pitné vody, krize v distribuční sítí nebo v čištění odpadních vod, 
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nedbalost uţivatelů, kteří mohou vodu kontaminovat. Z těchto skutečností vyplývá, 

ţe příprava na krizové situace je důleţitým prvkem také vodního hospodářství. 

 

Zabezpečování nouzového zásobování vodou za mimořádných nebo krizových situací řeší 

Plán oblasti povodí Odry v souladu s Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a Krizovými 

plány Moravskoslezského a Olomouckého kraje, krizové plány obcí, plány krizové 

připravenosti, například Plán krizové připravenosti Severomoravských vodovodů 

a kanalizací Ostrava, a.s. Plány krizové připravenosti obsahují vymezení působnosti 

a odpovědnosti v době krize, charakteristiku předmětu podnikání, stanovený systém řízení 

organizace za krizového řízení a havarijní připravenost. Dále obsahují výčet a analýzy 

krizových ohroţení, které mohou způsobit významné škody, jsou zde popsány zásady pro 

krizové ohroţení, které mohou způsobit významné škody, jsou zde popisovány zásady pro 

pouţívání plánu krizové připravenosti. 

 

Povodně jsou rovněţ řešeny povodňovými plány, jakou jsou Povodňový plán 

Moravskoslezského kraje, Povodňový plán Olomouckého kraje, povodňové plány obcí. 

 

4.5.1 Investiční náklady a ekonomická návratnost 

Investování, opatření a rekonstrukce vodárenských systémů je jedním ze základních 

kamenů vodohospodářského podnikání, neboť náklady na odstranění poruch jsou mnohem 

větší neţ preventivní opatření. Trvalé a neustálé investování do systémů je nutností, je však 

nutné sledovat také ekonomickou návratnost opatření. Sniţování provozních nákladů na 

výrobu a distribuci pitných vod ke spotřebiteli je jednou z moţností, jak nalézt prostředky 

na další investice. Kaţdá součást vodárenského systému by měla mít stanoveny priority 

investování pro svou působnost. Důleţitými ukazateli bude stáří trub, poruchovost, 

materiál, ze kterého je zařízení vyrobeno, nároky na distribuční řad atd. Investiční náklady 

jsou uvedeny především pro vodní dílo Šance, pro úpravnu vod Nová Ves 

a pro Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

 

Co se týče ochrany před povodněmi, celkově je navrhováno výdaje ve výši 2,034 mld. Kč, 

z toho na vodním díle Šance pro převedení extrémních povodní má činit náklad ve výši 

560 mil. Kč, z toho 60 mil. Kč se počítá na opravy drenáţe levého zavázání na vodním díle 

Šance. Investorem záměru je Povodí Odry, státní podnik s účastí dotačního programu Mze 
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129120 „Podpora prevence před povodněmi II“. Modernizace spočívá v provedení nového 

bočního přelivu na pravém břehu, skluzu a vývaru pro převedení extrémních povodní. 

S tím budou spojené stavební zásahy a změny v umístění provozního střediska, bude 

upravena koruna hráze a vlnolam. Ve stavbě jsou zahrnuty také potřebné komunikace, 

rozvody sítí, osvětlení, zabezpečení díla, přenosy, modernizací projde i technologické 

zařízení. Stavba má být zahájena v tomto roce. Vodní dílo však bude schopné zajišťovat 

všechny svoje funkce s evropským standardem bezpečnosti.  

 

Na úpravně vod Nová Ves se v současnosti neplánuje ţádná rekonstrukce, modernizace 

vybavení. V roce 2008 proběhla rekonstrukce praní filtrů s investičními náklady 1,52 mil. 

Kč.  Akumulační nádrţ v úpravně vod je dvoukomorová, kaţdá nádrţ má obsah 4400 m
3
. 

Pokud by došlo ke kontaminaci vody v akumulační nádrţi, je nutné celou nádrţ vypustit 

coţ činí 8800 m
3
, je nutné také zajistit vyčištění dané vody a bude záleţet na její 

kontaminaci a látce, která ji kontaminovala. Cena za vypouštěnou vodu se pohybuje 

v provozních nákladech přibliţně na 88 000 Kč. Do této ceny nejsou započítány náklady 

na čištění a dekontaminaci celé nádrţe a popřípadě vodovodního řadu ke spotřebitelům. 

Započítání všech nákladů spojených s vypouštěním akumulační nádrţe činí dva aţ tří 

násobek ceny. Zabezpečení mechanickými i elektrickým zařízením pro takové objekty činí 

přibliţně 50 000 Kč, coţ nečiní ani náklad výroby pouze kontaminované vody. Z výše 

uvedeného plyne, ţe levnější je zajištění objektů proti vniknutí nepovolaným osobám. 

Druhým zásadním faktorem je důleţitost a význam dané akumulační nádrţe pro systém 

zásobování pitnou vodou. Na čerpací stanici se neplánuje ţádná rekonstrukce 

a modernizace. 

 

Největší vodárenskou společností na Moravě a ve Slezsku jsou Severomoravské vodovody 

a kanalizace Ostrava a.s. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. plní funkci 

uţivatele a investora vodohospodářské infrastruktury. Na rozdíl od pouhých dodavatelů 

vody je tato společnost zodpovědná také za stav úpraven vod, čistíren odpadních vod 

a všech vodovodů a kanalizací. 

 

Společnost SmVaK za posledních 5 let investovala zhruba 1,15 miliard Kč do kanalizací 

a čistíren odpadních vod. Dalších přibliţně 260 mil. Kč firma vynaloţila na úpravny vod 

a bezprostřední zajištění vyšší kvality rozváděné vody. Tyto investice byly směřované 
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uţ i pro zajištění vysoké kvality pitné vody také pro situace, kdy surová voda 

ve vodárenských nádrţích vykazuje výrazně zhoršenou aţ havarijní kvalitu. 

 

Jak bylo uvedeno, společnost SmVaK se snaţí modernizovat úpravny vod. Například 

za 13,5 mil. Kč vybudovala nový technologický stupeň úpravy na úpravně Nová Ves 

u Frýdlantu n. Ostravicí. Jedná se o speciální úpravu vody lamelovou sedimentací, která 

má zvýšit účinnost úpravy surové vody na vodu pitnou při povodňových stavech, kdy 

dochází k výraznému zvýšení zákalu. Tento technologický stupeň byl předřazen před 

pískovou filtraci. 

 

Další investicí, jejímţ úkolem je udrţení plynulosti v zásobování obyvatel pitnou vodou 

v krizových stavech, byla výstavba čerpací stanice v Dobré, která stála 10 mil. Kč 

a v případě havarijní situace na nádrţi Morávka nebo na úpravně vody Vyšní Lhoty 

nahrazuje chybějící vodu z úpravny vod Nová Ves a pomáhá tak zamezit přerušení 

zásobování obyvatel pitnou vodou. 

 

Délka vodovodní sítě ve správě a majetku společnosti SmVaK představuje více neţ 

4 900 km, délka vodovodních přípojek činí 842 km a jejich počet přesáhl 120 tisíc. 

Na veřejný vodovod je dnes napojeno přes 737 tis. obyvatel, coţ je přibliţně 86 % 

z celkového počtu všech obyvatel. Produkovaná pitná voda je na vysoké kvalitativní 

úrovni a trvale vyhovuje nárokům pro přípravu kojenecké stravy. Další neméně důleţitou 

činností této společnosti je odvádění a čištění odpadních vod. Počet obyvatel napojených 

na veřejné kanalizace ve správě společnosti je více neţ 500 tis. obyvatel, coţ představuje 

téměř 59 % z celkového počtu obyvatel daných oblastí. Délka kanalizační sítě je přibliţně 

1 300 km, počet kanalizačních přípojek činí více jak 36 tisíc o celkové délce 311 km. 

Společnost provozuje celkem 62 čistíren odpadních vod. Průměrná denní spotřeba 

na domácnost byla 92 litrů. 

 

Mnoţství poruch v distribuční síti se průměrně sniţuje, coţ zapříčiňuje navyšování nákladů 

na provoz vodovodů. Náklady na opravy a údrţby se tak sniţují nebo jsou stejné. Dochází 

pouze k navyšování poruch v šachtách, které se významně přibliţují, některé i přesahují 

dobu jak plánované, tak i reálné ţivotnosti. Náklady na vybudování nových šachet jsou 

rozsáhlé v rozmezí 150 aţ 800 tis. Kč za metr šachty, z toho vyplývá, ţe je není moţné 

jasně specifikovat, a tak zde nejsou vyhodnoceny. 
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Velké ztráty přinášejí úniky a průsaky vody v netěsnícím, prasklém, poškozeném 

nebo jinak narušené celistvosti trub a zařízení, které jsou součástí distribuční sítě. 

Ve společnosti SmVaK a.s. je podíl ztrát vody na jejím vyuţití 10,5 % z celkového 

objemu, ztráty tak činí za rok 2009 celkem 7160,475 tis. m
3 

z celkového objemu 

68 195 tis. m
3
, které bylo vyrobeno. Cena vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2011 

činí dohromady 61,05 Kč/m
3
 (vodné 32,08 Kč/m

3
, stočné 28,97 Kč/m

3
). Východiskem pro 

kalkulaci vodného a stočného na rok 2011 byl vývoj nákladů (zvýšení cen surové vody 

o 7 %, zvýšení cen chemikálií, elektrické energie, sluţeb atd.) a dále také potřeby 

financování plánu investic společnosti a plánu financování obnovy infrastruktury majetku 

daného zákonem. Ztráta na ušlém zisku společnosti, při započítání ceny vody spotřebiteli, 

která unikla a nebyla vyfakturovaní, činí asi 45,5 mil Kč, výrobní cena vody se pohybuje 

okolo 10 Kč/m
3
 vody, z toho vyplývá, ţe ztráta je cca 7,6 milionu Kč. 

 

Moţným opatřením sníţení ztráty vody je vybudování zařízení dálkového přenosu 

pro monitorování řízení na vodovodním řadu. Toto zařízení slouţí k zasílání pravidelných 

informací o průtoku vody za určitý interval. Cena takového zařízení činí kolem 20 tis. Kč 

za předpokladu, ţe není nutná další stavební úprava a změna stávajících armatur. Zařízení 

je napájeno mobilní baterií, která se musí pravidelně dobíjet, neboť většina těchto 

monitorovacích míst je v rozsáhlém volném území a není tam zdroj elektrické energie. 

Také je moţné vyuţít stávajících objektů, kde přívod energie je a je, ale musí tam být 

správné zařízení, na které je moţné zařízení přenosu připevnit. Cena takového zařízení 

se pohybuje rovněţ okolo 20 tis. Kč. Další moţností je vybudování nového zařízení 

(elektroinstalace nebo nové šachty nebo rozšíření stávající šachty, pořízení nové armatury 

atd.), kdy cena činí 250 aţ 500 tis. Kč. 

 

Návratnost těchto investičních nákladů činí v případě monitorovacího zařízení dálkového 

přenosu, ceně zařízení 20 000 Kč, při ztrátách 1 l/s vody, amortizaci nákladů vynaloţených 

na monitorovací zařízení 25 dní, v případě ceny vody fakturované je to za 5 dní. Při úniku 

2 l/s je návratnost nákladů 2x rychlejší. Vybudování zařízení o ceně 500 000 Kč 

je amortizace nákladů přibliţně za 1,5 roku v případě úniku 1 l/s vody. Vybudování přináší 

také efekt pro ušetření personálu, který by musel objíţdět všechny vesnice a zjistit průtok 

a aţ další den by byly vyhodnoceny ztráty a také přináší přesnost vytipování úseku 

moţných ztrát. 
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Náklady vynaloţené na vybudování trubního vedení se uvádí různé od podloţí, místa 

umístění, způsobu pouţití techniky. Například stavba vodovodu v intravilánu v paţené 

nezpevněné rýze pro profil DN 200 mm činí za materiál PVC 3 400 Kč za běţný metr, 

za polyethylenové pevnostní trubky je cena 3 700 Kč za běţný metr, za materiál tvárné 

litiny s vnější ochranou je cena 5 300 Kč za běţný metr. Ceny jsou stanoveny na základě 

poţadavku, ţe hloubka krytí nad potrubím bude okolo 1,5 m, obsyp nad potrubím 30 cm, 

loţe bude z písku asi 10 cm. V ceně jsou započteny zemní práce, potrubí, tvarovky, 

armatury. Pro poloţení běţného úseku asi 1 km trub z litiny pak cena činí okolo 

5,3 milionu Kč.  

 

Pro rok 2011 má společnost SmVaK v plánu investovat 530 mil. Kč. Do úpraven vod 

a zvýšení kvality přiváděné vody je plánováno na tento rok investovat 70 mil. Kč. Největší 

investicí, kterou společnost vynaloţí pouze z vlastních prostředků, je rekonstrukce 

vodovodního přivaděče Krásné Pole – Karviná a dokončovací práce na rekonstrukci střešní 

části haly filtrů v úpravně vody Podhradí u Vítkova. Investice do této úpravny budou 

pokračovat technologickou rekonstrukcí procesu filtrace a vápenného hospodářství. 

 

Provozování veřejných vodovodů je spojeno s investičními náklady, které nejsou malé, 

a proto se správné investování musí stát jedním z prvořadých úkolů vodohospodářských 

společností. Vybudování nápravných nebo ochranných opatření se pohybuje v řádech 

milionů korun, které se společnostem vracejí v období přibliţně pěti let. Únik 10,5 % 

z vyrobené vody je významným faktorem pro ekonomické a investiční řešení. Je nutné 

zajistit, aby nedocházelo při realizaci investic k navyšování cen nebo k jiným 

komplikacím, coţ musí být spojené s kladením důrazu na pečlivou přípravu investičních 

záměrů, které také posoudí návratnost dané investice. 
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Závěr 
Cílem diplomové práce bylo určit a specifikovat rizika při provozování veřejných 

vodovodů zvoleného vodárenského systému, navrhnout opatření k eliminaci těchto rizik, 

uvést investiční náklady navrţených opatření a naznačit jejich ekonomickou návratnost. 

Dále bylo cílem poukázat na silné a slabé stránky vodárenských systémů, poukázat 

na důleţitost krizového plánování v rámci vodárenských soustav.  

 

Rizika jsou v diplomové práci rozdělena od vybraného zdroje vody, kterým bylo vodní dílo 

Šance, přes úpravnu vod Nová Ves ve Frýdlantu nad Ostravicí aţ po rizika v distribuční 

síti. Kaţdá z těchto oblastí má samostatně stanovená rizika. Vybrané rizika jsou blíţe 

rozepsány a poukazují na moţnost vzniku rizikových událostí. V diplomové práce jsou 

také uvedeny návrhy a opatření pro jejich úplnou nebo částečnou eliminaci. 

 

Diplomová práce na základě vytipovaných a zhodnocených rizik a na základě zhodnocení 

situace v České republice a ve světě poukázala především na silné a slabé stránky 

vodárenských systémů, a v práci jsou uvedeny východiska pro splnění a posílení silných 

stránek a pro eliminaci slabých stránek řešeného vodárenského systému. 

 

Bylo poukázáno na to, ţe plány ve vodním hospodářství musí zavádět opatření pro 

dosaţení dobrého stavu vod, pro zajištění distribuce vod. K tomu je nutné, a v plánech se 

musí promítnout, analýza rizik ohroţujících vodárenské systémy, je nutné odstraňovat 

nejistoty v procesu plánování, uvést a realizovat opatření k eliminaci rizik, provádět 

monitoring a revize plánů, vyhodnocovat cíle plánů, které byly stanoveny. Práce také 

poukázala na to, ţe v plánech vodního hospodářství je stále ještě opomíjena otázka 

klimatických změn spojená s hrozbou sucha, kdy tato oblast v plánech není dostatečně 

analyzována a řešena. 

 

Rizika uvedená v kapitole 3 ohroţují nejen technicko-provozní podmínky provozování 

veřejných vodovodů a kvalitu pitné vody, ale mají také negativní dopad na ţivoty a zdraví 

lidí, ţivočichů, na ţivotní prostředí, odvětví závislá na pitnou vodu. Uvedená rizika tak 

ohroţují veřejnou infrastrukturu, proto není opomenuta problematika ochrany kritické 

infrastruktury. V České republice se pro ochranu kritické infrastruktury buduje systém 

krizového řízení a krizových plánů pro zajištění ochrany. Smyslem krizových plánů 

je určení potenciálních krizových stavů, rizikových situací a jejich zpracování musí 
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vycházet zejména z platné legislativy. Rizikových situací ve vodním hospodářství je velká 

řada, ať uţ se jedná o povodně, poškození nebo znečištění vody určené pro výrobu pitné 

vody, krize v distribuční sítí nebo v čištění odpadních vod, nedbalost uţivatelů, 

kteří mohou vodu kontaminovat. Diplomová práce proto zdůraznila, ţe příprava na krizové 

situace je důleţitým prvkem také vodního hospodářství. 

 

Diplomová práce uvedla rovněţ investiční náklady na preventivní opatření a údrţbu pro 

zvolený vodárenský systém. Investiční náklady jsou uvedeny především pro vodní dílo 

Šance, pro úpravnu vod Nová Ves a pro Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s., která je největší vodárenskou společností na Moravě a ve Slezsku a plní 

jak funkci uţivatele, tak funkci investora vodohospodářské infrastruktury. 
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