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Anotace 

Zowada, Václav. Zvýšení bezpečnosti nouzového zásobování vodou při vzniku 

mimořádné události velkého rozsahu. Diplomová práce. Ostrava: Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava. 2011. 

 

Zásobování pitnou a požární vodou ve standardních podmínkách a za krizových 

situací lze považovat za základní význam veřejných vodovodů. Obzvlášť při nedostatku vody 

ve zdrojích a nízké hydraulické účinnosti je obtížné zajistit nouzovou dodávku pitné a požární 

vody pro obyvatelstvo, objekty kritické infrastruktury, požární zabezpečení měst a ty, kteří 

jsou na dodávce tlakové vody z vodovodní sítě existenčně závislí. Diplomová práce rozebírá 

jednotlivé faktory snižující úspěšnost nouzového zásobování vodou. Získané poznatky jsou 

poté zohledněny při posuzování distribučního systému vodovodní sítě města Třinec. Součástí 

je návrh, jak docílit zlepšení současného stavu. 
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Zowada, Václav. Increase of Safety of Emergency Water Supply in the Case of Large-

Scale Extraordinary Event. Thesis. Ostrava: Vysoká škola báňská – The Technical University 

of Ostrava. 2011. 

 

 The supply of fresh water and fire water under normal conditions and in emergency is 

considered to be of the basic purpose of public water mains. It is hard to provide an 

emergency supply of fresh and fire water under given pressure for inhabitants, objects of 

emergency infrastructure, fire security and those who are inherently dependent on the supply 

of water from the water supply system mainly in case of lack of water in the sources and its 

low hydraulic efficiency. This thesis analyses various factors which reduce the success of 

emergency water supply. The findings gained are then taken into consideration in assessing of 

the water supply system in the town of Třinec. A suggestion of how to improve the present 

situation is also a part of this work. 
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1 Úvod 

Přístup k pitné vodě je na naší zeměkouli nerovnoměrný. Mnoho lidí ve světě trpí 

jejím nedostatkem a tento počet se bude přes mnohá úsilí ostatních národů velmi 

pravděpodobně zvyšovat. V České republice je trend naštěstí opačný. V posledních letech se 

každoročně zvyšuje podíl zásobených obyvatel vodou z vodovodní sítě, čímž roste její 

složitost a významnost a zvyšuje se požadavek na její bezproblémový chod. 

I v následujících letech bude muset vodní hospodářství čelit rizikům, které by mohly 

vést až k narušení systému zásobování vodou. Například povodně mohou změnit kvalitu 

surové vody, průmyslové havárie způsobit její kontaminaci a vlivem změn klimatu může dojít 

k vysychání zdrojů. Dalším faktorem je samotný výrobně – distribuční systém, tedy komplex 

od zdrojů vod až po odběrné místo, který může vážně narušit základní požadavek na veřejné 

vodovody. Tím požadavkem je zajištění dostatečného množství pitné vody o požadovaném 

hydrodynamickém tlaku a kvalitě ve standardních podmínkách nebo krizových situacích. 

Ať už je narušeno standardní zásobování vodou z různých příčin, je vždy potřeba 

dodávat vodu nouzovým způsobem nejen pro obyvatelstvo, ale také pro nemocnice, 

potravinářské závody, požární zabezpečení apod. NZV lze zabezpečit a realizovat více 

způsoby. Bude však záležet na stupni poškození veřejné vodovodní sítě, kontaminaci zdrojů 

surové vody, ale také poškození dopravní infrastruktury apod. V prvé řadě je však preferován 

způsob využití stávající distribuční sítě, což je téma, kterým se hlavně budu v mé diplomové 

práci zabývat. 

Aby bylo možné za nepříznivých okolností co nejbezpečněji provádět nouzové 

zásobování pitnou nebo požární vodou z vodovodní sítě, je potřeba pochopit rozdíly mezi 

běžným provozem a nouzovou dodávkou vody, a také si uvědomit, jaké jsou jeho slabé 

stránky a jaký negativní dopad mohou způsobit. Dále je třeba pochopit řadu faktorů, jenž 

mohou nouzové zásobování vodou omezit, popř. zcela vyloučit. Jedním z nich jsou i ztráty 

vody jako trvalá součást provozování distribuční sítě. Nedají se sice zcela odstranit, ale 

existují způsoby, jak jejich velikost minimalizovat. Jejich přítomnost je nutné zohlednit 

v rámci krizového plánování při sestavování krizových plánů. 

V této diplomové práci popisuji, jakým způsobem je v současnosti řešeno zásobování 

prostřednictvím vodovodní sítě na Třinecku, tedy ve městě, ve kterém žiji a tudíž mi není jeho 

bezpečnost lhostejná. Nastíním, jak lze řešit mimořádnou událost vodárenské sekce a jak 

zajistit nouzové zásobování vodou. 



Cílem práce je navrhnout způsob zvýšení bezpečnosti nouzových dodávek pitné a 

požární vody pro vybrané město při potenciálním nedostatku vody ve zdrojích a současně 

nízké hydraulické účinnosti distribučního systému. 
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2 Rešerše 

 

HASÍK, O. Stavby vodovodů a kanalizací. 2. upravené vydání. Ostrava: Vysoká 

škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 2009. 134 s. ISBN 978-80-248-1984-6. [3] 

Publikace se věnuje koncepcím a výpočtům vodovodů, stavbám pro jímání a úpravu 

vod, vodojemům, tlakovým poměrům vody v síti a vodovodním přípojkám. Dále popisuje 

koncepci a výpočty kanalizací, druhy odpadních vod a způsob jejich čištění. 

 

JANOČKO, A., Ochrana zdrojů pitné vody pro nouzové zásobování obyvatelstva. 

Bakalářská práce. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 2008. 

46s. [5] 

Bakalářská práce popisuje stav ochrany vodních zdrojů pro nouzové zásobování 

vodou. Uvádí některé bezpečnostní hrozby, které mohou ohrozit zdroje pitné vody určené pro 

NZV. Je vztažena především na území Moravskoslezského kraje. 

 

KROČOVÁ, Š. Provozování distribučních sítí pitných vod. Ostrava: Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava. 2004. 84 s. ISBN 80-248-0606. [9] 

Tato publikace naznačuje hlavní směry činností ve vodním hospodářství. Významná 

část je věnována rizikovým faktorům při distribuci vod, dále požárnímu zabezpečení měst a 

obcí vodou z veřejného vodovodu a vlivu ztrát při distribuci pitné vody. 

 

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

zemědělství, Praha. 2001. [24] 

Tato směrnice upravuje jednotný postup orgánů krajů a orgánů obcí k zajištění 

nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových 

stavů Službou nouzového zásobování vodou. 

 

Zákon č. 273/2010 Sb., úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů [37] 

Zákon udává podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů, podmínky na 

ochranu podzemních i povrchových zdrojů vody. Vymezuje právní vztahy k povrchovým a 

podzemním vodám. Jsou v něm již zohledněny Směrnice EU na úseku vodního hospodářství. 
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3 Použité zkratky 

ATS  automatická tlaková stanice 

ČR  Česká republika 

DN  jmenovitá světlost 

DP  diplomová práce 

DTP  dolní tlakové pásmo 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

KI  kritická infrastruktura 

KSit  krizová situace 

MPa  mega pascal 

MU  mimořádná událost 

NZV  nouzové zásobování vodou 

OOV  Ostravský oblastní vodovod 

RDTP  rodinné dolní tlakové pásmo 

SmVaK a.s. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

TP  tlakové pásmo 

ÚV  úpravna vod 

VDJ  vodojem 
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4 Voda 

4.1 Význam vody 

Voda má význam nejen z pohledu množství kapacity a kvality, v jaké se vyskytuje 

v přírodě, ale zároveň její význam spočívá v přenosu energie a látek obsažených v jejím 

oběhovém cyklu. Voda se od pradávna řadí k vzácnému bohatství kmenů a národů. Určitě 

k tomu přispívá fakt, že člověk potřebuje vodu k životu a za celou dobu lidské existence se 

nenašel jiný způsob, jenž by důležitost vody pro přežití člověka nahradil. Rychlý rozvoj 

populace, ekonomiky a techniky sebou přinesl řadu negativních faktorů. Především 

několikanásobně rychlejší čerpání našeho bohatství, kterého si mnohdy ani nevážíme. 

Neustálým rozvojem vědy a výzkumu se občas zjišťuje, že některé doposud přijatelné látky 

obsažené ve vodě jsou podle nejnovějších studií méně vhodné, čímž narůstá požadavek na 

kvalitu pitné vody. Obecně lze říci, že kvalita surové vody se zhoršuje na většině míst na 

celém světě. Tento problém není záležitostí pouze územní či státní úrovně, ale stal se 

globálním problémem lidstva. V mnoha oblastech světa je systém přidělování vody 

korigován. I u nás můžeme pozorovat omezování spotřeby většinou v teplých letních 

měsících, kdy občanům bydlícím na vesnicích a výše položených místech klesla během 

posledních let výška hladiny podzemní vody ve studních o několik desítek sloupců vody. 

Správné nakládání s pitnou i surovou vodou nabývá globálního významu. Jak 

spotřebu, tak i další zpracování je potřeba považovat za neoddělitelnou a důležitou součást 

ochrany našich zdrojů. 

 

4.2 Voda a historie 

Již hodně dávno si naši předkové uvědomovali, že voda je základním předpokladem 

pro rozvoj civilizace. Aby mohli pít a mýt se, stavěli města v okolí řek. V období 500 a více 

let před naším letopočtem byla za čistou vodu považována voda průzračná. Čistota se 

ověřovala pouhým vizuálním sledováním a úprava byla prováděna jen za účelem zlepšení 

chutě a vzhledu. Za první dokument, který řeší kvalitu pitné vody, lze považovat starověký 

Hindský pramen starý více než 4000 let. Nařizoval lidem převařit špinavou vodu, vystavit ji 

slunečnímu záření, sedmkrát do ní ponořit horký kus mědi a poté přefiltrovat a ochladit 

v hliněné nádobě [2]. 

V 11. století perský lékař Avicenna doporučoval cestovatelům, aby vodu přefiltrovali 

přes plátno, anebo převařili. Ve zdokonalování úpravy vody ale lidstvo ve středověku 

nedokázalo udělat výraznější pokrok [2].  
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Začátkem 18. století přišel pařížský vědec Phillippe La Hire s plánem, jak zabezpečit 

pitnou vodou každou domácnost s použitím pískového filtru a cisterny na dešťovou vodu. 

V tomto období došlo k rozmachu způsobů filtrování vody. 70. a 80. léta 19. století přinesla 

významný rozvoj bakteriologie, která potvrzuje přítomnost škodlivých mikroorganismů 

způsobujících mnohé lidské a zvířecí nemoci. Toto poznání mělo za následek, že již 

v 90. letech, díky filtraci pro čištění vody, nedocházelo k tak častým nákazám. Rovněž jejich 

rozsah byl daleko menší. O pár let později se pro desinfekci vody začal využívat chlór a ozon. 

Po 1. světové válce se však mnoho Evropanů zdráhalo chlór používat, jelikož byl za války 

využíván jako chemická zbraň. Používání filtrace a chlórování ve 20. a 30. letech na 

americkém území prakticky eliminovalo epidemie hlavních vodou přenosných nákaz jako 

jsou tyfus a cholera [2]. 

V následujících letech až do současnosti dochází k neustálému zdokonalování 

možností úprav vody. Látky obsažené ve vodě jsou zkoumány a vyhodnocovány. Jsou 

stanovovány maximální přípustné hodnoty škodlivých látek, které může pitná voda 

obsahovat. Všechna tato opatření mají za snahu zvýšit kvalitu a zdravotní nezávadnost pitné 

vody. 

 

4.3 Voda a současnost 

V současné době je kladen velký důraz na to, aby se pitná voda v dostatečné kvalitě a 

kvantitě dostala k co největšímu počtu obyvatel. Z tohoto důvodu jsou využívány velké vodní 

nádrže, které mají zajistit dostatečnou kapacitu surové vody. Dochází ke zdokonalování 

úpraven vod (dále jen ÚV) a neustálému měření kvality pitné vody. Lidstvo dokáže díky 

vyspělé technologii přepravovat pitnou vodu na velké vzdálenosti, aniž by došlo k jejímu 

zhoršení pod přijatelnou mez. 

V roce 2009 bylo v ČR zásobováno pitnou vodou z vodovodů 9,73 mil. obyvatel, tj. 

92,8% z celkového jejich počtu. Zbytek obyvatel bylo zásobováno vodou z individuálních 

vodních zdrojů. Ve všech vodovodech bylo vyrobeno celkem 653 mil. m3 pitné vody. Za 

úplatu bylo dodáno (fakturováno) 504,6 mil. m3 pitné vody, z toho pro domácnosti 

328,5 mil. m3 pitné vody. Ztráty pitné vody v trubní síti dosáhly 125,1 mil. m3, tj. 19,3 % 

z vody vyrobené a určené k realizaci [18]. 
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Tabulka 1: Zásobování vodou z vodovodu v letech 1989 a 2003 – 2009 [18] 

Ukazatel
Měrná 

jednotka
1989 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Obyvatelé (střední stav) tis. obyv. 10 364 10 201 10 207 10 234 10 267 10 323 10 430 10 491

tis. obyv. 8 537 9 179 9 346 9 376 9 483 9 525 9 664 9 733

% 82,4 89,8 91,6 91,6 92,4 92,3 92,7 92,8

mil. m3/rok 1 251 751 720 699 699 683 667 653

% k 1989 100 60 57,6 55,9 55,9 54,6 53,3 52,2

mil. m3/rok 929,4 547,2 543,5 531,6 528,1 531,7 516,5 504,6

% k 1989 100 58,9 58,5 57,2 56,8 57,2 55,6 54,3

l/os. den 401 224 211 204 202 196 188 184

% k 1989 100 54,7 52,6 50,9 50,4 48,9 46,9 45,8

l/os. den 298 163 159 155 153 153 146 142

% k 1989 100 54,7 53,4 52 51,3 51,3 49 47,7

l/os. den 171 103 102 98,9 97,5 98,5 94,2 92,5

% k 1989 100 60,2 59,6 57,8 57 57,6 55,1 54,1

Ztráty vody na 1 km řadů l/km den 16 842*) 7 783*) 6 113 5 770 5 673 4 893 4 889 4 705

Ztráty vody na 1 zásob. obyv. l/os. den 90*) 52*) 45 43 42 36 37 35

Pozn: *) Údaje za vodovody hlavních provozovatelů

Obyvatelé skutečně zásobovaní 
vodou z vodovodů 

Specifická potřeba z vody 
vyrobené 

Specifické množství vody 
fakturované celkem 

Specifické množství vody 
fakturované pro domácnost 

Voda vyrobená z vodovodů 

Voda fakturovaná celkem 

 

Ze statistik viz. Tabulka 1 je patrné, že se každoročně zvyšuje podíl zásobených 

obyvatel vodou z vodovodů, což způsobuje převážně výstavba nových vodovodů 

v okrajových částech měst. Dochází ke snižování množství vody vyrobené a současně k 

poklesu množství vody fakturované, přičemž snižování spotřeby se děje nejen 

v domácnostech, ale i u ostatních odběratelů. Příznivou zprávou je i to, že se vodárenským 

společnostem daří úspěšně snižovat množství ztrát vody při její distribuci. 

I když se za posledních deset let počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů 

zvýšil o další milion, je zásobování v jednotlivých krajích nerovnoměrné, viz. Obrázek 1. 

Hlavní město Praha je jedinou oblastí, kde jsou obyvatelé zásobování pitnou vodou 

z vodovodů ze sta procent. Druhou oblastí je kraj Karlovarský s 98,1 % a na třetím místě kraj 

Moravskoslezský 97,9 %. Nejméně zásobenou oblastí je s 81,4 % Plzeňský kraj a s 83,5 % 

Středočeský kraj [17]. 
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Obrázek 1: Obyvatelé zásobení vodou z vodovodů v roce 2009 [17] + vlastní úprava 

 U krajů Plzeňského, Jihomoravského a Ústeckého došlo meziročně k mírnému 

poklesu podílu obyvatel zásobených vodou z celkového počtu. Toto snížení je způsobeno 

vyšším nárůstem celkového počtu obyvatel, kterému neodpovídal nárůst obyvatel zásobených 

vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu. Ve většině krajů došlo k nárůstu počtu obyvatel 

skutečně zásobených vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu, k poklesu došlo pouze v kraji 

Plzeňském a Jihomoravském. Tento pokles může být dán změnou metodiky zjišťování počtu 

skutečně napojených obyvatel u některých zpravodajských jednotek těchto krajů [18]. 

 

4.4 Voda a budoucnost 

Získané statistiky nám mohou trochu napovědět, jakým směrem se bude zásobení 

vodou z vodovodů ubírat v dalších letech. Lze odhadovat, že počet obyvatel zásobovaných 

vodou z vodovodů se bude i nadále zvyšovat, byť nepatrně. Bude docházet k růstu délky 

vodovodních řadu. Ta se v letech 1991 až 2009 zvýšila o 56%. Nová výstavba a dostavba 

stávajících vodovodních systémů v poměru k nižšímu nárůstu zásobených obyvatel vede ke 

snižování efektivity celého systému zásobování vodou a logicky tak k vyšším nákladům při 

provozování, které se pak odráží ve vyšší ceně pro vodné. Nižší efektivitě se lze stěží 

vyhnout, neboť místní zdroje v některých lokalitách jsou kvantitativně a kvalitativně 

nevyhovující a zdravotní a humánní hledisko se stává rozhodujícím důvodem výstavby 

nových vodovodů [17]. 
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Během uplynulých několika desetiletí dosáhly mnohé země významného pokroku při 

řešení problémů týkajících se životního prostředí, jež je s pitnou vodou úzce spojeno. Stále je 

vyvíjen tlak na snižování znečišťování z průmyslových zdrojů, zvyšování ploch lesních 

porostů stejně jako počtů a velikostí chráněných přírodních oblastí. Nebudou-li se přijímat 

nová adekvátní politická opatření, v příštích několika málo desetiletích se vystavíme riziku 

nezvratných změn pro udržitelný rozvoj. Obrázek 2 nám znázorňuje, jak by celá situace 

mohla vypadat. 

 

 

Obrázek 2: Lidé žijící v oblastech vodního stresu, podle úrovně stresu, 2005 a 2030 [21] 

Ten byl sestaven na základě mnoha studií a analýz Organizací pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (OECD). Tato organizace byla založena 30. září 1961 má v současné době 

celkem 32 členů (v četně ČR od roku 1995). Poskytuje vládám vyspělých demokratických 

zemí možnost studovat a formulovat nejvhodnější politiku k dosažení stanovených cílů [20]. 

OECD odhaduje, že důsledky nepodniknutí politických opatření v oblasti životního prostředí 

můžou být horší, než je současný stav. Nedostatek vody se může zhoršit z důvodu 

neudržitelného využívání zdrojů a péče o ně, stejně jako z důvodu změn klimatu. Očekává se, 

že počet lidí žijících v oblastech postižených vážným vodním stresem se zvýší o další 

1 miliardu a dosáhne úrovně přes 3,9 miliardy [21]. 
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 Rizika vodního hospodářství v následujících letech 

Vodní hospodářství bude muset i v následujících letech čelit rizikům, která mohou 

vést až k narušení systému zásobování pitnou vodou. Lze předpokládat, že se bude s vysokou 

pravděpodobností jednat o riziko vzniku živelní katastrofy, průmyslové a ekologické havárie, 

vzniku a šíření epidemií, teroristického útoku, dále riziko změny klimatu, znečištění apod. 

Jednotlivé hrozby se pak ve vodním hospodářství projeví různorodě a mohou mít negativní 

dopad na nouzové zásobování pitnou vodou: 

 Jedním z největších rizik pro zdroje vody jsou povodně, neboť způsobují změnu 

kvality surové vody. Překročením mezních hodnot upravitelnosti surové vody a 

nuceným odstavením úpravny z provozu dojde k vyřazení zdroje vody nutného 

pro zásobování pitnou vodou. Povodně mnohdy zasáhnou velkou část územního 

celku (kraje, část republiky) čímž mohou vyřadit nebo zkomplikovat v krátký 

okamžik odběr z více zdrojů vody a nouzové zásobování vodou (dále jen NZV) 

se stane nevyhnutelné [10]. 

 S rozrůstající se dopravní infrastrukturou bude i nadále souviset převoz 

nebezpečných látek jak po silnicích, železnicích tak i ve vodní dopravě. Nehody 

takovýchto nákladů nejsou ničím výjimečným. Podobně jsou na tom továrny, 

chemické závody, těžký průmysl apod., kdy u těchto objektů dochází i přes 

mnohé zabezpečovací prvky k průmyslovým či ekologickým haváriím. Tyto 

příčiny mohou zásadním způsobem kontaminovat zdroje povrchové i podzemní 

vody. Obzvlášť u kontaminace podzemních zdrojů, které jsou především určeny 

pro NZV, jsou následky závažné, protože znečištění přetrvává delší dobu i po 

odstranění původu znečišťující látky. 

 Vyřazení zdroje pitné vody pro NZV např. přímou kontaminací jímané pitné 

vody, znemožněním odběru, nebo provedení útoku trhavinou na hlavních prvcích 

distribučního řadu a podobné úmyslné akce, lze očekávat v souvislosti 

s terorismem. V posledních deseti letech narostl počet a závažnost teroristických 

útoků. Teroristé neváhají použít výbušniny, chemické, biologické či jaderné 

zbraně [5]. I když pravděpodobnost takového incidentu je dle mého názoru 

v našich podmínkách malá, nelze výhledově tuto problematiku považovat za 

bezvýznamnou. 

 Vznik a šíření rozsáhlé epidemie při kontaminaci vnitřních stěn potrubí 

nebezpečnými látkami a patogenními mikroorganismy je dalším rizikem, které 

může nastat. Vznik epidemie hrozí i při běžných poruchách a opravách, kdy 
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 Dále lze i v následujících letech očekávat změny klimatu. Snížením vydatnosti 

srážek s následným snížením vodnatosti toků může dojít na řadě území státu 

k nedostatku vody. Důvodem může být nedostatek vody ve studních nebo její 

úplná ztráta vedoucí k přerušení individuálního zásobování vodou. Pokles 

vydatnosti velkých pramenišť souvisí s poklesem objemu spodní vody, což může 

způsobit nežádoucí zvýšení látkového zatížení a zvýšení požadavků a nároků na 

úpravu pitné vody [10]. 
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5 Faktory vodárenského systému a jejich negativní dopad na NZV 

Pro potřeby této práce je nutné pochopit význam základních částí tohoto rozsáhlého 

vodovodního systému. Má totiž svá slabá místa a řadu možných příčin, které mohou vést 

k jeho částečné nebo úplné nefunkčnosti, což se negativně projeví na nouzovém zásobování 

pitnou nebo požární vodou. 

 

5.1 Zdroje vod 

Výchozím prvkem celého systému zásobování vodou jsou zdroje podzemní nebo 

povrchové surové vody. Můžeme zde najít místa mající zásadní vliv na celkové zásobování 

vodou. 

 

Slabé stránky zdroje vod [10] + úprava: 

 poměrně snadný přístup k hladině 

 relativně snadná kontaminace vody 

 u podzemních zdrojů dlouhá setrvačnost kontaminace 

 dlouhodobé vyřazení zdroje vždy vyžaduje náhradní opatření 

 vyřazení zdroje vody jak pro obyvatelstvo, tak i pro požární zabezpečení 

z veřejné vodovodní sítě 

 rozdílná vydatnost zdrojů neumožňuje jejich plnou zastupitelnost 

 

Hlavní příčiny narušení zdroje vod [10] + úprava: 

 vysoká pravděpodobnost působení přírodních, civilizačních vlivů nebo 

úmyslného činu 

 změna klimatu a následné snižování hladin podzemních vod či vysychání přítoků 

 změna chemických vlastností z důvodu průmyslové havárie, úniku nebezpečných 

látek po dopravní nehodě 

 změna organických vlastností např. z důvodu průniku koncentrovaných 

odpadních vod do reliéfu terénu 

 nemožnost preventivně zabránit poškození teroristickým činem 

 

Negativní dopad na NZV 

Je-li zdroj vody jediný pro zásobované území anebo má nadmístní význam, bude mít 

jeho vyřazení fatální dopad na životy obyvatel, veřejnou infrastrukturu a požární zabezpečení. 
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V případě, že zásobované území nemá záložní zdroj z další vodárenské nádrže nebo 

podzemního zdroje vody, nelze v krizových situacích (dále jen KSit) uvažovat o dostatečném 

náhradním nebo nouzovém zásobování vodou. 

 

5.2 Úpravny vod 

ÚV slouží ke zpracování surové vody na vodu pitnou [10]. 

 

Slabé stránky ÚV [10] + úprava: 

 poměrně snadný přístup k hladině 

 relativně snadná kontaminace vody 

 převážně větší vzdálenost od obydlených oblastí 

 

Hlavní příčiny narušení ÚV: 

 teroristický útok a následná otrava vody 

 vandalství a následné poškození technologie 

 lidský faktor (technologická nekázeň, špatné skladování a dávkování chemikálií) 

 

 

Obrázek 3: ÚV Vyšní Lhoty [23] 

Negativní dopad na NZV 

Při úpravě surové vody na vodu pitnou nevznikají obvykle technické problémy. Avšak 

při výrazné změně kvality vody, např. při povodních, nejsou staticky dimenzované ÚV 

schopny technologicky zajistit úpravu a musí se ihned odstavit. Nelze-li vodu upravit jiným 
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vhodným způsobem, automaticky dochází k přerušení dodávky vody do akumulací či 

distribuční sítě. 

 

5.3 Distribuční síť 

Distribuční sít je složena z mnoha rozmanitých prvků. Za ty základní lze považovat 

přivaděče, vodojemy (dále jen VDJ), rozvodné vodovodní řady a vodovodní přípojky [10]. 

 

Slabé stránky distribuční sítě: 

 možnost sekundární a terciární kontaminace jednotlivých objektů i celku 

 složitý systém náchylný k výpadku v jakékoliv jeho části 

 

Hlavní příčiny narušení distribuční sítě obecně [10]: 

 technologická havárie 

 chyby nebo selhání řídícího systému 

 lidské chyby 

 přírodní pohromy 

 teroristické nebo kriminální činy 

 

Negativní dopad na NZV 

Kontaminace jednotlivých objektů může vyřadit z funkčnosti pouze dotyčný objekt, 

přičemž zbývající část bude možné ještě částečně využít pro NZV. Může však vyřadit i celou 

zbylou část systému. Vyřazením celé distribuční sítě nebude možné realizovat NZV 

vodovodními řady a nebude možné využívat distribuční síť ani pro požární zabezpečení. 

 

5.3.1 Přivaděče 

Slouží pro dopravu vody mezi hlavními objekty vodovodu. Jsou hydraulicky 

dimenzovány na pokrytí denního množství realizované vody včetně rezervy pro mimořádné 

události. Často se jedná o zařízení s hydrodynamickými tlaky přesahující 1 MPa [10]. 

 

Slabé stránky přivaděče [10] + úprava: 

 reálná nemožnost účinného proplachu potrubí nad DN 500 mm 

 vysoká pravděpodobnost kontaminace při havárii přivaděče vlivem vzniklého 

podtlaku 
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 u nezdvojených přivaděčů mnohdy nemožnost zajistit množství dodávané vody 

jiným řadem 

 náročná a dlouhotrvající oprava 

 

Hlavní příčiny narušení přivaděče: 

 teroristický útok (vyřazení přivaděče na dobu delší než 24 hodin) 

 přírodní (nestabilní podloží) 

 

Negativní dopad na NZV 

Je-li přivaděč jediným přívodním zdrojem do oblasti, jeho nefunkčnost přesahující 24 

hodin vždy ohrozí účinné zajištění NZV. Přivaděče jsou mnohdy využívány jako akumulace 

vody pro mimořádné situace a jejich vyřazením se výrazně sníží množství vody využitelné 

pro NZV. Kontaminovaný přivaděč může znečistit vodu v centrálních VDJ nebo znečistit ve 

velkém množství přímo distribuční síť. 

 

5.3.2 Vodojemy 

Jsou samostatně stojící objekty složené většinou z více samostatných nádrží. Svou 

akumulací umožňují vyrovnávat nerovnoměrnosti přítoků vody ze zdroje a odběrů vody do 

spotřebiště, vytvářejí zásobu vody pro případné poruchy na přivaděči, tvoří zásobu pro 

požární účely. Při jejich vhodném výškovém umístění a vhodném hydraulickém řešení 

vodovodní sítě zabezpečují požadovaný hydrostatický a hydrodynamický tlak ve 

spotřebišti [3].  

 

Slabé stránky VDJ [10] + úprava: 

 prvky s otevřenou volnou hladinou umožňující organickou kontaminaci vody 

chemickými nebo biologickými látkami 

 předimenzování vede k neúměrnému časovému zdržení vody a výskytu bakterií 

 nesprávně navržený přítok a odtok vody neumožňuje promíchání vody, čímž 

snižuje zdravotní nezávadnost 

 

Hlavní příčiny narušení VDJ: 

 teroristický útok 

 lidský faktor (hrubé porušení předpisů týkajících se ochrany akumulací) 
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 změna klimatu (různorodá teplota vody v akumulaci způsobuje nerovnoměrné 

uvolňování volného chlóru během roku, kdy v teplejším období je uvolňování 

rychlejší a dochází ke zhoršení sekundárního zdravotního zabezpečení vody) 

 

Negativní dopad na NZV 

Vyřazení možnosti akumulace vody, ať už z důvodu vlastních nebo vlivem 

mimořádné události na předcházejících částech systému, dojde vždy ke změnám 

hydraulických parametrů v tlakové oblasti. Při následném dodávání vody do systému lze 

očekávat zvýšení množství poruch, zvýšení ztrát vody, a tím snížení účinnosti dodávky vody. 

 

5.3.3 Rozvodné vodovodní řady 

Jsou úseky vodovodního potrubí, jejichž úkolem je dopravit pitnou vodu z VDJ nebo 

přivaděčů k vodovodním přípojkám jednotlivých nemovitostí. Současně vytváří systém 

požárního zabezpečení města [10]. 

 

Slabé stránky rozvodného vodovodního řadu [10] + úprava: 

 poruchovost (lomy, praskliny, poškození zařízení) 

 možnost sekundární kontaminace pitné vody při opravě poruch 

 předimenzované řady a řady s minimální obnovou vody jsou náchylné na zvýšení 

zdravotního nebezpečí 

 zvyšování obsahu železa ve vodě nad 0,2 mg.l-1 vede k inkrustaci stěn potrubí 

 

Hlavní příčiny narušení rozvodného vodovodního řadu: 

 lidský faktor (výkopové práce) 

 nestabilní podloží 

 průmyslové havárie 

 

Negativní dopad na NZV 

Při kontaminaci vnitřních stěn potrubí nebezpečnými látkami a patogenními 

mikroorganismy hrozí vznik rozsáhlých epidemií. Některé prvky jsou obdobné jako u 

přivaděčů, jelikož vodovodní řady někdy dosahují podobných rozměrů jako přivaděče. Při 

kontaminaci nelze distribuční síť využít pro NZV. Vnitřní inkrustace má negativní dopad na 

zachování hydraulických parametrů potřebných pro NZV. Vlivem stáří bude vodovodní řad 

při zavedení náhradních opatření náchylnější na vznik poruch.  
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5.3.4 Vodovodní přípojky 

Slouží pro spojení rozvodných řadů s vnitřním vodovodním rozvodem objektu nebo 

rozvodem pro požární účely [10]. 

 

Slabé stránky vodovodní přípojky [10] + úprava: 

 dlouhodobé neužívání může vést ke zhoršení zdravotních ukazatelů vody v 

přípojce 

 možnost terciárního znečištění vody na přípojce a vnitřních rozvodech vlivem 

propojení s užitkovou vodou 

 

Hlavní příčiny narušení vodovodní přípojky: 

 lidský faktor (nedodržení předpisů při výstavbě) 

 

Negativní dopad na NZV 

Vzhledem k charakteru daného technického zařízení bude dopad vždy jen lokální.  
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6 Krizové plánování ve vodním hospodářství 

V oblasti vodního hospodářství může nastat řada nepříznivých situací. Mohou mít 

různý rozsah, závažnost, dobu trvání, dopad, podobu apod. Mohou vzniknout přímo anebo 

jako následek jiné situace. Všechny tyto situace však mají něco společného. Jsou schopny 

ohrozit, omezit, znemožnit či jinak zkomplikovat fungování vodního hospodářství. Je tedy 

zapotřebí se s nimi seznámit, naučit se je rozpoznat, připravit se na ně a umět je řešit. 

 

6.1 Mimořádná událost 

Pojem mimořádná událost (dále jen MU) je definován zákonem o integrovaném 

záchranném systému (dále jen IZS), který říká, že MU je škodlivé působení sil a jevů 

vyvolané činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 

majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací [34]. 

 

MU lze rozdělit na základě podstaty jevů do tří skupin [26]: 

 přírodní – vznikají za pomocí přírodních sil, jež jsou výsledkem změn 

akumulace energie uvnitř Země nebo na jejím povrchu. V podstatě jsou 

prezentovány seismickou aktivitou, vulkanickou činností, svahovými sesuvy, 

pohyby vodní hladiny, extrémními meteorologickými jevy, které mohou být 

umocněny doprovodnými nebo následnými ději – změnou klimatu apod. Do této 

skupiny se zahrnují i kosmické katastrofy 

 antropogenní – způsobeny činností člověka. Podle oblasti lidské činnosti je 

můžeme dále rozdělit na technogenní (technického původu, dopravní), 

environmentální – MU technického původu, mající ve většině případů příčinu 

v selhání lidského činitele nebo techniky. Jsou prezentovány především požáry, 

výbuchy, únikem toxických látek apod. 

 kombinované – způsobeny kombinací MU přírodních a antropogenních 

 

Nejvýrazněji z přírodních vlivů se ve vodním hospodářství projevují povodně a 

z civilizačních vlivů různé typy průmyslových havárií [10]. 
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6.2 Hlavní možné druhy mimořádných situací ve vodním hospodářství 

Ve vodním hospodářství může vzniknout celá řada mimořádných situací s velkým 

negativním dopadem na obyvatelstvo. 

Mezi hlavní patří [8] + úprava: 

 povodně 

 zhoršení jakosti surových podzemních vod určených na pitné účely 

 narušení distribučního systému pitných vod 

 narušení čištění odpadních vod 

 znečištění způsobené únikem chemických látek 

 narušení vlivem vnějších podnětů 

 

6.3 Krizové stavy 

Nabude-li MU takových rozměrů, že překročí stanovené meze, je potřeba přijmout 

zvláštní opatření, třeba až na úrovni omezení vybraných základních práv a svobod občanů. 

Pro efektivní zvládnutí této KSit musí dojit k vyhlášení krizového stavu. Právní řád České 

republiky rozlišuje tyto krizové stavy [27]: 

 stav nebezpečí 

 nouzový stav 

 stav ohrožení státu 

 válečný stav 

 

Po vyhlášení krizového stavu je možné, i mimo jiná opatření, zkrátit jednání o 

návrzích zákonů. 

 

6.4 Krizové plánování 

Krizové plánování slouží pro přípravu na řešení KSit a jeho výstupem jsou krizové 

plány. Charakter krizového plánu mají následující plánovací dokumenty: 

 Krizový plán ústředního správního úřadu 

 Krizový plán kraje 

 Krizový plán obce s rozšířenou působností 

 Plán krizové připravenosti právnické nebo podnikající fyzické osoby 

 Plán krizové připravenosti subjektu KI 
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Ve vodním hospodářství je krizové plánování nezbytností především z důvodu jeho 

úplné provázanosti na občanský život a fungování veřejné infrastruktury. Včasná a kvalitní 

příprava na možnou MU je rozhodujícím aspektem jejího zvládnutí v optimálním čase a 

s minimálními následky. V krizových plánech je potřeba zohlednit, že při vyřazení vodních 

zdrojů nebo překročení mezních hodnot upravené vody, se musí vždy vyřadit celý systém 

veřejného vodovodu. To má za následek přerušení dodávky pitné vody všem spotřebitelům a 

zásobované území nemá rázem k dispozici ani požární zabezpečení objektů z veřejné 

vodovodní sítě. Podobných rizik lze popsat daleko více, přičemž každé další bude zvyšovat 

naléhavost krizového plánování.  

 

6.5 Vodní hospodářství jako prvek kritické infrastruktury 

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

fungování. Vodní hospodářství je jednou z nich. Nebezpečí jejího narušení je reálné a má 

zvyšující se tendenci. Přístupy k ochraně kritické infrastruktury (dále jen KI) se dlouhodobě 

vyvíjejí v zahraničí i u nás [13]. Od 1.1.2011 v souvislosti se změnou krizového zákona č. 

240/2000 Sb. [35] novelizací zákonem č. 430/2010 Sb. [39] a souvisejícími předpisy došlo 

k podstatným změnám. Jsou zde nově definovány pojmy kritická infrastruktura, evropská 

kritická infrastruktura, prvek a subjekt kritické infrastruktury a to následovně [39]: 

 kritická infrastruktura – je prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků 

kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na 

bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví 

osob nebo ekonomiku státu 

 evropská kritická infrastruktura – je kritická infrastruktura na území České 

republiky, jejíž narušení by mělo závažný dopad i na další členský stát Evropské 

unie 

 prvek kritické infrastruktury – je zejména stavba, zařízení, prostředek nebo 

veřejná infrastruktura určená podle průřezových a odvětvových kritérií … 

 subjekt kritické infrastruktury – je provozovatel prvku kritické 

infrastruktury ... 
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S definováním nových pojmů byly taktéž mimo jiné upraveny povinnosti subjektů KI. 

Pokud vymezená oblast vodního hospodářství splňuje jedno z níže uvedených odvětvových 

kritérií, považuje se za prvek KI [19]: 

 zásobování vodou z jednoho nenahraditelného zdroje při počtu zásobovaných 

obyvatel nejméně 125000 

 ÚV o minimálním výkonu 3000 l/s 

 vodní dílo o minimálním objemu zachycené vody 100 mil. m3 

Z těchto poznatků vyplývá, že s ohledem na zdroje pitné vody pro město Třinec, se 

nejedná o prvky KI. Žádný ze zdrojů vody využitelných pro Třinec sice nesplňuje stanovená 

kritéria, ale dané území je potřeba chránit. 
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7 Dodávka vody ve standardních podmínkách a při mimořádných 

událostech 

Než se voda dostane ke spotřebiteli, urazí různě dlouhou cestu. Nejkratší cestou je 

bezpochyby, když se přímo napijeme např. z čisté studánky. Složitějším a zároveň častějším 

případem však je, že voda ze zdroje musí mnohdy urazit až stovky kilometrů, než se dostane 

pomocí vodovodní síťe do úst spotřebitele. Dodávka pitné vody je ve standardních 

podmínkách náročný proces, avšak vodárenské společnosti se snaží vše zvládnout tak, aby 

koncový zákazník byl plně uspokojen. 

Při vzniku MU mohou nastat takové komplikace, které převážně vedou k závažným 

dopadům na dodávku vody. I tehdy je pitná voda, pokud to podmínky dovolí, v prvé řadě 

zabezpečena obvyklým způsobem, aniž by se to odběratele nějakým způsobem dotklo. Má-li 

však MU tak závažný dopad na zásobování vodou, že již běžnými opatřeními nelze situaci 

řešit, je nutné přejít na NZV. 

 

7.1 Rozdíl mezi standardním a mimořádným provozem 

Základní rozdíl při provozu za mimořádných podmínek spočívá především v tom, že 

jsou v závislosti na charakteru a rozsahu mimořádné situace přijímána taková opatření, bez 

kterých nelze další zásobování vodou zajistit, a které při běžném provozu nejsou zapotřebí. 

Jedná se především o tato následující opatření a jejich vzájemné kombinace [7]: 

 propojení sítě na jiný zdroj vody (okruhování) 

 omezení odběru vody ze sítě (vyhlášení regulačních stupňů) 

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

 instalace náhradních zdrojů energie 

 uzavření porušené sítě a zásobování sítí zachovanou 

 dovoz vody do VDJ a zásobování zachovanou sítí 

 rozvoz vody do míst spotřeby (cisterny, balená voda) 

 využití náhradní technologické ÚV 

 

7.2 Jak se může projevit nedostatek pitné vody 

Čím větší je spotřebiště (zásobované území) a počet odběratelů, tím vyšší jsou nároky 

na množství dodávané vody. Současně se zvyšuje náročnost na zajištění nouzového 

zásobování a je potřeba soustředit více prostředků k tomu určených. Je-li důvodem nedostatku 

vody porucha, bude snazší a rychlejší ji vyhledat na malém spotřebišti. Malé spotřebiště 
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s nižšími nároky na množství vody bude možné posílit přebytky z jiného zdroje. U velkého 

spotřebiště tato alternativa bude jistě zcela nedostačující. 

Snížení počtu vodních zdrojů bude vždy zásadním problémem. Pokud je k zásobování 

využit jediný zdroj surové vody anebo se jedná o zdroj nadmístního významu, má vždy jeho 

vyřazení fatální následky na život občanů a chod veřejné infrastruktury. V případě, že se 

využívá několik zdrojů, je nejjednodušším řešením odstavit zasažený zdroj. Nedostatek pitné 

vody se poté projeví v závislosti na významu odstaveného zdroje a vydatnosti těch 

zachovalých, které mohou do určité míry pokrýt výpadek. Čím více je zdroj zranitelnější, tím 

větší je pravděpodobnost, že dojde k jeho vyřazení. Nejvíce zranitelné jsou pak především 

povrchové zdroje. Ku příkladu při povodních může dojít k takové změně surové vody, že ji 

staticky dimenzované úpravny již nejsou schopny bezpečně upravit. Jedna povodeň většího 

rozsahu tak může vyřadit více povrchových zdrojů, i když zhoršení jakosti surové vody bude 

krátkodobého charakteru. Při kontaminaci podzemních zdrojů nastává situace opačná. 

Dochází k dlouhé setrvačnosti znečištění i po odstranění znečišťující látky a zdroj nelze 

určitou dobu používat. Nedostatek pitné vody se tak bude obvykle projevovat déle, než je 

tomu při změně surové vody v nádržích. 

Zvětšující se délka distribuční sítě pitných vod zvyšuje počet míst, která jsou schopna 

omezit nebo přerušit množství dodávané vody. Vodovodní sítě, vodovodní přípojky, VDJ, 

čerpací stanice, přerušovací komory, redukční ventily a řada dalších technologických prvků 

mohou vyřadit část systému nebo i celek. Vyřazením kratšího úseku bude nedostatkem vody 

ohrožena jen malá část spotřebiště, zatímco u významných úseků může dojít k postižení 

podstatné části. S délkou distribuční sítě souvisí i množství ztrát vody. V roce 2009 činily 

v průměru na 1 km řadu za den 4705 l pitné vody [17]. Toto množství vody tak zbytečně 

končí mimo distribuční síť a není možné ho využít. Čím větší délka distribuční sítě bude 

poškozena, tím náročnější bude její oprava. O to déle bude trvat NZV. 

Nevhodně výškově umístěné akumulace vody mohou díky kolísání hladiny během dne 

způsobit pokles hydrostatického a hydrodynamického přetlaku ve spotřebišti pod přijatelnou 

mez. Malý počet akumulací neumožní vyrovnávat nerovnoměrnost přítoků vody ze zdroje a 

odběrů vody do spotřebiště. Rovněž nevytvoří dostatečnou zásobu vody pro požární účely 

nebo pro případné poruchy na přivaděči.  

Za normálních podmínek musí být hydrodynamický tlak v rozvodné síti při zástavbě 

do dvou nadzemních podlaží v místě napojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa a při 

zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa. Maximální přetlak v nejnižších 

místech vodovodní sítě každého tlakového pásma (dále jen TP) nesmí převyšovat 
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hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa [33]. S vyšším 

hydrodynamickým tlakem se zvyšuje únik vody ze skrytých poruch a současně dochází ke 

zvýšené poruchovosti. V opačném případě vede snižování tlaku na minimální povolenou mez 

ke snížení kapacity odběrného místa. Při poklesu tlaku pod dolní mez dochází ke strhávání 

inkrustů ze stěn potrubí. 

Závislost mezi TP a kapacitou náhradního zdroje je pro NZV obzvlášť důležitá. 

Vychází z rozmístění VDJ ve spotřebišti, umístění redukčních ventilů nebo přerušovacích 

komor, popř. přečerpávacích stanic. Umožňuje vhodnými zásahy měnit způsoby dodávky 

vody oproti běžnému stavu. 

Nedostatek pitné vody se bude dle struktury odběratelů projevovat rozdílně. Pro 

zajištění způsobu prováděného NZV je nutné vědět, pro jaké účely odběratelé pitnou vodu 

odebírají. U občanů půjde především o běžnou spotřebu (zabezpečení pitného režimu, vaření, 

osobní hygiena apod.). U strategických odběratelů, kteří jsou na přímých nepřetržitých 

dodávkách pitné vody existenčně a provozně závislí, představuje nedostatek vody vážný 

problém. Může být důvodem podstatného omezení výroby nebo jejího úplného přerušení. 

Naruší-li nedostatek vody funkci KI, může vážným způsobem negativně ovlivnit bezpečnost 

státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku 

státu. Dále může vážně narušit nouzové služby, zejména požární bezpečnost velkých měst a 

průmyslových areálů, standardní provoz zdravotnických zařízení, potravinářskou výrobu 

apod. 

 

7.3 Význam hydraulické účinnosti vodovodní sítě 

Hydraulická účinnost distribuční sítě může, obzvlášť při kumulaci narušení zdrojů 

vody a vodovodní sítě, snížit možnost náhradní nebo nouzové dodávky pitné vody na 

minimum, nebo dodávku úplně omezit [13]. Jedním z negativních faktorů je stáří, kdy 

dochází ke zvyšování četnosti poruch a úniků ze systému. Dalším, který bývá spojen se stářím 

sítě, je vnitřní inkrustace stěn potrubí, viz. Obrázek 4. Inkrustace vnitřních stěn potrubí 

výrazně snižuje objem protékající vody, rychlost proudění a zvyšuje tlakové ztráty. U starších 

potrubí s vyšším obsahem železa a manganu ve vodě může snížit průtočnost vody až o 70% z 

původní kapacity [12]. I nedostatečné otevření armatur či nevhodný typ fakturačního měřidla 

apod. má na dobrou hydraulickou účinnost vodovodní sítě negativní dopad. 
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Obrázek 4: Zainkrustované staré litinové potrubí [31] 

Při nedostatku surové či upravené pitné vody nebo při již probíhající MU v jiných 

systémech distribuce a výroby vody může vyřazení akumulace vod výrazně paralyzovat NZV. 

Vyřazení akumulace vod vždy změní hydraulické parametry distribučního systému v tlakové 

oblasti. To vede, v případě možnosti nebo nutnosti dodávky vody do systému, ke zvýšení 

množství poruch, zvýšení ztrát vody a tím snížení účinnosti nebo zamezení předpokládané 

dodávky vody [10]. 

Znalost reálných ztrát vody l.s-1/km jednotlivých trubních řadů a monitorovacích 

oblastí je základním předpokladem převedení skutečně požadovaného množství vody po 

vzniku MU ze zdroje pitné vody nebo její akumulace do spotřebiště. Vždyť v některých 

lokalitách mohou tvořit i více než 50% objemu [11]. 

Podcenění nebo nerespektování skutečné hydraulické účinnosti vodovodní sítě může 

změnit kapacitní vydatnost či přerušit dodávku vody vůbec. Znemožní tak např. výtok vody 

pro NZV, požární hydranty nebo plnící místa. 

 

7.4 Snížení negace hydraulické účinnosti 

Z předchozí kapitoly vyplývá, že příčin zhoršení hydraulické účinnosti distribuční sítě 

může být celá řada. Kvalitní analytik je schopen z výsledků měření zjistit důvody zhoršení 

účinnosti sítě a současně navrhnout možné způsoby vedoucí k odstranění zjištěných závad. 

Snížit negaci hydraulické účinnosti distribuční sítě lze více metodami. Pro potřeby mé 
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diplomové práce (dále jen DP) se zmíním o vytvoření monitorovacích zón, mobilním měření 

a o vyhledávání skrytých poruch. 

Vytváření monitorovacích zón v systému distribučních síti pitných vod umožňuje 

nepřetržitě získávat informace o hydraulickém chování sítě, viz. Obrázek 5, a také tyto 

procesy řídit pomocí dálkového ovládaní. Získané základní spektrum hydraulické účinnosti 

po analýze naznačí, zda a v jakém rozsahu dojde při vyřazení některého z hlavních zdrojů ke 

snížení objemu akumulované vody a snížení hydrodynamických tlaků ve vodovodní síti v 

důsledku ztrát vody v systému [10]. Bohužel nelze vždy a všude vytvořit monitorovací zóny, 

především z důvodu vysokých pořizovacích nákladů. 

 

Obrázek 5: Monitorovací zóny. Vlevo po odstranění ztrát, vpravo s vysokými ztrátami [10] 

Dalším řešením je aplikace mobilního systému měření viz. Obrázek 6 jako 

samostatného celku nebo subsystému mobilních monitorovacích zón. Metoda mobilního 

měření umožňuje v případě potřeby, především při využití náhradních zdrojů nedostatečných 

k nouzovým dodávkám po dobu MU, snížit ztráty vody ve vybraných úsecích až na nulu, tj. 

množství vody vyrobené je rovno množství dodané v nouzových dodávkách [10]. Pomocí této 

metody je možné v distribučním systému najít trasy s nízkými ztrátami vody, které následně 

lze využít pro stanovení optimální trasy řadů pro NZV. Výhodou této metody je také možnost 

aplikace i na starších sítích. 
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Obrázek 6: Měřící vodárenský vůz SmVaK Ostrava a.s. [14] 

K dalším důležitým metodám patří korelace sítě a manuální nebo elektronické snímání 

šumů z armatur sítě. V poslední řadě i terciární, velmi spolehlivá metoda, spočívající ve 

vytváření bilančních pásem[11]. Princip spočívá v porovnávání hodnot nočních průtoků, 

fakturovaného množství prodané vody a součinitele vtokových množství. Umožňuje kalibraci 

hodnotících veličin a ve spojitosti s režimem nočních průtoků je velmi perspektivní nástroj 

snižování ztrát vody a potvrzení optimalizace tras vodovodu určeného pro potřeby NZV [10]. 

Všechny uvedené metody a technicko-provozní opatření mají společný cíl. Tím je 

zvýšení spolehlivosti účinnosti distribuční sítě pitných vod při jejím nedostatku nebo v KSit. 

 

7.5 Předpisy související s provozováním veřejných vodovodů 

Problematice provozování veřejných vodovodů na našem území se v české legislativě 

věnuje řada zákonů, prováděcích vyhlášek a směrnic chránících užívané a využitelné zdroje 

pitných vod a provozování distribučních systémů na úsecích [10]: 

 ochrany vodních zdrojů 

 požadavků na jakost surových vod 

 požadavků na pitnou vodu, rozsah a četnost kontroly 

 výstavby veřejných vodovodů 

 provozování distribučních sítí pitných vod 

 

Ochraně povrchových a podzemních vod se především věnuje nový zákon o vodách 

(vodní zákon) č. 273/2010 Sb. [37], jenž plně nahradil ten minulý z roku 2001. Jsou v něm již 

zohledněny Směrnice EU na úseku vodního hospodářství. Zákon 274/2001 Sb. [38] ukládá 

provozovatelům vodárenských systémů a subjektům využívajících služeb veřejných 
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vodovodů řadu práv a povinností. Úseku distribuce vod se také věnuje vyhláška 428/2001 Sb. 

[33], ve znění pozdějších předpisů, kterou se mimo jiné stanoví technické parametry 

jednotlivých činností. Důležitými předpisy na úseky kvality a zdravotního zabezpečení je 

zákon č. 258/2000 Sb. [36], řešící ochranu veřejného zdraví a vyhláška 252/2004 Sb. [32], 

stanovující mimo jiné hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu.  

Počet platných předpisů tímto nekončí. Základní výše uvedené předpisy jsou pouze 

náznakem toho, jak vysoké nároky jsou kladeny na tuto problematiku. Jejich výčet je pro 

zorientování postačující. 

 

7.6 Předpisy související s nouzovým zásobováním vodou 

NZV je řešeno především na základě krizové legislativy a zákona č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů [38]. Pro potřeby havarijního a krizového plánování byla vydána 

Směrnice ministerstva zemědělství č.j. 41658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001 [24], 

upravující postup orgánů krajů a orgánů obcí k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva 

pitnou vodou při MU a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou. Tato služba 

byla rovněž zřízena při krizovém štábu Ministerstva zemědělství. Dále byl vydán Metodický 

pokyn pro výběr a udržování zdrojů pro NZV [16]. Ministerstvem zemědělství je vedena 

databáze vlastníků a provozovatelů vodovodů a významných výrobců a distributorů balené 

pitné stolní a minerální vody. Na základě analýzy rizik a ohrožení byl Ministerstvem 

zemědělství zpracován typový plán Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu, který byl 

zaslán k využití krajským úřadům [29]. 

 

7.7 Nouzové zásobování vodou a Služba NZV 

Tento způsob zásobování pitnou vodou je krajním řešením, jak zabezpečit potřebné 

množství pitné vody požadované kvality v situacích, kdy běžný systém zásobování pitnou 

vodou s využitím potrubí vodovodní sítě je buď celý anebo jen částečně nefunkční. 

Při NZV se předpokládá, že dodávka vody pro nemocnice a nejdůležitější 

potravinářské závody bude realizována ze stávajícího systému v plném rozsahu [10]. Dále, že 

pro obyvatele bude v krajním případě voda dodávána z hlavního vodovodního řadu z hydrantů 

pomocí cisteren a připojených voznic při zachování nezbytného množství vody, nebo že bude 

dodávána voda balená. Za nezbytné množství vody požadované jakosti se považuje pro první 

dva dny 5 litrů na osobu a den, pro třetí a další dny 10 až 15 litrů na osobu a den [24]. 
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Pro řádné zvládnutí celé situace je vhodné do krizových plánů zahrnout všechny 

územně příslušné vlastníky a provozovatele vodovodů pro veřejnou potřebu včetně jejich 

dostupných technických prostředků a zařízení. Jejich prostřednictvím lze zabezpečit NZV tak, 

že podle povahy narušení systému zásobování obyvatel pitnou vodou se využije [24]:  

 nenarušené vodovodní systémy nebo jejich části a možnosti jejich provizorního 

propojení 

 nenarušené samostatné jímací objekty (studny) 

 soupravy na dezinfekci vody 

 dovážení pitné vody cisternami 

 dodávky balené pitné vody 

 mobilní ÚV a jiná technologická zařízení, potřebná k dosažení požadované 

jakosti vody v případě vyřazení ÚV či vodních zdrojů nebo při využití nouzových 

zdrojů 

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

vodních zdrojů pro zásobování obyvatel apod.). V prvé řadě je vhodné posoudit a 

využít schopnost vodovodu dodávat vodu, byť ve zhoršené kvalitě 

K zabezpečení NZV lze rovněž využít Služby NZV jako odborné služby, jenž je podle 

zákona o IZS [34] ostatní složkou IZS. Uzavřením písemné dohody o poskytnutí plánované 

pomoci na vyžádání se tak znásobuje operační schopnost. 

 

Hlavní úkoly Služby NZV [6]: 

 zabezpečení NZV 

 realizace zabezpečovacích a likvidačních prací na vodohospodářských zařízeních 

sloužících k zásobování vodou 

 preventivní opatření k zabránění úniku závadných látek do podzemních a 

povrchových vod a půdy 

 likvidace ohrožení a havarijních úniků závadných látek do podzemních a 

povrchových vod a půdy 

 vyhledávání nových vodních zdrojů a zřizování jímacích objektů pro NZV 
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7.8 Požární voda 

Požární zabezpečení územních celků a průmyslových areálů je neoddělitelnou úlohou 

veřejných vodovodů. Význam dodávky požární vody z vodovodní sítě se zvyšuje u měst a 

obcí se sníženou dostupností k povrchovým zdrojům nebo při jejich absenci [10]. 

Pro zásobování požární vodou se musí zabezpečit zdroje požární vody, které jsou 

schopny trvale zajišťovat požární vodu v předepsaném množství po dobu alespoň 30 minut a 

lze je rozdělit následovně [1]: 

a. vnější odběrná místa 

 nadzemní a podzemní hydranty 

 požární výtokové stojany a plnící místa 

 vodní toky (např. řeka, potok) 

 přirozené a umělé nádrže na vodu (např. studny, rybníky, jezera, přehrady, 

bazény, požární nádrže, reservoáry aj.) 

b. vnitřní odběrná místa, osazená hadicovými systémy s tvarově stálou nebo 

zploštitelnou hadicí 

 

Z vodovodů pro veřejnou potřebu jsou odběrnými místy požární vody především 

nadzemní a podzemní hydranty, požární výtokové stojany a plnící místa. Jak je patrno, tato 

místa jsou předurčena k odběru vody pro hašení mobilní požární technikou, technickými 

prostředky požární ochrany nebo certifikovanými typy výrobků. 

 

Druhy vnějších odběrných míst [1]: 

 podzemní hydrant – je výtok požárního vodovodu umístěný pod úrovní terénu 

krytý příslušným poklopem a vybavený příslušnou výbavou. Výtok umožňuje 

nasazení hydrantového nástavce pro napojení dvou požárních hadic 75 

 požární výtokový stojan – je výtok požárního vodovodu umožňující přímo 

napojení dvou požárních hadic 75 B s nejmenším odběrem 35 l.s-1. Tyto se 

většinou zřizují v místech se zvýšeným požárním nebezpečím. 

 plnící místo – je místo, kde nadzemní výtoková armatura na vnějším vodovodu 

umožňuje plnění nádrží mobilní požární techniky horním otvorem s nejmenším 

odběrem 60 l.s-1. 

 

Minimální kapacitní plnění odběrného místa v podobě podzemního či nadzemního 

hydrantu je 4 – 7,5 l.s-1. Je potřeba upozornit, že ne každý hydrant, který je osazen 
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na vodovodním řadu, je primárně určen pro požární použití. Většina z nich plní především 

provozní účel vodárenské společnosti (např. odvzdušnění, odkalení řadu, vypouštění řadu, 

odběr vzorků vody, proplachy, měření tlaku na síti apod.) Lze je sice pro požární účely využít, 

ale bez záruky hydraulické účinnosti. 

Při posuzování starých a navrhování nových vnějších odběrných míst je potřeba 

zohlednit řadu faktorů. K hlavním patří [10]: 

 typ vodního zdroje a jeho alternativní zastupitelnost 

 systémy přivaděčů pitné vody 

 druh distribuční sítě a akumulace vody 

 tlakové poměry a TP 

 monitorovací a bezpečnostní systémy 

 

Nastane-li např. taková mimořádná situace, že vodní zdroj nebude možné použít ani 

ho nahradit jiným zdrojem, zásobování nejen požární vodou je vážně ohroženo. Potřebné 

množství požární vody bude omezeno množstvím vody v akumulacích. V těch však hladina 

vody kolísá a nelze tak počítat s plnou kapacitou. Hydrodynamický či hydrostatický tlak dle 

svého charakteru zvyšuje nebo snižuje kapacitu odběrových požárních míst. Hydrostatický 

tlak vody dle [1] musí u nejnepříznivějších podzemních nebo nadzemních hydrantů dosáhnout 

alespoň úrovně 0,2 MPa. Nebude-li se vodovodní řad udržovat v optimálním provozním 

stavu, může dojít díky inkrustaci k nedodržení této hodnoty. 

Tlakové ztráty při požárním odběru vody z veřejného vodovodu lze eliminovat 

vhodným umístěním odběrného místa z hydrantů na vodovodní řady DN 150 mm a výše. 

Minimální dimenze by neměla klesnout při optimálním stavu řadů pod DN 100 mm. 

Výtokové stojany je nutné umisťovat nejen z kapacitních důvodů, ale i z hlediska působení na 

udržení kvality vody na řady DN 250 mm a větší. Plnící místa pak na řady DN 300 mm nebo 

DN 500 mm. Současně je potřeba počítat u běžné vodovodní sítě, z důvodu zabránění 

kavitačního režimu, s rychlostí proudění vody v potrubí 0,8 m.s-1. V případě požadavku na 

odběr vody při požáru může být tlak v jednotlivých pásmech výrazně zvyšován. Zároveň však 

platí, že při zvyšování tlakových hladin není žádoucí překračovat mezní hodnoty 

hydrodynamického tlaku nad 0,6 MPa. Nad tuto hodnotu dochází k poškozování zařizovacích 

předmětů u některých spotřebitelů vody v rodinných domech. 

Nejen tyto faktory rozhodují, zda v případě reálného odběru pitné vody 

z vodovodního řadu pro požární zásah, bude splněn očekávaný efekt jak ve standardních 

podmínkách, tak při vzniku mimořádné situace. Obzvláště při vzniku MU je nutné zachovat 
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účinnost odběrných míst. Nadzemní (podzemní) hydranty, požární výtokové stojany a plnící 

místa je vhodné osazovat na okruhovou vodovodní síť, čímž doje k zásobení odběrného místa 

z více směrů. Výtokové stojany a plnící místa v místě odbočky z hlavního řadu je rovněž 

vhodné pro posílení bezpečnosti osazovat dvěmi sekčními šoupátky umožňujícími změnu 

proudění vody při havárii řadu. Má být snahou provozovatele vodovodního řadu a především 

Hasičského záchranného sboru (dále jen HZS) vytipovat taková odběrná místa k odběru 

požární vody, jenž budou mít dostatek vody i při mimořádném vyřazení zdroje vody pro 

distribuční síť nebo při vyřazení přivaděčů. 

Jedním z nejvhodnějších způsobů, jak ověřit hydraulickou účinnost odběrných míst, je 

u stávajících vodovodních řadů použití mobilní diagnostické techniky. Výstupem pak může 

být graf závislosti tlaku na průtoku vody, který nám potvrdí anebo naopak vyvrátí vhodnost 

umístění odběrného místa tak, jak je to znázorněno na následujících dvou obrázcích. 

 

 

Obrázek 7: Závislost tlaku na průtoku vody – odběr vyhovuje [9] 

Obrázek 7

 

 nám potvrzuje, že provedený odběr v množství 4 l.s-1 a 8 l.s-1 nemá 

podstatný vliv na vývoj hydrodynamické tlakové čáry, a že se svou kapacitou je tento požární 

hydrant správně dimenzován. 
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Obrázek 8: Závislost tlaku na průtoku vody – odběr nevyhovuje [8] 

Obrázek 8 ukazuje, že při kapacitním plnění 8 l.s-1 klesá hydrodynamický tlak vody 

pod 0,15 MPa a dochází k silnému strhávání inkrustů ze stěn potrubí. Tento hydrant nesplňuje 

požadované nároky a není vhodné ho používat pro plnění cisternových vozů. Avšak lze ho 

používat jako doplňkový lokální prostředek prvotního zásahu. 
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8 Distribuční systém vodovodní sítě Třinec 

V úvodu této kapitoly je potřeba říci, že distribuční systém vodovodní sítě města 

Třince je rozsáhlým komplexem s mnoha TP, VDJ, čerpacími stanicemi a dalšími prvky. 

Popsat způsob, jakým je voda dopravována za standardních podmínek je složité. Popsat však 

detailně způsob, jakým lze řešit nouzovou dodávku vody je daleko obtížnější. Pro potřeby mé 

diplomové práce je dostačující nastínit tuto problematiku, abych byl poté schopen aplikovat 

obecné poznatky vedoucí ke zvýšení bezpečnosti dodávek vody. 

 

8.1 Město Třinec 

Město Třinec se nachází na východě ČR při hranici s Polskem, 7 km jižně od Českého 

Těšína. Stav obyvatelstva k 1.1.2011 činil 37268 [4]. Má rozlohu 95,6 km2 [15] a je rozdělen 

do 13 městský části (Lyžbice, Dolní Lištná, Horní Lištná, Oldřichovice, Karpentná, Tyra, 

Guty, Nebory, Kanada, Konská, Kojkovice, Osůvky, Ropice a Staré Město). 

 

8.1.1 Třinec – Dolní Lištná 

Městská část Dolní Lištná, nacházející se na severovýchodě města, je se svými 4420 

obyvateli třetí největší části města Třince. Území je zastavěno jak bytovou zástavbou, tak i 

individuální bytovou výstavbou rodinných domů. Podnikání se rozvíjí individuálně. Během 

posledních deseti let došlo k vysokému poklesu obyvatel. 

 Současný stav zásobování vodou 

Dolní Lištná (310 – 390 m n.m.) je rozdělena do několika TP. Pitná voda je do VDJ 

Sosna I o obsahu 2 × 250 m3 (374,8 – 371,35 m n.m.) přiváděna ze dvou směrů. Ze západu z 

městské části Staré město a z východu ze sousední obce Vendryně. Západní přívod je pod 

tlakem redukčního ventilu, který je zásobován ze zemního VDJ Nebory o obsahu 2 × 1000 m3 

+ 4000 m3 (378 - 373 m n.m.), jenž je zásobován přivaděčem OOV Tošanovice – Třinec DN 

500. Východní přívod je součástí dolního tlakového pásma (dále jen DTP), tudíž pod přímým 

tlakem VDJ Nebory. Východní přívod lze sice pomocí šoupátka posilnit o vodu ze sousedního 

vodovodu, jenž je napojen na VDJ Košařiska 2 × 150 m3 (503,7 – 500,01 m n.m.), ale 

v běžných podmínkách se tato možnost nevyužívá a šoupátko je uzavřené. 

Ze západního přívodu je rovněž voda částečně akumulována ve VDJ Sosna ČS 

2 × 200 m3 (350,05-346,55) a následně dopravována pomocí ČS Sosna do VDJ Sosna II o 

obsahu 2 × 1000 m3 (403 -398 m n.m.). VDJ Sosna II zásobuje gravitačně především sídliště 

v jižní části. 
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Podstatná část území je zásobována z rodinného dolního tlakového pásma Třinec (dále 

jen RDTP) a gravitačně z VDJ Sosna I. 

Na potrubí vedoucí z VDJ Sosna I navazuje ČS Dolní Lištná. Ta zásobuje severní část 

v TP Dolní Lištná a současně plní VDJ Dolní Lištná o obsahu 100 m3 (399 – 396,8 m n.m.). 

Tento VDJ pak jako jediný zásobuje Horní Lištnou. 

 Možný rozvoj vodovodů 

Je uvažováno o částečném prodloužení vodovodního řadu v TP Dolní Lištná. 

 Řešení MU vodárenské sekce a zajištění NZV 

Při výpadku DTP, lze řešit přes HTP a úpravou v ČS Sosna. Zásobování je ze dvou 

směrů, při výpadku jednoho lze nahradit druhým. V opačném případě bude zásobování 

limitováno hydraulickou účinností systému. (Přivaděč z DTP je v profilu DN 200). 

 

8.1.2 Třinec – Guty 

Guty jsou malou západní městskou části Třince, mající převážně zástavbu rodinnými 

domy. Nenachází se zde žádný průmysl a rozvoj podnikatelské sféry je zanedbatelný. 

V Gutech došlo k mírnému nárůstu trvale bydlících obyvatel na součastných 777. 

 Současný stav zásobování vodou 

V městské části Guty (350 – 492 m n.m.) se nachází malý místní zdroj vody potok 

Bystrý o vydatnosti 0,3 l/s plnící zemní VDJ Bystrý o obsahu 50 m3 (500 – 497 m n.m.). VDJ 

Bystrý zásobuje gravitačně jen malou část území, proto tuto vodu využívá pouze asi 7% 

obyvatelstva [22]. Ostatní obyvatelé nenapojeni na vodovodní síť využívají jako zdroj pitné 

vody vlastní domovní studny. Jejich kvalita je v celku vyhovující. Je však potřeba zdůraznit, 

že v obdobích většího sucha vydatnost značně klesá a způsobuje potíže. 

 Možný rozvoj vodovodů 

V předchozích letech byly zpracovány záměry města provést rozšíření vodovodní sítě 

s napojením na přivaděč, vedoucí kolem hlavní komunikace u obchodního domu Oceán. Část 

Oldřichovic a Gutů by pak byla zásobována pod tlakem VDJ Nebory. Záměr obsahuje 

zasíťování rozsáhlé oblasti, včetně její rozpásmování do několika TP (s ohledem na výškové 

umístění). 

 Řešení MU vodárenské sekce a zajištění NZV 

Guty jsou jedinou části města, která není s ostatními propojena vodovodním řadem. 

Vodu je tak nutné dovážet. 
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8.1.3 Třinec – Horní Lištná 

Horní Lištná je nejvýchodnější a co se týče počtu obyvatel druhou nejmenší městskou 

části Třince. Rozvoj bytové výstavby je téměř žádný, podnikatelská činnost je individuální. 

V posledních letech mírně vzrostl počet trvale bydlících obyvatel na současných 322. 

 Současný stav zásobování vodou 

V Horní Lištné (355 – 400 m n.m.) je vodovodní řad napojen na VDJ Dolní Lištná o 

obsahu 100 m3 (399 – 396,8 m n.m.). VDJ Dolní Lištná je přes ČS Dolní Lištná a RDTP 

Třinec zásobován pitnou vodou ze zemního VDJ Nebory o obsahu 2 × 1000 m3 + 4000 m3 

(378 - 373 m n.m.), jenž je zásobován přivaděčem OOV Tošanovice – Třinec DN 500. 

VDJ Dolní Lištná zásobuje gravitačně převážnou část zastavěného území v TP Horní 

Lištná. Jelikož je zbylá část území položena výše, je tlak navyšován pomocí ATS Horní 

Lištná (pozn. Automatická tlaková stanice) a dělí tak tuto městskou část do druhého TP ATS 

Horní Lištná. 

Malé množství vody je gravitačně potrubím DN 80 předáváno do polské obce Leszna 

Górna. 

 Možný rozvoj vodovodů 

O dalším rozvoji není výhledově uvažováno. 

 Řešení MU vodárenské sekce a zajištění NZV 

Lze řešit úpravou čerpadla v čerpačce, čímž zvýšíme hydraulickou účinnost. Není jiný 

zdroj vody, rizikem je to, že se jedná o větvenou síť. 

 

8.1.4 Třinec – Kanada 

Městská část Kanada patří do části města, ve které dochází k individuálnímu rozvoji 

podnikání. Rozšíření výstavby se očekává ojediněle formou rodinných domů. V současnosti 

zde trvale žije 1205 obyvatel, což je oproti minulým rokům mírný nárůst. 

 Současný stav zásobování vodou 

Městská část Kanada spadá do nejrozsáhlejšího tlakového pásma DTP Třinec. DTP 

Třinec je pod tlakem zemního VDJ Nebory o obsahu 2 × 1000 m3 + 4000 m3 (378 - 373 m 

n.m.), jenž je zásobován přivaděčem OOV Tošanovice – Třinec DN 500. 

 Možný rozvoj vodovodů 

Pro současné potřeby se s dalším rozvojem nepočítá. 
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 Řešení MU vodárenské sekce a zajištění NZV 

Spotřebiště je zokruhováno, ikdyž pro provozní účely odděleno šoupátkem. Jeho 

otevřením lze změnit směry zásobování. 

 

8.1.5 Třinec – Karpentná 

V městské části Karpentná je zástavba tvořena rodinnými domy. V poslední době zde 

dochází k rozvoji soukromého podnikání. Během posledních let nepatrně vzrostl počet trvale 

bydlících obyvatel na současných 728. 

 Současný stav zásobování vodou 

Do Karpentné (350 – 446 m n.m.) je voda přiváděna do VDJ Karpentná 100 m3 (453 – 

448,5 m n.m.) výtlačným řadem z čerpací stanice ČS Oldřichovice Karpentná. 

Území je pak zásobováno gravitačně z VDJ. Na jednom z konců vodovodní sítě 

dochází k nárůstu tlaku, který je následně korigován redukčním ventilem. 

Zdrojem vody je podzemní voda ze zářezů na Javorovém (v současné době mimo 

provoz) a studny pod Javorovým akumulována ve VDJ Oldřichovice (409 – 405). Následně je 

dopravována přes ČS Oldřichovice Karpentná. 

 Možný rozvoj vodovodů 

Je uvažováno o rozšíření stávající vodovodní sítě. 

 Řešení MU vodárenské sekce a zajištění NZV 

Voda je přiváděna pouze z jednoho směru a nelze ho nahradit. Lze řešit navážením 

vody do VDJ. 

 

8.1.6 Třinec – Kojkovice 

Kojkovice jsou vzhledem k počtu obyvatel nejmenší městskou částí Třince. 

V posledních letech došlo k nevýraznému nárůstu na současných 277 trvale bydlících 

obyvatel. Zástavba má charakter rodinných domů, nevyskytuje se zde průmysl. 

 Současný stav zásobování vodou 

Městská část Kojkovice (367 – 410 m n.m.), kde byl nedávno vybudován nový 

vodovod, je zásobena gravitačně ze zemního VDJ Kojkovice 2 × 50 m3 (421 – 418,5 m n.m.). 

VDJ je plněn výtlakem z čerpací stanice ČS Kojkovice, Osůvky, která je napojena na RDTP 

Třinec, jenž je pod tlakem redukčního ventilu na ul. Ke stadionu. Ten je pod tlakem VDJ 

Nebory. VDJ Nebory je napojen na OOV. 
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 Možný rozvoj vodovodů 

Vodovodní systém byl vybudován nedávno, proto by měl vyhovovat i v následujících 

letech. 

 Řešení MU vodárenské sekce a zajištění NZV 

Voda je přiváděna pouze z jednoho směru a nelze ho nahradit. Lze řešit navážením 

vody do VDJ. 

 

8.1.7 Třinec – Konská 

Městská část Konská je tou částí Třince, ve které dochází za posledních deset let k 

nárůstu trvale bydlících obyvatel na současných 1598. Dochází k mírnému rozvoji 

podnikatelské sféry a výstavbě rodinných domů. Je zde soustředěna část průmyslu. 

 Současný stav zásobování vodou 

Městská část Konská spadá do nejrozsáhlejšího tlakového pásma DTP Třinec, kdy 

navazuje na městskou část Kanada. DTP Třinec je pod tlakem zemního VDJ Nebory o obsahu 

2 × 1000 m3 + 4000 m3 (378 - 373 m n.m.), jenž je zásobován přivaděčem OOV Tošanovice – 

Třinec DN 500. 

 Možný rozvoj vodovodů 

O možném rozšíření není výhledově uvažováno. 

 Řešení MU vodárenské sekce a zajištění NZV 

Jižní část spotřebiště je zokruhována, i když pro provozní účely oddělena šoupátkem. 

Jeho otevřením lze změnit směry zásobování. Pro severní část je jediným zdrojem RDTP. 

Nouzovým a částečným řešením je posílení přes DTP. V maximální možné míře využít 

akumulaci VDJ. 

 

8.1.8 Třinec – Lyžbice 

Městská část Lyžbice je díky sídlištní zástavbě a zástavbě rodinných domů územním 

celkem s největším počtem obyvatel. Za posledních 10 let však došlo k velkému poklesu 

trvale bydlících obyvatel na současných 16464. Rozvíjí se zde podnikatelská sféra a je zde 

soustředěna část průmyslu. 

 Současný stav zásobování vodou 

Městská část Lyžbice (318 – 365 m n.m.) je ve velké míře zásobena z DTP Třinec, 

který je pod tlakem zemního VDJ Nebory o obsahu 2 × 1000 m3 + 4000 m3 
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(378 - 373 m n.m.), jenž je zásobován přivaděčem OOV Tošanovice – Třinec DN 500. 

Severní část se nachází v RDTP Třinec napojeném na vodovodní řad Starého města a je pod 

tlakem redukčního ventilu na ul. Ke stadionu, který je zásobován z VDJ Nebory. 

Jižní část je zásobována gravitačně z Oldřichovic z VDJ Oldřichovice o obsahu 

3 × 500 m3 (409 – 405), jehož zdrojem je podzemní voda ze studny pod Javorovým (zářezy na 

Javorovém jsou v současné době mimo provoz).. Tato oblast je v HTP Třinec. 

Rozdíl mezi podílem množství vody nefakturované a určené k realizaci se pohyboval 

v roce 2000 okolo 19% [22]. 

 Možný rozvoj vodovodů 

Zvažuje se rozšíření stávající vodovodní sítě v HTP Třinec do lokality „Lyžbice za 

Kamionkou“, ve které dochází v posledních letech k výstavbě nových rodinných domů. 

 Řešení MU vodárenské sekce a zajištění NZV 

Lze kombinovat propojením 2 přivaděčů z kteréhokoliv směru. RDTP je pod nižším 

tlakem, proto při výpadku směru po ul. Frýdecká, bude tato oblast mírně pod vyšším tlakem. 

Dojde tak k vyšším poruchám a únikům. HTP lze zásobovat vodou z Oldřichovic, ale i 

z Nebor přes ČS Zámeček. 

 

8.1.9 Třinec – Nebory 

Městská část Nebory je předměstskou části Třince. Dochází zde k mírnému nárůstu 

obyvatel. Počet trvale bydlících je v současnosti 1635. Rozvoj podnikání a výstavby 

rodinných domů je individuální. 

 Současný stav zásobování vodou 

V Neborech (325 – 392 m n.m.) je vybudován nový vodovod. Vodovodní síť je 

rozdělena do tří TP, která jsou zásobena vodou ze zemního VDJ Vrchy 2 × 250 m3 (378,8 – 

375,05 m n.m.). Ten je napojen přívodním potrubím na přivaděč OOV Tošanovice – Třinec 

DN 500. TP VDJ Vrchy je zásobováno gravitačně, TP ATS Vrchy I a ATS Vrchy II pak 

automatickou tlakovou stanicí.  

V této městské části se dále nacházejí VDJ Nebory o kapacitách 2 × 1000 m3 a 1 × 

4000 m3 (378 – 373 m n.m.), do kterých je pitná voda přiváděna přivaděčem OOV 

Tošanovice – Třinec DN 500. VDJ jsou koncovým prvkem přivaděče a slouží jako akumulace 

pitné vody pro jiné městské části než Nebory. 
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 Možný rozvoj vodovodů 

Současný systém zásobování je vyhovující i do budoucna. Zároveň je však v plánu 

rozšíření stávající sítě. 

 Řešení MU vodárenské sekce a zajištění NZV 

Spotřebiště je zokruhováno, i když pro provozní účely odděleno šoupátkem. Jeho 

otevřením lze změnit směry zásobování. 

 

8.1.10 Třinec – Oldřichovice 

Městská část Oldřichovice patří k větším částem Třince. V současné době zde trvale 

žije 3205 obyvatel, což je mírně více, než v předchozích letech. Nárůst počtu obyvatel je 

v jisté míře ovlivněn rozvojem podnikatelské sféry. Dochází zde k individuálnímu rozvoji 

bytové výstavby rodinných domů a zároveň objektů určených pro rekreaci. 

 Současný stav zásobování vodou 

Městská část Oldřichovice (341 – 492 m n.m.) má členitý terén, a proto je rozdělena 

do několika TP. 

Lokality Rovňa a Podgrůň jsou zásobené pomocí VDJ Ciencialka o obsahu 50 m3 

(437 - 435 m n.m.) v provozování OOV a VDJ Oldřichovice – Škola o obsahu 2 × 50 m3 

(431,5 – 428,5 m n.m.), která tvoří dvě TP s rozdílem hladin ve VDJ. 

VDJ Ciencialka je zásoben vodou z místního zdroje nad tímto VDJ v oblasti Podvrch. 

Z VDJ vede voda zásobním řadem gravitačně do spotřebiště a je ukončena sekčním uzávěrem 

v místě, kde je spojena se síti zásobenou z VDJ Oldřichovice – Škola. 

VDJ Oldřichovice – Škola je zásoben vodou přes VDJ Oldřichovice o obsahu 

3 × 500 m3 (409 – 405) pomocí čerpací stanice ČS Oldřichovice. Zdrojem je podzemní voda 

ze studny pod Javorovým (zářezy na Javorovém jsou v současné době mimo provoz). 

Zásobování bylo možné i povrchovou vodou z toku Tyra. Důvodem odstavení jsou především 

náklady, které by bylo zapotřebí vynaložit ke zprovoznění (např. repase anglického filtru). 

Z VDJ Oldřichovice – Škola je voda rozváděna do sítě přívodním řadem a zásobuje větší část 

Oldřichovic než VDJ Ciencialka, byť s nižším tlakem. Z důvodu tlakových poměrů je síť 

v nejníže položeném území opatřena redukčním ventilem, čímž vytváří třetí TP. 

První dvě TP jsou pod tlakem VDJ Ciencialka a VDJ Oldřichovice – Škola. 

Zásobování lokality pod lanovkou Javorový je zabezpečeno ATS Lanovka, na kterou 

je voda přiváděna z VDJ Oldřichovice – Škola. 
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 Možný rozvoj vodovodů 

Na vodním řadu ze zdroje Ciencialka bylo plánováno vybudování nového VDJ 

z důvodu možného rozšíření sítě. S vysokou pravděpodobností se tak asi nestane, jelikož 

současná měření naznačují, že vydatnost zdroje nebude schopna dodávat požadované 

množství vody. 

 Řešení MU vodárenské sekce a zajištění NZV 

Při výpadku zdroje vody v oblasti Podvrch, který zásobuje VDJ Ciencialka, lze zdroj 

vody odstavit. Zásobovat částečně gravitačně území vodou z VDJ Oldřichovice – Škola by 

bylo sice možné, avšak nedostačující, jelikož VDJ je položen níže, než přibližně polovina 

postiženého území. Další částečné řešení je možné přepojení na výtlak z ATS Lanovka. 

Zbývající část bude možné řešit nouzovou dodávku navážením vody do VDJ, kdy bude 

potřeba pokrýt cca 40 domů. 

Při výpadku zdroje podzemní vody na Javorovém a studny pod Javorovým, jenž přes 

VDJ Oldřichovice a VDJ Oldřichovice – Škola zásobuje největší část Oldřichovic a současně 

střední část Třince a Karpentnou, bude možné nouzově dodávat vodu z VDJ Nebory přes ČS 

Zámeček. V současné době se tento způsob prakticky ověřuje. 

 

8.1.11 Třinec – Osůvky 

Osůvky patří k menším městským částem, u nichž se nepředpokládá významný 

rozvoj. V současné době je zde hlášeno 431 trvale žijících obyvatel. Nenachází se zde žádný 

průmysl a neuvažuje se o bytové výstavbě. 

 Současný stav zásobování vodou 

V městské části Osůvky (315 – 380 m n.m.) se nachází zemní VDJ Osůvky o obsahu 2 

× 50 m3 (401,75 – 399,25). Území zásobuje gravitačně. VDJ je plněn výtlakem z čerpací 

stanice ČS Kojkovice, Osůvky, která je napojena na RDTP Třinec, jenž je pod tlakem 

redukčního ventilu na ul. Ke stadionu. Ten je pod tlakem VDJ Nebory. VDJ Nebory je 

napojen na OOV. 

 Možný rozvoj vodovodů 

Je plánováno částečné rozšíření stávajícího vodovodního řadu. 

 Řešení MU vodárenské sekce a zajištění NZV 

Voda je přiváděna pouze z jednoho směru a nelze ho nahradit. Lze řešit navážením 

vody do VDJ. 
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8.1.12 Třinec – Staré město 

V městské části Staré město dochází k rozvoji podnikatelské sféry a postupné 

výstavbě rodinných domů. Je zde soustředěna část průmyslu. Dochází k nárůstu trvale 

bydlících obyvatel až na současných 5753. 

 Současný stav zásobování vodou 

Městská část Staré město spadá do nejrozsáhlejšího tlakového pásma RDTP Třinec. 

RDTP Třinec je pod tlakem redukčního ventilu na ul. Ke stadionu, který je zásobován z VDJ 

Nebory o obsahu 2 × 1000 m3 + 4000 m3 (378 - 373 m n.m.), jenž je zásobován přivaděčem 

OOV Tošanovice – Třinec DN 500. RDTP slouží současně jako přívod pro ostatní městské 

části nacházející se na severu Třinecka. 

 Možný rozvoj vodovodů 

Pokrytí této lokality vodním řadem je dostačující, proto se zatím neuvažuje o rozšíření 

vodovodní sítě. 

 Řešení MU vodárenské sekce a zajištění NZV 

Lze kombinovat propojením 2 přivaděčů, z kteréhokoliv směru. RDTP je pod nižším 

tlakem, proto při výpadku směru po ul. Frýdecká, bude tato oblast mírně pod vyšším tlakem. 

Dojde tak k vyšším poruchám a únikům. 

 

8.1.13 Třinec – Tyra 

Městská část Tyra je samostatná městská část, v níž je hlášeno 453 trvale bydlících 

obyvatel. Počet obyvatel se zvýšil nepatrně. V poslední době dochází k mírnému rozvoji 

podnikatelské sféry. Výstavba rodinných domů může vznikat ojediněle, rozvoj bytové 

výstavby se nepředpokládá. 

 Současný stav zásobování vodou 

V městské části Tyra se nachází zdroj vody označován jako „Těšínské zdroje – 

zářezy“, který přes ATS zásobuje menší část obyvatel. Ostatní obyvatelé si pitnou vodu 

čerpají ze svých studen a nejsou napojeni na vodovodní řad. 

 Možný rozvoj vodovodů 

Uvažuje se o rozšíření vodovodní sítě, která bude pokrývat zastavěné území. 

 Řešení MU vodárenské sekce a zajištění NZV 

Zásobování je možné řešit vodou z Oldřichovic přes odstavené potrubí. Nutná 

dezinfekce + proplach a dodatečné úpravy (osazení čerpadel pro čerpání ve směru Tyra). 
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8.2 Zdroje vody 

8.2.1 Třinec – Oldřichovice - Ciencialka 

Zdroj vody Oldřichovice – Ciencialka se nachází v městské části Oldřichovice. Jedná 

se o podzemní pitnou vodu. Voda je jímána pomocí 1 kusu jímacího zářezu + sběrné jímky, 

následně gravitačně do VDJ Ciencialka o obsahu 50 m3 (437 – 435 m n.m.). Zdravotní 

zabezpečení je zajištěno chlorací ve VDJ. Voda zásobuje gravitačně vodovodní síť 

Oldřichovice. 

V roce 2010 bylo ze zdroje průměrně odebíráno 0,38 l/s vody [25]. 

 

 

Obrázek 9: Jímání podzemní vody Oldřichovice Ciencialka [23] 

 

8.2.2 Třinec – Oldřichovice – infiltrovaná voda 

Dalším zdrojem v Oldřichovicích je infiltrovaná voda (studna). Má levobřežní a 

pravobřežní zářez. Jedná se o podzemní druh vody, který se upravuje chlorací. Průměrná 

vydatnost zdroje je 19,2 l/s. Voda se do VDJ Oldřichovice dostává gravitačně. Tímto zdrojem 

je možné zásobovat střední část Třince, Oldřichovice, Karpentnou. 
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8.2.3 Třinec – Oldřichovice – tok Tyra 

Donedávna byla odebírána povrchová voda z toku Tyra přes sběrnou studnu. Úprava 

vody probíhala v ÚV Oldřichovice na pomalých anglických filtrech a dále sedimentací a 

následnou chlorací. V době dešťů a jarního tání docházelo ke zvýšeným zákalům [22]. 

V současné době není tento odběr potřeba, proto je zastaven. Pro znovu zprovoznění je 

potřeba vynaložit značné prostředky na repasi filtru a další opravy, o čemž se v současné době 

neuvažuje. 

 

8.2.4 Třinec – Tyra – Těšínské zdroje - zářezy 

Těšínské zdroje zásobují podzemní vodou městskou část Tyra. Jedná se o nejjižnější 

zdroj pitné vody na Třinecku. Voda je zachytávána pomocí 7 ks zářezů z děrované kameniny 

a následně svedena do sběrné jímky. Než se dostane přes vodovodní síť k odběratelům, je 

ošetřena chlorací. Průměrná vydatnost tohoto zdroje v roce 2008 se pohybovala okolo 0,18 l/s 

[25]. Zdroj zásobuje pouze menší část obyvatel. 

 

 

Obrázek 10: Jímání podzemní vody Tyra [23] 
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8.2.5 Třinec – Guty – zdroj potok Bystrý 

V městské části Guty se nachází malý místní zdroj vody potok Bystrý o vydatnosti 

0,3 l/s [22] plnící zemní VDJ Bystrý o obsahu 50 m3. Zdroj využívá velmi malá část 

obyvatelstva. 

 

8.2.6 Košařiska 

Obec Košařiska není městskou části Třince, ale samostatnou obcí ležící na 

jihovýchodě od Třince. Podzemní a povrchová voda je po úpravě chlórem smíchávána ve 

VDJ Košařiska 2 × 150 m3 (503,7 – 500,01 m n.m.). Voda je následně gravitačním řadem 

přiváděna až do Vendryně, přičemž po trase zásobuje obce Košařiska, Hrádek a Bystřice nad 

Olší. Vendryně je od DTP Třinec oddělena sekčními šoupaty. Zdroj má mimořádný význam 

pro město při zásobování vodou v nestandardních situacích. V případě potřeby může být voda 

připouštěna až do VDJ Sosna I 2 × 250 m3 (374,8 – 371,35 m n.m.). 

 Podzemní zdroj 

Podzemní voda je jímána v lesním porostu z celkem 26 pramenních a přerušovacích 

jímek ve třech údolích (Grudkova dolina, Psí dolina a Suchý potok). Gravitačně je pak 

svedena do sběrné jímky u ÚV Košařiska. Průměrná vydatnost zdroje je 12,5 l/s [23].  

 Povrchový zdroj 

Povrchová voda je jímána na toku Kopytná přes děrované potrubí. Následně je 

gravitačně svedena do sběrné jímky a v ÚV Košařiska zdravotně upravena chlórem. Kvalita 

surové vody není konstantní, jelikož na vodním toku dochází občas k zákalům. Průměrná 

vydatnost se pohybuje okolo 13 l/s [23]. 

 

8.2.7 Hlavní přivaděč – Ostravský oblastní vodovod 

Hlavním zdrojem vody na Třinecku je voda přiváděna z Ostravského oblastního 

vodovou (dále jen OOV), viz. Obrázek 11. 
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Obrázek 11: Schéma OOV [23] 

OOV je na území České republiky jedním z největších vodárenských systémů. Jeho 

výrobní kapacita přesahuje 5000 l/s, přičemž rezervní kapacity ve zdrojích vodárenských 

nádrží jsou daleko vyšší. Vodovodní řad tvoří mimo jiné až 490 km trub o profilu 

350 - 1600 mm a 125 VDJ o objemu větším než 303 tisíc m3. Součástí systému jsou 2 

několika kilometrové tlakové vodárenské štoly o kruhovém profilu téměř 2,5 metru. Díky 

svým rozměrům mohou sloužit i jako havarijní zásobní VDJ. 

Voda v potrubí je dopravována především gravitačně a to na vzdálenost až 70 km. 

Pitnou vodou je plynule zásobeno přes 1,2 milionu odběratelů [28]. Jakou má OOV podobu 

dnes je patrné z předchozího obrázku. 

 Vodní dílo Kružberk 

Jedním ze zdrojů surové vody je vodárenská přehrada Kružberk. Surová voda je 

upravována úpravnou pitné vody v Podhradí u Vítkova. Maximální kapacita se pohybuje 

okolo 2300 l/s [28]. Vodovodnímu systému v této oblasti se říká Kružberský skupinový 

vodovod, který se stal základním pilířem celé vodárenské soustavy dnešního OOV. 
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 Vodní dílo Morávka 

Dalším zdrojem surové vody je řeka Morávka, na níž byla vybudována vodárenská 

nádrž Morávka viz. Obrázek 12 o objemu 11 mil. m3. 

 

 

Obrázek 12: Vodní dílo Morávka [30] 

Surová voda je odebírána vždy jedním ze dvou horizontů a následně přiváděna do 

úpravny vod Vyšní Lhoty. Její kapacita je 460 l/s [23]. Tato voda zásobuje 20 měst a obcí na 

Karvinsku a Frýdecko-Místecku včetně města Třinec. Nádrž svou kapacitou a kvalitou pitné 

vody přesahuje potřeby a požadavky kladené tímto regionem a současně umožňuje napojení i 

dalších oblastí.  

 Vodní dílo Šance 

Vodárenská nádrž Šance na řece Ostravici se svým objemem 62 mil. m3 [23] 

poskytuje povrchovou surovou vodu pro ÚV v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Vodu lze 

odebírat z pěti horizontů, což usnadňuje čerpání nejvhodnější vody pro úpravnu. Voda je dále 

zdravotně zabezpečena chlórem a chlórdioxidem. Kapacita zdroje je 2200 l/s [28], plně 

uspokojuje potřeby a požadavky regionu a umožňuje napojení dalších oblastí. 

Tento zdroj vody lze nahradit pouze částečně z nádrže Kružberk a nádrže Morávka. 
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 Vodní dílo Slezská Harta 

Vodárenská nádrž Slezská Harta nacházející se těsně nad nádrží Kružberk je 

v současnosti posledním vybudovaným velkým vodním dílem. Její existence významně 

zvýšila kapacitu celého systému, což v současné době umožňuje dodávat vodu mimo hranice 

kraje i ČR. Jedná se např. o část Hranic, Přerova či Polska. 

 

8.3 Návrh zvýšení bezpečnosti NZV pro obyvatelstvo a KI 

8.3.1 Zdroje vody 

Hlavním rizikem zdrojů vod je změna kvality surové vody nad možnosti její 

upravitelnosti na vodu pitnou a chybějící nebo nedostatečný záložní zdroj. 

Pro snížení rizikových stavů je nutné zejména včas rozpoznat změnu kvality surové 

vody, charakter znečištění a chemické složení kontaminující látky. 

 

Ke zvýšení bezpečnosti zajištění NZV navrhuji zejména tato opatření: 

 dostatečně velké pásmo hygienické ochrany 

 účinnou kontrolu a sledování kvality povrchové nebo podzemní vody za 

hranicemi pásma hygienické ochrany až po rozvodnici vod [10] 

 vyhledávání nových zdrojů povrchové nebo podzemní vody 

 možnost odebírat surovou vodu dle aktuální kvality z různých horizontů u 

povrchových vod [10] 

 schopnost vyřadit při změně kvality mezních hodnot surové vody zdroj surové 

vody v nejkratším možném čase, například radiovým povelem [10] 

 zvážit obnovení odběru povrchové vody z toku Tyra v Oldřichovicích, jenž je v 

současné době mimo provoz 

 

8.3.2 Úprava vody 

Hlavním rizikem ÚV je náhlá změna surové vody nad mez její upravitelnosti 

technologickým zařízením a přerušení dodávky elektrické energie nutné pro provoz. 

Pro snížení rizikových stavů je nutné zejména monitorovat mezní veličiny 

s dostatečným předstihem, správně nastavit technologické zařízení a mít zajištěnou náhradní 

dodávku elektrické energie nutné pro provoz. 

 

 48



Ke zvýšení bezpečnosti zajištění NZV navrhuji zejména tato opatření: 

 zajistit náhradní zdroj elektrické energie umožňující plný výkon úpravny 

 používat technologie, které dokážou reagovat na rychlé změny kvality surové 

vody 

 kontinuální snímání kvality surové vody před vstupem do úpraven a odtékající 

pitné vody [10] 

 schopnost dálkovým příkazem (rádiový, telefonický) ihned vyřadit ÚV z provozu 

a zastavení odtoku vody do spotřebiště [10] 

  

8.3.3 Akumulace vody 

Hlavním rizikem je biologické znečištění nebo úmyslná kontaminace chemickými 

látkami, neudržování dostatečné rezervy vody. 

Pro snížení rizikových stavů je nutné zejména dodržovat provozní opatření, pravidelné 

čištění stěn vodojemů, desinfekce celého akumulačního prostoru.  

 

Ke zvýšení bezpečnosti zajištění NZV navrhuji zejména tato opatření: 

 zpevnění příjezdových komunikací a vytvoření možnosti navážet vodu do VDJ 

 udržovat dostatečnou akumulaci aniž by docházelo ke zhoršování kvality vody 

 zvýšení počtu úplných rozborů vody [10] 

 vytvoření možnosti přímých odběrů vody pro potřeby NZV z armaturní komory 

VDJ [10] 

 velmi pečlivá potřeba fyzického zabránění proniknutí organických látek 

vstupními a ventilačními otvory [10] 

 u objektů závislých na dodávce tlakové vody zvážit vybudování záložní 

akumulace popř. i tlakové stanice 

 

8.3.4 Distribuční síť vody 

Hlavním rizikem je vznik vysokého počtu poruch, následná možnost kontaminace 

dosud bezinfekčního prostředí, špatná hydraulická účinnost, nefunkčnost hlavního přivaděče 

přesahující cca 24 hod. 

Pro snížení rizikových stavů je nutné zejména striktně dodržovat pravidla při 

výstavbě, odstraňovat inkrustaci, redimenzovat přehodnocené řady. 
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Ke zvýšení bezpečnosti zajištění NZV navrhuji zejména tato opatření: 

 nepřekračovat mezní tlaky 

 provádět pravidelné protáčení šoupátek a ostatních armatur sítě 

 používání kvalitních prvků při výstavbě 

 sledování náhlých změn průtoků 

 postupná obměna starých řadů s vysokými ztrátami 

 vyhledávání poruch 

 zmenšení délky uzávěrů sekcí při poruchách s možností u každé sekce jejího 

samostatného odkalení, popř. dochlorace [10] 

 mobilní dochlorace v místě poruchy 

 na strategických místech vybudovat základní monitorovací jednotky náhlé změny 

kvality vody s on-line přenosem informací nebo s výstražným systémem při 

překročení mezních hodnot kvality vody [10] 

 umístění nových ovládacích armatur 

 

8.4 Návrh zvýšení bezpečnosti NZV pro potřeby požárního zabezpečení území 

Hlavním rizikem je vyřazení distribuční sítě pitných vod z předchozích důvodů, 

nedostatečná akumulace vody, špatná hydraulická účinnost, nevhodně navržená OM. 

Pro snížení rizikových stavů je nutné zejména věnovat maximální pozornost při 

navrhování OM, vytvářet akumulace vody, zvýšit tlakovou hladinu. 

 

Ke zvýšení bezpečnosti zajištění NZV navrhuji zejména tato opatření: 

 při zvyšování tlakových hladin nepřekračovat mezní hodnoty 

 neosazovat síť nevhodným typem fakturačních měřidel z důvodu omezení 

průtoku 

 udržovat v akumulacích dostatečné rezervy vody 

 vytvářet po dohodě s HZS nová odběrná místa požární vody 

 u výtokových stojanů a plnících míst v místě odbočky z hlavního řadu posílit 

bezpečnost osazováním dvěmi sekčními šoupátky umožňujícími změnu proudění 

vody při havárii řadu [10] 

 při výstavbě nových odběrných míst dodržovat požadované parametry 

 vytipovat po spolupráci provozovatele vodovodního řadu a HZS taková odběrná 

místa požární vody, která budou mít dostatek vody i při vyřazení zdroje vody pro 

distribuční síť nebo při vyřazení jejich přivaděčů [10] 
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 reálně ověřovat v pravidelných intervalech hydraulickou účinnost odběrných míst 

 

8.5 Shrnutí návrhů ke zvýšení bezpečnosti NZV 

Ke zvýšení bezpečnosti zajištění nouzového zásobování pitnou a požární vodou je 

mimo jiné nezbytné znát skutečnou hydraulickou účinnost vodovodní sítě (především reálné 

ztráty vody), a také snižovat negaci hydraulické účinnosti. Proto navrhuji používat 

matematické modelování (u nových síti), vytvářet monitorovací zóny, provádět mobilní 

měření, vyhledávat skryté poruchy a přiměřeně aplikovat další opatření, které popisuji v 

kapitole 7. 

Monitorovací a bezpečnostní prvky navrhuji budovat nejen při výstavbě nových 

distribučních sítí, ale hlavně při jejich rekonstrukcích. 

Jak vyplývá z této kapitoly a z kapitol 8.4 a 8.3, kde navrhuji opatření ke zvýšení 

bezpečnosti NZV, je řada možností, jak bezpečnost NZV zvýšit. Předpokladem úspěšného 

NZV je včasné uvědomění si rizik, jejich rozpoznání, technické vybavení, aplikační 

schopnosti a další přijetí organizačně technických a investičních opatření. 
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9 Závěr 

O významnosti vody pro život není pochyb. Její množství vhodné pro úpravu na vodu 

pitnou ale není konstantní. Ze závěrů mé diplomové práce vyplývá, že se změnou klimatu 

může i v podmínkách ČR docházet v některých oblastech ke snižování vydatnosti zdrojů pitné 

vody. Další komplikace nastávají s povodněmi, průmyslovými haváriemi, či se špatným 

čištěním odpadních vod, jejichž působení může změnit kvalitu surové vody a vést až k 

vyřazení zdroje vody nejen krátkodobě, ale i dlouhodobě. Vyřazením nebo poškozením 

vodních zdrojů dojde k přerušení dodávky pitné vody pro spotřebitele a pro potřeby požárního 

zabezpečení měst či obcí. Nemá-li zásobované území jiný záložní zdroj vody a mnohdy se tak 

ve skutečnosti děje, nelze v krizových situacích počítat s dostatečným NZV prostřednictvím 

vodovodní sítě. 

Výrazný podíl na zásobování vodou ve standardních podmínkách a při vzniku MU 

mají i jednotlivé části vodárenského systému, proto jsem se v mé diplomové práci zaměřil na 

posouzení jejich slabých stránek, hlavních příčin jejich narušení a uvedl, jak podcenění těchto 

rizik může mít negativní dopad na NZV. Za nejslabší místo považuji distribuční síť 

vodárenského systému, především z hlediska největší četnosti havárií z celkového počtu. 

Vodovodní řady lze tak považovat za nejvýraznější skupinu, jenž může při vzniku krizové 

situace vážně narušit předpokládaný režim NZV. 

V diplomové práci se zabývám příčinami, jako jsou např. inkrustace vnitřních stěn, 

vysoká poruchovost, ztráty vody v jednotlivých vodovodních řadech apod., snižujícími 

hydraulickou účinnost distribučního systému. Ta má totiž pro NZV velký význam. Obzvlášť 

při kumulaci narušení zdrojů vody a vodovodní sítě může snížit úspěšnost nouzové dodávky 

vody na minimum nebo ji úplně omezit. Na základě studia této problematiky jsem ve své 

diplomové práci nastínil možné metody snížení této negace. 

Při snížené kapacitě vodních zdrojů je nutné, při sestavování krizových plánů, počítat 

s reálnou účinností vodovodní sítě. Ve skutečnosti je množství vody převedené vodovodní síti 

pro potřeby NZV menší, než byla tato hodnota na začátku. Pokles vody byl způsoben ztrátami 

v distribučním systému. Podcenění nebo nerespektování reálné účinnosti distribuční sítě může 

řadu míst určených pro plnění prostředků NZV omezit nebo úplně přerušit. 

Z hlediska kapacitní dodávky pitné vody z vodovodní sítě pro požární účely musí být 

splněna kritéria, která podrobněji popisuji v kapitole 7.8. Na dvou grafech jsem ukázal, jak je 

nutné pravidelně ověřovat hydraulickou účinnost odběrného místa. Ta se může se stářím 
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měnit. Měřením lze tak předejít chybnému navádění cisteren k nefunkčním nebo omezeným 

odběrným místům. 

Při posuzování distribuční sítě na Třinecku jsem popsal současný způsob zásobování 

vodou a nastínil, jak lze řešit mimořádnou událost vodárenské sekce a zajistit nouzovou 

dodávku pitné a požární vody vodovodní sítí. Součástí posouzení je i návrh možných opatření 

vedoucích ke zlepšení situace proti současnému stavu. 

Svým intenzivním přístupem k řešení dané problematiky jsem přispěl ve spolupráci 

s SmVak Ostrava a.s. ke vzniku nové mapy distribuční sítě města Třince, která je v Příloze 1. 

Jsou v ní zakresleny důležité prvky distribuční sítě nutné pro standardní i mimořádný provoz. 

Tyto údaje byly sice známy, ale neexistovala jejich oficiální publikovatelná podoba. Díky své 

přehlednosti a důležitým informacím v ní obsažených, poslouží nejen pro potřeby 

provozovatele, ale je i vhodným podkladem pro potřeby krizového plánování nebo pro 

rozhodování krizového štábu. 

V diplomové práci jsem splnil všechny cíle, které jsem si v úvodu stanovil.  
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