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Anotace 
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Bakalářská práce popisuje jednotlivé typy a charakter vodních zdrojů určených pro 

dodávky pitné a poţární vody do zastavěných území. V úvodní části je uveden význam vody, 

její pouţití a vývojové trendy ovlivňující její spotřebu na území České republiky. Následuje 

popis a charakteristika současného stavu ochrany vodních zdrojů, stanovení antropogenních a 

přírodních rizik včetně návrhu opatření k jejich eliminaci. Závěrečná kapitola se zabývá 

problematikou krizové připravenosti jednotlivých územních celků a systémem nouzového 

zásobování obyvatel. 
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The bachelor thesis describes the character and individual types of water resources 

which are used for the supply of fire-extinguishing water and potable water. In the 

introductory part the importance of water, its use and trends that influence the water 

consumption in the Czech Republic are described. The introductory part is followed by the 

description and characterization of the actual state of water resources protection and the 

assessment of anthropogenic and natural risks including suggested steps for eliminating the 

risks.  The final chapter deals with individual areas and their crisis precautions and emergency 

food-supply. 
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1. Úvod 

 

Přístup celé společnosti k ochraně vodních zdrojů je jedním ze základních kritérií její 

existence. Význam vody jako takové je dán především rozsahem nároků na její vyuţití a 

v nemalé míře také kvantitou a kvalitou vodních zdrojů na daném území. Nemoţnost získat 

pitnou vodu je pro ţivot člověka limitující. V případě absolutní závislosti zastavěných území 

na rozvinuté infrastruktuře dodávek pitné vody způsobuje její selhání devastující účinky. 

V blízké budoucnosti můţe dojít, zvláště při dlouhodobých výpadcích výroby pitné vody, 

k váţným problémům, především v činnosti nemocnic, potravinářských závodů, veřejného 

zásobování a poţární bezpečnosti měst a obcí.[10] Je proto ţádoucí zabývat se problematikou 

bezpečnosti a odolnosti jednotlivých prvků infrastruktury, zejména pak vyhledáváním a 

hodnocením případných rizikových stavů a jejich minimalizace.   

Cílem bakalářské práce je specifikovat jednotlivé typy a charakter vodních zdrojů 

určených pro dodávku pitné a poţární vody do zastavěných území, jejich význam pro 

technickou infrastrukturu, krizovou infrastrukturu a strategické objekty. Součástí práce je 

rovněţ stanovení rizik, která jim hrozí vlivem antropogenních a přírodních příčin. Po 

uvědomění si závaţnosti uvedených rizik budou navrţena přijatelná legislativní, technická a 

ekonomická opatření.  

Motivací pro výběr tématu pro mě bylo, ţe tuto problematiku pokládám za velice 

důleţitou a její význam se neustále zvyšuje, zejména s rozvojem průmyslu a infrastruktury a 

její potřebou nepřetrţitých dodávek pitné vody. Při naplnění cílů bakalářské práce jsem 

vyuţíval dostupnou odbornou literaturu, dokumenty v elektronické podobě a konzultace. 

Rovněţ jsem pouţil své vlastní poznatky, které jsem získal během mého studia na Fakultě 

bezpečnostního inţenýrství na Vysoké škole báňské – technické univerzitě.  
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2. Rešerše 

 

KROČOVÁ, Š.: Strategie dodávek pitné vody, 1. vyd. Ostrava: SPBI, 2009. 158 s., ISBN 

978-80-7385-072-2.  

Publikace obsahuje nové aspekty a moţnosti posuzování veřejných vodovodů, závazné 

právní předpisy dotýkající se provozování staveb vodárenských systémů a ochranou 

pramenišť. Jsou zde rovněţ uvedena rizika vznikající při výrobě a dodávce vody, potřeby 

krizového plánování a nouzových dodávek při vzniku mimořádných událostí.  

 

KROČOVÁ, Š.: Havárie a řízení vodního hospodářství, Ostrava: VŠB-TUO, 2006. 96 s., 

ISBN 80-248-1246-0. 

Kniha shrnuje základní poznatky v oboru vodního hospodářství, upozorňuje na chyby 

vznikající při projektování vodovodních sítí, jejich provozování a předkládá alternativní 

řešení krizových situací.  

 

 

NĚMEC,  J., et al.  Voda v České republice, 1. vyd.  Praha: Consult, 2006. 256 s. ISBN: 80-

903482-1-1. 

 

Publikace charakterizuje vodu a její význam pro utváření krajiny a celého světového 

dění. Definuje ji jako strategický zdroj, jehoţ potřeba výrazně převyšuje omezené zdroje, 

jejich nerovnoměrné rozloţení v prostoru i čase zvyšuje nepříznivé dopady. Kniha se věnuje 

popisu vodohospodářských činností, zabezpečení vodních zdrojů a jejich udrţení nejen 

v současnosti, ale zejména pro příští generace.  
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3. Zásoby vody na zemi 

Oceány mají nezastupitelný význam pro stabilitu planetárního systému. Na celkovém 

objemu hydrosféry se podílí přibliţně 97 %, zbylá necelá 3 % jsou rozdělena mezi všechna 

ostatní prostředí – ledovce, povrchovou vodu na souši, podpovrchovou vodu a vodu 

v atmosféře. [17] 

Vliv oceánu, konkrétně Atlantského, je na podnebí České republiky opravdu značný, 

protoţe v našich zeměpisných šířkách převaţuje západní směr proudění vzduchu. Vlhký 

oceánský vzduch nepřenáší jen sráţky jako základní zdroj pro krajinu, ale také energii 

vázanou ve vodní páře z relativně teplejšího oceánu. Při vypadávání sráţek se energie ve 

formě skupenského tepla uvolňuje a zmírňuje tím teplotní poměry, a to především v zimních 

měsících. Hlavním  rezervoárem  jsou světová moře a oceány. V nich je obsaţeno více neţ 

97 % celkového objemu vody na zemském povrchu. [17] Zbylá necelá 3 % jsou obsaţena v 

ledovcích, podzemní a půdní vodě, v řekách, jezerech (v povrchové sladké vodě), v atmosféře 

a v ţivých organismech. Spolu s vodou cirkuluje na zemském povrchu nejen řada rozpustných 

i nerozpustných látek, ale také teplo.  

 

 

3.1. Rozdělení vody 

Přírodní vody můţeme rozdělit do tří základních typů: 

 

1. Atmosférické (sráţkové) vody 

2. Podpovrchové vody 

 

- podzemní a jeskynní jezírka, 

- podzemní toky, 

- skalní a půdní vody. 

3. Povrchové vody 

- Stojaté vody 

- jezera, 

- rybníky, 

- drobné vody, močály, slatiny, rybníčky, 

- rašeliniště. 

- Tekoucí vody 

- prameny a studničky, 
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- bystřiny (horní toky řek), 

- veletoky (dolní toky řek), 

- potoky a řeky (střední toky řek). [5] 

Podle způsobu uţití rozeznáváme vodu: 

 

- Pitnou 

Zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém poţívání nevyvolává onemocnění nebo 

zdravotní poruchy.  Musí splňovat nejpřísnější kritéria pro posuzování kvality a jakosti vody. 

Sledují se především charakteristiky fyzikální, chemické, biologické a mikrobiologické. 

 

- Užitkovou 

Voda musí odpovídat kvalitě pitné vody, niţší jsou poţadavky na fyzikální a chemické 

vlastnosti. Pouţívá se k jiným účelům neţ k pitným, například ve výrobě, ke koupání, 

chlazení. 

 

- Provozní (průmyslovou) 

Musí splňovat kritéria, která jsou odvozeny od poţadavků technologie výroby. Stanovení 

mnoţství provozní vody pro průmyslovou výrobu je individuální, má svá specifika daná 

technologií výroby i časovými údaji o odběrech.  

 

- Požární 

Nemá specializované poţadavky na kvalitu, sleduje se pouze zabezpečení potřebného 

mnoţství pro zásah jednotek poţární ochrany. Převáţně je zabezpečována ze systémů pro 

dopravu pitné nebo uţitkové vody, případně z vodotečí nebo otevřených nádrţí. [19] 

 

 

3.2. Spotřeba vody ve světě  

Význam vody v celosvětovém měřítku se stále více dostává do popředí zájmu. 

Současná světová lidská populace uţívá 54 % všech dostupných zásob sladké vody a do roku 

2025 se tento podíl má zvýšit jen růstem populace aţ na 70 %. [22] S přírůstkem světové 
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populace paralelně vzrůstá spotřeba vody. Od roku 1940 do roku 2006 se spotřeba vody na 

Zemi zvýšila čtyřikrát.  

Mezi evropskými zeměmi se vodou nejméně šetří ve Velké Británii. Zde činí denní 

spotřeba vody v přepočtu na obyvatele 343 l. [22] Poměrně vysoká spotřeba je rovněţ ve 

Španělsku, kde denně proteče 265 l vody na obyvatele. Ve světě patří mezi největší 

spotřebitele vody USA a Austrálie, nejméně vody v přepočtu na obyvatele zuţitkují v Indii. 

 

3.3. Spotřeba vody v České republice 

V minulosti docházelo k nárůstu spotřeby vody pro obyvatelstvo, průmysl i 

zemědělství.  Po roce 1990 došlo k poklesu spotřeby vody vlivem zvýšení ceny vody, poklesu 

výroby a vlivem rozvoje modernějších technologií v průmyslu a zemědělství. Spotřeba vody 

pro závlahy je závislá na typu a rozsahu zemědělské produkce, klimatických faktorech a 

cenových relacích.  

Po roce 1990 došlo také k poklesu spotřeby vody v domácnostech hlavně kvůli růstu 

cen vody a také kvůli úspornějším spotřebičům. Denní spotřeba pitné vody na osobu je 2 aţ 4 

l vody, ale na výrobu denní spotřeby potraviny na osobu je potřeba 2 aţ 5 tisíc litrů vody. [22] 

Specifická spotřeba pitné vody pro domácnosti v posledních pěti letech dosahuje 

hodnot kolem 98 litrů na osobu/den. [22] Naše současná spotřeba vody v domácnostech řadí 

Českou republiku do skupiny států s niţšími hodnotami. Pokles spotřeby pitné vody a tím i 

její výroby s sebou přináší pozitiva, zejména niţší vyuţití stávajících zdrojů pitné vody a 

udrţení jakosti při výrobě pitné vody. Problémy mohou nastat se zajištěním jakosti pitné vody 

při distribuci vzhledem k jejímu delšímu zdrţení v potrubí a zvýšením nákladů na výrobu 

vody.  

 
Obrázek 1: Vývoj spotřeby vody v ČR [22] 
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3.4. Potřeba vody  

Jedním z hlavních aspektů ovlivňujících potřebu pitné vody je ekonomický stav 

společnosti a ţivotní úroveň obyvatel daného regionu. Především s rostoucí ţivotní úrovní 

rostou poţadavky na dodávky pitné vody a tím také na spolehlivost vodních zdrojů. Na druhé 

straně se také zvyšuje kvalita technické úrovně zařízení, která slouţí k dodávce vody do míst 

spotřeby, vodovodní sítě jsou postupně rekonstruovány a dochází ke sniţování ztrát. [22] 

Mezi další vlivy můţeme uvést nízkou a po dlouhou dobu neměnnou cenu za pitnou vodu, 

která nebyla dostatečně motivující pro spotřebitele, po kterém nevyţadovala ekonomické 

chování. Mezi největší odběratele můţeme zařadit odběry pro:  

 

- veřejné zásobování pitnou vodou, 

- průmysl a energetiku, 

- ostatní účely. 

 

Hodnota potřeby vody není veličinou konstantní, ale je závislá na čase, klimatických, 

hospodářských a místních podmínkách. Největší význam má nerovnoměrnost časová, tzn.  

hodinové, denní a měsíční kolísání potřeby vody. Kolísání odběru obecně klesá s rostoucí 

velikostí obce. Velká nerovnoměrnost v potřebě (odběrech) vody se projevuje zejména 

v jednotlivých hodinách dne. Nejniţší odběry jsou sledovány v noci, maximální hodinové 

potřeby pak zaznamenáváme v ranních a večerních hodinách, méně výrazné maxima  kolem  

poledne. Průběh hodinových potřeb je významný pro stanovení potřebného objemu 

vodojemu. Hodnoty maximální hodinové potřeby slouţí k dimenzování vodovodních sítí ve 

spotřebišti. [6] 

 

4. Vodní zdroje v České republice 

Vodní zdroje se odlišují od ostatních přírodních zdrojů kontinuální obnovou v rámci 

celkového oběhu vody na Zemi. Při zachování veškerých principů ochrany vodních zdrojů lze 

hovořit o nevyčerpatelnosti vodních zdrojů. Jednotlivá uţívání vody je třeba vzájemně 

koordinovat pomocí legislativních, technických, organizačních, ekonomických a správních 

postupů a opatření. Mezi důleţité faktory, které je třeba brát v úvahu při posuzování vodních 

zdrojů, patří především jejich územní nerovnoměrnost a časová nerovnoměrnost výskytu 

vody. Pouze necelých 0,01 % vody na celé planetě je snadno pouţitelná pro lidskou potřebu. 

[19] 
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Pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou mohou být vyuţity povrchové i podzemní 

vody. Výhodou povrchových vod je snadné jímání a mnoţství, které značně převyšuje zásoby 

podzemních vod. Surovinu z těchto zdrojů pro výrobu pitné vody nazýváme neupravená 

surová voda.  

Základním předpokladem pro vyuţívání vodních zdrojů je jejich mnoţství a jakost, 

která rozhoduje o rozdělení vodních zdrojů podle způsobu uţívání vody. Mnoţství a jakost 

vodních zdrojů ovlivňují sráţky a výpar, hydrogeologické vlastnosti území, geologické 

poměry, vegetační pokryv a sloţení půdy. Vodní zdroje mohou ovlivnit takové přírodní 

faktory, které lze měnit zásahem lidské činnosti:  

– rozsah a sloţení vegetačního pokryvu,  

– rozmístění a objem akumulovaného mnoţství vody (nádrţe, jezera, rybníky). [19] 

 

Kapacita vodních zdrojů se mezinárodně srovnává přepočtem ročního mnoţství tzv. 

obnovitelné vody na jednoho obyvatele. (tzn. vody, kterou je příroda schopna po jejich 

odebrání z vodního zdroje v roční bilanci znovu doplnit). V ČR představuje tento parametr 

zhruba pětinu celosvětového průměru a asi polovinu evropského průměru. S uváţením těchto 

poměrů bylo vypočteno, ţe průměrný objem vody k pokrytí potřeb jen pro naše obyvatelstvo 

a průmysl činí zhruba 1,5 násobek světového průměru. Z toho vyplývá potřeba racionálního 

hospodaření s vodou na území ČR. [13] 

Základní vlastností jakéhokoliv zdroje je jeho vyuţitelnost. Proto, i kdyţ je v ČR 

primárním zdrojem vodní dotace atmosférická voda, povaţuje se za vodní zdroj aţ ta jejich 

část, která se nachází na povrchu nebo v podpovrchovém prostředí krajiny a dá se 

vodohospodářsky vyuţívat. Toto pojetí vodních zdrojů je shodné s celosvětovými a 

evropskými přístupy.  Ne všechny druhy povrchových i podzemních vod lze však účelně za 

ekologicky a ekonomicky přijatelných podmínek vyuţívat. Takovými vodními útvary jsou 

mokřady, močály, voda ve slepých ramenech toků, nevytěţitelná část vody v horninách apod. 

Do této kategorie patří i voda osmotická, kapilární, voda v ovzduší, voda vázaná 

v organismech a rostlinách a jiné.  

Z toho vyplývá, ţe za vodní zdroje pro hospodaření s vodou lze pokládat jen tu část 

povrchových a podzemních vod, které je vyuţitelná pro krytí potřeb udrţitelného 

socioekonomického rozvoje společnosti, včetně ekologických nároků na ochranu a tvorbu 

ţivotního prostředí. Vodní zdroje a nevyuţitelné druhy vod představují dohromady vodní 

bohatství státu. [13] 
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4.1. Přírodní podmínky 

Česká republika jako vnitrozemský stát ve střední Evropě, situovaný na rozvodnici tří 

moří, nemá ţádnou jinou zdrojovou dotaci vody, neţ sráţky. Toky v ČR náleţí k povodím tří 

velkých řek (Labe, Dunaj a Odra). Jelikoţ naší republikou neprotéká ţádný velký tok, 

nemáme k dispozici ţádný jiný zdroj vody neţ sráţky a akumulovanou vodu v nádrţích a 

podzemních rezervoárech. Vodní bilance je tedy úzce závislá na ročních výkyvech sráţek a 

kaţdý sráţkový deficit se dříve nebo později projeví v nedostatku vody.  

 

 

Obrázek 2: Základní hydrologické údaje ČR [22] 

 

Proto je cílem všech vodohospodářů snaha na co nejdelší časový úsek zdrţet 

povrchový odtok vody z území ČR, dále pak zvýšit schopnosti její infiltrace a posílit tím 

vydatnosti podzemních vodních zdrojů. [10] Sráţky se nevyskytují pravidelně a jejich 

rozloţení není rovnoměrné na ploše státu. V dlouhodobém průměru spadne na naše území asi 

670 mm sráţek, tj. 53 miliardy m
3
 vody. [13] Další nevýhodou jsou situace, kdy spadne 

sráţek v poměrně krátkém čase nadbytečně mnoho.  

 

 

4.2. Jímání vody 

 

Vodní zdroje jsou základním článkem zásobovacího vodárenského systému. Jímání 

vody je technologický proces, při kterém přechází voda jímacím zařízením z přírodního do 

technického stavu bez zhoršení jakosti. Základním prvkem jímání surových vod určených 

k úpravě na vodu pitnou jsou prameniště podzemních vod nebo vodárenské nádrţe. 

Poţadavkem k jejich vybudování a provozu je umoţnit odběr poţadovaného mnoţství vody, 

v odpovídající kvalitě.  
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Jímání podzemních vod 

 

- Horizontální jímací tělesa  

Jsou budována tam, kde souvislá hladina spodní vody není příliš zakleslá pod úrovní 

terénu, pouţívají se jímací zářezy a jímací galerie. 

 

- Vertikální jímací těles 

Jsou aplikována tam, kde souvislá hladina spodní vody je více odlehlá od úrovní 

terénu. Nejčastěji pouţívané objekty k jímání podzemních vod jsou vrtané a kopané 

studny. 

 

Jímání povrchové vody 

Povrchová voda pro vodárenské účely můţe být odebírána z vodotečí, umělých nebo 

přírodních nádrţí, popř. z prostředí umělé infiltrace. Rozdělujeme na: [14] 

- Jímání z nádrţí 

Věţové, sdruţené, plovoucí, břehové 

- Jímání z vodních toků 

Břehové, dnové, v řečišti profilu 

 

4.3. Atmosférická voda 

Pod pojmem atmosférická voda se rozumí voda v kapalném nebo tuhém skupenství, 

která při kondenzaci vodních par přechází z ovzduší na zemský povrch. V závislosti na teplotě 

a stupni nasycení vzduchu parami můţe jít o sráţky kapalné (déšť, rosa, mlha) a tuhé (sníh, 

ledovce, jinovatka). Podle místa vzniku a způsobu spadu rozeznáváme: 

1. Horizontální sráţky, které se tvoří kondenzací vodních par přímo na povrchu země, na 

rostlinstvu nebo na předmětech (mlha, rosa, jinovatka), 

2. Vertikální sráţky, které se tvoří ve vyšších vrstvách atmosféry a padají k zemi ve 

stavu kapalném (déšť), nebo ve stavu tuhém (sníh). 

Mnoţství sráţek je výška, do které by na povrchu Země sahaly sráţky v kapalném 

stavu, kdyby ţádná voda neodtekla, nevsakovala do půdy a nevypařovala se. Vyjadřuje se 

v milimetrech, coţ číselně odpovídá počtu litrů na 1 m
2
 plochy, intenzita sráţek se vyjadřuje 

v mm za hodinu. [5] Atmosférická voda je nejčistším druhem vody, avšak průchodem vrstvou 
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ovzduší se znečišťuje. Chemické sloţení sráţkových vod závisí na čistotě atmosféry a mění se 

podle délky a intenzity sráţek.  

V posledních deseti letech bylo v České republice pozorováno zhoršení stavu o 10-75 

%, které je způsobeno především emisemi přírodního i antropogenního původu. [5] Zdrojem 

emisí přírodního původu je např. vulkanická činnost, velké lesní a stepní poţáry, mikrobiální 

procesy.  Z antropogenních zdrojů převládají průmyslová činnost, energetika a doprava.  

 

4.4. Podzemní voda 

Podzemní voda tvoří velmi důleţitou sloţku ţivotního prostředí a kromě jiného je 

základem vodnosti našich povrchových toků.  Plochu ČR lze z hlediska hydrogeologických 

podmínek rozdělit do dvou nesouvislých oblastí, tzv. hydrogeologických masivů a pánví. 

Největší vyuţitelné zásoby podzemní vody v ČR jsou v hydrogeologických pánvích, které 

jsou tvořeny převáţně druhohorní a třetihorní sedimenty České křídové pánve 

v severovýchodní polovině ČR a jezerní sedimenty Českobudějovické a Třeboňské pánve na 

jihu Čech.  

Výrazným problémem vyuţitelnosti našich podzemních vod je nerovnoměrné 

rozloţení jejich zásob. Mezi nejvýznamnější hydrologické rajony svrchní křídy patří oblasti 

severních a východních Čech. [13] Hydrogeologický rajón je vymezen z hledisek 

geologických a hydrogeologických jako celek, v němţ převaţuje jednotný oběh podzemní 

vody určitého typu a je zároveň základní jednotkou pro bilanci zdrojů podzemní vody. 

Hydrogeologická rajonizace je výchozím podkladem pro mapování zásob podzemních vod, 

které je moţno vyuţívat a chránit. [23] Hydrogeologických rajonů je v rámci ČR rozlišováno 

celkem 24 skupin (podle rajonizace z roku 2005, obrázek 3). 
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Obrázek 3 : Významné hydrogeologické rajony v ČR [24] 

 

 

Z hydrogeologického hlediska se podzemní vodou rozumí voda v kapalném skupenství pod 

zemským povrchem, která vyplňuje dutiny zvodněných hornin. Rozlišujeme vodu: 

- průlinovou (vyplňuje póry hornin s přímou propustností), 

- puklinovou (pohybuje se v puklinách nepropustného podloţí). 

 

Ve srovnání s povrchovými se podzemní vody vyznačují větším obsahem minerálním látek a 

menším kolísáním fyzikálně-chemických parametrů. Mají stálou teplotu, nízký nebo nulový 

obsah kyslíku, vysoké koncentrace oxidu uhličitého, ţeleza a manganu. Chemické sloţení 

podzemních vod závisí především na vlastnostech horninového prostředí, s nímţ jsou vody ve 

styku, a je výsledkem řady fyzikálních, chemických a biologických procesů. [13] Pro tyto 

zmíněné vlastnosti jsou podzemní vody velmi důleţitou a strategickou surovinou a je vhodné 

s nimi počítat jako s náhradními zdroji pro nouzové zásobování. [10] 
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4.4.1. Infiltrace 

Infiltrací se obecně rozumí převádění povrchové vody do vody podzemní.  

Hlavním účelem infiltrace je zlepšení jakosti povrchové vody přirozenými filtračními 

pochody v půdě a poté její vyuţití pro vodárenské účely. Mnoţství infiltrované vody závisí 

především na filtračních vlastnostech půdy. Průběh infiltrace můţeme rozdělovat podle 

několika hledisek, z nichţ jsou nejvýznamnější tlakové poměry na povrchu půdy a stabilita 

okrajových podmínek. [6] 

 

Přirozená infiltrace 

Voda nejčastěji infiltruje dnem i břehem do okolních štěrkopískových náplavů, kde je 

ve vzdálenosti 250 metrů od řeky jímána ve směsi s přirozenou podzemní vodou pomocí 

vrtaných studní. [19] 

 

Umělá infiltrace 

Technologický proces vedoucí k řízenému zasakování povrchové vody do podzemí. 

Velmi často je pod tímto pojmem chápána pouze tzv. břehová infiltrace, kdy jsou jímací 

objekty umístěny podél povrchových toků. Rozlišujeme dva způsoby umělé infiltrace – 

břehová a přímá. Kontaktem s geologickými vrstvami získává vlastnosti vody podzemní. 

Voda je, po 40 dnech zdrţení v podzemí, jímána takto infiltrovaná voda jako kvalitní pitná 

voda.[19] 

 

4.4.2. Využití podzemních vod 

Kapacita zdrojů podzemní vody v České republice, tzv. dynamické zásoby se odhadují asi 

na  1,44 mld. m
3
/rok, jejich rozdělení na území ČR je však značně nerovnoměrné. Jen 16 % 

území ČR má vhodné podmínky pro tvorbu vyuţitelných zásob podzemních vod, zbylá část 

území má z hlediska tvorby zásob a vyuţití podzemních vod jen lokální význam. [24] 
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Obrázek 4: Odběry podzemních vod v ČR v letech 1980 - 2009 [26] 

 

Mnoţství odebraných podzemních vod vykazuje od roku 1990 celkově soustavný pokles. 

Projevuje se zejména v kategorii odběrů pro úpravy a rozvod vody a to ve všech povodích a 

v kategorii pro průmysl. U zdrojů podzemních vod převaţují odběry pro vodovody (pitná 

voda pro obyvatelstvo). Odhaduje se, ţe poţadavky na vodu jsou zajišťovány zhruba v 80 % 

z povrchových zdrojů a zbývajících 20 % je kryto z podzemních vod. [13] 

 

4.5. Povrchové voda 

Vzhledem ke geologické skladbě našeho území, a z ní vyplývající nedostatečné a 

značně omezené zdroje podzemních vod, mají rozhodující význam zdroje vody povrchové, 

jejichţ kapacita v průměrném roce asi 10-ti násobně převyšuje kapacitu zdrojů vod 

podzemních. [14] 

Zajištění odběrů vody je v podmínkách silně rozkolísaných průtoků v našich řekách a 

nerovnoměrné dislokaci zdrojů podzemních vod čím dále závislé na umělém přerozdělování 

vod. Krytí potřeb vody je u nás nemyslitelné bez výstavby akumulačních nádrţí a bez převodů 

vody z povodí vodohospodářsky aktivních do povodí pasivních. Nejpodstatněji se projevuje 

význam vodních nádrţí v plynulosti zásobování pitnou vodou velkých měst a územních celků. 

[14] Přirozených vodních ploch je v ČR malé mnoţství, jde především o ledovcová jezera v 

horách, rašelinná jezírka a vodní plochy v krasových oblastech.  
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Dalším relativně kvalitním vodním zdrojem jsou speciální vodárenské nádrţe. Jsou to 

vodní díla budovaná v místech se zdroji kvalitní povrchové či vyvěrající podzemní vody. Za 

méně kvalitní jsou povaţovány zdroje nacházející se v jezerech, řekách či potocích. Tato voda 

se vyuţívá pouze v případě nedostatku vody z předchozích dvou uvedených vodních zdrojů a 

obvykle vyţaduje komplikované a nákladné čištění. Rozdělení povrchových vod: 

 Uměle vytvořené nádrţe (nádrţe, rybníky, kanály) 

 Přírodní nádrţe (jezera, vodní toky) 

 

 

Obrázek 5: Správy hlavních povodí ČR [15] 

 

 

4.5.1. Vodní toky 

Vodní toky jsou útvary povrchových vod tekoucí v korytu ve směru jeho sklonu trvale  

nebo po převaţující část roku a odvádí jí vodu z povodí vodního toku.  Z hlediska praktické 

státní správy je území ČR rozděleno do pěti dílčích povodí hlavních toků: Labe, Vltavy, Ohře, 

Odry a Moravy.  Správci těchto povodí jsou stejnojmenné státní podniky. Hlavním 

předmětem činnosti zmíněných podniků je správa vodohospodářsky významných vodních 

toků, vodních toků tvořících státní hranici, jakoţ i provoz a údrţba vodohospodářských děl ve 

vlastnictví státu. [13] 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V_um%C4%9Ble_vytvo%C5%99en%C3%BDch_n%C3%A1dr%C5%BE%C3%ADch&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%ADch_n%C3%A1dr%C5%BE%C3%ADch&action=edit&redlink=1
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4.5.2. Vodní nádrže  

Plánování a budování velkých přehrad je spojeno od začátku 20. století na našem 

území s úvahami o pokrytí zvyšujících se nároků na dodávku vody pro průmyslové účely, 

zásobování pitnou vodou, na ochranu obcí a měst před povodněmi a na vyuţívání vodní 

energie. Na vodních tocích se vedle přehrad vyskytuje řada dalších objektů přehradám 

podobným, jako jsou jezy, stupně a hráze. Účelem těchto objektů není vytvořit nádrţ, nýbrţ 

pouze vzdout hladinu vody.  

 

Přehrada je stavba napříč tokem nebo podél toku, jejíţ účel je vytvořit vodní nádrţ, 

která bude ve svém provozu slouţit k hospodaření s vodou. Během provozu nádrţe je typické 

kolísání hladin v nádrţi, které je způsobeno rozdíly mezi poţadavkem na odběr vody z nádrţe 

a přirozeným přírodním reţimem průtoku v řece, který je rozkolísaný podle ročního období. 

Hospodaření s vodou má různé účely, zejména zásobování pitnou a průmyslovou vodou, 

ochrana před povodněmi, zásobování zemědělství, rekreace, chov ryb a zajišťování 

minimálních průtoků v řece pod přehradou. [13] 

 

4.5.3. Využití povrchových vod 

Bilanční vazbou mezi vodními zdroji a uţivatelskou sférou jsou odběry a vypouštění 

odpadních vod. V celkovém odebraném mnoţství vody vlivem zavádění šetrných technologií, 

úsporám pitné vody a její rostoucí ceny převládal u všech uţivatelů klesající trend. Vývoj 

ročního odebraného mnoţství vody mezi lety 1980 a 2009 je uveden na obrázek č. 6. Z grafu 

je patrné, ţe dříve výraznější tempo poklesového trendu odběrů v kategoriích pro úpravu a 

rozvod vody, pro průmysl a zemědělství se začíná zmírňovat. Výrazný nárůst můţeme 

sledovat po roce 2001, který lze přičítat také zvýšené spotřebě pro chladící systém atomové 

elektrárny Temelín. [13] 
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Obrázek 6: Odběry povrchových vod v ČR v letech 1980 – 2009 [26] 

 

 

5. Ochrana vodních zdrojů 

Ochranou vodních zdrojů rozumíme soubor činností a postupů, které směřují 

k ochraně jejich jakosti, mnoţství a zdravotní nezávadnosti. Především jde o opatření 

legislativní, kontrolní, technická a sanační. Základní charakteristikou vody je její dynamika, 

která probíhá v přírodním prostředí a uţivatelských systémech. 

V době nedávno minulé postupně získalo dominantní postavení znečištění 

komunálního charakteru jako důsledek rychlé urbanizace území, hromadné bytové výstavby a 

nedostatečné výstavby ČOV. Dokladem výše zmíněné skutečnosti je rozdíl mezi úrovní 

zásobování pitnou vodou a odváděním a čištěním odpadních vod.  

Ještě v roce 1989 neměla většina krajských a okresních měst vyřešeno základní čištění 

odpadních vod. Teprve v posledních letech dochází ke zlepšení stavu působením jasně 

stanovených vlastnických vztahů k vodohospodářské infrastruktuře a s tím spojených 

povinností, cenových nástrojů a finanční podpory z prostředků ze státního rozpočtu a 

evropských fondů. Důkazem o nastoleném trendu je trvalý pokles vypouštěného znečištění i 

to, ţe v současné době jsou odpadní vody z rozhodujících zdrojů znečištění jiţ čištěny. 

Prakticky všechna okresní města jsou dnes vybavena ČOV s alespoň se 75 % účinností 

v ukazateli BSK 5.[13] Nově vybudované a rozšířené čistírny u velkých zdrojů znečištění 

zohledňují i potřebu likvidace nutrietů, zejména dusíku a fosforu.  
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5.1.  Přehled legislativy v ČR 

Vodní právo upravuje právní vztahy k vodám. Jeho obsah je určován přírodními, 

ekonomickými a společenskými podmínkami. Problematika vodního práva narůstá a jeho 

význam stoupá v důsledku rostoucích nároků na zdroje vody a omezenosti rozsahu jejich 

přírodních zásob na zemi. [15] 

Počátky vodního práva na našem území, resp. ochrany vodních zdrojů byly velmi 

nesmělé. Písemné zakotvení obecně platných právních předpisů můţeme nalézt jiţ v 13. 

století za vlády Přemyslovců se vznikem českých měst. [10] Římské právo mělo vliv na další 

vývoj vodního práva v českých zemích. Proto k nám pronikla např. zásada veřejnosti 

tekoucích vod, tzn. řeky jsou statkem obecným, a pozitivně ovlivnila vývoj našeho vodního 

práva.  

Jednotná osnova zemských vodních zákonů obsahovala v podstatě všechna ustanovení 

Říšského vodního zákona a další vodoprávní předpisy. V roce 1870 byly vydány postupně 

české, moravské a slezské zákony zemské o pouţívání provádění vod a obraně proti nim.  

V první polovině 20. století se dostává do oblasti zájmu problematika ochrany podzemních 

vod, značně jiţ znečištěných či ohroţených průmyslovou činností. Zemské zákony a předpisy 

je doplňující a provádějící platily u nás aţ do roku 1942, kdy byla vládním nařízením č. 

305/1942 Sb. platnost českého zemského vodního zákona rozšířena na celé území Čech a 

Moravy. [13] 

Po roce 1945 u nás započala zásadní přestavba celého právního řádu a vodní 

hospodářství se stalo nakonec součástí znárodněného hospodářství. Pro další vývoj vodního 

práva v té době bylo významné vypracování Státního vodohospodářského plánu v letech 1949 

aţ 1954, podle jehoţ závěrů byly zpracovány zásady pro krátkodobá i dlouhodobá 

vodohospodářská opatření jednotlivých odvětví národního hospodářství v tehdejší ČSR. 

V zákoně č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství bylo výslovně stanoveno, ţe správa, provoz 

a udrţování vodohospodářských děl přísluší vodohospodářským výrobním organizacím 

vodního hospodářství, pokud nepatří jiným orgánům. Byla zde nedostatečně řešena 

(upravena) oblast výstavby a provozu vodních děl, ochrany podzemních vod a zejména 

ochrany obyvatel před povodněmi, zásobování obyvatelstva vodou prostřednictvím veřejných 

vodovodů a veřejných kanalizací. Rozvoj centralizovaného hospodářství na počátku 70. let a 

stále rostoucí nároky zejména na odběry povrchové a podzemní vody si vynutily novou 

zákonnou úpravu č. 138 / 1973 Sb., o vodách, která vytváří účinný nástroj ochrany vod na 

dalších 25 let.  
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Společensko-ekonomické změny po roce 1989 si vynutily novou právní úpravu. V 

zákoně č. 254/2001 Sb. je promítnuta nová úloha státu s přihlédnutím k trţním vztahům a 

soukromému vlastnictví. Novelizované znění zákona je upraveno vyhláškou č. 150/2010 

platné od 1. 8. 2010. Hlavním účelem zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit 

podmínky pro hospodárné vyuţívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti 

povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro sniţování nepříznivých účinků 

povodní a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropské unie.[13]  

Z hlediska ochrany vod se zde zcela nově zavádí termín „citlivé a zranitelné oblasti“. 

Tento mimořádně důleţitý prvek je z hlediska geografického vymezen vládním nařízením. V 

těchto zónách je zavedena mimořádná ochranná opatření a přísnější reţim hospodaření s 

látkami, které mohou potenciálně ohroţovat jejich kvalitu, a to především v oblastech 

koncentrací dusičnanů. [10] 

 

5.2. Nástroje ochrany vod 

 

5.2.1. Primární 

Cílem preventivní ochrany je tak v maximální moţné míře eliminovat negativní vlivy 

na podzemní a povrchové vody, které vyplývají ze stále intenzivnějšího působení člověka na 

prostředí. Preventivní ochrana vodních zdrojů je vţdy výhodnější, zejména z finančního a 

technického hlediska neţ následné odstraňování negativních dopadů. Nutným předpokladem 

zajištění preventivní ochrany je její legislativní zakotvení, protoţe jen tak lze stanovit obecně 

závazná pravidla chování směrem k ochraně vodních zdrojů. [20]  

V této fázi ochrany jsou zahrnuty technicko-organizační postupy, které mají zamezit 

zhoršení jakosti podzemních vod. Můţeme zde zařadit vybudování stavebních prvků 

(záchytné nádrţe, ochranné kanály), konstrukčně-technologická opatření (protikorozní 

opatření, signalizace) a provozní dozor. Mezi další prvky preventivní ochrany patří: 

- pravidelná kontrola a údrţba vodních zdrojů v PHO v předepsaných reţimech, 

- prevenci vzniku MÚ, 

- zamezení pronikání povrchových vod do studní a dalších jímacích objektů, 

- sledování kvality surové vody v monitorovacích vrtech u podzemních zdrojů a přítoků 

povrchových vod u vodárenských nádrţí, 

- kontrola technického stavu dávkovacích čerpadel chemických látek, včetně údrţby 

celého systému, 
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- denní kontrola bezpečnostního systému a měsíční kontrola a údrţba celého zařízení, 

- hydrogeologický průzkum a cílená aplikace získaných výsledků. [10] 

 

5.2.2. Sekundární 

Spočívá v zabezpečení a realizaci proti havarijních opatření, která jsou součástí 

havarijních plánů průmyslových podniků, v nichţ můţe dojít ke znečištění podzemní vody 

zejména tam, kde by primární ochrana nebyla dostatečná. Pohyb podzemní vody je v těchto 

případech omezován vybudováním pasivních prvků ochrany, tzv. podzemními clonami a 

stěnami. V případech aktivní ochrany je znečištěná podzemní voda odčerpávána vhodně 

umístěnou soustavou studní, tzv. hydraulických bariér. Součástí této ochrany je systém 

hydrogeologických pozorovacích vrtů.   

 

5.3. Ochranná pásma vodních zdrojů 

K ochraně existujících konkrétních zdrojů podzemních vod se vyhlašují ochranná 

pásma vod. Podle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. se ochranná pásma vyhlašují u zdrojů 

podzemních vod slouţících pro hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou s 

průměrným ročním odběrem přes 10 000 m
3
. [14] Stanovení PHO je vţdy veřejným zájmem, 

rozhodnutí o jejich stanovení vydává vodoprávní úřad. Ochranná pásma vodních zdrojů se 

dělí na uţší ochranné pásmo I. stupně a širší ochranné pásmo II. stupně. Odstupňovaným 

způsobem je v nich stanoveno, které aktivity jsou v těchto pásmech omezeny, a jaká opatření 

se zde musí provádět. Plocha pásem hygienické ochrany zaujímá v České republice plochu asi 

6 200 km
2
, z čehoţ zemědělská půda zaujímá tři čtvrtiny.  

 

5.3.1. Ochranné pásmo I. stupně 

Slouţí k ochraně vlastního jímacího objektu a jeho bezprostředního okolí. Ochranné 

pásmo I. stupně stanoví vodoprávní úřad jako souvislé území u vodárenských nádrţí, 

ostatních nádrţí s vodárenským vyuţitím, vodních toků, u zdrojů podzemní vody s minimální 

vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od odběrného zařízení.[14] V ochranném pásmu se 

nesmí provádět zemní práce, pouţívat a skladovat toxické a ropné látky, je zde zakázán 

přístup nepovolaných osob.  

 

5.3.2. Ochranné pásmo II. stupně 
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Ochranné pásmo se vyhlašuje vně ochranného pásma 1. stupně. Jeho účelem je 

ochrana mnoţství a kvality jímané vody. Rozsah ochranného pásma by měl být takový, aby 

mohlo dojít k odbourání případného kontaminantu během doby zdrţení podzemní vody 

v něm. Proto vţdy záleţí na místních podmínkách. U velkých zdrojů je však nutno volit 

přijatelný kompromis, jelikoţ příliš velké ochranné pásmo je velmi obtíţné vyhlásit a je 

obtíţná i jeho kontrola, čímţ se jeho vyhlášení do značné míry míjí účinkem. V ochranném 

pásmu 2. stupně lze stanovit určitá omezení a zákazy činností, která by mohla být 

potenciálními zdroji kontaminace či jiného ovlivnění vyuţívání podzemních vod. Nesmějí zde 

být skládky městských a průmyslových odpadů, kalů a odpadních vod. [20] 

 

5.4. Citlivé oblasti  

Jsou vodní útvary povrchových vod, v nichţ dochází nebo v blízké budoucnosti můţe 

dojít v důsledku vysoké koncentrace ţivin k neţádoucímu stavu jakosti vod, které jsou 

vyuţívány nebo se předpokládá jejich vyuţití jako zdroje pitné vody, v níţ koncentrace 

dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l, nebo u nichţ je z hlediska zájmů chráněných tímto 

zákonem nutný vyšší stupeň čištění odpadních vod.  Citlivé oblasti vymezuje vláda nařízením. 

[26] 

 

5.5. Zranitelné oblasti  

Mezi hlavní opatření ke sníţení plošného znečištění vod ze zemědělských zdrojů patří 

NV č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o pouţívání a skladování hnojiv a 

statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve 

znění pozdějších předpisů. V rámci tohoto nařízení jsou vymezeny tzv. zranitelné oblasti a 

vyhlášen akční program.  

Akční program je soubor opatření ve zranitelných oblastech, který má za cíl sníţit 

znečištění vody způsobené dusičnany a předcházet dalšímu znečištění.  

Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují povrchové nebo podzemní vody, zejména 

vyuţívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichţ koncentrace dusičnanů přesahuje 

hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo povrchové vody, u nichţ v 

důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo můţe dojít k 

neţádoucímu zhoršení jakosti vody. [26] 
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5.6. Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) 

Určitým územím je moţné přiznat zvýšenou ochranu vod nad nastíněnou základní 

úroveň, která vyplývá z obecné ochrany vod. Jsou zde zakázány některé činnosti, které by 

znamenaly trvalé nebo dlouhodobé negativní ovlivnění mnoţství nebo kvality vod. Jde např. o 

zákaz umísťování skládek nebezpečných odpadů, zákaz výstavby průmyslových provozů 

pouţívajících látky škodlivé vodám, těţba rašeliny apod. U podzemních vod se jedná o 

hydrogeologické struktury s významnými přírodními zdroji, např. oblasti Chebská a 

Třeboňské pánve.  

Systém vyhlášení těchto oblastí je úprava podmínek hospodářského vyuţívání území 

tak, aby byla zajištěna moţnost prioritního vyuţití vodních zdrojů v chráněném území v 

budoucnosti před moţnými ekonomickými zájmy. Proto je nutné upozornit, ţe vyhlášené 

CHOPAV ne zcela plní svůj účel, jelikoţ absence kontroly a sankcí za porušování pravidel 

způsobily, ţe na tyto chráněné oblasti je při rozhodování o vyuţití brán malý zřetel. [20] 

 

5.7. Ochrana množství a jakosti vod 

Zajištění vody v dostatečném mnoţství a vyhovující kvalitě pro různé druhy 

spotřebitelů je nejvýznamnějším úkolem vodního hospodářství. Nezbytným předpokladem 

úspěšné ochrany tvorby podzemních vod je znalost způsobu vzniku podzemní vody konkrétní 

hydrogeologické struktury. Jedním z nástrojů ochrany kvantity vod je vodohospodářská 

bilance, ve vazbě na dodrţování minimálních průtoků ve vodních tocích a minimálních zásob 

podzemních vod. Stanovují se závazné minimální průtoky v určených profilech pro roční a 

víceleté hospodaření s vodou v jednotlivých povodích.  

Nedílnou součástí ochrany vodních zdrojů je stanovení a dodrţování jejich 

vyuţitelného mnoţství, které lze získávat za reálných podmínek při zachování vyhovující 

kvality vody po dobu uvaţovaného období vyuţívání. Nadměrným vyuţíváním podzemních 

vod nazýváme stav, kdy je z dlouhodobého hlediska odebírané mnoţství podzemní vody větší 

neţ přítok do něj a dynamický přítok nestačí vyrovnávat odebírané mnoţství. Tento rozdíl 

můţe být příčinou celkového poklesu hladiny podzemní vody a neţádoucí infiltrace 

povrchových, často nekvalitních vod. Stanovení vyuţitelného mnoţství podzemních vod 

z jednotlivých hydrogeologických struktur je velmi důleţitým úkolem regionálně 

hydrogeologického výzkumu. [20] 
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5.8.  Monitoring jakosti povrchových a podzemních vod 

 Jedním ze základních předpokladů hospodaření s vodou je nepřetrţité sledování, 

ukládání a vyhodnocování hydrologických prvků, které charakterizují stav vodních zdrojů. 

Monitorované údaje slouţí jako podklad pro rozhodování v reálném čase a koncepčním 

účelům. Monitoringem povrchových a podzemních vod v celostátním rozsahu je podle zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů pověřen (§ 21) Český 

hydrometeorologický ústav, dalšími subjekty v oblasti monitoringu jsou správci povodí, tzv. 

státní podniky Povodí, Zemědělská vodohospodářská správa a státní podnik Lesy ČR. Některé 

účelové monitoringy zabezpečují také výzkumné ústavy, orgány hygienické sluţby, Česká 

inspekce ţivotního prostředí a další. Počet stanic státních monitorovacích sítí je v posledních 

letech stabilizován, u povrchových vod se jedná v průměru o 500 stanic, u podzemních vod o 

1600 objektů. [13] Monitorovací sítě jsou postupně automatizovány, třetina pozorovacích vrtů 

mělkých podzemních vod, jejichţ ţivotnost skončila, bude postupně rekonstruována 

s vyuţitím prostředků z EU.  

 

5.9.  Principy ochrany vod z pohledu EU 

Ochranu vodních zdrojů je třeba chápat jako integrovanou ochranu mnoţství a jakosti.  

Plnění nových úkolů, které při své snaze o ekonomický a sociální rozvoj musí řešit stále více 

zemí EU, jsou stále více spojeny s ochranou vod. Mezi problémy, které vyţadují zvýšenou 

pozornost, patří nedostatek vody, zhoršení její kvality a důsledky povodní. Integrovaná 

ochrana je proces, který pomůţe efektivně řešit problémy spojené s vodou při zachování 

trvale udrţitelného rozvoje. Ačkoliv některé ze základních principů jsou aplikovatelné 

všeobecně, bez ohledu na souvislosti a stav hospodářství a společenského rozvoje, neexistuje 

ţádný univerzální návod na jejich pouţití v praxi. [13] 

V současné době je v EU vydána řada legislativních dokumentů, které se zabývají 

ochranou vodních zdrojů. Mezi nejdůleţitější patří Směrnice Rady 80/778/EHS, která 

vytvořila předpoklady k postupnému sjednocování národních legislativ. Účelem Směrnice 

Evropského parlamentu 2000/60/EHS je stanovit rámec pro ochranu vnitrozemských 

povrchových vod (tzv. Rámcová směrnice). 
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Obrázek 7: Proces zlepšování kvality evropských vod [15] 

 
 

6. Rizika a jejich identifikace 

Zranitelnost vodních zdrojů umocňuje nemoţnost preventivně zabránit jejich poškození 

civilizačními vlivy nebo teroristickým činem. Aplikací dostupných technických opatření lze 

pouze sníţit následky na minimum, zejména účinným monitoringem kvality surové vody před 

jejím vstupem do úpravny nebo u podzemních vod bez úpravy přímo do distribučního 

systému. V případě, ţe se jedná o zdroj surové vody nemístního významu nebo jde o jediný 

zdroj v územním celku, má jeho vyřazení rozsáhlé následky na ţivoty obyvatel a fungování 

veřejné infrastruktury. Velmi často závisí na rozsahu vyhlášeného ochranného pásma a 

účinnosti zejména aktivních a pasivních prvků monitorování systémů. [10] 

Mimořádné událostí ohroţují člověka od samého počátku jeho existence. Vyuţívání 

přírody a přírodních zdrojů, rozmach civilizace a ekonomický rozvoj vyvolává, kromě 

pozitivních rysů i nové druhy rizik. Mimořádné události rozdělujeme, na základě podstaty 

jevů, do tří skupin:   

 

1. Přírodní  

- povodně, 

- sucha a nedostatek pitné vody, 

- zvláštní povodně – rozrušení hrází vodních děl, 
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- sesuvy půdy a skal, 

- zemětřesení, 

- kalamitní výskyt sněhových sráţek a vichřice. 

 

2. Antropogenní  

- poţáry, 

- havárie v silniční a ţelezniční dopravě, 

- výpadky v energetických sítích, 

- úniky toxických látek, 

- výbuchy plynů a par hořlavých kapalin. 

 

3. Kombinované 

 

 

6.1.  Povrchové zdroje 

Znečištění vody v našich řekách a vodách nebylo vţdy stejné. Obecně můţeme 

konstatovat, ţe změny kvality vody kopírují do značné míry celkový hospodářský vývoj a 

míru citlivosti k ţivotnímu prostředí na území našeho státu. Za posledních 15 let došlo 

k eliminace kategorie velmi silně znečištěná voda jak na všech velkých řekách, tak i na 

většině jejich přítoků.  

Ještě v roce 1989 neměla většina krajských a okresních měst vyřešeno ani základní 

čištění odpadních vod. Teprve v posledních letech dochází k nápravě tohoto stavu působením 

jasně stanovených vlastnických vztahů k vodohospodářské infrastruktuře a s tím spojených 

povinností, dále finanční podporou a dalších cenových nástrojů /podpora ze státního rozpočtu 

a EU). Jakost povrchových vod příznivě ovlivnil i útlum průmyslové výroby v povodí 

Moravy, zejména cukrovarů. Počátkem 90. let se podařilo zásadním způsobem sníţit produkci 

znečištění u největších průmyslových zdrojů na Labi.  Průmyslové podniky v Polabí však 

stále představují významné znečišťovatele řeky Labe. Přetrvávajícím problémem je plošné 

znečištění, především ze zemědělského hospodaření. Vysoká je také míra mikrobiálního 

znečištění povrchových vod a kontaminace vody i sedimentů nebezpečnými látkami na 

některých úsecích vodních toků. Tento podíl je odlišný v různých oblastech České republiky v 

závislosti na hustotě osídlení, podílu čištění odpadních vod, intenzitě a způsobu zemědělského 

hospodaření a úrovni atmosférické depozice. [13] 
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Dlouhodobé zlepšení jakosti vody v tocích je způsobeno postupující výstavbou čistíren 

odpadních vod, vyuţíváním efektivnějších technologií, ale také rušením či omezením provozu 

řady průmyslových podniků a niţším pouţíváním umělých hnojiv v zemědělství. 

 

6.1.1. Přírodní rizika 

Povodně 

Krize způsobená povodní můţe mít za určitých okolností vysoce negativní dopady na 

zásobování obyvatel a výrobních podniků pitnou vodou. Největší rizika kontaminace 

povrchových zdrojů představují průmyslové podniky, zejména pak toxické látky pouţívané 

při výrobě. 

 

Sucho  

Projevuje se zejména v letních měsících, které se vyznačují dlouhodobým deficitem 

sráţek a nepříznivým rozloţením v čase. V některých regionech České republiky se jiţ tento 

jev projevuje poklesem rezerv pouţitelných vodních zdrojů.  

 

Změna organických a chemických vlastností vody 

Dochází k výraznému zasaţení recipientů řek a vodárenských nádrţí. Důsledkem je váţné 

poškození upravitelnosti surové vody na pitnou, sníţená moţnost pouţití stávajících 

technologických postupů úpraven vody a nutnost dbát na zdravotní nezávadnost. Existuje zde 

riziko přerušení dodávek vody všem spotřebitelům. [10] 

 

6.1.2. Antropogenní rizika 

Průmyslové zdroje 

Změny kvality vody kopírují celkový hospodářský vývoj a míru citlivosti k ţivotnímu 

prostředí. Současné standardy pro pitnou vodu v České republice na závratné mnoţství 

nových chemických látek reagují tzv. skupinovými stanoveními koncentrace řady škodlivých 

organických látek ve vodě.  Jde většinou o látky uměle vytvořené člověkem, které se v přírodě 

přirozeně nevyskytují, a jejich samovolné odbourávání v přírodě probíhá velmi pomalu. [20] 

 

Zemědělské zdroje 

Patří zde plošné znečištění zemědělsky vyuţívaných ploch, které jsou charakteristické 

odtokem vody se zvýšeným obsahem hnojiv, pesticidů a organických látek.  V rámci 
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hodnocení rizik ze zemědělských odpadů bylo zjištěno, ţe z jedné tuny siláţe můţe 

proniknout do podzemních vod aţ 450 litrů siláţních šťáv. [13] Hodnota BSK je u tohoto 

kontaminantu jedna z nejvyšších vůbec (80 000 mg kyslíku na litr vody). Tzv. siláţní šťávy 

jsou více jak 200krát koncentrovanější neţ městské odpadní vody. Dostanou-li se migrací dále 

do zvodní či kolektorů podzemních vod, jde o kritickou devastaci těchto vodních zdrojů. [13]  

 

Teplotní režim 

Současný civilizační rozvoj působí v nemalé míře i na tepelný reţim povrchových 

vod. Do toků jsou vypouštěny dnes jiţ poměrně velké objemy vod, jejichţ teploty se často liší 

od přirozených teplot vody v řece. Největším zdrojem teplých vod jsou však tepelné 

elektrárny s průtočným systémem chlazení, který způsobuje změnu teploty o více neţ 10 
o 

C a 

značně mění tepelný reţim na vodním toku pod elektrárnou. [13] 

 

Havárie  

V současné době jsou nejčastější příčinou havárií dopravní nehody, nesprávné postupy 

při manipulaci s látkami a při jejich skladování. Zhruba polovina zjištěných havárií je 

způsobena ropnými látkami. Ve srovnání s rokem 2008 byl v roce 2009 počet havárií na 

vodách niţší o 25 případů. [13] V případě havarijního znečištění vod se počet havárií od r. 

1993 udrţuje mírně nad 200 za rok. Hlavními původci těchto havárií je doprava a příčinami 

jsou dopravní nehody, nedbalost a technické závady. 

 

Atmosférická depozice 

Za příčinu acidifikace se povaţuje především dlouhodobý spad okyselujících látek, 

které pocházejí z dálkového přenosu atmosférou z průmyslových a zemědělských oblastí a z 

dopravy (oxidy síry a dusíku, amoniak) do lesních ekosystémů a důsledkem je vymývání 

bazických minerálů z půdy. [16] 

 

Staré ekologické zátěže  

Většinou se jedná o značně kontaminovaná území v bývalých areálech průmyslových 

podniků, letišť a vojenských újezdů. 
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Zdroje ze zastavěných území 

Znečištění je způsobeno především nedokonale odkanalizovanými lidskými sídly, 

problémové jsou rovněţ malé obce, kde je likvidace odpadních vod řešena odtokem buď 

trativody nebo příkopy do podzemních nebo povrchových vod.  

 

Eutrofizace 

Mezi hlavní typy znečištění vod počítáme eutrofizaci. Jedná se o znečištění vod 

ţivinami, látkami jinak pro růst potřebnými, které jsou většinou splachovány z polí. Při jejich 

vysokých koncentracích narůstá nadměrně ve vodách plankton. Ten spotřebovává kyslík 

k dýchání a po odumření je ještě další kyslík spotřebován k rozkladu mrtvých těl. V řadě 

vodních nádrţí je jakost vody nepříznivě ovlivněna eutrofizací (vysoký obsah ţivin, 

především sloučenin dusíku a fosforu), která způsobuje zvýšenou produkci řas a sinic, čímţ se 

omezuje vodárenské vyuţívání. [26] 

 

Technicko-hospodářské zabezpečení 

Zranitelnost zdrojů povrchových vod umocňuje relativně snadný přístup k hladině 

vody a moţnosti snadné kontaminace vody. Zajišťování technického stavu vodního díla, a to 

z hlediska bezpečnosti a stability se provádí pravidelným pozorováním, měřením průsaků a 

deformací. Dalším rizikovým prvkem můţe být nedostatečné zajištění objektů při výpadku 

elektrické energie a různých typech útoků, např. CBRN látkami.  

 

6.1.3. Souhrn navrhovaných opatření 

Nejrizikovějším faktorem vyřazení povrchového zdroje vody, v řádech týdnů aţ 

měsíců, je změna kvality surové vody. Změnu její kvality mohou způsobit zejména 

povodňové stavy a průmyslové havárie. Pokud je spotřebiště závislé pouze na jednom zdroji 

vody, u kterého existuje váţné riziko překročení mezních limitů upravitelnosti vody, hrozí 

vţdy reálné nebezpečí přerušení dodávky pitné vody do zastavěných území a subjektů 

infrastruktury. Je proto ţádoucí mít, v těchto případech, vypracovány plány opatření 

nouzového zásobování vodou a plány zajištění SHZ v objektech se zvýšeným poţárním 

nebezpečím. Součástí těchto plánů jsou také náhradní zdroje vody pro JPO, popis jejich 

vydatnosti a zabezpečení příjezdových cest. [10] 
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Legislativní 

- sniţovat emise znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění na úroveň 

poţadavků právních předpisů a směrnic Evropské unie, 

- postupy a standardy pro vypouštění průmyslových a odpadních vod, 

- zlepšit kontrolní činnost nad dodrţováním platných předpisů a zákonů, 

- vzhledem k vývoji reálných rizik tyto pravidelně přezkoumávat a zohlednit je při 

zpracovávání územního a regulačního plánu, 

- zabezpečit kvalitní zdroje pitné vody pro zásobení obyvatel a poţadovat jejich 

udrţitelné a vyváţené uţívání. [10] 

Technicko-organizační 

- plánovat vzájemnou zastupitelnost vodních zdrojů oblastního významu, 

- ochrana zabezpečení vodních zdrojů, zejména monitorovací systém pro zjišťování 

přítomnosti chemických látek s on-line přenosem informací, 

- vyuţívat moţnosti odebírat surovou vodu dle aktuální nabídky z různých 

horizontů, 

- výstavba objektů, které splňují podmínky ochrany dodávky pitné vody před 

různými druhy antropogenních a přírodních nebezpečí, 

- sníţit počet objektů, které nelze účinně monitorovat a chránit před poškozením, 

- větší důraz na vyuţívání přírodního prostředí ke zvládání povodní, 

- odstraňovat sedimenty z vodních nádrţí s respektováním hledisek ochrany přírody. 

Ekonomická 

- platby za ekosystémové sluţby poskytované rozvodími,  

- zvýšit kapacity a účinnost existujících ČOV a zavedení třetího stupně čištění, [10] 

- zajistit větší transparentnost informací, přidělování práv k sladkovodním zdrojům,   

- zvýšit podíl obyvatel napojených na kanalizaci, 

- podporovat výstavbu infrastruktury pro biologické ČOV v malých sídlech, 

případně přečerpání odpadních vod do centrálních ČOV, 

- investice do vědy, techniky a nových trendů, které zajistí efektivnější vyuţití 

vodních zdrojů. 
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6.2.Podzemní zdroje 

Zdroje podzemních vod jsou nedílnou součástí vodního cyklu. Díky pomalému 

pohybu podzemní vody skrze podloţí můţe být její kvalita ovlivňována antropogenní činností 

po dlouhou dobu. Znečištěním podzemních vod se rozumí kaţdá změna fyzikálních, 

chemických nebo biologických vlastností při porovnávání s jejich přírodním stavem. Kaţdé 

takové znečištění pak omezuje nebo zcela znemoţňuje vyuţití vodních zdrojů. [20] 

U podzemních vod mohou hlavní riziko jejich vyřazení způsobit ekologické zátěţe, 

především z neevidovaných skládek chemického nebo komunálního odpadu. Znečišťující 

látky pronikají do podzemní vody z povrchu země průsakem sráţkové vody, popř. v místech 

infiltrace z povrchových vodních toků.  

Dědictví minulosti je zřetelné na rozsáhlých znečištěných plochách a průmyslových 

zónách, kde vzhledem k současnému stavu technologií a úměrnosti nákladů z veřejných nebo 

soukromých zdrojů není moţné znečištění zcela a rychle odstranit. Znečištění podzemních 

vod je proto největší v oblastech, kde dochází k znečištění povrchu v důsledku zemědělské 

činnosti, popř. průmyslové výroby, dopravy a těţby surovin. [1] Hodnocení stavu podzemních 

vod je povinnou součástí plánu povodí, které se provádí jedenkrát za 6 let, hodnocení jakosti 

vod se vyuţívá pro sestavování hydrologické a vodohospodářské bilance jedenkrát za rok.  

 

6.2.1. Přírodní rizika 

Povodně 

Pokud se prameniště podzemních vod nachází v záplavovém území, musí být pro 

spotřebiště zajištěn jiný zdroj s kapacitou v minimálním mnoţství nutným pro nouzové 

zásobování. Za určitých podmínek můţe docházet k vyřazení části distribuční sítě a úpraven 

vod. [10] 

 

Sucho 

Ztráta rezerv je způsobena prodlouţením zákazu záklesu hladiny podzemních vod pod 

stanovenou hodnotu ve zdrojové oblasti. Dochází ke sníţení hladin podzemních vod pod dna 

studní nebo úrovně galérií a zářezů.  

 

 

 

 



37 

 

Ztráta vydatnosti vodního zdroje 

 Můţe být způsobeno v oblastech pramenišť v poddolovaném území, krasových 

oblastech nebo geologicky narušeném území. Důsledkem je narušení dodávky pitné vody pro 

zastavěná území, která jsou závislá pouze na jednom zdroji vody.  

 

Změna organických a chemických vlastností vody 

Zdroje podzemních vod mohou být ohroţeny např. při úniku koncentrovaných 

odpadních vod do reliéfu terénu. Změnou chemických vlastností vody můţe dojít 

k nedosaţení mezních hodnot a tím ztráty charakteru pitné vody. [10] 

 

6.2.2. Antropogenní rizika 

Průmyslová činnost 

Kontaminace horninového prostředí chlorovanými uhlovodíky a ropnými látkami. 

Typicky jsou postiţeny plochy pod staršími průmyslovými podniky, letišti či vojenskými 

objekty. Obě velké skupiny kontaminantů se částečně rozpouštějí v podzemní vodě a ta je 

můţe prouděním dále transportovat i na značné vzdálenosti. Jde většinou o látky uměle 

vytvořené člověkem, které se v přírodě přirozeně nevyskytují. Jejich samovolné odbourávání 

v přírodě probíhá jen velmi pomalu.  

 

Havárie 

K znečišťování dochází v důsledku technických závad a neopatrného zacházení, 

zejména k únikům ropných produktů. Míra a rozsah znečištění podzemních vod jsou dány 

zejména sloţením horninového prostředí, které je nesnadno kontrolovatelné, zasaţená místa 

se velmi obtíţně a nákladně oddělují.  Mezi nejčastější havarijní úniky patří ropné havárie, 

zejména úniky ropných emulzí, které nelze jednoduchým způsobem zachytit a separovat. 

Emulze jsou ve vodním prostředí pohyblivé, proto je nelze sbírat pomocí norných stěn nebo 

hydrofobních sorbentů.  

 

Infiltrace hnojiv 

Největší současný problém souvisí s plošným znečištěním podzemních vod vysokými 

koncentracemi dusičnanů. Produkty zemědělských odpadů jsou o více neţ 200 % 

koncentrovanější neţ městské odpadní vody.[13] Dostanou-li se migrací dále do zvodní či 

kolektorů podzemních vod, jde o kritickou devastaci těchto vodních zdrojů.  
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Komunální znečištění, doprava 

Dalším potencionálním rizikem je infiltrace odpadních vod, zejména vlivem netěsností 

v kanalizaci, ţumpách a septicích. Provoz motorových vozidel, zimní údrţba v blízkosti 

zdrojů podzemních vod, smyvy ze silnic, které vzniká po solení komunikací v zimním období. 

 

Atmosférická depozice 

Za příčinu acidifikace se povaţuje především dlouhodobý spad okyselujících látek, 

které pocházejí z dálkového přenosu atmosférou z průmyslových a zemědělských oblastí a 

z dopravy. 

 

Stavební činnost 

Konečným důsledkem nadměrného čerpání podzemních vod můţe být sníţení vrstvy 

zvodnělé části nebo pokles jímací hladiny. V současné době vznikají na velkých plochách 

skupiny nově postavených domů, tzv. satelity, kdy je na malé ploše soustředěna skupina 

domovních studní. Odběr vody z jednotlivých subjektů na těchto územích, slouţících pro 

vlastní potřebu, postřiky trávníků a zdroje vody pro domovní bazény, je podstatně niţší neţ 

6 000 m
3
. [7] Zde je nutné počítat s celkovým odběrem podzemních vod na ploše „satelitu“, 

který by měl být zahrnut do evidence odběrů.  

 

Těžba a zpracování radioaktivních materiálů 

Rozsáhlá loţiska uranových rud byla těţena a zpracována chemickým způsobem, který 

způsobil kontaminaci podzemních vod na rozsáhlém území. Specifické znečištění 

podzemních vod vzniklo těţbou uranových rud vyluhováním kyselinou sírovou v okolí Stráţe 

pod Ralskem, sanované v současnosti podnikem DIAMO. [13] 

 

6.2.3. Souhrn navrhovaných opatření 

Legislativní 

- směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany, 

- společná vodohospodářská politika Evropské Unie, 

- vypracování strategii ochrany přírody respektující klimatické výkyvy a změny, 

zejména efektivní řešení stavu sucha a nedostatku vody. 
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Technicko-organizační 

- vybudování sítě monitorovacích vrtů, systém pro zjišťování přítomnosti 

chemických látek, které by se mohly dostat do odběrného zařízení, 

- zabezpečit ochranu pramenišť při povodních, např. náhradní zdroje, kontrola a 

vyhodnocení stavu kvality surové vody včetně jejich vyřazení, 

- navrhovat budování náhradních systémů, vzhledem k potřebám NZV, 

- sledovat kvality surové vody v pozorovacích vrtech a profilech vodního zdroje, 

- zabezpečení prameniště podzemních vod, např. moţnost vybudování 

hydraulických bariér a milánských stěn, 

- moţnost vyřadit zdroj surové vody dálkově, např. při změně kvality mezních 

hodnot surové vody, 

- odstraňování starých ekologických zátěţí. 

Ekonomická  

- podpora výstavby a zvyšování účinnosti ČOV, 

- analyzovat podíl klimatických změn na vodní zdroje z hlediska objemu a kvality 

surových vod v dlouhodobém horizontu, 

- investice do vědy, techniky a nových trendů. 

 

7. Infrastruktura 

Infrastrukturou můţeme nazvat kaţdou mnoţinu nebo systém propojených prvků, 

které udrţují celou strukturu pohromadě. Všeobecně se za infrastrukturu povaţují základní 

zařízení dlouhodobého uţívání personálního, materiálního a institucionálního druhu, která 

zaručují rozdělení a plnění úkolů v národním hospodářství. [1] 

 

V ČR se infrastrukturou rozumí především: 

- Technická infrastruktura zahrnuje energetiku, dopravu, vodní hospodářství, 

telekomunikace, ekologické sluţby a jiné aktivity podobného charakteru. 

- Sociální infrastruktura zajišťuje časovou a prostorovou dostupnost sociálních sluţeb, 

zdravotnictví, školství, kultury a sítě veřejné správy. 

- Ekonomická infrastruktura zajišťuje peněţní přenosy a je tvořena především sítí 

bankovních a finančních sluţeb.  
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Výše uvedené infrastrukturní aktivity a procesy mají některé společné znaky, kterými 

jsou zejména určitá významná míra veřejného zájmu a síťový charakter těchto zařízení. 

Společným prvkem těchto odvětví je jejich provázanost. Problematika vzájemného 

ovlivňování se jednotlivých infrastruktur je poměrně sloţitá, pro oblast bezpečnosti však 

můţe mít zásadní význam. [1] 

 

7.1. Kritická infrastruktura 

Je soubor vzájemně propojených infrastruktur z různých odvětví lidské činnosti, které 

jsou nezbytné pro fungování státu. Proto je velmi důleţité zajišťovat celý soubor dílčích 

prvků infrastruktur systémově, coţ v praxi znamená neustále vyhledávat řešení její 

bezpečnosti. Za objekty zvláštního významu jsou povaţovány budovy, u kterých by případný 

poţár, vloupání či jiný ohroţující trestný čin mohl znamenat ohroţení zásobování obyvatel 

základními ţivotními potřebami. [18] 

 

Za objekty zvláštního významu z pohledu kritické infrastruktury povaţujeme: 

- jaderné elektrárny, 

- přehrady, 

- kulturní památky, 

- objekty veřejné správy. 

Problematika kritické infrastruktury je velice rozsáhlá, její sloţitost, provázanost a 

rozlehlost území. Jde především vytvořit dlouhodobou strategii plánování finančních 

prostředků. Důleţité je rovněţ sdílení informací mezi státním a soukromým sektorem, 

dotčenými sloţkami Integrovaného záchranného systému.  

Vodní díla jsou součástí veřejné infrastruktury a tvoří podskupinu technické 

infrastruktury měst a obcí ČR v oblasti dodávky pitné vody. Základním prvkem jímání 

surových vod určených k úpravě na vodu pitnou jsou prameniště podzemních vod nebo 

vodárenské nádrţe. [10] 

 

Nařízení vlády č. 432 /2010 uvádí následující kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury:  

- zásobování vodou z jednoho nenahraditelného zdroje při počtu zásobovaných obyvatel 

nejméně 125 000, 

- úpravna vody o minimálním výkonu 3 000 l/s, 

- vodní dílo o minimálním objemu zachycené vody 100 mil. m
3
.  
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V ČR je na dodávky pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů napojeno 9,7 mil. 

Obyvatel, tj. 92,7 % z celkového počtu obyvatel. [18] Při vysokém podílu zásobovaných 

obyvatel a sníţeném počtu a vydatnosti místních zdrojů roste závislost na centrálních 

povrchových zdrojích a tím se zvyšuje potencionální riziko vzniku mimořádné události při 

vyřazení povrchového zdroje. 

Aplikace preventivní ochrany vodních zdrojů na moţné alternativy krizových situací 

je smyslem a cílem krizového plánování. Její účinnost je poměrně investičně náročná a 

vyţaduje řadu specializovaných odborníků na její vybudování a provozování.  

 

7.2. Krizová připravenost 

Zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací znamená vyřešení 

zásobování obyvatelstva potřebným mnoţstvím vody, jejíţ kvalitu určí orgán ochrany 

veřejného zdraví. Včasná a kvalitní připravenost subjektů na potencionální mimořádnou 

událost je rozhodujícím prvkem a její zvládnutí minimalizuje časové a ekonomické následky.  

Je nutné si uvědomit, ţe při vyřazení vodních zdrojů nebo překročení mezních hodnot 

upravené vody se musí vţdy vyřadit celý systém veřejného vodovodu, čímţ je přerušena 

dodávky pitné vody všem spotřebitelům a příslušný územní celek nemá k dispozici ani 

poţární zabezpečení objektů. Mimořádný díl odpovědnosti je krizovým zákonem přenesen na 

orgány kraje a ostatní orgány s územní působností. Řešení krizových situací je realizováno 

schválenými krizovými plány a z nich vyplývajících opatření. V případě, ţe krizová situace 

neovlivní stávající systém zásobování vodou, probíhá zásobování pitnou vodou v obvyklém 

reţimu. [1] 

V krizových plánech jsou uváděny většinou tabulkové hodnoty, které předpokládají, 

ţe se mnoţství vody vyrobené ve zdrojích bude rovnat s mnoţstvím vody dodané 

spotřebitelům.  Mezi subjekty určené podle priorit krizových plánů jsou dodávky vody 

nezbytné pro:  

- objekty zdravotní péče, 

- potravinářství, 

- veřejnou správu, 

- nouzové sluţby. [10] 

S přihlédnutím k moţným rizikům a shrnutím všech dopadů na veřejnou 

infrastrukturu, především v nepřerušené dodávce pro výše zmíněné objekty zvláštního 

významu, je míra nebezpečí velmi vysoká.  



42 

 

Proto je nutné počítat jen dané mnoţství vody k realizaci, tzn. odečíst ztrátu vody, 

technologickou vodu v systému za předpokladu, ţe vlastní spotřeba bude omezena na 

zanedbatelné mnoţství. Rozdíl vody k realizaci v distribučním systému a k dispozici pro NZV 

je výrazný.  

Při zpracování plánů krizové připravenosti subjektů v oblasti kritické infrastruktury 

v oblasti zajištění nouzového zásobování vodou často můţeme zjistit, ţe při vyřazení jednoho 

zdroje vody, druhý záloţní zdroj není schopen svou kapacitou pokrýt ani reálné ztráty vody 

v distribučním systému. Ztráty vody v systému v některých lokalitách mohou tvořit i více neţ 

50 %. [18] V roce 1995 činily ztráty 42,7 %, po provedených opatřeních se v roce 2006 

sníţily na 20 %. I přes toto výrazné sníţení ztrát však reálná ztráta vody v systému činí např. 

v Ostravě 13 169 m
3
/den. S touto hodnotou je nutné počítat a zohlednit ji v plánech krizové 

připravenosti, především u subjektů, které jsou zařazeny v krizových plánech v kapitole 

nouzové zásobování vodou. Nedostatek vody bude problém u výrobních subjektů, které jsou 

na kontinuálních dodávkách pitné vody závislé. To můţe být příčinou podstatného omezení 

výroby nebo její úplné přerušení.  

Pro vypracování plánů krizové připravenosti lze pouţít data ve vytvořených 

monitorovacích zónách, které byly vytvořeny v distribuční síti města Ostravy v roce 1993. 

V současné době je síť rozdělena na 74 on-line monitorovacích míst, které poskytují velmi 

širokou základnu pro řešení varianty s napadením či vyřazením zdroje vody s nutností 

zajištění nouzového zásobování vodou. [18] 

 

7.3.  Zastupitelnost vodních zdrojů 

 

7.3.1. Zásobování obyvatel 

V Moravskoslezském kraji je napojeno na veřejný vodovod zhruba 93 % obyvatel. 

Zdrojů povrchové a podzemní vody pro zásobení pitnou vodou vyuţívají především dva 

významné vodovodní systémy na území kraje: Ostravský oblastní vodovod (OOV) a 

Bruntálský skupinový vodovod (BSV). Hlavní zdroje tvoří vodárenské nádrţe, které jsou 

doplněny zdroji místními, většinou podzemními, které tvoří do 10 % dodaného mnoţství do 

OOV. Současné rozdělení mezi zdroje činí v průměru Šance 45 %, Morávka 8 % a Kruţberk 

48 %. [17] Procentuální vyuţitelnost současných velikostí odběrů oproti povolenému 

mnoţství, dle vodoprávních rozhodnutí, je následující: Šance 46%, Morávka 41% a Kruţberk 
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39%. Rozvodný systém umoţňuje částečnou zastupitelnost hlavních zdrojů, coţ je pozitivní 

z hlediska omezení případných negativních vlivů na dodávku vody do spotřebišť. [17] 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe na těchto nádrţích existuje dostatečná kapacitní rezerva 

pro pokrytí případného nárůstu potřeby vody v Moravskoslezském kraji. Rezerva také 

umoţňuje napojování nových sídel a jejich obyvatel na vodovodní řády a pokryje rovněţ 

plánované rozšíření mimo kraj.  

 

7.3.2. Průmysl 

Odběry jsou realizovány především jako odběry povrchové vody přímo z vodních toků 

nebo akumulací vodních nádrţí. Podzemní zdroje se na zásobení průmyslových podniků 

podílejí jen minimálně, jedná se o 2% z celkového mnoţství vody. Mezi nejvýznamnější 

odběratele vody v kraji patří pět firem, které se na celkovém mnoţství odebraném odvětvím 

průmyslu podílejí 70%. [17] 

Poţadavky na zdroje v budoucím období na území Moravskoslezského kraje je velice 

těţké prognózovat. Nejistota a neovlivnitelnost vlivu vnějších podmínek znemoţňuje 

plnohodnotné posouzení nároků na vodu, trend odběrů bude ovlivněn dnes těţko 

představitelnými faktory, např. ekonomická situace, nové průmyslové zóny, příliv 

zahraničního kapitálu apod.  

 

7.4. Nouzové zásobování vodou (NZV) 

Základním předpokladem pro zabezpečení nouzového zásobování vodou je existence 

potřebného počtu vodních zdrojů, kterými budou zajištěny nezbytné dodávky pitné vody. Pro 

tyto účely se provádí výběr vhodných zdrojů ze všech jímacích objektů v příslušném území. 

Základní vlastností zdroje NZV je jeho odolnost, tzn. uchování jeho původních vlastností vůči 

narušení běţných provozních podmínek, v důsledku vzniku mimořádné události. Podle 

odolnosti a rozsahu spádové oblasti se zdroje NZV dále člení na 3. skupiny: 

1. zdroje NZV mimořádného významu, 

2. vybrané zdroje NZV, 

3. ostatní jímací objekty nezařazené mezi zdroje NZV. [7] 

Pro účely nouzového zásobování vodou se přednostně vyuţívají zdroje podzemních 

vod, zejména vertikální jímací objekty. Pokud nelze zajistit potřebné mnoţství pomocí 

podzemních zdrojů, lze krytí potřeb v území zajistit z povrchových zdrojů. Podmínkou pro 

jejich zařazení do seznamu zdrojů NZV je provedení opatření na příslušné úpravně vody, 
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kterým se zajistí poţadovaná jakost a mnoţství vody v krizové situaci. Mezi další opatření, 

podle povahy narušení systému dodávek pitné vody, lze pouţít:  

- nenarušené vodovodní systémy a moţnosti jejich provizorního propojení, 

- nenarušené samostatné jímací objekty, 

- dodávání pitné vody cisternami, 

- soupravy na desinfekci vody, 

- dodávky balené pitné vody, 

- mobilní úpravny vody a jiná technologická zařízení. [7] 

 

Při  NZV zabezpečují orgány krizového řízení nezbytné mnoţství poţadované jakosti 

vody v rozsahu:  

a) pro první dva dny 5 litrů na osobu a den,  

b) pro třetí a další dny 10 aţ 15 litrů na osobu a den,  

c) se NZV zahajuje do 5-ti hodin po vyhlášení krizového stavu,  

d) poţadavky na jakost vody mohou být v podmínkách NZV odlišné od poţadavků na jakost 

vody pitné. [21] 

 

8. Závěr 

Bakalářská práce hodnotí současný stav na stupni ochrany podzemních a povrchových 

vod, zaměřuje se na hledání nových moţností a postupů v souladu se závaznými právními 

předpisy, bere v úvahu ekonomické moţnosti provozovatelů a nové trendy v oblasti ochrany 

vodních zdrojů.  

 V úvodních kapitolách jsem charakterizoval význam vody a její pouţití v různých 

podmínkách. Nechybí zde zmínka o vývojových trendech spotřeby pitné vody a vymezení 

závislosti jednotlivých odvětví infrastruktury.  

V souladu s cílem bakalářské práce jsem se zaměřil především na systém ochrany 

povrchových a podzemních vod na území ČR. Jde zejména o zvyšování bezpečnosti, 

vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů pro zásobení obyvatel a zvyšování počtu 

obyvatel připojených na centrální vodárenské systémy. Aby byla jiţ v primární části zajištěna 

dodávka kvalitní vody, je vhodné k tomuto účelu vytvořit vhodné podmínky, zejména 

stanovením a dodrţením pásem hygienické ochrany. K účinné ochraně vodních zdrojů patří i 

podrobná znalost slabých míst hygienického pásma a rizikových objektů, které mohou vodní 
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zdroj ohrozit. Jedná se především o nalezení zařízení aktivní a pasivní ochrany vodních 

zdrojů, která mohou přispět ke sníţení moţných škod před vznikající mimořádnou událostí.  

V další části jsem zhodnotil současný stav a moţnosti řešení vývoje přírodních a 

antropogenních vlivů na stav podzemních a povrchových zdrojů. Význam uvedených rizik 

nelze v ţádném případě zanedbávat, především z důvodu významu dodávky pitné vody 

průmyslových a dalším subjektům. Rozhodujícím faktorem by měla být prevence, tzn. 

odstranění příčin nikoli řešení následků. Navzdory sloţitosti dané problematiky, kdy reálná 

situace ve vzdělávání specializovaných odborníků vodohospodářského směru neodpovídá 

potřebám praxe, [10] jsem se pokusil nastínit rámcová opatření k zajištění především 

preventivní ochrany vodních zdrojů na území ČR. Navrţená opatření jsem rozdělil na tři 

základní sféry, tzn. legislativní, technicko-organizační a ekonomické. Zde je důleţité 

vypracovat dlouhodobou a účinnou strategii ochrany vodních zdrojů, zohlednit jejich 

významnosti, stanovit stupně rizikovosti jednotlivých procesů a zaměřit se na nebezpečí dle 

jednotlivých lokalit. 

V závěrečných kapitolách se zabývám řešením krizových situací, především v oblasti 

krizové připravenosti jednotlivých územních celků a systémem nouzového zásobování 

obyvatel pitnou vodou. Předpokladem nutným k jejich řešení je znalost hydraulických 

parametrů distribuční sítě a jejich aplikace za dostatku vody, ale především jejich provoz za 

zmenšeného mnoţství v krizových situacích. Při hledání jednotlivých vazeb mezi subjekty 

kritické infrastruktury je důleţité vypracování jednotlivých modelů analýz rizik, které 

vystihnout specifické potřeby a očekávání. 
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