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Anotace 

Kraydl, J.: Krizové plánování v oblasti vodárenských systémů velkých územních celků. 

Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, 2013, 105 s. 

Diplomová práce pojednává o krizovém plánování při ochraně vodovodů měst a obcí. 

V první části této diplomové je popsán vývoj a problematika vodárenství na území hlavního 

města České republiky. Další část je věnována struktuře Středočeské vodárenské soustavy, 

která zásobuje pitnou vodou přibližně 1,5 milionu obyvatelstva včetně Prahy. V kapitole 

KRIZE 2010 je rozebráno taktické cvičení věnované reálné hrozbě dlouhodobého 

znehodnocení zdroje pitné. V závěrečném bloku kapitol jsou popsány rizika a návrhy řešení, 

která mohou být implementována do krizových plánů včetně věcné pomoci z pohotovostních 

zásob. 
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vodovodní síť; úpravna vody; vodojem; nouzové dodávky vody. 

 

Annotation 

Kraydl, J.: Crisis Planning in the Area of Water Supply Systems of Large Territorial Units. 

Diploma thesis, VŠB – TU Ostrava, 2013, 105 p. 

This thesis talks about crisis planning in case of protection of towns and municipal 

water mains. In first part of thesis describe development and problematics of water supply at 

the capital city of the Czech republic. Following part is focused on Centra Bohemia water 

supply systém, which provides by water approximately 1,5 milion people including Prague 

Citizen. Chapter KRIZE 2010 analyze tactical exercise which was dedicated to the real Great 

of long term depreciation of drinking water source. In the final block of chapters are described 

risks and solution propositions, which might be implemented into crisis planning including 

material help from emergency supplies. 
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1. Úvod 

Téma diplomové práce jsem si zvolil v návaznosti na obsah mé bakalářské práce [1], 

ve které jsem se zabýval krizovým plánováním při ochraně vodovodů měst a obcí. 

Konkrétně systémem dodávek pitné vody pro statutární město Středočeského kraje Kladno. 

Problematika krizového plánování je v diplomové práci rozšířena mimo územní působnost 

jednotlivých krajů, kdy dochází k ohrožení vysokého počtu obyvatelstva. Štolový přivaděč 

dopravující pitnou vodu do Prahy a úpravna vody Želivka, která je největší úpravnou pitné 

vody v České republice, náleží do územní působnosti Hasičského záchranného sboru 

Středočeského kraje, u kterého jsem zaměstnán. Hrozba dlouhodobého znehodnocení 

hlavního zdroje pitné vody pro Prahu, části Středočeského kraje a Kraje Vysočina byla 

námětem cvičení KRIZE 2010, kterého jsem se zúčastnil, jako vedoucí odborné skupiny 

krizového štábu kraje. 

Dostupnost pitné vody v každodenním životě je již brána jako samozřejmost. Česká 

republika se zavázala ratifikací Protokolu o vodě a zdraví [2], který se stal právně závazným 

v roce 2005, zabezpečit přístup k pitné vodě pro všechny obyvatele. Zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou je základním předpokladem pro kvalitu lidského života. 

V protokolu jsou definovány povinnosti České republiky ke svým občanům, ale i sousedním 

zemím. 

S nárůstem životní úrovně obyvatelstva se rozšiřují možnosti využití vody. Vzniká 

potřeba zabezpečení dodávky pitné vody ze zdroje, který je kvantitativně i kvalitativně 

dostatečný i v období sucha. Z tohoto důvodu se stále více obyvatelstva ve spotřebištích 

připojuje do vodárenských soustav i přes neustálý trend dnešní doby, kterým je zvyšující se 

cena pitné vody. Vodárenské systémy se začleňováním dalších spotřebišť stále rozšiřují 

a vzrůstá počet obyvatelstva, které je závislé na vodárenské síti. 

Vodárenská soustava, která zásobuje sta tisíce obyvatel, je rozsáhlá liniová stavba. Její 

skupinové vodovody vedou desítky až stovky kilometrů napříč krajinou, nezávisle na 

členění základních a vyšších územně samosprávných celků, do kterých ani nemusí pitnou 

vodu dodávat, pouze procházejí jejich územní působností. Ochranu takto rozsáhlé síťové 

infrastruktury lze provést za pomoci analýzy rizik, stanovením kritických uzlů sítě 

a snížením rizik v těchto uzlech na přijatelnou hodnotu. 

V České republice došlo v lednu 2011 k výrazným změnám v oblasti havarijního 

a krizového plánování. Do stávající legislativy byly zapracovány poznatky z praxe, 
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upraveny nejasnosti v kompetencích, sjednocen pojmový aparát a především definována 

kritická infrastruktura. 

Po změně legislativy je též věnována větší pozornost vodnímu hospodářství, které dle 

Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., [3] patří mezi prvky kritické infrastruktury. Je to z důvodu 

pochopení vývoje bezpečnostních hrozeb ve světě, ale i České republice. Provázanost 

jednotlivých prvků kritické infrastruktury zvyšuje riziko domino efektu, kdy se mimořádná 

událost v jedné veřejné síti lavinovitě rozšíří napříč odvětvími.  

V součastné době Rada pro výzkum, vývoj a inovace, která je poradním orgánem 

vlády české republiky, v rámci programu Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 

2010 až 2015 (2010-2015) zadala projekt VF20102014009 - „Posuzování bezpečnosti prvků 

kritické infrastruktury a alternativní možnosti zvýšení zabezpečení měst a obcí pitnou vodou 

při vzniku živelních pohrom a rozsáhlých provozních havárií“ [4]. Projekt za 14, 477 mil. 

Kč by měl být dokončen v roce 2014. 

Cílem mé diplomové práce je poskytnout podklady pro řešení krizových situací 

v oblasti narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu. V jednotlivých kapitolách 

diplomové práce popíši vývoj a problematiku zásobení hlavního města České republiky, až 

po stávající stav, kdy systém dodávek pitné vody z úpravny vody Želivka a úpravny vody 

Káraný zásobuje území Hlavního městy Prahy, území Středočeského kraje a Kraje 

Vysočina. Dále se zaměřím na rizika, která ohrožují jednotlivé prvky a objekty vodárenské 

soustavy, která dodává pitnou vodu do Prahy, a mohou vést ke vzniku mimořádné události. 

V práci se zaměřím na taktické cvičení věnované reálné hrozbě dlouhodobého znehodnocení 

zdroje pitné, které přineslo do dané problematiky poznatky z praktického prověření 

funkčnosti stávajících krizových opatření. V závěrečných kapitolách se chci věnovat 

zlepšení krizových plánů provozovatelů vodárenských systémů velkých územních celků, 

provozovatelů dílčích částí vodárenských systémů a dotčených správních orgánů. Uvedu 

možnosti a způsoby vyžadování pomoci ze státních hmotných rezerv, včetně zapracování 

metodiky požadavků do krizových plánů, způsoby prevence a přípravy na mimořádné 

události. Problematika závislosti kritické infrastruktury a strategických prvků zajišťujících 

chod státu na dodávkách tlakové pitné vody bude zdůrazněna v závěru práce. 

Výstupem diplomové práce budou podklady pro další kroky směřující k zabezpečení 

dodávek pitné vody pro obyvatelstvo ale i pro infrastrukturu zabezpečující chod státu. 

Zajištění dodávek tlakové pitné vody infrastruktuře státu pří mimořádné události, která 

postihne distribuci pitné vody, je ve stávající legislativě zcela opomenuta a tak je nejvyšší 

čas se danému problému věnovat.  
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V přílohách k diplomové práci se nachází podrobná mapa zásobené oblasti, o které se 

v práci pojednává, včetně vodárenských prvků a objektů, seznam obcí odebírajících pitnou 

vodu z dané vodárenské soustavy a vzor tísňových informací sloužících k varování 

obyvatelstva. 

Podklady pro mou práci jsem čerpal převážně z platné legislativy, dostupné literatury, 

internetových stránek, studijních materiálů získaných v průběhu studia od pedagogů a také 

konzultací s odborníky, kteří v této oblasti nebo jí podobné v současné době pracují nebo 

v minulosti pracovali.  
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2. Rešerše 

2.1. Literární zdroje 

KROČOVÁ, Šárka. Strategie dodávek pitné vody. Frýdek – Místek : Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2009. 158 s. ISBN 978-80-7385-

072-2. 

Obsahem této publikace jsou postupy k zajištění dostatečného množství pitné vody 

o požadovaném hydrodynamickém tlaku ve standardních podmínkách nebo krizových 

situacích pro územní celky. V knize jsou popisovány distribuční systémy místního 

a nadmístního významu, požadavky a reálné možnosti v oblasti havarijního plánování 

a řešení krizových situací, včetně zajištění nouzových dodávek vody [5]. 

 

ŠENOVSKÝ M.; ADAMEC V.; ŠENOVSKÝ P. Ochrana kritické infrastruktury. 

Frýdek – Místek : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě,  2007. 

141 s. ISBN 978-80-7385-025-8. 

Tato publikace popisuje informace z oblasti ochrany životně důležité kritické 

infrastruktury. V úvodní části jsou popisovány všeobecné informace o vývoji a současném 

stavu ochrany kritické infrastruktury u nás i v zahraničí. V další části publikace jsou 

popisovány teoretické pasáže věnované základním principům ochrany kritické 

infrastruktury, stanovení kritických prvků a možné směry k eliminaci kritických prvků 

v posuzovaných systémech [6]. 

 

DAVIDSON, A.; HOWARD, G.; STEVENS, M.; ALLAN, P.; KIRBY, L.; DEERE, 

D.; BARTRAM, J. Water Safety Plans. WHO/SDE/WSH/02.09. Revise Draft, WHO 

2003 

Tato kniha popisuje samotný princip plánů pro zajištění bezpečnosti vody a další 

doplňující a podpůrné informace jsou obsaženy v souboru doprovodných svazků 

zabývajících se ochranou zdrojů, procesy úpravy vody (při výrobě vody i v domácnosti), 

distribucí pitné vody a výběrem parametrů a analytických metod. Kniha je určena pro 

profesionály na všech úrovních. Je vhodná zejména pro manažery kvality vody, 

pracovníky institucí, které připravují zákonné předpisy (včetně osob odpovědných za 

vypracování vysvětlujících příruček), auditory, odborné poradce a mezinárodní 

organizace. [7] 
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2.2. Legislativní zdroje 

Česko. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). In Sbírka zákonů, 

Česká republika. 2001, částka 104, s. 6465–6482. Dostupný též z WWW:  

<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb104-01.pdf>. 

Tento zákon upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů 

a kanalizací pro veřejnou potřebu, přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních 

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku [8]. 

 

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

(krizový zákon). In Sbírka zákonů, Česká republika. 2000, částka 73, s. 3475–3487. 

Dostupný též z WWW:  

< http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2000/sb073-00.pdf>. 

Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

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

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

napadením, a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za 

porušení těchto povinností [9]. 

 

Česko. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické 

infrastruktury. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2010, částka 149, s. 5623–5630. 

Toto nařízení vlády určuje průřezová a odvětvová kritéria pro určení prvků kritické 

infrastruktury [3]. 

 

Česko. Směrnice Ministerstva financí čj. 102598/2011-MZE-15000., k zajištění 

jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských 

částí v hlavním městě Praze k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou 

vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou nouzového 

zásobování vodou. In Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí. 2011, částka 3, 

s. 42–46. 

Směrnice Ministerstva financí obsahuje metodický pokyn Ministerstva zemědělství, ve 

kterém jsou doporučené postupy a zásady plánování a organizační zabezpečení nouzového 
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zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Dále obsahuje vymezení pojmů a povinností 

orgánů kraje a obcí při v oblasti nouzového zásobování vodou [10] 

 

EU. Směrnice rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování 

evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. In 

Úřední věstník Evropské unie. 2008, Svazek 51, L 345, s. 75-82. Dostupný také 

z WWW: 

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:345:0075:0082:

CS:PDF>. ISSN 1725-5074. 

Cílem této směrnice je určit a označit evropskou kritickou infrastrukturu a posoudit 

potřebu zvýšení její ochrany. Tato směrnice určuje primární a konečnou odpovědnost za 

ochranu evropské kritické infrastruktury, kterou nesou členské státy a vlastníci 

(provozovatelé) těchto infrastruktur. Směrnice stanovuje členským státům přijmout 

nezbytná opatření pro dosažení souladu s touto směrnicí do 12. ledna 2011 s tím, že přijatá 

opatření musí obsahovat odkaz na tuto směrnici. Přezkum směrnice bude zahájen 

12. ledna 2012. V přílohách této směrnice je uveden seznam odvětví evropské kritické 

infrastruktury, postup vypracování plánu bezpečnosti provozovatele evropské kritické 

infrastruktury a postup při určení kritické infrastruktury [11]. 

 

EU. Směrnice rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované jakosti 

povrchových vod určených v členských státech k odběru pitné vody. In Úřední 

věstník, L 194, s. 26-31 (EN, FR), zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 15 

Svazek 01 S. 17 - 22 . Dostupný také z WWW: < http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:01:31975L0440:CS:PDF>. 

Směrnice udává požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody 

v členských státech. Tato směrnice se týká požadavků na jakost, kterým musí po 

odpovídající úpravě vyhovovat sladké povrchové vody určené k odběru pitné vody [12]. 
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3. Vymezení pojmů 

3.1. Vodní hospodářství 

Vodním dílem – jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému 

usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání 

s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným 

účelům sledovaným tímto zákonem, a jsou to zejména:  

 přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,  

 stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, 

kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, 

jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,  

 studny [13].  

 

Skupinový vodovod – vodovod dodávající vodu odběratelům několika spotřebišť 

s jedním nebo více zdroji. Skupinový vodovod zásobuje zpravidla tři a více obcí (měst) 

[12]. 

 

Vodárenská soustava – vodovod sestávající ze dvou nebo více skupinových 

vodovodů se dvěma nebo více zdroji, zajišťující zásobení rozsáhlé územní oblasti pitnou 

vodou [14]. 

 

3.2. Vodárenství 

Ochranné pásmo vodního zdroje (OPVZ) – slouží dle § 30 odst. 1 zákona 

č. 254/2001 Sb. k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních 

nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou 

s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok a stanoví je vodoprávní úřad [13].  

 

Nouzové zásobování vodou (NZV) – je zabezpečení pitné vody pro obyvatelstvo 

v množství nezbytném pro jeho přežití a po nezbytně nutnou dobu potřebnou pro obnovení 

funkce běžného zásobování pitnou vodou [10]. 

 

Systémem nouzového zásobování vodou – je souhrn věcných, materiálních, 

technických a personálních prostředků vlastníků a provozovatelů vodovodů pro veřejnou 
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potřebu) a prostředků uložených v pohotovostních zásobách Správy státních hmotných 

rezerv, jakož i soubor organizačních opatření pro koordinaci jejich činnosti při nouzovém 

zásobování vodou při vzniku mimořádných událostí a za krizových stavů [10]. 

 

Službou – se rozumí organizační a koordinační složka systému nouzového 

zásobování vodou, která vytváří po vzniku mimořádných událostí a za krizových stavů 

podmínky pro zajištění nouzového zásobování vodou, spočívající zejména v organizaci 

zabezpečování a distribuci nezbytných dodávek vody pro obyvatelstvo získávání informací 

o nových zdrojích pitné vody z podzemních nebo povrchových vod. Dále zajišťuje 

podmínky pro úpravu surové vody na vodu pitnou, pro zabezpečování oprav a obnovy 

vodohospodářských zařízení nebo vodních děl [10]. 

 

Výkonné subjekty Služby – jsou právnické a podnikající fyzické osoby smluvně 

vázané na Službu, a to vlastníci a provozovatelé vodovodů, provozovatelé technických 

zařízení na náhradní úpravu surové vody, orgány kraje a obcí. Mezi výkonné subjekty 

Služby lze zařadit v případě řešení mimořádných událostí i osoby stanovené vodoprávním 

úřadem podle § 109 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. [10]. 

 

3.3. Krizové plánování 

Krizovým řízením – se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení 

zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, 

realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s: 

přípravou na krizové situace a jejich řešením, 

ochranou kritické infrastruktury [9]. 

 

Krizovou situací – se rozumí mimořádná událost podle zákona o integrovaném 

záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je 

vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu [9]. 

 

Krizovým opatřením – se rozumí organizační nebo technické opatření určené 

k řešení krizové situace a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do 

práv a povinností osob [9]. 
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Kritickou infrastrukturou (KI) – se rozumí prvek kritické infrastruktury nebo 

systém prvků kritické infrastruktury, jehož narušení funkce by mělo závažný dopad na 

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

ekonomiku státu [9]. 

 

Prvkem kritické infrastruktury – se rozumí zejména stavba, zařízení, prostředek 

nebo veřejná infrastruktura, určené podle průřezových a odvětvových kritérií [9]. 

 

Ochranou kritické infrastruktury – se rozumí opatření zaměřená na snížení rizika 

narušení funkce prvku kritické infrastruktury [9]. 

 

Mimořádná událost – je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací [15]. 

 

Havárie – je mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technických 

zařízení a budov, užitím, zpracováním, výrobou skladováním přepravou nebezpečných 

látek nebo nakládáním s nebezpečnými odpady [6]. 
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4. Vývoj a problematika vodárenství 

4.1. Historie vodárenství v českých zemích 

Ve dvanáctém století se na našem území prvně přikročilo k budování prvních 

přivaděčů vody. Do té doby se voda získávala z místních studní případně přepravou 

v nádobách. Studně si ale udržely hlavní roli ve vodárenství ještě další století a i na našem 

území se s určitou obměnou používají dodnes. Mezi první přivaděče vody na našem území 

patřili přivaděče pro soukromou spotřebu Strahovského kláštera a Vyšehradu.  

Za počátek zásobování obyvatelstva vodou z veřejného vodovodu lze považovat rok 

1348 [16], kdy byly prameny poblíž osady Na rybníčku svedeny ke kašnám na dnešním 

Karlově a Václavském náměstí. Následovaly vodovody v Brně (1354) [16] a Mostu 

(1377) [16]. 

 V následujících letech vznikaly v městech první vodní věže. Do věže byla voda 

dodávána pomocí čerpadel, která poháněla vodní síla. Odtud voda putovala potrubím do 

veřejných či soukromých kašen. První vodní věže byly postavené ze dřeva jako prakticky 

veškerá městská zástavba a tak často podléhaly požárům a válečným tažením.  

 

Obrázek 1 – Pražské vodní věže [17] 

Na obrázku číslo 1 je znázorněna změna vzhledu pražských vodních věží během 

staletí, z nich některé se dochovaly do dnešní doby a to proto, že bylo běhen šestnáctého 

století upuštěno od dřevěných staveb a věže se začaly budovat z kamene. 
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Další vývoj směřoval k nahrazení potrubí z vrtaných kmenů spojených skružemi 

kameninou, nebo železným potrubím. Změnu doznala i distribuce, do vodovodní sítě se 

kromě kašen zapojovaly domy bohatých měšťanů. 

 

4.2. Současný stav v ČR 

V roce 2011 bylo v České republice zásobováno z vodovodů 9,805 mil. obyvatel, to 

odpovídá 93,4 % obyvatelstva v ČR. Ve všech vodovodech na území ČR bylo vyrobeno 

celkem 623,1 mil. m
3
 pitné vody. Fakturováno spotřebitelům bylo 486 mil. m

3
 pitné vody, 

z toho pro domácnosti 317,2 mil. m
3
 pitné vody. Ztráty pitné vody v distribuci, dosáhly 

114,2 mil. m
3
, to odpovídá 18,5 % z vyrobené vody. Stav základních ukazatelů 

z posledních let a roku 1989 je uveden v tabulce číslo jedna. 

1989 2008 2009 2010 2011

Obyvatelé (střední stav) tis. obyv. 10 364 10 430 10 491 10 517 10 495

tis. obyv. 8 537 9 664 9 733 9 787 9 805

% 82,4 92,7 92,8 93,1 93,4

mil.m
3
·rok 1 251 667 653 642 623

% k 1989 100 53,3 52,2 51,3 49,8

mil.m
3
·rok 929,4 516,5 504,6 492,5 486

% k 1989 100 55,6 54,3 53,0 52,3

l·os
-1

·den
-1

401 189 184 180 174

% k 1989 100 47,2 45,8 44,8 43,4

l·os
-1

·den
-1

298 146 142 168 136

% k 1989 100 49,1 47,7 46,3 45,6

l·os
-1

·den
-1

171 94,2 92,5 89,5 88,6

% k 1989 100 55,1 54,1 52,3 51,8

Ztráty vody na 1 km řadů l·km
-1

·den
-1

16 842 *) 4889 4705 4673 4220

Ztráty vody na 1 zás. obyv. l·os
-1

·den
-1

90 *) 37 35 35 32

*) údaje za vodovody a kanalizace hlavních provozovatelů

Rok

Specifická potřeba z vody

vyrobené

Specifické množství vody

fakturované celkem

Specifické množství vody

fakturované pro domácnost

Ukazatel
Měrná 

jednotka

Obyv. skutečně zásobovaní 

vodou z vodovodů

Voda vyrobená z 

vodovodů

Voda fakturovaná celkem

 

Tabulka 1 – Zásobování vodou z vodovodů v letech 1989, 2008 až 2011 [18] 

 

Z tabulky číslo 1 je patrné, že od zavedení tržních cen vodného a stočného počátkem 

devadesátých let spotřeba vody stále klesá. Přes zvyšující se počet připojených obyvatel 

klesá i celkové množství vyrobené vody, které bylo v roce 2011 vyrobeno poloviční 
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množství oproti roku 1989. Obdobně lze předpokládat, že v letošním roce bude spotřeba 

domácností (l·os
-1

·den
-1

) oproti roku 1989 na 50 % objemu. 

Negativním důsledkem snížení spotřeby vody je nižší rychlost proudění 

v předimenzovaných soustavách postavených před rokem 1989 a konstruovaných na 

dvojnásobné množství odebírané pitné vody. V důsledku nižší rychlosti se prodlužuje doba 

dopravy vody, především ve velkých systémech na řádově dny až týdny [18].  

Snižování spotřeby vody vede k ukončení přetěžování zdrojů a uzavření zdrojů 

problematických z hlediska jakosti surové vody. Rezervy v kapacitě zdrojů umožňují 

zvýšení zabezpečenosti systému dodávky vody.  

Nejvyšší podíl obyvatel zásobených pitnou vodou z vodovodů byl v roce 2011 

v hlavním městě Praha (100 %) a v Moravskoslezském kraji (99,9 %), nejnižší podíl 

obyvatel zásobených pitnou vodou je v kraji Plzeňském (83,7 %) a Středočeském (84,5 %), 

ostatní kraje jsou uvedeny na obrázku číslo 2. 

 

Obrázek 2 - Obyvatelé zásobení vodou z vodovodů v roce 2011 [18] 

Statistická data potvrzují neustálé rozšiřování vodárenských soustav vlivem 

připojování nových odběratelů a to jak v blízkých tak i ve vzdálenějších lokalitách. 

V tabulce číslo 2 je patrný trend růstu délky vodovodu na jednoho obyvatele zásobeného 

pitnou vodou.  
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1991 2008 2009 2010 2011

Obyvatelé (střední stav) tis. obyv. 10 306 10 430 10 491 10 517 10 495

Obyv. skutečně zásobovaní 

vodou z vodovodů
tis. obyv. 8 658 9 664 9 733 9 787 9 805

Délka vodovodních řadů km 46 753 72 167 72 866 73 448 74 141

Délka řadu připadající na

1 zásobeného obyvatele
m 5,40 7,47 7,49 7,50 7,56

Ukazatel
Měrná 

jednotka

Rok

 

Tabulka 2 – Délka vodovodu připadajícího na zásobovaného obyvatele [18] 

 

Počet zásobených obyvatel se od roku 1991 zvýšil pouze o 1,8 %, zatím co délka 

vodárenských soustav se zvýšila o 59 %. Tato skutečnost se odráží v podílu délky 

vodovodních řadů, které připadají na jednoho obyvatele.  Ve sledovaném období 19 let se 

poměr zvýšil o 39 %.  

Nová výstavba a dostavba stávajících vodárenských soustav tak v poměru k nižšímu 

nárůstu odběratelů pitné vody, vede ke snižování efektivity celého systému zásobování 

vodou a na to navazuje další sledovatelný trend, kterým jsou vyšší náklady při provozování 

vodárenských soustav, které se pak odráží ve vyšší ceně pro vodné. Nižší efektivitě se 

nemůžeme vyhnout, neboť místní zdroje v některých lokalitách jsou kvantitativně 

a kvalitativně nevyhovující a zdravotní a humánní hledisko se stává rozhodujícím 

důvodem výstavby nových vodovodů. 

V souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 526/1990 Sb., zákon č. 403/2009 

sb. a vyhláška č. 450/2009 Sb.) lze do ceny pro vodné a stočné promítnout pouze 

ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné 

z účetnictví, přiměřený zisk, daň a případně uplatněné clo podle jiných právních předpisů, 

není-li zákonem stanoveno jinak. Nejproblematičtější v celé definici je určení přiměřeného 

zisku. Tento zisk by měl zajišťovat přiměřenou návratnost použitého kapitálu 

v přiměřeném časovém období. Pochybnosti kupříkladu vyvolává stav, kdy tento zisk 

dosahuje mnohonásobné výše oproti předchozímu srovnatelnému období, nebo v případě 

oblasti zásobování pitnou vodou, kdy provozovatelé vodovodů v ČR vykazují rozdílné 

hodnoty přiměřeného zisku v řádech násobků [19]. Na druhou stranu mají subjekty 

zmocněné k úplatě vodného a stočného možnost dotovat cenu pro vodné a stočné z jiných 

aktivit. Toto je častý případ především u obcí, které si provozování vodohospodářské 

infrastruktury zajišťují ve vlastní režii a snaží se o zachování nízké ceny pro vodné 
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a stočné tím, že cenu dotují z obecního rozpočtu. Vývoj realizačních cen v rozmezí let 

1994 – 2011 pro vodné a stočné včetně indexů meziročního růstu cen je uveden v tabulce 

číslo 3. 

Inflace *)

Index Cena Index Cena Index Cena Index

% Kč·m-3 % Kč·m-3 % Kč·m-3 %

1994 10,0 9,46 23,7 7,25 24,4 16,71 24,0

1995 9,1 10,67 12,8 8,55 17,9 19,22 15,0

1996 8,8 11,93 11,8 9,81 14,7 21,74 13,1

1997 8,5 13,41 12,4 11,22 14,4 24,63 13,3

1998 10,7 15,11 12,7 12,42 10,7 27,53 11,8

1999 2,1 16,74 10,8 14,02 12,9 30,76 11,7

2000 3,9 17,93 7,1 15,05 7,3 32,98 7,2

2001 4,7 19,11 6,6 15,96 6,0 35,07 6,3

2002 1,8 20,45 7,0 17,20 7,8 37,65 7,4

2003 0,1 21,56 5,4 18,21 5,9 39,77 5,6

2004 2,8 22,76 5,6 19,39 6,5 42,15 6,0

2005 1,9 23,94 5,2 20,56 6,0 44,50 5,6

2006 2,5 24,65 3,0 21,38 4,0 46,03 3,4

2007 2,8 26,59 7,9 22,67 6,0 49,26 7,0

2008 6,3 28,86 8,5 24,79 9,4 53,65 8,9

2009 1,0 30,90 7,1 26,63 7,4 57,53 7,2

2010 1,5 32,91 6,5 28,72 7,8 61,63 7,1

2011 1,9 33,88 2,9 30,69 6,9 64,57 4,8

*) Přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen Všechny ceny jsou s DPH

Rok

 Ceny pro vodné Ceny pro stočné 
Celkem                 

(vodné + stočné)

 

Tabulka 3 – Vývoj realizačních cen pro vodné a stočné[18] 

 

V tabulce číslo 3 je průměrná cena 1 m
3
 pitné vody dodané na místo spotřeby s DPH 

v roce 2011 33,88 Kč. To odpovídá ceně 0,0339 Kč za 1 litru. Obvyklá cena neperlivé 

balené vody v supermarketu se pohybuje okolo 3,27 Kč za 1 litr (TESCO – Pitná voda 

1,5 l – 24. 2. 2013 [20]), což je cca 96x více než voda z vodovodu. V případě, že je 

z dodané vody placeno i stočné, je průměrná cena za 1 m
3
 za rok 2011 64,57 Kč. Pak je 

balená voda více než 50x dražší oproti pitné vodě dodané vodovody včetně započtené ceny 

stočného. S touto skutečností je třeba počítat při NZV kdy vzhledem k ekonomické stránce 

je výhodnější zásobování vodou s vodovodu (cisterny), než použití balených vod v místě 

mimořádné události. 
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4.3. Hlavní rizikové oblasti v provozních vodárenských systémech 

Při provozování vodárenských systémů je nutné čelit rizikům, která mohou vést až 

k narušení systému zásobování pitnou vodou. Nejvyšší riziko představuje kontaminace 

pitné vody, ať už je úmyslná či nikoliv. Jednotlivá rizika se ve vodárenských systémech 

projeví různorodě a jejich časový průběh je mnohdy ovlivněn připraveností a včasností 

nasazení sil a prostředků. Mezi hlavní rizika narušení systému zásobování pitnou vodou 

patří povodně, kontaminace zdrojů pitné vody, kontaminace distribučního systému 

a teroristické hrozby.  

V letech 1995 – 2005 bylo v České republice evidováno 27 epidemií, z toho 4 na 

veřejném vodovodu, s celkovým počtem 1489 hlášených onemocnění. V tomto období 

nebylo zaznamenáno žádné úmrtí spojené s přenosem epidemií ve vodě. Počet 

hospitalizovaných obyvatel činil 338, což činilo 22,7 % z celkového počtu hlášených 

onemocnění. Příčinou onemocnění byla salmonelóza a v 998 případech se jednalo akutní 

gastroenteritis [21]. 

 

4.3.1. Povodně 

Jedním s možných zdrojů kontaminace vody jsou povodně. Při povodních dochází 

k zatopení studní sloužících k odběru surové vody, čímž dojde ke kontaminaci 

s dlouhodobými následky. Tato skutečnost nastává u studní, které jsou především 

lokálního významu. Povodně ohrožují i povrchové zdroje, 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 taktéž mohou poškodit trubní řad. 

 

4.3.2. Distribuční systém 

Kontaminace vnitřních stěn potrubí nebezpečnými látkami a patogenními 

mikroorganismy je dalším rizikem, které může nastat. Kontaminace hrozí i při běžných 

poruchách a opravách, kdy dojde k nasátí nečistot vlivem podtlaku při zastavení dodávky 

vody. Kontaminace může nastat vniknutím nežádoucí látky do trubních systémů 

a akumulací. Například infiltrací hnojiv, odpadních vod, žump a septiků. Nejrizikovějším 

místem na distribuci pitné vody je v důsledku své konstrukce vodojem, ve kterém se 

vyskytuje volná hladina pitné vody. Volná hladina může být navíc kontaminována 



 

16 
 

organickými látkami, které mohou proniknout vstupními a ventilačními otvory. 

Vodojemy jsou dimenzovány s ohledem na spotřebiště tak, aby v nich pitná voda 

dopravovaná do spotřebiště dlouho nesetrvávala. Pokud se jedná o vodojem s jednou 

nádrží, bude po kontaminaci vyřazen z provozu.  

 

4.3.3. Havárie s přítomností nebezpečné látky 

Kontaminace zdrojů ale i distribuce pitné vody může nastat při havárii s přítomností 

nebezpečné látky. Ochranné pásmo vodního zdroje (OPVZ) obklopuje každý významný 

zdroj pitné vody a v daném pásmu by se neměl nalézat žádný subjekt, který ke své 

činnosti používá látky ohrožující zdravotní nezávadnost vodního zdroje [13]. 

Pravděpodobnost, že dojde k ekologické havárii 

mimo OPVZ a tím ke kontaminaci vodního 

zdroje je velmi malá.  Větší riziko představují 

dopravní nehody s přítomností nebezpečné látky. 

Nehody takovýchto nákladů nejsou ničím 

výjimečným a kontaminaci zdroje může zabránit 

pouze zákaz vjezdu do OPVZ. Zákazová značka 

je vyobrazena na obrázku číslo 3. Při porušení 

nařízení pravděpodobně dojde ke kontaminaci 

zdroje povrchové i podzemní vody. Obzvlášť 

u kontaminace podzemních zdrojů jsou následky 

závažné, protože znečištění přetrvává delší dobu 

i po odstranění původu znečišťující látky.  

 

4.3.4. Teroristické činy 

Znakem mezinárodního terorismu je snaha usmrtit co nejvíce lidí. Z tohoto důvodu 

lze předpokládat, že by teroristickým činem na distribuci nebyl záměr přerušení dodávky 

pitné vody, ale její kontaminace. Pravděpodobnost takového incidentu je malá a není 

znán obdobný čin. V ČR došlo v roce 2003 k incidentu, při kterém bylo vyhrožováno 

otrávením pitné vody pro Prahu kyanidem [22]. Pachatel v anonymním dopise pro 

primátora hlavního města specifikoval druh i množství jedů, kterými chtěl pitnou vodu 

otrávit.  

Obrázek 3 – Zákaz vjezdu vozidel 

přepravujících náklad, který může 

způsobit znečištění vody 
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4.4. Počátky plánovaného vodárenství v Praze 

Nejvíce pitné vody v ČR bylo vždy potřeba v jejím hlavním městě. Otázka 

zabezpečení dostatku kvalitní pitné vody pro Prahu není nová. Začátky budování 

pražského vodovodu sahají do poloviny devatenáctého století, kdy v rozmezí let  1854 - 

1882 byly na Vltavě zbudovány vodárny Žofínská, Hradčanská a Podolská o celkové 

kapacitě přibližně 350 l·s
-1

 a byla vybudována první vodárenská soustava. 

V roce 1912 se do Prahy začala dodávat voda z podzemních zdrojů u Káraného. 

Samotná dostavba vodárny proběhla v roce 1916 kdy z 651 trubních studní o hloubce 8 až 

15 metrů bylo čerpáno 900 – 1000 l·s
-1

 [17]. Tento nový skupinový vodovod umožnil 

vyřazení již nevyhovujících vodáren Žofínské a Hradčanské, což vedlo k výraznému 

zlepšení kvality dodávané pitné vody a k poklesu onemocnění a úmrtnosti na střevní tyfus 

jak je znázorněno na obrázku číslo 4. 

 

Obrázek 4 – Střevní tyfus v Praze [17] 

Zanikla i původní vodárna v Podolí, ale když vydatnost studní u Káraného nestačila 

pokrýt stále rostoucí spotřebu Prahy, bylo rozhodnuto postavit na místě staré vodárny 

novou. V roce 1928 se začalo s rekonstrukcí, která byla dokončena o rok později. Na svoji 

dobu byla stavba podle projektu Antonína Engla velmi rozsáhlá a dodávala do pražské 

vodárenské soustavy 1600 l·s
-1

 [17]. 

Dostavba Podolské vodárny proběhla o bezmála 40 let později, kdy v letech 1956 – 

1965 byla podle původního projektu dobudována další budova s druhou filtrační stanicí. 

Zároveň byl celý komplex staveb rekonstruován a byla provedena výměna filtrů. Výkon 
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vodárny vzrostl na 2200 l·s
-1

 [23]. Vzhled budovy v novoklasickém stylu zůstal stejný až 

do současnosti – obrázek číslo 5. 

 

Obrázek 5 – Podolská vodárna 

Ještě před začátkem rekonstrukce podolské vodárny bylo zřejmé, že kapacita 

existujících zdrojů pitné vody pro Prahu je vyčerpána. Dostavba podolské vodárny řešila 

pouze krátké kritické období, a proto bylo nutné najít další klíčový zdroj. 

Počátkem šedesátých let bylo rozhodnuto řešit problém s pitnou vodou ve dvou 

etapách: 

 rozšířit zdroj u Káraného o umělou infiltraci z řeky Jizery, 

 vybudovat vodní dílo na řece Želivce a skupinový vodovod končící v Praze. 

V úpravně vody Káraný byla již v roce 1934 vyměněna čtyři pístová parní čerpadla 

za dvě elektrická odstředivá čerpadla s celkovým výkonem 2000 l·s
-1

. Mezi roky 1966 – 

1969 proběhlo rozšíření infiltrací, která se skládá z infiltrace z Jizery a umělé infiltrace. 

  Infiltrace z Jizery probíhá přirozeným vsakováním řeky z koryta do okolních 

štěrkopísků, ve kterých se čistí. Pročištěná voda je jímána ve vzdálenosti 250 metrů od 

břehů do studní. Kapacita tohoto zdroje je 900–1100 l.s
-1

 [24]. 
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Umělá infiltrace funguje obdobně. 

Surová jizerská voda je po prosté filtraci na 

pískových rychlofiltrech přečerpávána do 

otevřených vsakovacích nádrží. Vsakovaná 

voda získává vlastnosti podzemní vody 

a obohacuje tak její přirozené zásoby. Voda 

je jímána ve vzdálenosti 200 metrů od místa 

vsaku. Čerpadly osazenými v těchto 

studních je voda přečerpávána pomocí 

gravitačního svodného řadu do hlavní 

čerpací stanice v Káraném. Kapacita tohoto 

zdroje je 700 - 900 l.s
-1

 [24].  

Mapa rozložení studen a nádrží je 

uvedena na obrázku číslo 6. Vydatnost 

všech tří zdrojů úpravny vody Káraný je cca 

1750 l.s
-1

 [24]. Maximální dodávka pitné 

vody byla zaznamenána v roce 1989 – 

60,5 mil. m
3
 [17]. 

Konečnou koncepci využití řeky 

Želivky jako zdroje pitné vody pro Prahu 

a část středočeské oblasti výstavbou 

vodárenské nádrže u Švihova, úpravny vody 

u Nesměřic a přívodu vody do Prahy 

podzemní štolou schválila vláda usnesením 

číslo 816 v roce 1963 [23]. 

Jednalo se vodní dílo, které po úplném 

dokončení může dodávat 7000 l.s
-1

 [17]. 

Rozsáhlost stavby dokumentuje i výše 

investičních nákladů, která dosáhla celkem 

2,2 miliardy Kčs v cenách roku 1972 [17]. 

Realizace vodovodu byla rozdělena do 

více staveb. První etapa, která byla 

zakončena po sedmi letech roku 1972, umožňovala dodávku pitné vody v průměrném 

množství 2700 l.s
-1

 [23], maximálně až 3000 l.s
-1

 [23] a skládala se z nádrže Švihov se 

Obrázek 6 – Jímací území Kárané [17] 
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zemní hrází o výšce 58 m, čerpací stanice a úpravny vody, stolového přivaděče do Prahy 

délky asi 51 km, vodojemu obsahu 100 000 m
3
 v Jesenici a přívodního vodárenského řadu 

z Jesenice do Ládví. 

Druhá etapa byla zakončena roku 1987, kdy bylo dosaženo plné kapacity vodovodů 

v průměrném množství 4700 l.s
-1

 [23], při maximálním využití 7000 l.s
-1

 [23]. Přitom byla 

rozšířena čerpací stanice s úpravnou vody a vodojem v Jesenici na obsah 200 000 m
3
. 

 

4.5. Stavba zdroje pitné vody - Želivka 

Když koncem šedesátých let (1968), již za probíhající výstavby vodního díla Švihov, 

došlo k přepočítání počtu zásobených obyvatel, byla zpracována studie zabývající se 

plánovanou spotřebou vody v následujících 30 letech. Studie byla zpracována s ohledem 

na připojení skupinového vodovodu Humpolec – Pelhřimov – Pacov a zahrnovala zvážení 

problematiky města Berouna, kde se řešila stavba dálničního tahu napříč prameništěm 

zásobujícím město. Ze studie vyplývalo, že v letech 1977-1980, před zprovozněním etapy 

II, dojde v zásobování Prahy ke kritické situaci.  Graf předpokládané spotřeby je znázorněn 

na obrázku číslo 7. 

 

Obrázek 7 – Studie spotřeby vody v Praze [23] 

Aby se předešlo kritické situaci, byla etapa I rozšířena o dosypání hráze na plnou 

výšku a tím došlo k navýšení množství dodávané vody po první etapě o 300 l.s
-1

 [23].  
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4.5.1. Přehrada a nádrž 

Pro hráz vodního díla bylo zvoleno místo na řece Želivce u obce Nesměřice, asi 

4 km nad jejím ústím do Sázavy. Těleso hráze je přímé, zemní s návodním hlinitým 

těsněním. Výška hráze nade dnem údolí dosahuje 58,3 m, délka koruny 860 m. Vzdušný 

líc hráze je zatravněn systémem hydroosevu bez použití humusu. Celkový objem tělesa 

hráze představuje 2,342 mil. m
3
 materiálu. V podélném směru hráze je umístěna injekční 

chodba.  

Funkčními objekty hráze je sdružený objekt a přístupová lávka, odpadní štola, 

vývar a odpadní koryto. Objekt se sestává ze dvou odběrných věží, věže komunikační 

a bezpečnostního šachtového přelivu. V odběrných věžích jsou dvě samostatné větve 

vodárenských odběrů s odběry vody z nádrže v pěti úrovních. Pro převádění vody slouží 

dvě samostatné spodní výpusti. Pro převádění povodňových průtoků je vetknut mezi 

odběrné věže a komunikační pilíř bezpečnostní šachtový přeliv, na jehož koleno navazuje 

odpadní štola. Od roku 2004 je ve strojovně vodního díla ve funkci i malá vodní 

elektrárna, průtok přes ni je možný pouze při vyšších přítocích, prioritní je vodárenská 

funkce nádrže [23]. Řez korunou hráze je znázorněn na obrázku číslo 8. 

 

Obrázek 8 – VD Želivka – Švihov [25] 
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Vodárenskou nádrží, jejíž vzdmutí dosahuje 39,1 km, bylo zatopeno kromě 

zemědělské a lesní půdy mnoho objektů a obcí, z nichž největší bylo město Dolní 

Kralovice s 1300 obyvateli a Zahrádka s asi 1000 obyvateli [17]. Náhradní výstavba 

občanská i zemědělská byla soustředěna zejména v nově budované obci Vraždova 

Lhotice. Celkový objem nádrže představuje 309,0 mil. m
3
 a zatopená plocha činí 1602,64 

ha. Obvod nádrže dosahuje více jak 150 km [23]. 

Zajištění kvalitní vody v nádrži vyžadovalo práce i mimo zátopové území. Mezi 

tyto práce patřilo především vybudování vodních děl Trnávka, Sedlice a Němčice v horní 

části řeky Želivky a jejích přítoků Sedlického potoka a Trnávky, určených k zachycení 

naplavenin a sedimentů. Povodí řeky Želivky nad přehradou je rozděleno z hlediska 

ochrany vodního zdroje na několik stupňů ochranných pásem vodního zdroje. Ochranná 

pásma zabírají rozsáhlá území, která jsou označena na obrázku číslo 9. 

 

Obrázek 9 – OPVZ Želivka [26] 

Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně u vodárenské nádrže, určené výhradně 

pro zásobování pitnou vodou, je určené hladinou maximálního vzdmutí. Do ochranného 

pásma I. stupně je zakázán vstup [13]. 

Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně je stanoveno vně ochranného pásma 

I. stupně na základě hydrologického povodí. V obou pásmech je zakázáno provádět 
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činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost 

vodního zdroje [13]. 

Ochranné pásmo vodního zdroje III. stupně – zahrnuje zbývající oblast povodí 

Želivky včetně přítoků. 

 

4.5.2. Čerpací stanice a úpravna vody 

Z odběrného zařízení ve sdruženém objektu hráze se surová voda odvádí dvěma 

řady průměru 1400 mm do čerpací stanice. Čerpaná voda překonává výškový rozdíl mezi 

hladinou v nádrži a objekty úpravny vody. Jsou zde nainstalována čerpadla s možností 

regulace otáček v rozsahu 490 až 1140 ot.·min.
-1

, s ohledem na požadavky kolísavého 

odběru a proměnlivého spádu. Čerpací agregáty jsou ovládány z hlavní úpravny vody, 

odkud se spouštějí a vypínají čerpadla a nastavuje požadované čerpané množství. Další 

manipulace je automatická.  

 

Obrázek 10 – Letecký pohled na VD Želivka [24] 

Surová voda se z čerpací stanice dopravuje výtlačným ocelovým potrubím průměru 

1400 mm do rozdělovacího objektu, odkud je rozvedena na jednotlivé linky. Úprava vody 

na jednotlivých linkách se liší podle doby vzniku linky. Do vody se dávkuje síran hlinitý 

a kyselina sírová pro zlepšení pH v době letních měsíců. Nadávkovaná voda pak prochází 
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flokulační nádrží s mechanickými míchadly o 3 až 4 otáčkách za minutu. Na 1. lince 

se suspenze zdrží až sedmnáct minut ve flokulační nádrži, na modernějších linkách číslo 

2 a 3 je proces o něco rychlejší. Poté suspenze putuje na všech linkách na pískovou 

filtraci. 

Na lince č. 1 je 32 pískových filtračních jednotek, každá o rozměrech 2 x 3,6 x 13,5 

m = 97 m
2
, o celkové ploše 3100 m

2
. Linka číslo 2 a 3 má dvanáct filtrů. Výška písku je 

1,6 metru. Jde o křemičitý písek frakce 1,1 až 1,6 mm. Voda přes něj projde zhruba za 

hodinu. Celý areál úpravny vody je velmi rozsáhlý, na obrázku číslo 10 je v popředí vidět 

odkalovací nádrž na vodu, do které je vypouštěna voda použitá pro propírání filtrů. Filtry 

se propírají v intervalu po 25 až 70 hodinách. 

Poslední fázi úpravy tvoří ozonizace. Je umístěna za filtrací tak, že sběrné kanály ze 

středních chodeb z obou polovin filtrace končí přelivem v nádržích, v kterých probublává 

dvanáctiprocentní směs ozónu se vzduchem. Upravená voda je před expedicí chlórována. 

 

4.5.3. Štola 

Pitná voda je do štolového přivaděče dodávána přes regulační vodojem. Přivaděč je 

51 074,75 m [23] dlouhý. Na většině vzdálenosti je opatřen betonovou obezdívkou se 

světlým průměrem 2600 mm, v místech přechodů a vyšších tlaků je dále opatřen 

ocelovým potrubím upnutým do betonové obezdívky. Přivaděč funguje na principu 

gravitace, kdy je voda tlačena směrem ku Praze. Přetlak za klidu je od 13,5 m do 78 m 

a za provozu od 13,5 do 84 m vodního sloupce [23].  

Štolový přivaděč se stavěl hornickým způsobem a jeho hloubka pod povrchem se 

pohybuje od 8 do 180 metrů. Na obrázku číslo 12 je znázorněno rozložení jednotlivých 

objektů na trase přivaděče. Mezi nejtěžší úseky stavby patřilo překonání dvou řek Blanice 

a Sázavy, které jsou pod profilem přivaděče, jak je znázorněno na obrázku číslo 11. 
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Obrázek 11 – Podélný řez přivaděčem [23] 

 

 

Obrázek 12 – Mapa přivaděče [23] 

Shybky pod oběma řekami jsou řešeny ocelovým potrubím o průměru 2600 mm, 

které je na obou stranách zataženo a zabetonováno desítky metrů do štoly. Shybka na 

Blanici je dlouhá 254 m [23] a nachází se v šachtě 50 metrů [23] pod štolou. Shybka na 

Sázavě je v hloubce skoro 74 metrů [23] pod štolou a její délka je 242 metrů [23]. Obě 

shybky je nutno před revizí vyčerpat. 
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Štolový přivaděč je zakončen ve vodojemu Jesenice, kde dochází k dodatečné 

chloraci vody tak, aby byla zabezpečena její kvalita. 

 

4.6. Současný stav zdrojů pro Prahu 

Na úpravně vod Káraný v posledních letech proběhla rekonstrukce stavebních 

objektů vodárny. V roce 1993 byl dokončen III. výtlačný řad Káraný – Praha Ládví 

o velikosti DN 1600. V roce 2001 byl vybudován nový řídící velín a systém vytápění 

v hlavní čerpací stanici byl změněn na plynový. Úpravna vody pro umělou infiltraci je 

vytápěna tepelnými čerpadly. Jedno z hlavních čerpadel, dopravující vodu do Prahy, bylo 

vyměněno za moderní soustrojí s regulací výkonu změnou otáček [24].  

Úpravna vody Želivka doznala největší rekonstrukci v podobě nové linky ozonizace, 

kdy byl změněn způsob získávání ozonu. Místo vzduchu je k výrobě používán kyslík. 

Investice do změny ozonizace dosáhla v roce 2011 výše 78,1 mil. Kč [27]. Investice do 

nových čerpadel dopravujících vodu na filtraci a s tím spojená rekonstrukce 

elektroinstalace, rekonstrukce elektroinstalace vodojemu Jesenice a technické zhodnocení 

stávajícího obslužného software dosáhla celkové výše 30,6 mil. Kč [27]. Mezi 

nedokončené investice v roce 2011 patří oprava čerpací stanice surové vody a pravidelná 

sanace trhlin na betonovém ostění štolového přivaděče.  

 

Obrázek 13 – Filtrace Podolské vodárny 
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V současné době byla stažena žádost předložená Státnímu fondu životního prostředí 

o dotaci na výstavbu nové flotace a rekonstrukci filtrace 2 s názvem „Rekonstrukce čerpací 

stanice surové vody v období 2012 – 2014“ ve výši 1,2 mld. Kč z důvodu časové tísně při 

dokončování projektové dokumentace pro stavební povolení [28] [Příloha B].  

Podolská vodárna v součastné době díky poklesu spotřeby pitné vody nedodává 

pitnou vodu do vodárenské soustavy, ale slouží pouze jako náhradní zdroj pitné vody pro 

Prahu. Poslední rekonstrukce podolské vodárny proběhla v letech 1992 – 1997, kdy se 

podařilo změnou technologie uvolnit některé prostory, do kterých bylo umístěno Muzeum 

Pražského vodárenství. Z prostor muzea je umožněn průhled do haly filtrace - obrázek 

číslo 13.  
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5. Vodárenská soustava 

Označení Středočeská vodárenská soustava (SVS) se používá pro soustavu, která 

vznikla z důvodu zásobování hlavního města Prahy pitnou vodou. Její prostorová dispozice 

je ovlivněna umístěním zdrojů (Káraného, Podolí a Želivky) a největšího spotřebiště. Do 

vodárenské soustavy jsou připojeny skupinové vodovody zásobující hlavní město Praha 

a města a vesnice mimo území hlavního města. Mezi největší připojená města patří Beroun, 

Benešov, Říčany a Kladno, do kterého ale voda není dodávána [1]. 

Část pitné vody vyrobené v úpravně vody Želivka je vedena samostatnými 

skupinovými vodovody na území Kraje Vysočina. Jedná se o skupinové vodovody Želivka – 

Havlíčkův Brod a Humpolec – Pelhřimov – Pacov, které zásobovaly v roce 2010 přibližně 

95 tisíc obyvatel a odebíraly z úpravny vody Želivka 197 l·s-1
 [14]. 

Schematická mapa vodárenské soustavy je znázorněna na obrázku číslo 14. 

Schematická mapa je členěna dle samosprávních územních celků obcí s rozšířenou 

působností (ORP) s vyznačenými sídelními jednotkami. Na mapě jsou vyznačeny přivaděče 

pitné vody v daných lokalitách včetně lokalit, které nejsou předmětem této diplomové práce. 

Dále jsou na mapě znázorněny jednotlivé zdroje SVS a akumulace pitné vody (vodojemy) ze 

kterých je zásoben vyšší počet obyvatel anebo mají nadmístní význam.  

Podrobná mapa zásobených oblastí se nachází v příloze A. Mapa vznikla spojením 

grafických příloh Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky [14]. Vzniklou 

mapu jsem doplnil o situační znázornění polohy výřezu v České republice a legendu 

popisující jednotlivé prvky vyobrazené na mapě. 
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Obrázek 14 – Schematická mapa vodárenských soustav 

 



 

30 
 

5.1. Zdroje vody SVS  

Hlavním zdrojem SVS je úpravna vody Želivka, která odebírá surovou vodu 

s vodního díla Švihov na rozmezí Středočeského kraje a Kraje Vysočina (bod 1 na obrázku 

14). Jedná se o povrchový zdroj pitné vody s průměrnou bilancí 5000 l·s-1
 [14]. 

Zranitelnost povrchového zdroje je dána jeho rozlohou. Břeh vodního díla měřící 150 km 

není možné účinně střežit, a proto je třeba dbát na preventivní ochranu a dodržování 

předpisů ve stanovených OPVZ. Největší hrozbou pro hladinu Švihovské nádrže jsou dva 

mosty dálnice D1 a most silnice druhé třídy číslo 150 spojující Loket a Ledeč nad Sázavou. 

Dálniční mosty přes vodní nádrž Švihov jsou vybudovány tak, aby sváděly kapalinu ze 

svého povrchu do záchytných jímek mimo samotný most. Most na silnici druhé třídy takto 

vybudován není a jeho kanalizace je vyústěna na spodní straně mostní konstrukce. Most je 

vyobrazen na obrázku číslo 15, na kterém jsou zvýrazněna kanalizační vyústění. 

 

Obrázek 15 – Most přes nádrž Švihov 

Dalším zdrojem SVS je úpravna vody Káraný nacházející se severovýchodně od 

Prahy na soutoku Jizery a Vltavy (bod 2 na obrázku 14). Jedná se o zdroj pitné vody, který 

získává vodu třemi způsoby: umělou infiltrací, přirozenou infiltrací z Jizery a z Artéských 
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studní o průměrné bilanci 1750 l·s-1
 [14]. U podzemních zdrojů hrozí dlouhodobé následky 

způsobené kontaminace a proto i tyto zdroje jsou chráněny OPVZ – obrázek číslo 16. 

 

Obrázek 16 – OPVZ Káraný [26] 

Rizikem pro oba zdroje jsou ekologické zátěže krajiny a neevidované skládky 

odpadu. Technickým opatřením lze pouze docílit snížení následků na minimum, především 

on-line monitorováním kvality surové vody před jejím vstupem do úpravny nebo 

u podzemních vod bez úpravy přímo do distribučního systému. Využití zdrojů v SVS je 

v součastné době 65% [14]. 

Úpravna vody v Podolí (bod 3 na obrázku 14) v součastné době slouží jako záložní 

zdroj o průměrné bilanci 2200 l·s-1
 [14] a je udržována ve stavu „studené rezervy“. 

Úpravny pitných vod všeobecně mají nižší zranitelnost.  Největší riziko hrozí při 

násilném útoku, během kterého může dojít k otrávení vody vzhledem k výskytu volné 

hladiny při úpravárenském cyklu. Úpravnu lze ochránit před vznikem mimořádné události 

řadou způsobů a současně dostatečně chránit i výrobní produkt, především před úmyslnou 

kontaminací [5]. Při překročení jakéhokoliv z mezních limitů je vždy nutné přerušit 

distribuci pitné vody. 
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5.2. Distribuční systémy vodárenské soustavy 

5.2.1. Vodovody kraje Vysočina 

 Skupinový vodovod Želivka – Havlíčkův Brod 

Z úpravny vody Želivka je voda čerpána dvěma větvemi. První do vodojemu 

Zruč II 2×650 m
3
 [14] (bod 4 na obrázku 14), ze kterého je dále zásobena Zruč nad 

Sázavou a přilehlé obce. Druhou větví je voda čerpána do vodojemu Horka II 2×100 

m
3
 [14] (bod 5 na obrázku 14) a dále do Kraje Vysočina řadem DN 600 do vodojemu 

Přemelovsko 2×650 m
3
 (454,5/450,0 m n. m.) [14] (bod 6 na obrázku 14). Z vodojemu 

je zásobeno město Ledeč nad Sázavou. Dalším vodojemem na páteřním řadu je objekt 

Opatovice 2×1000 m
3
 (540,0/535,0 m n. m.) [14] (bod 7 na obrázku 14), který je 

připojen k čerpací stanici. Dále je pitná voda dopravována do Světlé nad Sázavou 

a Havlíčkova Brodu, u kterého jsou plněny vodojemy Vršovice 2×900 a 1×2500 m
3
, 

Strážný Vrch 2×750 m
3
 oba na kótě (494,03/489,03 m n. m.) a Knyk 2×1500 m

3
 

(520,0/515,0 m n. m.) [14] (bod 8 na obrázku 14). 

Do skupinového vodovodu vedoucího z Želivky je u Havlíčkova Brodu 

dodávána voda ze směru od Podmoklan. Voda se z prameniště čerpá do vodojemu 

Homole 2×1000 a 2×800 m
3
 (588,57/583,77 m n. m.) [14] (bod 9 na obrázku 14) a je 

dodávána do Havlíčkova Brodu, Chotěboře, Přibyslavi, ale i do Pardubického kraje. 

 

 

 HUPEPA 

Skupinový vodovod Humpolec – Pelhřimov – Pacov (HUPEPA) je dalším 

samostatným celkem odebírajícím vodu s úpravny Želivka. Pitná voda je čerpána 

výtlačným ocelovým řadem DN 500 do vodojemu Alberovice 2×1500 m
3
 [14] (bod 10 

na obrázku 14). Z vodojemu Alberovice je voda čerpána do rozdělovacího vodojemu 

Háj 3000 m
3
 (539,5/534,0 m n. m.) [14] (bod 11 na obrázku 14), ze kterého je 

zásobován vodojem Pelhřimov 3000 m
3
 (560,0/554,5 m n. m.) [14] (bod 12 na 

obrázku 14), vodojem Pacov 650 m
3
 (603,95/608,95 m n. m.) [14] (bod 13 na obrázku 

14) a vodojem Trucbába (bod 14 na obrázku 14), ze kterého je zásobováno spotřebiště 

Humpolec. 
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5.2.2. Vodovody SVS 

Přímo z úpravny vody Želivka je zásobována obec Nesměřice, která se nachází pod 

hrází vodního díla Švihov. 

 

 Štola (ÚV Želivka – VDJ Jesenice) 

Štolový přivaděč je plněn z úpravny vody Želivka. Vodojem Nesměřice 

10 000 m
3
 (369,0/365,0 m n. m.) [14], ze kterého jsou vyvedeny všechny skupinové 

vodovody odebírající pitnou vodu z úpravny, je prvním objektem na trase štolového 

přivaděče pro Prahu.  

Skupinový vodovod Štěpánka je plněn ze štoly přes vodojem Štěpánka 

2×1000 m
3
 (359,8/354,8 m n. m.) [14] (bod 15 na obrázku 14). Dále je voda čerpána 

výtlačným potrubím pro zásobení Trhového Štěpánova a Vlašimi. 

Dalším odběrným místem na trase štolového přivaděče je vodojem Divišov 

2×150 m
3
 [14] (bod 16 na obrázku 14). 

Posledním a nejvýznamnějším odběrným místem na štole před jejím zakončením 

v Jesenici je vodojem Dub 2×180 m
3
 (340,7/335,7 m n. m.) [14] (bod 17 na obrázku 

14), ze kterého je zásobován skupinový vodovod Benešov – Sedlčany. Do Benešova je 

dopravována voda potrubím DN 500 / DN 400 přes vodojem Mrač 2×600 m
3
 [14]. 

Samotný Benešov je zásoben z vodojemů Č. Vršky 2×190 m
3
 (390,0/387,0 m n. m.) 

[14] pro první tlakové pásmo a vodojemu Šiberna 2×2000 m
3
 [14] (bod 18 na obrázku 

14) pro druhé tlakové pásmo. Přes vodojem Šiberna je v budoucnu plánováno 

zásobení města Sedlčany, v součastné době probíhá schvalování žádostí o dotace [29]. 

 

 Káraný 

Z úpravny vody Káraný je zásobeno okolí úpravny, vodovod Kochánky, 

vodovod Luštěnice, vodovod Předměřice a nový vodovod Sojovice.  

Výtlačné řady I. a II. DN 1100 dopravují pitnou vodu do vodojemu Flora (bod 

19 na obrázku 14), na řad je napojeno například město Brandýs nad Labem. 

Výtlačným řadem III. DN 1600 je dodávána voda do vodojemu 

Ládví I (275,0 m n. m.) [23] (bod 20 na obrázku 14). 
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Obrázek 17 – Rozložení zásobení Prahy [24] 

Směr přivaděčů a jejich zakončení je zobrazeno na obrázku číslo 17. Dodávky 

pitné vody z Káraného se podílí na zásobení Prahy 26 procenty. Na obrázku číslo 16 je 

vyznačeno, že do Josefova dodává vodu zdroj Podolí, což není přesná interpretace. 

Voda pouze zdrojem prochází, protože není jiná možnost, jak danou oblast zásobovat. 

 VDJ Jesenice 

Z vodojemu Jesenice 2×100 000 m
3
 (336,0 m n. m.) [23] (bod 21 na obrázku 14) 

je pitná voda dodávána do několika skupinových vodovodů (Posázavský vodovod, 

VOVEVRA, Vodovod Průhonice) a přilehlých obcí. 

 

 Posázavský skupinový vodovod 

Posázavský skupinový vodovod patří mezi největší mimopražské vodovody 

zásobené z vodojemu Jesenice. Voda je dopravována výtlačným ocelovým řadem 

DN 400 do vodojemu Na Pepři 200 + 2×500 + 1500 m
3
 (450,30/445,30 m n. m.) [14] 

(bod 22 na obrázku 14), ze kterého se zásobuje město Jílové u Prahy. Dále je voda 



 

35 
 

dopravována do dvou směrů. Řadem DN 250 do vodojemu Ďábel 2×700 m
3
 

(399,40/396,40 m n. m.) [14] (bod 23 na obrázku 14) a řadem DN 200 do vodojemu 

Luka p. M. 1×100 m
3
 (378,60/374,60 m n. m.) [14] (bod 24 na obrázku 14). 

Z vodojemu Ďábel je voda rozvedena přes tok Sázavy do Hradišťka a přes tok Vltavy 

do Davle. Posázavský vodovod pokračuje z vodojemu Luka do vodojemu Chrást 

2×1000 m
3
 (325,0/320,0 m n. m.) [14] (bod 25 na obrázku 14), ze kterého je zásobeno 

město Týnec nad Sázavou. Z celé trasy skupinového vodovodu jsou vyvedeny 

odbočky pro zásobení vesnic v dané lokalitě. 

 

 Pražský vodovod 

Nadřazený systém dopravy vody vytváří okolo Prahy okruh, který je vyobrazen 

na obrázku číslo 18, který dosud není v severní části uzavřen.  

Hlavními vodojemy tohoto okruhu jsou vodojem Ládví I, Radotín II, Kopanina, 

Jesenice a Suchdol II. Poslední dva jmenované vodojemy leží mimo správní území 

Prahy. V roce 2007 bylo ve funkci 67 vodojemů o celkovém objemu 947 214 m
3
, které 

pracují v osmi tlakových pásmech s počtem 39 čerpacích stanic [30]. 

 

 

Obrázek 18 – Pražský vodovod [24] 
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Důležitým vodojemem v západní části Prahy je Kopanina 74 000 m
3
 

(393,0/388,0 m n. m.) [14] (bod 26 na obrázku 14). Vodojem je zdrojem pro 

skupinový vodovod Beroun – Králův Dvůr – Zdice – Hořovice (BKDZH) a je 

propojen s vodárenskou soustavou Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník (KSKM). 

 

 Vodárenská soustava KSKM 

Propojení vodárenských soustav je v úseku Kopanina – Hostivice (bod 27 na 

obrázku 14) realizováno ocelovým přivaděčem DN 1000. Původně tento řad sloužil 

k transportu vody z vodojemu Kopanina do vodárenské soustavy KSKM, 

v současnosti je voda dopravována ve směru z vodojemu Kožova Hora až k vodojemu 

Kopanina, do kterého však není dodávána. Propojení soustavy KSKM a soustavy 

Pražského vodovodu je tak sice možné, avšak v současné době nevyužívané.  

 

 Skupinový vodovod BKDZH 

Skupinový vodovod je veden od VDJ Kopanina gravitačně ocelovým řadem 

DN 600 a DN 400 jihozápadním směrem do vodojemu Praskolesy 2×1500 m
3
 

(322,0/317,0 m n. m.) [14] (bod 28 na obrázku 14). Posledním vodojemem na 

přivaděči je vodojem Šibeničák 2×2000 m
3
 (442,0/436,8 m n. m.) [14] (bod 29 na 

obrázku 14), kam je voda čerpána výtlačným řadem DN 400. 

Na celé trase přivaděče jsou zbudovány odbočky pro zásobení jednotlivých 

lokalit. Největší přípojnými místy jsou vodojemy Rudná 2×1000 m
3
 

(368,0/363,0 m n. m.) [14] (bod 30 na obrázku 14), Beroun 2×3000 m
3
 

(325,26/320,06 m n. m.) [14], Králův Dvůr 2×1000 m3 (300,20/295,40 m n. m.) [14] 

(bod 31 na obrázku 14), Zdice 2×1000 m3 (330,0/324,80 m n. m.) [14] (bod 32 na 

obrázku 14). 

 

5.3. Prvky vodárenské soustavy 

5.3.1. Přivaděče pitných vod 

Vodovodní přivaděče, které jsou páteřními řady skupinových vodovodů pro 

dopravu vody mezi hlavními objekty vodovodu (např. do úpravny vod, čerpací stanice, 

vodojemu apod.) mají být hydraulicky dimenzovány na pokrytí denního množství 
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realizované vody včetně rezervy pro požární odběr a mimořádné události. Hlavním 

problémem přivaděčů je fakt, že jsou naddimenzovány a jsou konstruovány z ocelových 

trub. Stavby těchto páteřních řadů probíhaly v letech, kdy byla spotřeba vody 

dvojnásobná oproti stávajícímu stavu, proto v místech, kde není proudění tak rychlé může 

dojít k inkrustaci. Inkrustace a zvýšení doby dopravy vody vede ke snížení kvality vody 

a jejího zdravotního zabezpečení až mikrobiologického oživení vody.  

Vysoké riziko kontaminace organickými a anorganickými látkami hrozí při havárii 

přivaděče. Vlivem vzniklého podtlaku, po zastavení proudění vody, v systému může dojít 

k nasátí látek do přivaděče. Potrubí, které přesahuje rozměr DN 500, nelze reálně 

propláchnout od kontaminujících látek [5]. 

Přivaděče pitné vody jsou stavby liniového charakteru, které přes vymezená 

ochranná pásma mají tisíce kontaktů se soukromými stavbami a proto je nelze reálně 

chránit – především před úmyslnými činy.  

Přivaděče, které jsou naddimenzované při běžném provozu, mají při mimořádných 

situacích dostatek kapacity k přepravě většího objemu pitné vody do spotřebiště.  

Dozor nad jednotlivými prvky soustavy je prováděn nepřetržitě, na obrázku číslo 19 

je zachycen velín na úpravně vody Želivka. 

 

 

Obrázek 19 – Velín v úpravně Želivka [31] 
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5.3.2. Akumulace vod 

Vodojemy jsou samostatné objekty pro akumulaci vod. Mají za cíl vyrovnávat 

denní odběrovou nerovnoměrnost, umožnit optimální výrobu a úpravu vody, zajistit 

požární a strategickou zásobu vody [5].  

Vodojem je značně zranitelný, především v důsledku biologického znečištění nebo 

úmyslné kontaminace volné hladiny chemickými látkami. Velikost nádrží musí splňovat 

požadavky na zvýšený odběr při mimořádné události a při čerpání vody pro požární 

účely, ale musí být brán zřetel na to, aby voda ve vodojemu nestála dlouhou dobu 

a nezměnily se její vlastnosti.  

Pokud je objem vodojemu předimenzován, dochází k neúměrnému časovému 

zpoždění vody při její dodávce do spotřebiště. Vodojem může být ovlivněn i změnou 

teploty v letních měsících kdy dochází k rychlejšímu uvolňování chlóru z vody. 

Zvolení správné velikosti vodojemu je klíčové nejen pro kvalitu dodávané vody, ale 

i pro mimořádné situace. Při havárii na přívodním řadu je výhodné, když daný vodojem 

má dostatečnou kapacitu na pokrytí spotřeby pitné vody během doby, po kterou je 

odstraňována havárie na přívodním řadu. 

Vyřazení samotného vodojemu má výrazný vliv na tlakové poměry v síti 

a zpravidla vede k přerušení dodávek pitné vody. 
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6. KRIZE 2010 

Dne 10. 11. 2010 proběhlo v podmínkách Středočeského kraje cvičení KRIZE 2010. 

Tématem cvičení bylo prověření činnosti orgánů veřejné správy, vodoprávního úřadu 

a orgánů krizového řízení na krajské úrovni při reálné hrozbě dlouhodobého znehodnocení 

hlavního zdroje pitné vody pro hlavní město Prahu a velkou část území Středočeského kraje. 

 

6.1. Cíle cvičení 

Náplní cvičení bylo prověřit a procvičit činnosti krizových štábů, úroveň komunikace 

ve stanovených bodech: 

 prověřit úroveň spolupráce a koordinace mezi krizovým štábem (KŠ) Středočeského 

kraje a Ústředním krizovým štábem (ÚKŠ), odbornou pracovní skupinou ÚKŠ pro 

koordinaci zabezpečení věcnými zdroji, KŠ hlavního města Prahy a subjekty 

zajišťující zásobování pitnou vodou pro Středočeský kraj, 

 prověřit využití typového plánu „Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu“ a na 

jeho základě zpracovaného operačního plánu pro Středočeský kraj (součást Krizového 

plánu Středočeského kraje), 

 prověřit realizaci jednotlivých opatření náhradního (nouzového) zásobování pitnou 

vodou ve Středočeském kraji, 

 prověřit způsoby poskytování informací o průběhu mimořádné události veřejným 

sdělovacím prostředkům, 

 procvičit svolání KŠ Středočeského kraje – reálné svolání proběhne pouze u členů 

Stálé pracovní skupiny (dále jen „SPS“) KŠ,  

 procvičit získávání, vyhodnocování a předávání informací potřebných pro činnost SPS 

KŠ, komunikaci mezi cvičícími orgány, 

 procvičit činnost SPS KŠ při podpoře organizace a zajišťování náhradního 

(nouzového) zásobování pitnou vodou. 

 

6.2. Průběh cvičení 

Dne 10. 11. 2010 v 10.20 hodin Centrální dispečink Pražských vodovodů 

a kanalizací (PVK) oznámil na operační a informační středisko Hasičského záchranného 

sboru Středočeského kraje (KOPIS) a tajemníkovi bezpečnostní rady kraje informaci 
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o přerušení dodávky pitné vody do vodovodních řadů pro velkou část území Středočeského 

kraje.  

Přerušení dodávky pitné vody bez předchozího upozornění provedl provozovatel 

PVK v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu v souvislosti s pravděpodobnou kontaminací pitné vody ve štolovém 

přivaděči na trase úpravna vody Želivka a vodojem Jesenice. Přivaděč byl uzavřen ve svém 

posledním úseku mezi obcí Brtnice u Velkých Popovic a vodojemem v Jesenici.  

Na základě této zprávy a dalších upřesňujících zpráv o předpokládaném 

dlouhodobém přerušení dodávky pitné vody ze štolového přivaděče pro část území 

Středočeského kraje a Hlavního města Prahy hejtman Středočeského kraje rozhodl 

o svolání KŠ Středočeského kraje. Akceschopnost KŠ, respektive její Stálé pracovní 

skupiny byla dosažena do 90 minut po zahájení vyrozumění. Pracoviště SPS KŠ 

Středočeského kraje je vyobrazeno na obrázku číslo 20. 

 

Obrázek 20 – SPS KŠ 

Během aktivace KŠ Středočeského kraje a jeho SPS proběhlo zadržení pachatelů 

u vodního díla Švihov a byl nalezen sud s neznámou látkou ve vodě. KOPIS na místo 

nálezu vyslalo Chemickou laboratoř Kamenice. Další dva sudy byly nalezeny při 

kontrolách objektů přivaděče a úpravny vody. Jeden sud se nacházel v areálu 

u vyrovnávací komory Brtnice a další v areálu firmy Úpravny vody Želivka. Na obě místa 

byla taktéž vyslána chemická laboratoř spolu s Policií České republiky (PČR). 
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V návaznosti na nálezy sudů s neznámou látkou byla zastavena výroba pitné vody 

v úpravně Želivka. 

V 12:00 zahájil KŠ respektive jeho SPS svoji činnost v rámci realizace opatření 

a součinnosti s ostatními orgány: 

 byla navázána komunikace a součinnost s operačním a informačním střediskem 

Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru (OPIS GR HZS), KŠ Hlavního 

města Prahy, Centrálním dispečinkem (CD) PVK a předány údaje pro spojení, 

 členové SPS přítomni na pracovišti KŠ Středočeského kraje byli seznámeni s nastalou 

situací, 

 na základě upřesněné informace z CD PVK, že se pravděpodobně jedná  

o dlouhodobé přerušení dodávky pitné vody, byla poskytnuta tato informace dotčeným 

ORP (Benešov, Beroun, Hořovice, Černošice, Říčany, Brandýs nad Labem, Kladno 

a Český Brod), 

 bylo zahájeno upřesňování přehledu obcí a počtu obyvatel, kteří jsou touto událostí 

postiženi; byl velký předpoklad, že případný náhradní způsob zásobování pitnou 

vodou jednotlivými provozovateli a vlastníky vodovodů nebude schopen pokrýt 

potřebu,  

 probíhalo upřesňování dokumentace Krizového plánu Středočeského kraje 

k nouzovému zásobování pitnou vodou s využitím podkladů z Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací, 

 průběžně probíhala krizová komunikace mezi operačními středisky a dotčenými ORP, 

 hejtman Středočeského kraje zvažoval zapojení mediálních regionálních prostředků 

k poskytnutí upřesňující informace pro občany dotčených obcí, především s důrazem 

na eliminování rizika v epidemiologické oblasti (zákaz konzumace pitné vody 

z vodovodního řádu – kontaminovaná voda). 

Schéma Krizového štábu kraje uvedeno na obrázku číslo 21. 
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Obrázek 21 – Schéma Krizového štábu kraje 

Na základě zjištěných informací a jejich následné analýzy KŠ Středočeského kraje 

doporučil hejtmanovi: 

 informovat obyvatelstvo v postiženém území Středočeského kraje (SČK) a Hlavního 

města Prahy o nastalé situaci s využitím celorepublikových mediálních prostředků 

a zařízení, 

 aktivovat Službu, 

 Správou státních hmotných rezerv (SSHR) aktivovat odbornou pracovní skupinu ÚKŠ 

pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji a připravit k využití aplikaci KRIZKOM, 

 další činnosti a systém nouzového hospodářství na postiženém území SČK a Hlavního 

města Prahy realizovat formou krizových opatření, tzn. pro postižené území vyhlásit 

vládou krizový stav. 

 

6.3. Vyhodnocení cvičení 

Vyhodnocení cvičení proběhlo na úrovni Hasičského záchranného sboru (HZS) 

Středočeského kraje, který předal poznatky Krajskému úřadu Středočeského kraje a ten je 

zapracoval do své zprávy, ve které uvedl že: 

 stávající rozsah plánovací dokumentace (např. typový plán, operační plány, plán 

rozvoje vodovodů a kanalizací) nedostatečně řeší mimořádnou událost tohoto rozsahu 

– schází operativní přehledy a grafické vyjádření rozvodů vodovodů od strategických 

zdrojů pitné vody, 

 tento rozsah mimořádné události vyžaduje rychlou reakci kompetentních orgánů (např. 

provozovatelé vodovodů – odpovědnost podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
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a kanalizacích, zapojení složek IZS podle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS, zapojení 

orgánů krizového řízení), 

 rozsah mimořádné události by vyžadoval z dlouhodobého hlediska přijetí krizových 

opatření, tj. vyhlášení krizového stavu (v tomto případě vyhlášení nouzového stavu), 

 Ministerstvo zemědělství neprocvičilo „Službu“, 

 nebylo dořešeno včasné informování obyvatelstva o nastalé situaci, 

 nebyla řešena situace odběru vzorků vody na trase vodovodních řadů a lokálních 

vodojemů (za účelem zjištění sloupce kontaminované vody – kam by kontaminovaná 

voda dotekla?). 

 

6.4. Vlastní zhodnocení 

V součastné době (cca 2 roky od vyhodnocení cvičení) došlo ke změně legislativy 

k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech 

a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou. Původní směrnice byla 

nahrazena novou, která obsahuje metodický pokyn Ministerstva zemědělství [10]. Text 

popisující průběh cvičení KRIZE 2010 jsem upravil podle stávajícího názvosloví. 

Ostatní legislativa nebyla změněna dle vyhodnocení cvičení, ani do stávajících plánů 

nijak zapracována.  

V datovém skladu, který je přístupný HZS Středočeského kraje, se nalézají mapové 

podklady stávajících vodovodních řadů, mapy jednotlivých stupňů OPVZ, sídelní jednotky 

ORP a obcí atd. Data však nejsou žádným způsobem využívána a nedochází k určení 

zájmových oblastí a počtu obyvatelstva zásobených jednotlivými vodárenskými 

soustavami a skupinovými vodovody. 

Bez takto provedených analýz není možné včas vyrozumět a varovat dotčené 

obyvatelstvo. V samotném cvičení proběhlo vyrozumění Středočeského kraje a Hlavního 

města Prahy, ale při odstavení úpravny vody Želivka je nutné vyrozumět i orgány Kraje 

Vysočina. Navíc nebyly vyrozuměny všechny ORP odebírající vodu z kontaminovaného 

zdroje. Ve výčtu informovaných ORP chybí Příbram, Vlašim, Kutná Hora a Kladno je 

uvedeno chybně, protože do ORP Kladno voda z úpravny Želivka dodávaná není. Tento 

stav je patrný na obrázku číslo 14 (podrobná analýza není nutná). 

Přenášení odpovědnosti na provozovatele vodovodů u rozsáhlé vodárenské soustavy, 

jejíž součástí je SVS, není možné, i když má oporu v zákoně. Provozovatelů je vždy 

několik, od samotných obcí, které spravují vodovod ve svém katastru a vodu pouze 
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nakupují až po vlastníky skupinových vodovodů připojených na páteřní vodojemy. Od 

soukromých subjektů (např. úpraven vod) nelze vyžadovat, aby schraňovali kontakty na 

provozovatele, se kterými nemají právní vztah (obec odebírající vodu ze skupinového 

vodovodu). Pokud bychom se zaměřili pouze na předávání informace mezi dodavatelem 

a odběratelem, kteří mezi sebou právní vztah mají, bylo by zdržení informování konečného 

spotřebitele (občana) neúměrné dlouhé oproti hrozícímu riziku, kdy požití kontaminované 

vody způsobí ohrožení na životě a zdraví. Při vodárenských soustavách přesahující územní 

působnost několika ORP by mělo být vyžadováno řízení mimořádné události orgány kraje 

(krizového stavu) potažmo státu (nouzového stavu). 
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7. Posouzení rizik a návrh řešení při vyřazení přivaděče z ÚV Želivka 

Při posuzování rizik a jejich řešení v SVS je nutné v prvé řadě uvažovat spotřebiště 

hlavní město Praha. Ostatní skupinové vodovody nacházející se ve vodárenské soustavě 

z hlediska počtu zásobených obyvatel nejsou rozhodující. Řešení situace v daných 

skupinových vodovodech bude záviset na řešení situace v Praze. 

Povinnost NZV je dána ustanovením § 9 odst. (8) zákona č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. Provozovatelem na území Prahy jsou PVK. 

Provozovatel je povinen zajistit NZV v mezích technických možností a místních podmínek 

pouze na zařízeních, která jsou jím provozována. NZV je zajišťováno v dosažitelné 

vzdálenosti a v rozsahu pro nezbytnou osobní potřebu. 

Nasazování NZV je řízeno CD PVK pomocí telefonického a radiového spojení 

s odpovědnými zaměstnanci, kteří jsou povinni řídit se pokyny CD při určování způsobu 

a rozsahu NZV.  

 

7.1. Rizika a činnosti 

7.1.1. Technicko-provozní rizika 

 Přerušení dodávek elektrické energie 

Přerušení dodávek elektrické energie ovlivní zásadně funkce úpraven vody 

a všech čerpacích stanic pitné vody. Dle rozsahu území s přerušenou dodávkou 

elektrické energie dojde k přerušení chodu elektrických zařízení, zejména čerpací 

techniky. Dodávka vody bude přerušena ihned v místech, kde jsou k dopravě vody 

používána čerpadla a postupně, dle zásob vody ve vodojemech, v místech kde je voda 

distribuována gravitačním způsobem.  

Dle počtu a rozsahu lokalit, ve kterých došlo k omezení až přerušení 

zásobováním pitnou vodou je nutno zajistit NZV těchto lokalit. V případě velkého 

počtu lokalit s přerušenou dodávkou vody uzavřít bezprostředně odtoky vody 

minimálně z těch vodojemů, do nichž je voda přiváděna čerpáním z hlavního 

distribučního systému a zajistit tak akumulovanou vodu v těchto vodojemech jako 

zdroj pitné vody pro nouzové zásobování vodou pro dané lokality.  
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 Vyřazení jedné či více úpraven vody 

Úpravna vody Želivka dodává do spotřebiště Praha pitnou vodu v objemu 74 % 

celkové potřeby. Odstavení úpravny vody Želivka znamená přerušení dodávky pitné 

vody štolovým přivaděčem do vodojemu Jesenice. Toto odstavení má za následek 

postupné omezování dodávky vody až její úplné přerušení (po spotřebování zásoby 

vody ve štolovém přivaděči, vodojemu Jesenice a dalších vodojemech). Zachovaná 

dodávka pitné vody bude pouze v centru pravobřežní části a v severní pravobřežní 

části Prahy, jak je vyznačeno na obrázku číslo 16. Omezování až přerušení dodávky 

vody pro vyjmenované lokality se pohybuje dle okamžitého stavu distribučního 

systému řádově v průměru od dvanácti až do čtyřiceti osmi hodin od odstavení 

úpravny vody Želivka pokud uvažujeme běžný stav akumulací vodojemů a průměrné 

odběry.  

Pokud se jeví jako pravděpodobné opětovné zprovoznění úpravny vody Želivka 

do doby, kdy postačí akumulace vody ve všech vodojemech celého distribučního 

systému, zajistí provozovatel nouzový provoz distribučního systému, tzn. čerpání 

sníženými tlaky, omezení odtoku vody, apod. do doby zprovoznění úpravny vody 

Želivka. 

V případě dlouhodobého vyřazení úpravny vody Želivka, které by překročilo 

dobu 48 hodin, zajistit zvýšený výkon ÚV Káraný a uvést do provozu ÚV Podolí. 

Dodatečné zdroje odpovídají cca 150 l·s-1
 se zdroje Káraný a 2200 l·s-1

 se zdroje 

Podolí [14]. Ve vodojemech, které mohou být zásobovány pouze se zdroje Želivka, 

uzavřít odtoky z vodojemů a odstavit čerpací stanice a zajistit tak akumulovanou vodu 

v těchto vodojemech jako zdroj pitné vody pro nouzové zásobování vodou. Po 

zprovoznění ÚV Podolí dle kvality vyrobené vody v prvních hodinách zhodnotit riziko 

dodávky vody obyvatelstvu, která pravděpodobně nebude splňovat všechny parametry 

pitné vody a případně v lokalitách zásobovaných ze zdroje ÚV Podolí dočasně 

vyhlásit dodávanou vodu za nepitnou – užitkovou. Nejkratší možný čas aktivace ÚV 

Podolí je 24 hodin. Po stabilizaci kvality vyrobené vody z ÚV Podolí (přibližně po 

150 hodinách provozu) resp. po následné obměně vody ve vodovodní síti (přibližně po 

240 hodinách provozu ÚV Podolí) dle kvality upravené vody odvolat dodávku 

užitkové vody. V lokalitách bez dodávky pitné vody uvést v chod nouzové zásobování 

vodou vymezených KŠ Hlavního města Prahy. 
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Úpravna vody Káraný dodává do spotřebiště Praha pitnou vodu v objemu 26 % 

celkové potřeby. Kompletní odstavení ÚV Káraný znamená přerušení dodávky pitné 

vody přiváděcími řady do vodojemů Ládví, Flora a Horní Počernice. Toto odstavení 

má za následek přerušení dodávky vody pro lokalitu Horní Počernice, dále omezení 

dodávky vody pro severní pravobřežní část města v kombinaci s omezením dodávky 

vody v pravobřežní centrální části Prahy s možností částečného omezení dodávky 

vody pro lokalitu Malé Strany, Letné a Holešovic.  

Vyřazení zdroje pitné vody Káraný lze kompenzovat zvýšením výkonu ÚV 

Želivka. V lokalitách ve kterých nelze zásobovat pitnou vodou ze zdroje Želivka 

(Horní Počernice – obrázek číslo 16), uvést do chodu nouzové zásobování vodou. Dle 

rozsahu a doby trvání vyřazení ÚV Káraný z provozu uvést do provozu úpravnu vody 

v Podolí pro vyrovnání deficitu v dodávce pitné vody.  

 

 Vyřazení hlavního distribučního systému 

Hlavním distribučním systémem uvažujeme štolový přivaděč z úpravny vody 

Želivka, vodojem Jesenice, čerpací stanice a významné zásobovací řady.  

Vyřazení štolového přivaděče má stejné dopady, jako odstavení ÚV Želivka, 

pouze doba, za kterou se dostaví následky, je zkrácena vlivem nemožnosti využití 

zásoby vody v tomto přivaděči (průměr 2,6 m a délka 51 km odpovídá 270 tisícům m
3
 

vody v přivaděči). 

Vyřazení vodojemu Jesenice má tytéž důsledky, jen doba je ještě kratší 

o možnost využití zásob vody z vodojemu.  Objem pitné vody ve vodojemu při plném 

stavu odpovídá 200 tisícům m
3
.  

Vyřazení jednotlivých vodojemů, čerpacích stanic a hlavních distribučních tras 

má za následek omezení až přerušení dodávky vody v lokalitách, přímo zásobených 

z těchto vodojemů a čerpacích stanic. Důsledky se dostaví dle rozsahu vyřazení, dané 

lokality a její potřeby vody řádově do několika hodin. 

Pokud dojde k vyřazení štolového přivaděče, postup kroků k zajištění  NZV je 

obdobný jako v případě úpravny vody Želivka. Bezprostředně po vyřazení uzavřít 

odtoky ze všech vodojemů, které jsou zásobovány z tohoto zdroje a odstavit čerpací 

stanice napojené na dané vodojemy. Tímto krokem dojde k zajištění akumulované 

vody v těchto vodojemech jako zdroje pitné vody pro nouzové zásobování vodou. 

Bezprostředně zajistit zvýšený výkon ÚV Káraný a uvést do provozu ÚV Podolí pro 
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možnost doplňování vody akumulované ve vodojemech. Po zprovoznění ÚV Podolí 

s ohledem na kvalitu vody postupovat stejně jako v předchozím scénáři při vyřazení 

ÚV Želivka. 

V případě vyřazení vodojemu Jesenice postupovat jako v případě vyřazení 

štolového přivaděče. 

V případě havárií vodojemů, čerpacích stanic či významných distribučních řadů 

uzavřít bezprostředně odtoky vody minimálně z těch vodojemů, do nichž je voda 

přiváděna vyřazeným distribučním systémem a zajistit tak akumulovanou vodu 

v těchto vodojemech jako zdroj pitné vody pro nouzové zásobování vodou pro dané 

lokality. 

 

7.1.2. Přírodní rizika 

Přírodními riziky jsou především povodně, které mohou změnit kvalitu surové vody 

zpracovávané v úpravnách vody. 

Vodárenská nádrž určená k zásobování vodou, jako je ta Švihovská, je primárně 

určena jako zdroj pitné vody a nemá sloužit jako součást protipovodňové ochrany. Avšak 

z hlediska konstrukce údolní přehrady přes původní tok nelze povodně pominout. Na 

přítocích do vodní nádrže byly vybudovány zadržovací nádrže, které mají zachytit 

splaveniny a to jak při běžném provozu, tak v případě povodní. Při povodních může dojít 

k vymytí dusičnanů a pesticidů, používaných při zemědělských činnostech, které se již 

dnes nesmějí používat, ale v půdě se vyskytují z důvodu použití v předchozích letech. 

Dále může při povodních dojít k eliminaci funkce čistírny odpadních vod (ČOV) 

z hlediska překročení její provozní kapacity, ale i případné možnosti zaplavení. Pokud 

k dané situaci dojde v povodí řeky Želivky, dostane se znečištěná voda do nádrže Švihov. 

Analýzy nasvědčují tomu, že dochází k dlouhodobému nárůstu dusičnanů 

a herbicidů v nádrži Švihov [32]. Na přednádržích byly naměřeny několikanásobně 

překročené limity. 

V případě povodní v povodí vodárenské nádrže Švihov, které je vyznačeno na 

obrázku číslo 9., je nutné monitorovat a kontrolovat vzorky vody v nádrži, ale 

i v zadržovacích nádržích na přítocích. V případě kontaminace nádrže Švihov odebírat 

vodu na odběrných věžích v nezasažených odběrných hloubkách.  
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7.1.3. Antropogenní rizika 

Mezi antropogenní rizika patří již samotná hrozba teroristického útoku a sám 

teroristický útok s cílem vyřadit systém pitné vody. 

Při aktuální hrozbě útoku je třeba okamžité prověření objektů úpravy a distribuce 

pitné vody, zvýšení ostrahy a aktivace složek IZS prostřednictvím KŠ nebo KOPIS. 

Realizace teroristického útoku by měla za následek okamžité omezení, nebo 

přerušení dodávek pitné vody v lokalitách zásobených z napadeného systému.  

Rozsah a charakter opatření NZV se řídí podle průvodních vlastností útoku 

a zasažených objektů a lokalit. 

  

7.2. Návrhy řešení  

7.2.1. Provozní havárie malého rozsahu 

Řešení provozní havárie malého rozsahu je totožné ve všech systémech zásobování 

pitnou vodou. NZV vodou provádí provozovatel a jedná se o rutinní záležitost. Možné 

metody jsou: 

 přepojením lokality na pevný náhradní zdroj (např. přepásmování na jiné tlakové 

pásmo, atd.) při zajištění dodávky vody s běžnými, sníženými nebo zvýšenými 

tlakovými poměry. Přepojení je pro potřebu NZV prováděno zaměstnanci 

provozovatele, 

 napojením objektů na provizorní vodovod, který je zpravidla veden po povrchu 

komunikace a je napojen na funkční vodovod např. prostřednictvím hydrantu, který 

je pro potřebu NZV zprovozněn zaměstnanci provozovatele, 

 stabilními cisternovými přívěsy, nebo cisternami, které jsou přistavovány na 

základě pokynů provozovatele, 

 rozvozem pitné vody pojízdnými cisternami, zajišťovaným třetími stranami na 

základě platných smluvních vztahů, které danou oblast projíždějí a dle dopravních 

podmínek a na základě požadavků a pokynů provozovatele umožňují odběr pitné 

vody, 

 případně kombinacemi výše uvedených způsobů. 
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Obrázek 22 – Výměna části řadu DN 1200 [33] 

Provozovatel je schopen řešit havárie pomocí externích dodavatelů. Například při 

havárii na přivaděči DN 1200, která nastala v srpnu 2012, který zásobuje cca 15 000 

obyvatel Prahy, byla výměna provedena do třiceti hodin [33]. Místo poruchy je vidět na 

obrázku číslo 22, pro umožnění výseku porušené části potrubí muselo být odstraněno 

500 m
3
 zeminy a výkop dosahoval hloubky 7 metrů [33]. 

 

7.2.2. Mimořádná událost 

Mimořádnou událost si lze představit jako větší počet provozních havárií. 

Provozovatel by měl být připraven i na mimořádné události a za tímto účelem zpracovává 

havarijní plány. 

NZV uvedené pro havárii malého rozsahu lze v obměně použít pro mimořádnou 

událost. Při vzniku mimořádné události v oblasti dodávek pitné vody je prvním krokem 

definování zdrojů pro NZV a jejich využití. Pokud nejsou mimořádnou událostí zasaženy 

zdroje vodárenské soustavy a páteřní vodojemy jsou stále zásobovány, nemusí být 

omezovány dodávky pitné vody obyvatelstvu, které se nachází mimo zónu mimořádné 

události, ale je připojeno do stejné vodárenské soustavy. V tomto případě může být 

využito jako zdrojů NZV: 
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 vody v nevyřazeném distribučním systému, 

 vody akumulované v nezásobených vodojemech. 

Například mohou být zřízena odběrná místa z hydrantů, které se nacházejí 

v blízkosti mimořádné události, ale jsou zásobeny z nezasaženého distribučního systému. 

Pokud mimořádná událost zasáhne zdroj nebo trubní řad dopravující vodu do 

páteřního vodojemu, je důležité zastavit odtok z vodojemů i za cenu omezení dodávek 

vody pro obyvatelstvo nacházející se mimo samotné působení mimořádné události a tím 

plochu mimořádné události rozšířit. A to z důvodu vytvoření kapacit pro NZV.  

Průměrná denní spotřeba vody na osobu v roce 2012 byla v Praze 109 litrů [34]. 

Nezbytné množství vody pro NZV je pro první dva dny 5 litrů na osobu a den, to 

znamená, že místo 1 osoby jich bude zásobeno 21. Jedná se o matematický výpočet, 

kterého pravděpodobně nebude v praxi dosaženo, ale je možné se mu přiblížit řízeným 

odběrem se zdroje NZV. 

Pro zajištění NZV lze dle charakteru, rozsahu a dopadu mimořádné události použít 

kombinace způsobů pro náhradní zásobování, popsaných v předchozím bodě 7.2.1. a dále 

lze realizovat dalšími způsoby: 

 nouzovým zajištěním dodávky vody distribučním systémem pro vybranou lokalitu 

(např. lokality sloužící jako shromaždiště evakuovaných obyvatel), 

 nouzovým zajištěním dodávky vody distribučním systémem pro vybrané objekty 

(nemocnice) distribučním systémem po odstavení ostatních odběrů z dané části 

distribučního systému, 

 krizovým výdejem vody, akumulované v odstavených vodojemech, na zřízených 

výdejních místech, 

 krizovým výdejem užitkové vody z jiných zdrojů (studny), 

 krizovým výdejem vody z cisternových přívěsů a cisteren za předpokladu 

dostupnosti vody pro jejich plnění z distribučního systému vodou, akumulovanou 

v odstavených vodojemech, 

 

7.2.3. Krizová situace 

Některé způsoby realizace NZV není provozovatel ve své působnosti schopen 

zabezpečit. Jen těžko si lze představit, že provádí řízený výdej pitné vody bez asistence 

PČR, nebo že rozhoduje, které prvky infrastruktury mají být odpojeny od zásobení 

vodou.  
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Přechod do krizového řízení může být ovlivněn i aktuálním objemem pitné vody 

v centrální akumulaci. Pokud je v době vzniku provozní havárie centrální akumulace 

naplněna malým množstvím vody, může dojít k mimořádné události i v případě, který je 

běžnou operací. Tento příklad je jedním z důvodů, proč nelze ve vodním hospodářství 

přesně stanovit hranice, kdy je pro zajištění krizových opatření bezpodmínečně nutná 

spolupráce složek IZS. 

Krizová situace v SVS vyžaduje definování postupů a pravomocí po vyhlášení 

krizových stavů. Dále je důležité zajištění součinnosti složek a nastavení informačních 

toků mezi jednotlivými orgány. Hlavním důvodem tohoto kroku je rozlehlost SVS 

a přidružených skupinových vodovodů, které zasahují do území Kraje Vysočina, 

Středočeského kraje a Hlavního města Prahy. Při krizové situaci dojde k aktivování tří 

různých KŠ kraje (uvažujeme KŠ Hlavního města Prahy jako KŠ kraje), které by měly 

řešit stejnou mimořádnou událost, která nemusí být ani na jejich územní působnosti. Při 

rozboru této situace je na zvážení, zda je vhodnější vyhlásit tři stavy nebezpečí jednotlivě 

pro každý kraj a tyto řídit jako tři nezávislé situace, nebo následně po vyhlášení stavů 

nebezpečí v jednotlivých krajích vyhlásit nouzový stav napříč všemi třemi kraji současně 

a tento řešit jako jednu mimořádnou událost a řídit jedním společným orgánem. 

V problematice Krizových plánů v součastné době neexistuje spolupráce na řešení 

společného problému. Nejdále je v řešení krizového stavu Hlavní město Praha, které již 

v roce 2000 rozhodlo o zpracování Generelu zásobování vodou, který je průběžně 

aktualizován a lze jej využít při posouzení a návrhu opatření pro výluku zdroje Želivka, 

která by dosáhla řádu několika týdnů [35]. Průběh stavu jednotlivých vodojemů je 

znázorněn na obrázku číslo 23. 

 

Obrázek 23 – Stav vodojemů [35] 
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7.3. SSHR 

Státní správa hmotných rezerv (SSHR) je ústředním orgánem státní správy 

v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. SSHR je 

uvedena ve všech Krizových plánech týkajících se typových krizových situací jako 

vlastník hmotných rezerv, mobilizačních rezerv, pohotovostních zásob a zásob pro 

humanitární pomoc. SSHR mimo jiné zabezpečuje vzdělávání zaměstnanců veřejné správy 

v oblasti Hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS) 

HOPKS jsou organizační, materiální nebo finanční opatření přijímaná správním 

úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, 

bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů. Na zajištění nezbytné dodávky 

v systému HOPKS se podílejí všechny orgány krizového řízení ČR počínaje vládou, 

ministerstvy a jinými správními úřady až po orgány územních samosprávních celků. 

 

7.3.1. HOPKS 

Systém HOPKS se skládá z pěti základních prvků, které vytváří ucelený 

a kompaktní systém: 

 systém nouzového hospodářství, 

 systém hospodářské mobilizace, 

 systém státních hmotných rezerv, 

 výstavba nezbytné infrastruktury, 

 systém regulačních opatření. 

Jednotlivé prvky systému slouží k zajišťování potřebných věcných zdrojů pro 

řešení všech typů krizových situací, které je možné využít i pro řešení mimořádných 

událostí velkého rozsahu. Systém je úzce propojen se systémem krizového řízení 

a systémem řešení mimořádných událostí v České republice. 

Kromě zajištění legislativního procesu pro podporu systému HOPKS odpovídá 

SSHR i za  řešení informační podpory. SSHR poskytuje orgánům krizového řízení 

informační nástroje na podporu plánovacích a rozhodovacích procesů. Cílem těchto 

informačních systémů (IS) uvedených na obrázku číslo 24 je zjednodušit přístup 

k informacím ohledně věcných zdrojů. 
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Obrázek 24 – Informační systémy HOPKS [36] 

 ARGIS 

ARGIS je informační systém pro plánování civilních věcných zdrojů. Do 

systému mají přístup obce s rozšířenou působností, orgány kraje, ústřední správní 

orgány, ale i vybrané právnické a podnikající fyzické osoby, které jsou potencionální 

dodavatelé nezbytných dodávek. AGRIS je nejstarší IS (vznikl v roce 2000 [36]) 

a pracuje na principu formulářového sběru dat a zobrazování dat na mapových 

podkladech. 

 

 KISKAN 

KISKAN je informační systém používaný k evidenci státních hmotných rezerv 

u jednotlivých ochraňovatelů. Obsahuje komplexní přehled o státních hmotných 

rezervách evidovaných po položkách. Databáze je využívána při krizovém plánování 

a pro řešení krizových situací. Jedná se o nejmladší informační web SSHR, který byl 

zprovozněn 1. 2. 2012 [36] jako hlavní informační nástroj navazující na svého 

předchůdce KIS KD. 

 

 KRIZKOM 

KRIZKOM je informační systém pro koordinaci požadavků na věcné zdroje, 

v němž jsou zpracovávány požadavky jednotlivých KŠ a zároveň slouží k evidenci 
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a autorizaci požadavků. Pro zobrazování informací o věcných zdrojích využívá 

databázi IS ARGIS a KISKAN. 

 

 KRIZDATA 

Aplikace KRIZDATA byla vytvořena pro případ ztráty připojení k internetu 

(ostatní výše uvedené systémy toto připojení vyžadují) a je tedy určena pro provoz 

v lokálním režimu. Aplikace zobrazuje data o nezbytných dodávkách a dodavatelích 

nezbytných dodávek. Aplikace využívá data vložená do IS ARGIS, která si uživatelé 

pravidelně aktualizují ve svých lokálních počítačích. 

 

7.3.2. Metodika vyžadování věcných zdrojů 

Za řešení krizových situací odpovídají orgány krizového řízení, které ke své 

činnosti využívají krizový plán a plán nezbytných dodávek. Pouze pokud orgány 

krizového řízení nejsou schopny řešit krizovou situaci ve své působnosti, mohou požádat 

o věcné zdroje další stupeň (obec, obec s rozšířenou působností, kraj, ÚKŠ). Ve většině 

případů, cca v 90 %, jsou požadavky na věcné zdroje vyřešeny do úrovně kraje (včetně). 

Požadavky na věcné zdroje, které KŠ krajů a KŠ ústředních správních úřadů (ÚSÚ) 

nejsou schopné řešit v rámci své působnosti, mohou uplatnit na úrovni Ústředního 

krizového štábu, kde koordinaci zajišťuje Stálá odborná pracovní skupina ÚKŠ pro 

koordinaci poskytování věcných zdrojů. Odborná skupina je v gesci Státní správy 

hmotných rezerv a její členové jsou MV, MO, MD, Mze, MZ, MPO, MF, MŽP. 

Orgány krizového řízení se při vypracování žádostí řídí metodikou, kterou vydává 

SSHR. Metodika stanovuje pro uplatňování požadavků použít IS KRIZKOM. Základní 

výchozí podmínkou pro zajištění nezbytných dodávek za krizové situace je plánování 

nezbytných dodávek spojené s trvalým udržováním přehledu o nich a o jejich 

dodavatelích (DND). Výchozí podmínky jsou realizovány již v období přípravy na 

krizovou situaci a platí pro ně základní pravidla stanovené v metodice SSHR. 

Pro realizaci požadavku v IS KRIZKOM musí být tato aplikace převedena do 

aktivního stavu. Aktivní stav je vázán územní působností a liší se rozsah jeho aktivace: 

 na základě rozhodnutí hejtmana o vyhlášení stavu nebezpečí pro příslušné území 

má oprávnění převést KRIZKOM do aktivního stavu kraj. Tok informací je 

znázorněn na obrázku číslo 25.  
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Schéma toku informací při vyžadování věcných zdrojů 
pro území kraje - bez zapojení ÚKŠ nebo ÚSÚ

KŠ ORP
KŠ 

ORP
KŠ ORP

KŠ 
kraje 

mimo IS

přeprava VZ vrácení neúplného požadavku

cestou IS

Krizí postižené 
obce

DND na území 
kraje

DND na území 
jiných krajů KŠ 

(KÚ) 
jiného 
kraje

zajištění  VZ 
z jiného kraje

Informování 
KŠ (KÚ)  
jiného kraje

Další orgány 

na území 

kraje

Požadavek  na KÚ od  dalších 
orgánů na území kraje

 

   Obrázek 25 – KRIZKOM I. stupeň aktivace [36] 

 

 na základě usnesení vlády ČR pro jeden nebo více krajů, ve kterých je příslušným 

hejtmanem vyhlášen stav nebezpečí, má oprávnění převést KRIZKOM do aktivního 

stavu SSHR. Tok informací je znázorněn na obrázku číslo 26. 

 

Schéma toku informací při vyžadování věcných zdrojů
pro území kraje - se zapojením určených ÚSÚ  (bez aktivace ÚKŠ)

Krizí postižené 
obce

KŠ ORP

KŠ KÚ

ÚSÚ

KŠ kraje

KŠ SSHR
plní roli USU 

a

úkoly ÚKŠ  
(předání 

požadavků na 
ÚSÚ)

Ochraňovatel SHR 

ÚSÚ

Další orgány 
na území 

kraje

KŠ ORPKŠ ORP

mimo IScestou IS

přeprava VZ vrácení neúplného požadavku

součinnost v IS

KŠ (KÚ) 

jiného 
kraje

zajištění  VZ 
z  jiných krajů

DND na území 
jiných krajů

DND na území 
kraje

informování KŠ (KÚ)  
jiného kraje

Požadavek  od  
dalších orgánů na 

území kraje
 

 Obrázek 26 – KRIZKOM II. stupeň aktivace [36] 
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 na základě rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu nebo stavu ohrožení 

státu a jsou aktivovány ÚKŠ, krizové štáby dotčených ÚSÚ, krajů a ORP má 

oprávnění převést KRIZKOM do aktivního stavu SSHR. Tok informací je 

znázorněn na obrázku číslo 27. 

 

Schéma toku informací při vyžadování věcných zdrojů 
pro území celé ČR nebo její části - aktivován ÚKŠ

KŠ ORP

KŠ KÚ

Další orgány 
na území kraje

KŠ ÚSÚ

KŠ kraje

ÚKŠ 
OPS KŠ SSHRKŠ ÚSÚ

DND na  
území kraje

mimo IScestou IS

vrácení neúplného požadavkupřeprava VZ

součinnost v IS

Krizí postižené 
obce Ochraňovatel SHR 

DND na území 
jiných krajů

KŠ (KÚ) 
jiného 

kraje

KŠ ORP

zajištění  VZ 
z  jiných krajů

informování KŠ (KÚ)  
jiného kraje

Požadavek  od  dalších 
orgánů na území kraje

 
 

Obrázek 27 – KRIZKOM III. stupeň aktivace [36] 

 

Základní zásadou při zajišťování věcných zdrojů je nevyžadovat věcné zdroje, které 

jsou k dispozici ve vlastním správním obvodu, to znamená, že budou uplatňovány 

výhradně požadavky na věcné zdroje, které krizový štáb v rámci své územní nebo věcné 

působnosti nedokáže zabezpečit. Samotný formulář požadavku na věcný zdroj má 

v metodice definovanou strukturu a je mu automaticky přiděleno identifikační číslo. 

Vyplněný vzor požadavku je uveden v tabulce číslo 4.  
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Požadavek je uplatňován u 

orgánu KŘ: 
KŠ Středočeského kraje 

Krizový stav: Krajská krize se zapojením určených ÚSÚ 

Označení požadavku: CZ020 – 2115/27062011/1a51c/1   

Čas uplatnění požadavku (den, 

hodina): 

27. 6. 2011, 

08:00 
 

Dodání požadováno do (den, 

hodina): 

27. 6. 2011, 

20:00 
Místo dodání: Vrátno, okres Mladá Boleslav 

Žadatel: 

Úřad Vyřizuje e-mail Fax Mobilní telefon Pevná linka 

MM Mladá 

Boleslav 
Ing. Jan Černý jcerny@mbol.cz +4200326999001 +420721000222 +420326999002 

Dodávka pro  

(vyplnit jen pokud 

je odlišné od 

žadatele): 

Úřad Vyřizuje e-mail Fax Mobilní telefon Pevná linka 

OÚ Vrátno Josef Dvořáček jdvoracek@vratno.cz +4200326999005 +420721000225 +420326999005 

Požadováno: 

Kód CND 
Název VZ 

(podle CND) 
Množství MJ Účel dodávky Upřesnění specifikace dodávky 

19.11.2 

Kontejner 

speciální na 

pitnou vodu 2 

m
3 

2 ks Nouzové zásobování pitnou vodou. 
Dodat 1 kus k horní a 1 kus k dolní 

autobusové zastávce. 

      

Tabulka 4 – Požadavek na věcné zdroje [36] 

7.3.3. Pohotovostní zásoby pro NZV 

SSHR má ve správě pohotovostní zásoby pro Ministerstvo zemědělství sloužící 

k nouzovému zásobování vodou při vzniku mimořádných událostí a za krizových stavů. 

Služba nouzového zásobování vodou je definována v metodickém pokynu [10]. Skladba 

pohotovostních zásob je uvedena v tabulce číslo 5. Pohotovostní zásoby (PZ) tvoří 

vybrané základní materiály a výrobky, určené k zajištění nezbytných dodávek pro 

podporu obyvatelstva, činnosti havarijních služeb a hasičských záchranných sborů po 

vyhlášení krizových stavů v systému nouzového hospodářství, které nelze zajistit 

obvyklým způsobem [36]. V případě NZV se jedná o různé druhy nádrží, kterými se 

dopravuje pitná vody do postižené oblasti, ale i materiál v podobě plastových trub 

sloužících k nahrazení poškozených vodovodních řadů. SSHR disponuje i mobilními 

úpravnami vody.  
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PZ-1.3.1. PZ-1.3.2. PZ-1.3.3. PZ-1.3.4. PZ-1.3.5. PZ-1.3.6

PZ-1.3.1.1. PZ-1.3.2.1. PZ-1.3.3.1. PZ-1.3.4.1.

PZ-1.3.1.2. PZ-1.3.2.2. PZ-1.3.3.2. PZ-1.3.4.2.

PZ-1.3.2.3. PZ-1.3.4.3.

PZ-1.3.2.4.

Technika pro pitnou 

vodu

Autocisterny 

na pit. vodu

Cisternové 

přívěsy

Kontejnery 

na pitnou 

vodu
Trubky 

t lakové PE

Úpravny 

vody

do  7 

m3
1 m3 2 m3 3 t

Nosiče 

kontejnerů

4 m3

nad          

7 m3
2 m3 3 m3 5 t

3 m3 ?

 

Tabulka 5 – Pohotovostní zásoby [36] 

SSHR má uloženy PZ u ochraňovatelů. Ochraňovatelem jsou subjekty, které 

poskytují komplexní péči se souvisejícím majetkem. Zajišťují jeho funkčnost 

a připravenost na krizové stavy, ale i dopravu na místo uvedené v požadavku včetně 

předání a zaškolení případné obsluhy.  

 

Obrázek 28 – Sklady SSHR [36] 
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Rozmístění řídících skladů na území ČR je znázorněno na obrázku číslo 28. 

Přednost územní působnosti se udržuje v počátku krizové situace, ale při déle trvajících 

mimořádných událostech jsou věcné prostředky čerpány z celé republiky. 

Ochraňovatelé mají k dispozici 374 prostředků v kategorii PZ-1. 3. 1. až PZ-1. 3. 3. 

o celkové kapacitě přibližně 900 tisíc litrů [36]. V případě prvních dvou dnů, kdy je 

hranice NZV stanovena na 5 litrů na osobu a den, činí celkový počet zásobených osob 

z pohotovostních zásob SSHR cca 180 tisíc. Pro třetí a další dny je objem pitné vody pro 

realizaci NZV stanoven na jednoho obyvatele 10 až 15 litrů za den, při přepočtu na počet 

obyvatel to odpovídá zásobení 60 až 90 tisíc lidí. 

 

Obrázek 29 – Kontejnery na pitnou vodu [37] 

Ačkoliv je ve správě SSHR sedmkrát méně nosičů kontejnerů než kontejnerových 

cisteren na pitnou vodu vyobrazených na obrázku číslo 29, je řešení logistiky dopravy na 

místo mimořádné události řešeno ochraňovateli ve spolupráci se SSHR zcela bez 

problémů. Například při povodni v roce 2010 poskytla SSHR Libereckému kraji 51 kusů 

kontejnerů na pitnou vodu a 38 kusů elektrocentrál, které dopravilo na místo pouze 

5 nosičů kontejnerů [36]. 
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7.4. Prevence 

Území, které je zásobené ze zdrojů pitné vody Želivka a Káraný je velmi rozsáhlé. 

SVS a skupinové vodovody do Kraje Vysočina zasahují do 16 ORP a dodávají vodu 100 % 

pražanů. V příloze C je počet obyvatelstva v zásobených obcích. Příloha C vznikla 

spojením Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací se statistickými daty zveřejněnými MV 

k 1. 1. 2013. Součet obyvatel v zásobené oblasti je přibližně 1,5 milionu. Data jsou pouze 

přibližná, protože v tabulce jsou uvedeni pouze obyvatelé se státní příslušností ČR, kteří 

mají v daných obcích trvalé bydliště. Lze předpokládat, že zejména v Praze bude počet 

zásobeného obyvatelstva vyšší o cizince a osoby žijící v Praze, které mají hlášený trvalý 

pobyt mimo hlavní město (např. studenti, sezonní pracovníci atd.)  Pro krizové plánování 

je tabulka zásobených oblastí základním údajem. Z důvodu včasného varování 

obyvatelstva by měla být pravidelně aktualizována ve spolupráci s provozovateli 

skupinových vodovodů. 

Z výše uvedených čísel je patrné, že vodárenskou soustavu, která zásobuje více jak 

14,5 % obyvatelstva ČR, není možné mít pod neustálým dohledem. Střežení objektů je 

omezeno na klíčové prvky systému, kterými jsou úpravny vod, páteřní přivaděče 

a centrální vodojemy. Ostatní prvky systému lze chránit preventivně, kdy z důsledně 

zpracované analýzy rizik určíme kritická místa, na která se zaměříme v krizových 

a havarijních plánech. Neméně důležité je dbát na péči o vodní zdroje a údržbu trubní sítě.  

 

7.4.1. Kvalita surové vody 

Udržení kvality surové vody ve vodárenské nádrži Švihov a zastavení zhoršování se 

jejího stavu by mělo být intenzivně řešeno. 

Na základě zpracovávaného plánu oblastí povodí je konstatováno, že všechny vodní 

útvary v povodí vodárenské nádrže Švihov nevyhovují dobrému stavu vod. V celém 

povodí vodárenské nádrže (rybníky, předzdrže a vlastní nádrž) probíhají eutrofizační až 

hypereutrofizační procesy a existuje tak reálné nebezpečí hypereutrofizace ve vodárenské 

nádrži. Většina toků, rybníků a předzdrží je značně zanesena smyvy ze zemědělské půdy, 

v některých případech z lesní půdy. V celém povodí dochází na svažitých pozemcích  

k rozsáhlé erozi půdy. Řada sídel, včetně chatových osad, není vybavena 

zneškodňováním znečištěných vod. Vodní toky jsou podstatně znečišťovány přímo 

z kanalizací při vydatných či přívalových deštích. 
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Kromě modernizace a intenzifikace ČOV Pelhřimov a ČOV Pacov v ostatních 

obcích zatím neprobíhá obdobný proces, včetně výstavby kanalizací a zneškodňování 

odpadních vod. Je zřejmé, že řada obcí nemá a ani v budoucnu nebude mít finanční 

prostředky na výstavbu kanalizací a čištění (zneškodňování) odpadních vod, a to v mnoha 

případech ani na dofinancování v případě získání dotací. Dle „Programu řešení 

problematiky ochrany jakosti vody v povodí vodárenského zdroje Švihov (Želivka)“ 

zpracovaného o.p.s. Čistá Želivka je stanoven odborný odhad na realizaci potřebných 

opatření na ochranu jakosti vody v hodnotě 6 až 8 miliard korun [32]. 

Samotné plánování řešení stávajícího nevyhovujícího stavu je navíc ztíženo faktem, 

že povodí Želivky se nalézá v Kraji Vysočina. Středočeský kraj a Praha, do které je 

především dodávána pitná voda, nemají v dané oblasti územní působnost. 

 

7.4.2. Rozvoj trubní sítě 

V Praze a jejím okolí probíhá mohutný stavební rozvoj, z tohoto důvodu jsou 

stávající vodojemy na hranici svých kapacitních možností.  Nejmarkantněji se tento jev 

projevuje v jihovýchodní části Prahy a Posázavském skupinovém vodovodu.  

 

Obrázek 30 – Rozvoj vodovodních řadů [38] 
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Na obrázku číslo 30 jsou znázorněny záměry obnovy a výstavby nových řadů, které 

mají zajistit dostatečnou kapacitu pro nové vodojemy, které vznikají z důvodů zásobení 

satelitních městeček. 

Důležitou investiční akcí je dobudování propojek vodojemů tak, aby byla zajištěna 

zastupitelnost zdrojů pitné vody při haváriích. Například zásobení vodou Horních 

Počernic při odstavení ÚV Káraný.   

 

7.4.3. Interní plány 

Rostoucí riziko antropogenního útoku na citlivé místo vodárenské soustavy nás nutí 

zabývat se krizovým plánováním. Útok za účelem spuštění domino efektu mimořádné 

události, která bude mít za následek velký výpadek v dodávce pitné vody na území města, 

se musí uvažovat již v krizovém plánování provozovatele. 

Zásobení zdravotně nezávadnou vodou je klíčové pro chod prvků státu, včetně 

kritické infrastruktury. Zastavení dodávek vody vážně naruší činnost řady odvětví 

infrastruktury státu, ale i požární bezpečnost. Narušení se projeví na fungování 

zdravotnických zařízení, výroben potravin, ale i na odstraňování odpadů a to především 

odkanalizování koncentrovaných sídelních aglomeracích. 

Dle zákona o vodovodech a kanalizacích mohou provozovat veřejné vodovody jen 

osoby, které k tomu mají odbornou způsobilost [8] a již provozovatelé by měli zpracovat 

analýzy struktury zásobování vodou. Danému problému se věnuje publikace Water 

Safety Plans [7], kterou lze s určitou modifikací pro naše právní prostředí použít ke 

stanovení postupů analýz: 

 vodárenskou soustavu rozdělit na jednotlivé funkční celky (např. skupinové 

vodovody), 

 určit možné havárie, které by mohly při provozu nastat, 

 pro každou havárii analyzovat dopad na spotřebiště (obyvatele), 

 pro každou havárii určit možné příčiny, které by ji mohli vyvolat. 

Dalším krokem by bylo provedení analýz stromu poruch a událostí. Analýza stromu 

poruch FTA: 

 definice vrcholové události a jejích stavů, 

 definování rozvoje události na nižší úrovně (posouzení možných příčin vrcholové 

události), 

 popisy všech poruchových stavů (Co? Kde? Kdy? Proč?) 
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 výstup analýzy, který obsahuje kombinace všech možných havárií a jejich příčin, 

včetně pravděpodobnosti jejich výskytu. 

Analýza stromem událostí ETA postupuje v opačném pořadí, kdy se hledají účinky 

dílčích částí na celý systém. 

Co potřebuje provozovatel
Co bude muset vědět a 

učinit provozovatel

Detailní popis systému, 

jak jednotlivé složky 

zásobení přispívají k 

bezpečnosti

Porozumět tomu jak 

funguje systém 

zásobování vodou a jeho 

složky

Návod, jak identifikovat 

nebezpečí a nebezpečné 

události, návody pro 

odhad rizika

Být schopen identifikovat 

nebezpečí a odhadnout 

rizika pro příslušný typ 

systému

Přehledové tabulky 

regulačních opatření a 

monitoringu (včetně 

frekvence); modelové 

plány pro zajištění 

bezpečnostní vody; návod, 

jak pracovat s tabulkami

Vybrat vhodné regulační 

opatření a metody 

monitorování

Co je to nehoda a 

spouštěcí signály pro 

podniknutí kroků a podání 

zpráv

Plán zvládání 

mimořádných událostí

Návod, jak připravit úplný 

plán pro zajištění 

bezpečnosti vody; příklady 

plánů pro zajištění 

bezpečnosti vody jako 

vodítko

Navržení a realizace 

plánu pro zajištění 

bezpečnosti vody jako 

předmět zlepšování

Pomoc pro zvládání nehod 

("tlačítko pro havarijní 

poplach")

 

Tabulka 6 – Sestavení a realizace plánu pro zabezpečení vody podle návodu [7] 

 

Příklad návodu na sestavení plánu zvládání mimořádné události podle publikace 

Water Safety Plans je uveden v tabulce číslo 6. 
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Dalším krokem provozovatele ve spolupráci s vlastníkem by mělo být zajištění 

rozvodu vody tak, aby byla možnost zásobit pouze KI a další vybrané objekty nutné pro 

chod státu. Možnost zásobit pouze strategické objety by zajistila jejich funkčnost po dobu 

mimořádné situace. Obyvatelstvo by bylo zásobeno v nezměněném systému NZV. Prvky 

KI přednostně zásobené před obyvatelstvem, by se měli řídit vnitřním nařízením 

omezujícím spotřebu vody (např. zastavení mytí vozového parku, zavlažování apod.). 

Pokud by došlo k dlouhodobému odstavení ÚV Želivka nebo štolového přivaděče, 

nepokryjí zbývající zdroje ÚV Podolí a ÚV Káraný požadavky celého spotřebiště Praha 

na pitnou vodu pro normální provoz, a to ani v případě, kdy se podaří ÚV Podolí dodávat 

pitnou vodu požadované kvality. 

Množství pitné vody pro NZV se zdrojů Podolí a Káraný je však dostačující. 

Produkce pitné vody z obou úpraven činí 4100 l·s-1
, to odpovídá přibližně 354 miliónům 

litrů za den. Při uvažování NZV s použitím 5 litrů na osobu a den odpovídá množství 

vyrobené vody cca 70 miliónům obyvatel. Při propočtu 15 litrů na osobu a den, které 

musí být dodávány postiženému obyvatelstvu při trvání mimořádné události přesahující 

dva dny, množství vody odpovídá cca 24 miliónům obyvatel. Pokud bychom striktně 

uvažovali 15 litrů na osobu a den pro zásobení 1,5 milionu obyvatel, postačil by nám 

zdroj pitné vody s vydatností 260 l·s-1
. Z předchozích výpočtů vyplývá, že zásobení KI 

přímo z vodovodního řadu během NZV by nemělo vliv na dostatek pitné vody pro NZV 

obyvatelstva i při uvažování ztrát vody v distribučním systému. Navrhované omezení 

spotřeby vody v rámci fungování prvků KI vnitřní směrnicí by bylo pouze politickým 

rozhodnutím, protože při dlouhotrvajícím NZV by upřednostnění např. bankovních domů 

před obyvatelstvem vyvolalo napětí mezi lidmi. 

NZV ve velkém vodárenském systému jako je SVS nelze zvládnout přistavením 

cisteren s pitnou vodou do postižené oblasti. Množství obyvatelstva žijící v postižené 

oblasti převyšuje množství potřebných věcných prostředků provozovatele a SSHR pro 

NZV. Zvýšení počtu zásobeného obyvatelstva pomocí NZV se stejným objemem 

věcných prostředků, by bylo možné docílit režimovým přistavováním jedné cisterny na 

více míst v průběhu dne. Tento systém by byl samozřejmě omezen rychlostí distribuce 

vody z cisterny, ale i faktem, že počet kontejnerů na pitnou vodu ve správě SSHR 

mnohonásobně překračuje počet nosičů kontejnerů. Další podmínkou je, že řidič NZV 

musí mít zdravotní průkaz a při rozmísťování kontejnerů s pitnou vodou musí být brán 

zřetel na klimatické podmínky. Při teplotách pod -1 °C voda v nádržích mrzne 

a kontejnery by měly být umísťovány v zatepleném objektu. 
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Provozovatel může zvýšit počet výdejních míst pitné vody o výdej přímo 

z vodojemů a hydrantových nástavců. Možnost distribuce pitné vody při NZV přímo 

z vodojemů je často omezena polohou vodojemů mimo zastavěné oblasti. Hydrantové 

nástavce není vhodné osazovat, pokud se nacházejí v komunikaci nebo její blízkosti, 

z důvodu bezpečnosti odebírajících osob. Dalším omezením pro hydrantové nástavce je 

často nemožnost napájet z VDJ pouze hydrantovou síť. 

Další možností provozovatele, pomocí které lze snížit počet věcných prostředků pro 

Službu, je zásobení obyvatelstva normálním způsobem bez zastavení odtoků z vodojemů 

a pouze provedení informování o nutnosti šetřit vodou. Tato možnost přichází v úvahu 

u malých sídelních jednotek. Dle přílohy C je pitnou vodou zásobeno v SVS 17 obcí pod 

200 obyvatel a 42 obcí pod 400 obyvatel. Pokud uvažujeme 5 litrů na osobu a den, byli 

bychom schopni ušetřit 42 kontejnerů o objemu 2 m
3
 na zásobení pouze 9314 obyvatel 

majících trvalý pobyt ve 42 obcích.  

 

Obrázek 31 – Územní působnost Veolia Voda [40] 

Výše uvedené body může zpracovat jakýkoliv provozovatel vodárenského systému 

a zavést výsledky do svých interních plánů, ale v Praze, kde je provozovatelem PVK, je 

situace zjednodušena z důvodu vlastnictví PVK společností Veolia [39]. Společnost 

Veolia Voda Česká republika, a.s. vlastní v ČR 10 vodárenských společností a zásobuje 

pitnou vodou celkem 3,7 miliónu obyvatel [40] – mapa působení je uvedena na obrázku 

číslo 31. Proto by bylo vhodné, z důvodu řešení krizového plánování, smluvně uzavřít 
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vzájemnou spolupráci všech vodárenských společností pod jedním vlastníkem z důvodu 

poskytování věcných prostředků. Aby například společnost PVK mohla v případě 

mimořádné události poskytnout cisterny a kontejnery Moravské vodárenské a.s. a naopak. 

Dalším významným specifickým prvkem SVS je propojení ve vodojemu Kopanina 

s vodárenskou soustavou KSKM. Obě vodárenské soustavy patří do skupiny Veolia Voda 

a vzájemná spolupráce mezi společností PVK a Středočeské vodárny a. s. by mohla být 

uzavřena nad rámec poskytování věcných prostředků. Společnosti by si mohly navzájem 

dodávat pitnou vodu existujícím spojením obou soustav. Z hlediska krizového plánování 

by tento krok pomohl oběma vodárenským soustavám. Pří výpadku zdrojů v KSKM by 

mohla pitnou vodu prostřednictvím VDJ Kopanina dodávat SVS a při výpadku ÚV 

dodávajících pitnou vodu do SVS by mohla v případě mimořádné události být voda 

odebírána z KSKM. Vodojem Kopanina je zdrojem vody pro skupinový vodovod 

BKDZH, který zásobuje ORP Černošice, Beroun a Hořovice, který již ale není spravován 

provozovatelem PVK. 

 

7.4.4. Externí plány 

Vodní hospodářství je strategickým prvkem ve fungování státu, a proto je krizové 

plánování nezbytností především z důvodu jeho úplné provázanosti na občanský život 

a fungování veřejné infrastruktury.  

V předešlé kapitole byl nastíněn problém různých provozovatelů na jednotlivých 

částech jedné vodárenské soustavy. Při krizovém plánování dílčích provozovatelů musí 

existovat zastřešující orgán napříč provozovateli. Tuto funkci plní ve vodním 

hospodářství kraj. Bohužel i kraj je ve svém krizovém plánování omezen svojí 

demografickou působností, a protože vodárenské soustavy mají charakter sítí a mnohdy 

vedou napříč územními celky desítky i stovky kilometrů, stává se, že jeden a více 

provozovatelů musejí spolupracovat při tvorbě krizových plánů s více kraji. Na tuto 

skutečnost by měl být brán zřetel při krizovém plánování ve vodním hospodářství, kdy je 

nutná spolupráce OPR a v případech velkých vodárenských systémů i krajů. 

Při mimořádné události ve SVS lze předpokládat největší zaangažovanost KŠ 

Hlavního města Prahy, protože budou ohroženi všichni občané žijící na území Hlavního 

města Prahy. Oproti Středočeskému kraji a Kraji Vysočina, kde mimořádná událost 

ohrozí pouze část území patřící příslušným krajům. Přes tuto skutečnost by nemělo 

docházet k podceňování přípravy krizových plánů. Krizový plán, zabývající se 
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mimořádnou událostí ve vodárenské soustavě příslušného kraje, by měl obsahovat kromě 

kontaktů na provozovatele i kontakty na odpovědné osoby v jiných krajích, ve kterých je 

odebírána pitná voda ze stejné vodárenské soustavy a to především z důvodu sdílení 

informací a koordinaci postupů. 

Koordinace postupu je důležitá i při tvorbě krizových plánů a to například při 

využívání vodojemů. Nejmarkantněji je daná situace zřetelná na klíčovém vodojemu 

Jesenice o objemu 200 000 m
3
. Vodojem je nezbytný pro zásobení města Prahy, ale 

územně patří Středočeskému kraji. Při plánování NZV musí oba kraje spolupracovat a to 

i z důvodu, že provozovatel skupinových vodovodů pro Prahu a Středočeský kraj je 

rozdílný.  

Do krizových plánů krajů se dle směrnice musejí uvádět požadavky na věcnou 

pomoc požadovanou po SSHR. V předchozím textu je uvedeno, že počet věcných 

prostředků určených k NZV ve správě SSHR, je při dlouhodobém výpadku pro 

maximálně cca 90 tisíc lidí. V uvedeném čísle nejsou započteni obyvatelé, kteří by 

k NZV mohli využít mobilní úpravny pitné vody – obrázek číslo 32. 

  

Obrázek 32 – Mobilní úpravna pitné vody [37] 
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Při vyžadování věcné pomoci od SSHR, by si měly kraje prostředky pro NZV 

rozdělit s ohledem na prostředky provozovatelů a počty obyvatelstva využívajícího 

Službu. Stávající systém nahrává rychlejší registraci požadavku v IS KRIZKOM. 

Krizové plány krajů týkající se NZV by měly obsahovat zapracování spolupráce 

provozovatele s PČR a Městskou policií a to nejen jako asistence při distribuci pitné vody 

(dohled nad distribučními místy), ale především při antropogeniích rizicích, kdy je 

nutnost střežit strategické objekty distribuce vody.  

Výrazným nedostatkem stávajícího krizového plánování v oblasti vodárenských 

systémů velkých územních celků je určení všech odběrných míst. Sebelepší krizový plán 

se mine účinkem, pokud nejsou dostupné informace o postižené oblasti. A to především 

při nutnosti rychlého varování obyvatelstva před kontaminovanou pitnou vodou. Stávající 

mapové podklady a aplikace [41] využívané HZS krajů umožňují vytvoření map 

zásobených oblastí, ale pro krizové plánování by musely být zkontrolovány příslušnými 

provozovateli a muselo by být domluveno zajištění aktualizace dat při změně oblastí, aby 

při varování nedošlo k opomenutí nově připojených spotřebišť. Příloha C je pro toto 

použití pouze informativní, protože zahrnuje celé správní celky a ne jejich demografické 

členění.  

 

7.5. Požární zabezpečení 

Požární voda oproti vodě pitné může být zdravotně závadná, a proto například 

kontaminovaná voda v distribuční síti nijak nesnižuje požární zabezpečení. Oproti tomu při 

NVZ obyvatelstva cisternami a kontejnery na pitnou vodu, bude požární zabezpečení 

přímo napojené na distribuční síť stále nefunkční. Jednotky HZS a JSDH nebudou moci 

využít hydrantů jako zdroje hasební vody. 

Průměrná spotřeba hasební vody v územní působnosti jednotky HZS Kladno činila 

v roce 2010 2 m
3
 vody za jeden den [1]. Tento objem lze při výpadku vodárenské soustavy 

nahradit z přirozených a umělých zdrojů požární vody. 

Lze předpokládat, že spotřeba v Hlavním městě Praze bude úměrná počtu obyvatel 

a tak by porovnáním spotřebišť neměla překročit 40 m
3
 za jeden den. Problém likvidace 

požárů může nastat u starých výškových budov nevybavených SHZ. 
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7.6. Varování obyvatelstva 

Tísňové informování obyvatelstva je předání informací bezodkladně po zaznění 

varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Varovný signál je kolísavý tón sirény po dobu 

140 sekund, zpravidla třikrát opakovaný v cca tříminutových intervalech. V případě 

vybavení dané obce elektronickou sirénou nebo napojením místního rozhlasu do 

Jednotného systému vyrozumění a varování (JSVV) bude předána verbální informace. 

Tísňová informace může být předána pomocí: 

 elektronické sirény, 

 internetové stránky orgánů státní správy a samosprávy, 

 městských, obecních a objektových rozhlasů, 

 informačních kanálů kabelových televizí, 

 pokynů složek IZS v místě mimořádné události, 

 sdělovacích prostředků celostátního významu (Česká televize atd.). 

Tísňová informace by měla být připravena předem v krizových plánech. Při 

informování obyvatelstva je nutno přihlížet ke specifickým cílovým skupinám 

obyvatelstva v mimořádně ohrožených místech, v místech s vysokou koncentrací osídlení, 

ve zdravotnických zařízeních, školách apod. 

Návrh různých druhů tísňových informací je uveden v příloze D, typově se jedná 

o události: 

 kontaminace distribuce pitné vody – nebezpečí úmrtí, 

 kontaminace distribuce pitné vody – užitková (i po převaření), 

 kontaminace distribuce pitné vody – pitná po převaření, 

 spuštění služby nouzového zásobování vodou, 

 spuštění služby nouzového zásobování vodou a přistavení mobilních toalet. 

 

7.7. KI 

Stávající právní legislativa řeší NZV obyvatelstva. Její implementace do krizových 

plánů je provedena, ale stávající řešení pro oblast SVS umožňuje reálně zajistit pitnou 

vodu pouze pro občanské spotřebitele nebo pro malé a nevýznamné spotřebitele pitné 

vody. 

Prvky kritické infrastruktury [3], ale i strategičtí a významní spotřebitelé pitné vody, 

důležití pro chod státu (nemocnice, veřejné budovy, školy, ubytovací služby atd.), pokud 
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nemají svou vlastní akumulaci (věžový VDJ nebo podzemní VDJ a současně automatickou 

tlakovou stanici (ATS), což drtivá většina těchto  subjektů nemá), budou mít zcela jistě 

velmi vážné provozní problémy. 

Krizové plány nebo plány krizové připravenosti vodárenských společností 

problematiku zásobování infrastruktury v současné době vůbec neřeší a ani ve směrnici 

nouzového zásobování vodou [10] není počítáno s udržením funkčnosti chodu 

infrastruktury. Lze předpokládat, že opomíjení této problematiky generuje velmi vážné 

riziko, které nastane při delších výlukách dodávky pitné vody (cca 24 - 72 hod. a více dní). 

V daném spotřebišti způsobí dříve nebo později, v závislosti na vývoji situace, mimořádně 

vážné technicko-provozní problémy každému takto postiženému městu. Největší rizika 

hrozí městům, která jsou zásobena pouze z jednoho zdroje – Beroun, Benešov, Hořovice, 

Vlašim atd., ale i samotná Praha která využívá pitnou vodu s ÚV Želivka pro 74% 

obyvatelstva. 
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8. Závěr 

Společným prvkem vodárenských systémů kdekoliv na světě jsou finance a zisky. 

Základní rozdíl, kterým se liší velký vodárenským systémem od malého, je ten, že ve 

vodárenském systému velkého územního celku jsou velké finance a velké zisky. Tento fakt 

se promítá i do krizového plánování. Zastupitelstvo hlavního města Prahy, ale i jiná města 

a obce v ČR, uzavřela dlouhodobé smlouvy s provozovateli vodárenských systémů. 

Nedořešená kauza, která posunula nájemní smlouvu až do roku 2028 [42], znemožňuje 

získání Evropských dotací do infrastruktury z důvodu přímého toku financí soukromému 

provozovateli monopolu. Při stávající finanční situaci měst a obcí nelze předpokládat, že 

jakákoliv investice do infrastruktury, ať za účelem zlepšení krizového plánování nebo prosté 

obnovy vodovodních řadů, se obejde bez navyšování cen pro konečného spotřebitele. 

Základem krizového plánování v oblasti vodárenských systémů je úzká spolupráce 

mezi vlastníky infrastruktury, provozovateli vodovodů a složkami krizového řízení. Na této 

úrovni je důležité odlišit požadavky bezpečnosti od provozně technických a finančních. Při 

psaní diplomové práce jsem se problém kompetencí a rozdělení činností při krizovém 

plánování ve vodním hospodářství snažil konzultovat s dotčenými orgány, ale v Hlavním 

městě Praze a ani ve Středočeském kraji neexistuje nastavení spolupráce s provozovateli. 

Složky státu nechávají přípravu a řešení mimořádné události zcela na provozovatelích 

a pouze plní úlohu skladu věcných prostředků, o které si mohou provozovatelé zažádat. 

Neřídí ani vzájemnou spolupráci provozovatelů a nezabývají se společnou koordinací 

krizových opatření. 

V diplomové práci jsem se nejdříve zabýval vývojem a problematikou vodárenství na 

území našeho státu. Do první kapitoly jsem zapracoval hlavní rizikové oblasti při 

provozování vodárenských soustav. Dále je podrobněji popsán vývoj našeho největšího 

spotřebiště hlavního města Prahy, které v průběhu svého vývoje dospělo k vodárenskému 

systému nadmístního významu, který v součastné době zásobuje 1,5 milionu obyvatel. 

Druhá kapitola obsahuje technická data o výše uvedené vodárenské soustavě, která 

kromě zásobení Prahy dodává pitnou vodu pomocí dílčích skupinových vodovodů do 

spotřebišť ve Středočeském kraji a Kraji Vysočina. Popis obsahuje parametry zdrojů pitné 

vody, páteřních přivaděčů a provozní kapacity vodojemů. Do popisu byly vybrány 

vodojemy s vlivem na NZV při mimořádné události.  
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Dále jsem provedl zhodnocení cvičení KRIZE 2010 na základě, kterého byly odhaleny 

nedostatky v krizových plánech a informační podpoře při řešení mimořádné události ve 

vodárenském systému velkého územního celku. 

Do oddílů zabývajících se posouzením rizik a návrhů řešení jsem postupně zapracoval 

návody a postupy pro potřeby krizového řízení. Kapitola obsahuje oddíl rizika a činnosti, ve 

kterém jsem se zaměřil na způsoby řešení mimořádných událostí, které mohou nastat při 

provozování vodárenských systémů. V druhém oddíle jsou metody jak postupovat při NZV 

po eskalaci mimořádné události.  V navazujícím oddíle je řešena problematika státních 

hmotných rezerv a to především počty věcných prostředků pro NZV a jejich vyžádání na 

ochraňovatelích pomocí informačních systémů k tomu určených. Následující oddíl se 

zabývá prevencí před hrozícím nebezpečím, které může ovlivnit zdroje surové vody 

a opatřeními, která je třeba zapracovat do interních a externích plánů provozovatelů 

a dotčených orgánů. V posledních oddílech dané kapitoly jsem se věnoval požárnímu 

zabezpečení, tísňovým informacím a infrastruktuře. 

Problém nouzového zásobování vodou infrastruktury důležité pro chod státu jsem se 

snažil v závěru práce zdůraznit. V součastné době není tato problematika řešena a v případě 

přerušení dodávek tlakové pitné vody na delší dobu dojde ke kolapsu infrastruktury. Tento 

problém by měl být řešen dotčenými orgány jako prioritní. Ve vodárenských systémech 

velkých územních celků bude tento problém ještě ztížen o koordinaci spolupráce 

jednotlivých provozovatelů dílčích částí systému ale i o spolupráci jednotlivých krajů. Je 

třeba definovat ve své územní působnosti infrastrukturu potřebnou pro chod státu a ve 

spolupráci s provozovatelem určit možnosti zásobování tlakovou vodou při přerušení 

dodávek obyvatelstvu. Pokud nepůjde infrastrukturu zásobovat při dlouhodobém výpadku 

v dodávkách vody, je tato infrastruktura v době mimořádné události vyřazena z provozu. 

S touto skutečností se musí počítat při tvorbě krizových plánů. 

Dalším problémem, který je třeba řešit, je podrobné zmapování a určení zásobených 

spotřebišť a odběratelů pitné vody z jednotlivých částí vodárenské soustavy a to pro potřeby 

rychlého varování obyvatelstva. Například při teroristickém útoku na distribuci pitné vody je 

třeba ihned určit zasaženou oblast. V součastné době potřebná data existují, ale nejsou 

v rámci krizových plánů zpracovávána a využívána. Oddělení krizového a havarijního 

plánování a Oddělení Komunikačních a informačních služeb u HZS by měla začít 

spolupracovat na vytvoření vrstev mapových podkladů aplikace GIS, ve kterých by bylo 

umožněno rychlé identifikování poškozených oblastí. Potřebná data zásobených oblastí je 

třeba pravidelně aktualizovat, a proto bych doporučoval HZS krajů rozšířit uzavřené 
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smlouvy s provozovateli vodovodů o poskytování informací. Data v podobě map 

zásobovacích řadů a umístění přípojek odběratelů v daných oblastech by byla klíčová pro 

identifikaci obyvatelstva, které je potřeba vyrozumět a varovat.  

 Ačkoliv je zatím varianta útoku, při kterém bude kontaminace pitné vody určena 

k usmrcení co největšího množství obyvatel na našem území málo pravděpodobná, měla by 

ve vodárenských systémech velkých územních celků tak fatální důsledky, že se musíme na 

takové varianty včas a kvalitně připravit. 
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