
 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava     

 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizika nouzového zásobování pitnou vodou v Praze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Petr Kopic 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. 

Studijní obor: Havarijní plánování a krizové řízení  

Datum zadání bakalářské práce: 15.6.2012 

Termín odevzdání bakalářské práce: 19.4.2013 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji paní doc. Ing. Šárce Kročové, Ph.D, za odborné vedení, připomínky a podněty 

ke studiu.  

Děkuji společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., jmenovitě panu Ing. Janu 

Kobrovi, Ph.D. a panu Bc. Janu Záveskému, za konzultace a možnost zveřejnění 

některých souvisejících informací.  

 



pRoHtÁšnNí
Prohlašuji, že
. jsem byl/a seznámen/a s tím, že na moji diplomovou/bakalářskou práci se plně vztahuje
zákon ě. I2Il2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákoni (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů;
. beru na vědomí, že odevzdáním diplomovélbakalářské práce souhlasím se zveřejněním
své práce podle 7ákona č. 11 ll1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znéní pozdějších právních předpisů, bez ohledu
na výsledek obhajoby a;
. beru na vědomí, že diplomoválbakaláíská práce bude uložena v elektronické podobě
v univerzitním informaěním systému Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
(dále jen VŠB - TUO), dostupná k prezenčnímu nahlédnutí;
. beru na vědomí, že VŠB - TUO má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě
diplomovou/bakalářskou práci užítv souladu s § 35 odst. 3 z7;

. beru na vědomí, že podle § 60:; odst. 1 autorského zákonamá právo VŠB - TUO
nauzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § l2 odst. 4 autorského zákona;
, beru na vědomí, že podle § 60 9 odst. 2 a 3 mohu užít své dílo - diplomovou/bakalářskou
práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem VŠB -
TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na
úhradu nákladů, které byly VŠB - TUO na vytvoření díla vynaloženy (aždo jejich skuteěné
výše);
. beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování diplomové/bakalářské práce
využito softwaru poskytnutého VŠg - TUO nebo jinými subjekty pouze ke studijním
a výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití),nelze výsledky
diplomové/bakalářské práce využít ke komerčním účelům;
' beru na vědomí, že pokud je výstupem diplomové/bakalářské práce jakýkoliv softwarový
produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se
projekt skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce.

Jméno, příjmení fu{ /v'-
Adresa l/acrrlLr/ 3tltflU, y'ůá w fr"L* +

nne: ?"4-lalQ

l) zákon č. lll/1998 Sb. o t)lsoWch šleolách a o ztněně adoplnění dalších:ákanů (zókan o vysobých š
předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací:
(l) Vysoka škola nevýdělečně zveřejňuje diseltačhí. diplomové, bakalářsW a rigorózní práce, u laerjch proběhla obhajoba, včetně posudků
oponentŮ a lýsledku obhajoby prostřednicním databaze haliJikačních prací, kterou spravuje. Způsob neřejnění stanoví vnitřní předpis
D;soké škobl.
(2) Diserační, diplomollé, bakalářske a rigorózní práce odeyzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně ilět pracovních dnťt
před konáním obhajoby neřejněny k nahlížení,teřejnosti v místě určeném ýnitřním předpisem vlsoké školy nebo neníJi tak určeno, l místě
prdcovišíě vysoké škol1,, kfl2 5g ,6 líOnat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné próce poři:olat na své náklady výpis1l, lpigy ng69
rozmnoženiny.
(3) Platí, že odevzdáním práce aulor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoío zókona, bez ohledu na výsledek obhajoby.
2) :ákon č. 12 l/2000 Sb, o próvu auíorslažm, o právech sowisejících s právem autorským a o :měně něklerych zákonů (autonbý zálon)
ve znění pozdějších prfuních předpisů, § 35 odst. 3:
(3) Do práta autorskeho take nezasahuje škola nebo škalsé či vzdělávaci zařízení, užijeJi nikoli za účelem přímého nebo nepřímého
hospodářs6ho nebo obchodního prospěchu k uýuce nebo k vlastní potřebě dilo vynořené žálem nebo studenlem ke splnění školních nebo
studijních povinností vyplýlajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskemu či vzdělávacího zařízení (šknlní dílo).
3) zákon č. l21/2000 Sb. o právu autorsMm, o plavech souvisejících s prfuem auíorslglm a o změně některých zákonů (autorsbý zákon)
ve :nění po:dějších prállních předpisů, § 60 Školni dílo:
(l) Skola nebo školské či v:dělávací zařízení maji za obvyklých podmínekprávo na rcayření licenční smlouvy o tĚití školního díla (§ 35 odst.
3). Odpírá-li autor takoyého díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se lyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevujeho vůIe u
soutlu. Ustanoyení § j5 odst. 3 zůstavá nedotčeno.
(2) Není-li sjednáno jinak, může atúor šknlního díla své dílo ňít či poslqltnout jinému licenci, není-li to ý rozporu s oprávněnými zájmy školy
nebo šlaIskeho či l,:dělávacího zařízení.
Q) Škota nebo Skolské či vzdětávací zařízení jsou opróvněny požadovaí, aby jim autor škotního díta z výděIkujím dosaženého ý sotlýislosti
s užitín díltl či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na,uynoření díla lynaložily, a to podle
okolností až dojejich skutečné výše: přitom se přihlédne kvýši výdělku dosďeného školou nebo školsbým či yzdělávacím zařízením z tĚití
školního díIa podle odstavce ].



Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně.

Ve Velkých Losinách, dne 7.4,2013

ž/-žz-.
u petr kopic



 

 

Anotace 

KOPIC, P. Rizika nouzového zásobování pitnou vodou v Praze. Bakalářská práce. 

Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2013. 33 s. 

 

Práce mapuje a specifikuje základní bezpečnostní rizika, která se mohou vyskytnout na 

výrobně-distribučním systému pitných vod v Praze. Posuzuje vodní zdroje, jejich 

zranitelnost a relativní zastupitelnost v zásobovacím systému. Posuzuje stav distribuční 
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1. Úvod 

 

 Voda se řadí mezi základní lidské potřeby a zásobování vodou patří mezi zcela 

zásadní prvky kritické infrastruktury lidského společenství. Kvalita a výborná dostupnost 

pitné vody patří mezi neodmyslitelné znaky vyspělých států; za základní úlohu jednotlivých 

států pak lze jednoznačně považovat i zabezpečení zásobování vodou v případech, kdy je 

standardní zásobování narušeno. 

 Preventivní přípravy na mimořádné události, ve kterých dojde k přerušení dodávek 

vody, tedy na nouzové zásobování vodou, tak náleží mezi zcela samozřejmé součásti 

bezpečnostních plánů států, České republiky nevyjímaje, a jsou součástí krizových plánů a 

krizového plánování. Cílem mé práce je popsat jak legislativní rámec shrnující problematiku 

nouzového zásobování vodou u nás, tak se podrobněji zaměřit na systém zásobování i 

možnosti nouzového zásobování vodou v Praze, která má mimořádné vysoký stupeň veřejné a 

soukromé infrastruktury celostátního významu. Dále v této práci popíšu rizika, která nouzové 

zásobování pitnou vodou v Praze provázejí, a to i s přihlédnutím k prioritním subjektům, které 

jsou na přímých dodávkách vody existenčně či jinak přímo či provozně závislí (typu 

zdravotnická zařízení, bezpečnostní složky, potravinářské závody, veřejné a ubytovací služby, 

apod.). Závěrem pak navrhnu preventivní opatření, která uvedená rizika snižují tak, aby došlo 

k eliminaci možných negativních následků vyřazení vodárenského systému či jeho částí 

z provozu.  
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2. Rešerše 

 

Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací. Ministerstvo 

zemědělství, vodní hospodářství, 22.4.2003, 28 s. [3] 

 Tato koncepce, vycházející z Bezpečnostní strategie České republiky, schválené 

vládou ČR v r. 1999, analyzuje stávající způsob zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou 

v běžných i mimořádných podmínkách a popisuje v době vytvoření dokumentu nově 

zaváděný systém nouzového zásobování pitnou vodou. Dále popisuje bezpečnostní rizika a 

hrozby, zásady a možnosti zabezpečení pitné vody v krizových situacích a jednotlivým 

zúčastněným subjektům navrhuje opatření pro zabezpečení nouzového zásobování vodou.  

Dokument je podkladem pro výstavbu systému zásobování vodou, který má v návaznosti na 

platné právní normy zabezpečit jednu z hlavních podmínek pro přežití obyvatelstva a 

fungování záchranného systému i v nejtěžších krizových situacích.  

 

KROČOVÁ, Š. Havárie a řízení vodního hospodářství. Ostrava: Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava. 2006. 96 s. ISBN: 80-248-1246-0. [5] 

 Publikace popisuje účel a význam veřejných vodovodů, výstavbu distribučních 

systémů pitných vod včetně jejich právního rámce, ztráty vody, analýzy a možná řešení. 

Významná část publikace se věnuje i požárním zabezpečením měst a obcí, krizovým situacím 

a krizovým řešením.  

 

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

– Technická univerzita Ostrava. 2004. 84 s. ISBN: 80-248-0606-1. [6] 

 Autorka se v publikaci věnuje jednotlivým směrům činností v oblasti vodního 

hospodářství. Podrobněji se zabývá zejména rizikovými faktory při distribuci vod, včetně 

problematiky vlivu ztrát vody při její distribuci. Publikace neopomíjí ani tématiku 

zabezpečení požárních vod z veřejných vodovodů.  

 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky. Hlavní město Praha. Pro 

Ministerstvo zemědělství, zpracovatel Hydroprojekt CZ a.s., říjen 2007, 33 s. [11] 

 Dokument, jehož zadavatelem je Ministerstvo zemědělství České republiky, 

zpracovává analýzu plánů rozvoje vodovodu a kanalizací v území hlavního města Prahy, a to 

včetně vymezení souhrnných bilancí zdrojů a potřeb vody. Vedle tématu kanalizace se 
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analýza též podrobně věnuje zásobování pitnou vodou v Praze. Stanovuje bilanci a výpočet 

potřeby vody, hodnotí vodárenské soustavy a vodovody a určuje jak objem potřeby pitné 

vody v Praze při nouzovém zásobování, tak zdroje pro nouzové zásobování, a to v souladu 

s příslušnou legislativou.  

 

ZOWADA, V. Zvýšení bezpečnosti nouzového zásobování vodou při vzniku mimořádné 

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

univerzita Ostrava, 2011. 57 s. [29] 

Autor v práci podrobně rozebírá obecné faktory snižující úspěšnost nouzového 

zásobování vodou. Následně posuzuje konkrétní distribuční systém města Třinec a navrhuje 

v popisované oblasti zvýšení bezpečnosti nouzového zásobování vodou.  
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3. Vymezení pojmů 

 

Mimořádná událost je událost, při které škodlivě působí síly a jevy vyvolané činností 

člověka a/nebo přírodními vlivy, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí 

[18].   

 

Krizový stav je stav mimořádné situace dle zákona o integrovaném záchranném systému, 

stav narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, 

nouzový stav nebo stav ohrožení státu [25]. 

 

Pitná voda je voda, která je používaná v potravinářství, která je určena k pití, vaření, přípravě 

jídel a nápojů, k péči o tělo a k dalším účelům pro lidské potřeby. Jedná se o veškerou vodu 

v původním stavu z podzemních zdrojů, která splňuje hygienické požadavky na zdravotní 

nezávadnost nebo vodu upravenou z podzemních a povrchových zdrojů [26]. 

 

Vyrobená voda je voda načerpaná, zdravotně zabezpečená nebo technologicky upravená 

podzemní voda, s tím, že povrchovou vodu (určenou k úpravě na pitnou vodu) je vždy nutno 

technologicky upravovat a zdravotně zabezpečovat a s tím, že pro výrobu pitné vody jsou 

určeny především podzemní vody [7]. 

 

Nouzové zásobování pitnou vodou (NZPV) 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 [9].  

 

Nouzové zásobování vodou (NZV) lze chápat jako zabezpečení vody pro obyvatelstvo, ale i 

pro potřebu ozbrojených sil, ozbrojených sborů a ozbrojených složek po nezbytně nutnou 

dobu potřebnou pro obnovení funkce běžného zásobování vodou [9]. 

 

Služba nouzového zásobování vodou (SNZV) je odborný subjekt jako organizační a 

koordinační složka systému NZV k zajištění údržby a provozu objektů zařazených do 

seznamu zdrojů nouzového zásobování vodou v krizových plánech po vzniku mimořádných 

událostí a za krizových stavů. SNZV mimo jiné vytváří podmínky pro zajištění NZV (tedy 

organizuje zabezpečování a distribuci dodávek vody) a zajištuje podmínky pro úpravu surové 
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vody na vodu pitnou. SNZV je spolu s příslušnými vlastníky a provozovateli vodovodů a 

spolu se Správou státních hmotných rezerv účastníkem NZV [10]. 
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4. Legislativní rámec 

 

4.1. Kompetence orgánů státní správy a samosprávy 

Působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků při 

přípravě na krizové situace a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury stanovuje 

tzv. krizový zákon. Na jeho základě se mj. stanoví pravomoc hejtmana kraje (resp. v Praze 

primátora hlavního města Prahy) koordinovat nouzové zásobování pitnou vodou v době 

krizového stavu [25]. Obdobně stanovuje pravomoc hejtmana kraje (resp. primátora) 

organizovat a koordinovat nouzové zásobování vodou v případě vzniku mimořádné události 

při řízení zásahu složek integrovaného záchranného systému na strategické úrovni i 

Metodický pokyn jednotného postupu, viz níže.    

Na základě tzv. kompetenčního zákona je Ministerstvo zemědělství stanoveno jako 

ústřední orgán státní správy pro vodní hospodářství s výjimkou přirozené akumulace vod, 

ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod. Z výše uvedeného 

vyplývají mj. kompetence na úseku zásobování pitnou vodou, a to za běžných i krizových 

situací [24].  

Ministerstvo zemědělství tak je zodpovědné za oblast zásobování pitnou vodou a je i 

garantem zpracování tzv. „Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových 

situací“. Tato koncepce mj. uvádí, že systém nouzového zásobování vodou je aktivován 

v důsledku kritického nedostatku pitné vody, po vyhlášení krizového stavu. Současně 

koncepce deklaruje, že zabezpečení pitnou vodou organizují obce a regionální úřady tak, aby 

bylo přiměřené a svým rozsahem i obsahem odpovídalo podmínkám a účelu konkrétní 

krizové situace. Při řešení krizových situací se též jako základní zásada dodržuje ta, že řešení 

je vždy v kompetenci příslušného správního úřadu a věcně příslušných odborných orgánů a 

organizací v daném regionu; pokud krizová situace přesáhne rámec jejich působnosti či 

možností, pak vstoupí do řešení vyšší správní orgán [3].  

V případě řádných dodávek vody u veřejného zásobování jsou za takové dodávky (i za 

jakost pitné vody) v běžných podmínkách odpovědni jednotliví provozovatelé vodovodů, a to 

v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích. Za mimořádných situací je v souladu 

s příslušnou legislativou stanovena provozovateli vodovodů povinnost zajistit náhradní 

zásobování pitnou vodou, v mezích technických možností a místních podmínek (např. 

dovážením vody v cisternách) [28].  
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V případě nouzového zásobování vodou (tedy v krizových situacích) mají být v rámci 

krizových plánů okresů zpracovány příslušné plány nouzového zásobování vodou; 

organizacemi zařazenými v Integrovaném záchranném systému (dále též jen „IZS“) jsou 

v tomto případě příslušné útvary příslušných úřadů ve spolupráci s vlastníky a provozovateli 

vodovodů a kanalizací, i další organizace v rámci IZS [3]. Obce pak mohou v samostatné 

působnosti vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou upraví způsob náhradního zásobování 

vodou dle místních podmínek [28]. 

Ministerstvo zemědělství též zpracovalo pro orgány krizového plánování a krizového 

řízení i příslušné metodické pokyny, o kterých blíže pojednávám v podkapitolách této části 

práce níže.   

  

4.1.1. Metodický pokyn zdrojů vody 

Orgánům krizového řízení (kterými jsou např. bezpečnostní rada hl. m. Prahy a Útvar 

bezpečnosti a krizového řízení pražských vodovodů a kanalizací) je určen Metodický pokyn 

pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou (dále též jen „NZV“), (dále též 

jen „Metodický pokyn zdrojů vody“). Pokyn vydalo Ministerstvo zemědělství, a to v dohodě 

s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem vnitra a ve spolupráci s Ministerstvy 

obrany, zdravotnictví, financí, spravedlností a Správou státních hmotných rezerv. Metodický 

pokyn zdrojů vody byl vydán v návaznosti na usnesení Bezpečnostní rady státu, resp. ke 

schválené Koncepci zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací [10]. 

Tento pokyn upravuje postup orgánů krizového řízení krajů a okresů při zajištění 

výběru zdrojů pro NZV, jejich zařazování do seznamu zdrojů NZV a při jejich udržování.  

Nezbytným předpokladem pro zabezpečení samotného nouzového zásobování je 

existence potřebného počtu vodních zdrojů, kterými budou dodávky pitné vody v příslušném 

spádovém území zajištěny. Zdrojem NZV se přitom rozumí stavba a zdroj pro jímání 

podzemní vody, a to vody pro pitné účely nebo surové vody za účelem její úpravy na pitnou 

vodu. Jen výjimečně (z důvodu větší zranitelnosti) se může jednat o odběr povrchové vody 

(např. z vodárenských nádrží, vodotečí). Přednostně se využívají zejména vertikální jímací 

objekty (např. šachtové a vrtané trubní studny) k jímání podzemních vod hlubšího oběhu, ale 

lze využít i horizontální či kombinované objekty (např. zářezy, pramenní jímky, galerie, štoly 

či šachtové studny s horizontálními sběrači) [10].  

Zdroj NZV musí být ve smyslu této metodiky i příslušné dokumentace krizového 

řízení odolný – tím je myšleno, aby v důsledku vzniku mimořádné události docházelo k co 
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největšímu uchování, resp. co nejmenšímu narušení jeho původních vlastností (např. uchování 

vlastností technického zařízení, množství vody, její jakosti a upravitelnosti apod.).   

Metodika se dále podrobněji zabývá zejména postupem při výběru zdrojů NZV a s tím 

souvisejícími otázkami (např. dokumentací pro výběr zdrojů NZV, organizačním 

zabezpečením výběru zdrojů NZV, jejich evidencí a dokumentací jejich provozu, ale i udržováním 

včetně udržováním v pohotovostním režimu).  

Zdroje NZV se člení do tří skupin na (1) Zdroje NZV mimořádného významu, (2) 

Vybrané zdroje NZV a (3) Ostatní jímací objekty nezařazené mezi zdroje NZV.  

Do I. skupiny se řadí objekty podzemní vody se zvýšenou odolností a jímací objekty 

se vybavují tak, aby mohly plnit svou funkci ve všech krizových stavech. Ve II. skupině jsou 

zařazeny zdroje schopné odolat narušení systému zásobování menšího rozsahu a vybavují se 

základními operativními prostředky NZV pro řešení určených krizových situací. Do III. 

skupiny jsou zařazeny ostatní objekty využívané pro hromadné zásobování obyvatel 

z vodovodů pro veřejnou potřebu – slouží pouze jako „alternativní zdroje vody“ pro pitné 

účely [10].  

Při výběru zdrojů NZV a jejich zařazení do jednotlivých skupin se již samozřejmě 

přihlíží i k rizikovým faktorům; pokud však nelze vybranými objekty pokrýt NZV z hlediska 

množství dodávané vody, do skupiny zdrojů lze provést za podmínek dle metodiky doplnění i 

z rizikovějších zdrojů. Za rizikovější zdroje, které by primárně neměly spadat do I. skupiny 

zdrojů, se pak dle metodiky považují např. objekty pro jímání povrchové vody, objekty pro 

jímání umístěné v záplavovém nebo jinak ohroženém (např. seismicky či rizikovou výrobou) 

území, objekty s nízkou odolností, nevybavené k odstranění předpokládané kontaminace při 

krizových stavech na požadovanou úroveň, apod. Doplnění lze provést např. za splnění 

podmínek dovybavení těchto zdrojů k zajištění požadované odolnosti [10].  

U vybraných zdrojů se dále v souladu s metodikou zajistí utajení údajů o jejich 

vybavení pro krizové stavy a utajení způsobu ochrany proti záměrnému poškození nebo 

zničení. Nutno dodat, že zdroje NZV pro potřebu ozbrojených sil, ozbrojených sborů a 

ozbrojených složek se řeší v krizových plánech samozřejmě prioritně. Zajímavý a jistě účelný 

je např. i pokyn, že pro ozbrojené síly musí být např. technické zařízení pro jímání vody 

odděleno od zařízení zdrojů pro obyvatelstvo [10].  
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4.1.2. Metodický pokyn  postupu nouzového zásobování 

Pro orgány krizového plánování zpracovalo Ministerstvo zemědělství Metodický 

pokyn k zajištění jednotného postupu příslušných orgánů státní správy k zajištění nouzového 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za nouzových stavů.  

Dle této metodiky zajišťuje za těchto podmínek zásobování vodou Služba nouzového 

zásobování vodou. Nouzové zásobování v případě vzniku mimořádné události organizuje dle 

úrovně zásahu buďto hejtman kraje (resp. v Praze primátor hlavního města Prahy) či hasičský 

záchranný sbor kraje a je zajištěno pro obyvatele v kterékoli postižené části příslušného území 

po nezbytně nutnou dobu potřebnou pro obnovení funkce běžného zásobování (pitnou) vodou. 

Koordinačním orgánem SNZV je Ministerstvo zemědělství.
 
 

SNZV zahajuje nouzové zásobování do 5ti hodin od vzniku mimořádné události či 

krizové situace, a to v souladu s havarijními či krizovými plány. Tato metodika mj. stanoví 

zásady řešení NZV v těchto dokumentech – určuje např. technické prostředky a zařízení pro 

NZV či rozsah nezbytného množství vody, které je třeba zabezpečit. Dle metodiky tak lze 

např. využívat nenarušené vodovodní systémy či jejich části, nenarušené samostatné jímací 

objekty, cisterny k dovážení pitné vody, mobilní úpravny vody či dodávky balené pitné vody 

[9].  

 

4.1.3. Další zásady zabezpečení pitné vody 

 V již výše zmiňované Koncepci zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových 

situací jsou obsaženy i některé další obecné zásady nouzového zásobování, jako např. zásady: 

(1) pokud krizová situace neovlivní stávající systém zásobování vodou, probíhá zásobování 

pitnou vodou v obvyklém rozsahu, (2) po aktivaci systému NZPV se v co největší míře 

využívá stávající vodovodní systém, (3) do nejvíce postižených oblastí je pro počáteční 

období krizové situace nutné zajistit dodávky balené pitné vody, apod.  

Koncepce dále zmiňuje i některé obecné, logické aspekty, které je třeba zohlednit při 

zpracování konkrétních technických řešení v krizových plánech, či i nastiňuje možná řešení 

krizových situací v závislosti na jejich charakteru.  

Doporučuje se tak např. zohlednit v krizových plánech prioritní skupiny zásobovaného 

obyvatelstva (jako např. nemocnice, potravinářský průmysl či ústavy sociální péče). Co do 

možných řešení krizové situace se uvádí např. možnost využití náhradní technologické úpravy 

vody, dovoz vody do vodojemu a zásobování zachovanou sítí či vyhlášení regulačních stupňů 

(omezení odběru ze sítě) [3].  
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4.2. Mimořádné události 

 Voda a distribuce pitných vod, včetně vodních děl, jsou z právního i provozního 

hlediska nedílnou součástí technické infrastruktury měst a obcí; svým charakterem i vysokým 

stupněm potenciální zranitelnosti jsou současně i součástí kritické infrastruktury státu [7]. 

Prameniště podzemních vod a vodárenské nádrže mohou mít zásadní podíl na vzniku 

mimořádné události a délce jejího trvání. Jak Kročová dále upozorňuje, potenciální rizika 

vzniku mimořádné události je nutno, s ohledem na provázanost v oblasti vodního 

hospodářství, řešit v rámci havarijní připravenosti samostatně [7]. 

Jak vyplývá ze samotné definice mimořádné události, kterou jsem v této práci výše 

uvedl, jevy způsobující mimořádné události lze členit např. na (1) přírodní, resp. přírodně-

klimatické (jako např. sesuvy, epidemie, povodně, cyklóny, apod.), (2) antropogenní 

(způsobené lidskou činností, jako např. sociálně-ekonomické situace typu emigrační vlny, 

nacionalistické konflikty, civilizační katastrofy způsobené v dopravě, ve vodních stavbách, 

toxickými odpady, i válečné konflikty, apod.) a (3) kombinované [5, 18].  

Co se týče vodních staveb, co do mimořádných událostí mají nejdůležitější roli vodní 

hráze, přehrady. Dle statistických analýz se hráze mohou protrhnout až po 50000 letech, přičemž 1/3 

z protržení je v důsledku nedostatečných rozměrů přepadů a špatného odhadu stoleté a tisícileté vody; 

¼ nehod je v důsledku podcenění a špatného odhadu geologických poměrů. Spolehlivost hrází je 

velmi vysoká, uvádí se 99,99% [18]. 
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5. Zásobování pitnou vodou v Praze 

 

5.1. Vodní zdroje a úpravny vody 

Současná podoba zdrojů pitné vody pro hlavní město Prahu byla zahájena postupnou 

výstavbou z počátku 20. století. Praha se koncem 19. století potýkala se stále se častěji 

objevujícími hygienickými problémy, které měla v roce 1914 řešit výstavba úpravny vody 

Káraný. Další stoupající poptávku po pitné vodě mělo uspokojit zprovoznění úpravny 

v Podolí v roce 1929 a v dalším stupni zvyšování kapacity obou provozů během padesátých a 

šedesátých let. Finální podoba zdrojů pro Prahu byla dokončena na přelomu sedmdesátých a 

osmdesátých let, zahájením postupné výstavby vodního zdroje Želivka, určeného mj. i pro 

středočeskou aglomeraci [11]. 

Aktuální zdroje pitné vody v Praze tedy prochází přes tři výše zmiňované možné 

úpravny vody: Káraný, Želivku či Podolí. Níže v této práci o těchto zdrojích blíže pojednám.  

 

5.1.1. Želivka 

Želivka je největší a nejmodernější úpravnou vody pro hlavní město Prahu, ale i 

největší úpravnou surové vody v České republice a jednou z největších v Evropě. V celkovém 

přepočtu se na zásobování hlavního města Prahy podílí cca ze 74%. Její maximální kapacita 

je okolo 7000 l/s. Běžný provozní výkon se pohybuje pod hranicí jedné poloviny na 3.100 l/s. 

Vodárenská nádrž má při maximální hladině objem 266,57 milionů litrů vody a je chráněna 

třemi ochrannými pásmy [15, 19]. 

 

Obrázek č. 1 – Úpravna vody Želivka [15] 
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Odběr vody z vodárenské nádrže Švihov (resp. zdrojem je surová voda z řeky 

Želivky, akumulovaná v této nádrži, upravovaná na pískových rychlofiltrech) je zajišťován 

etážově ze dvou odběrných věží. Upravená voda je následně gravitací odváděna štolovým 

vodovodním přivaděčem o délce cca 52 km do vodojemu Jesenice [1]. 

Výhodou tohoto vodního zdroje jsou relativní stálost kvality surové vody, značná 

kapacita zdroje a nízká energetická náročnost vzhledem ke gravitačnímu způsobu dopravy do 

Prahy.  

 

5.1.2. Káraný 

Úpravna vody Káraný je umístěna na soutoku Jizery s Labem a s maximální kapacitou 

1900 l/s získává pitnou vodu třemi způsoby, které níže blíže popíšu.  

 

Obrázek č. 2 – Úpravna vody Káraný [15] 

  

Prvním způsobem je (1) přirozená infiltrace, při které se jizerská voda infiltruje 

průsakem korytem řeky do okolních štěrkopískových náplavů. Odtud je vrtanými studněmi 

jímána společně s podzemní vodou a dopravována řadou čerpacích stanic a svodovým 

gravitačním řadem do hlavní přečerpávací stanice v Káraném [2]. 

 Dalším způsobem je (2) umělá infiltrace a intenzivní obohacování přirozené zásoby 

podzemní vody. Tímto způsobem se surová voda čistí v pískových rychlofiltrech a následně 

se přečerpává do vsakovacích nádrží s pískovým dnem. Kontaktem s geologickými vrstvami 

voda postupně získává vlastnosti přirozené podzemní vody a je zdržena po dobu čtyřiceti až 

padesáti dnů. Nakonec je jímána a dopravována do centrální čerpací stanice [2]. 

 Poslední metoda získávání pitné vody v Káraném je (3) jímání ze sedmi 

hloubkových artéských vrtů. V tomto případě jde o mimořádně kvalitní vodu (po 

jednoduché úpravě, odželezováním, dokonce voda splňuje požadavky na přípravu kojenecké 
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vody); její stáří bylo určeno na 16000 let a její původ je ze severní části geologického útvaru 

Česká křída [2]. 

V samotném areálu Káraného dojde ke smíchání vody ze všech tří výše uvedených 

zdrojů, voda je hygienicky zabezpečena chlorem a je dopravována do pražských vodojemů na 

Flóře a Ládví. 

Předností vody z této úpravny je její výborná kvalita. Naopak nevýhodou je nutnost 

energeticky náročného čerpání vody do Prahy – voda je čerpána třemi výtlačnými řady, 

z nichž každý má délku 23 km. Negativem je i dlouhodobá i krátkodobá závislost na 

klimatických podmínkách [15].  

Na aktuálním zásobování hl. m. Prahy se voda z úpravny Káraný podílí z 26%. 

 

5.1.3. Podolí 

 Úpravna vody v Podolí, která je jedinou úpravnou vody ležící přímo na území hl. m. 

Prahy, upravuje vícestupňovou filtrací říční vltavskou vodu na pitnou vodu.  

Ač byla tato úpravna vody ještě v nedávných letech aktivně využívána, její výkon byl 

postupně plně nahrazen úpravnou vody Želivka. Od r. 2002 je úpravna Podolí sice udržována 

v trvale provozuschopném stavu, ale je používána jen jako důležitý záložní zdroj pitné vody 

pro případ poruch či plánovaných odstávek v Káraném, na Želivce či na distribučním systému 

[15].  

 

Obrázek č. 3 – Úpravna vody Podolí [15] 
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5.2. Distribuční systém pitných vod 

Zásobování pitnou vodou v Praze patří mezi základní služby, které hl. m. Praha 

poskytuje prostřednictvím svého vodohospodářského majetku a veřejné vodovodní sítě. 

Přehled aktuálních primárních zdrojů vody pro Prahu, jak jsem je popsal v kapitole výše, a 

jejich základní distribuční tok poskytuje následující obrázek č. 1 [15].   

 

 

 

 

Obrázek č. 4 – Přehled zdrojů pitné vody a distribučního toku pro hl. m. Prahu 

 

 

Veřejnou vodovodní síť (včetně příslušných úpraven pitné vody) má od r. 1998 ve 

správě Pražská vodohospodářská společnost, a.s. Vodovodní systém provozuje společnost 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále též jen „PVK“) (člen skupiny Veolia); ta zajišťuje 

výrobu a dodávku pitné vody odběratelům na území hl. m. Praha (tj. cca 1,26 mil. obyvatel), i 

v některých přilehlých oblastech (dalších cca 200 tis. obyvatel) [15]. 
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Samotná distribuce na území Prahy je kvůli složitému, členitému pražskému terénu 

velmi technicky náročná. Vodovodní síť pitné vody je zde aktuálně rozdělena do 176 

samostatných zásobních pásem, tedy samostatně vyhodnocovaných oblastí (např. co do 

dodané a fakturované vody, ztráty vody, kvality, apod.). Každé zásobní pásmo se dále skládá 

z 1 či více tlakových pásem (aktuálně jich je na pitné vodě celkem 226 a v blízké budoucnosti 

jich je plánováno dalších 10), tedy takových oblastí vodovodní sítě, které jsou zásobovány 

z jednoho zdroje tlaku (tedy v rámci celého tlakového pásma platí stejná kóta hydrostatické 

tlakové čáry) [12].  

Na dopravě vody se podílí celkem 3698 km vodovodních řadů (bez přípojek), z toho 

3670 km pro dopravu pitné vody, dále 767 km vodovodních přípojek, 45 čerpacích stanic a 66 

vodojemů. Celkový využitelný objem vodojemů činí 780205 m³ [15]. Celková roční výroba 

pitné vody za r. 2011 činila 118034 tis. m³ vody, když se na celkové výrobě mírně (461 tis. 

m³) podílela i úpravna vody Podolí, a to v souvislosti s plánovanou výlukou štolového 

přivaděče [16]. Podíl jednotlivých úpraven vod na této výrobě vody je zobrazen v grafu níže 

[16].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1 – Podíl pitné vody v r. 2011 v jednotlivých úpravnách vody 

 

 

Důležitým faktorem v distribuční síti jsou i ztráty vody. Ty se hodnotí pro každé 

zásobní pásmo a v jednotlivých zásobních pásmech se v Praze pohybují od -8% do cca 60%. 

Vzhledem k častým manipulacím, tedy propojování pásem pro náhradní zásobování 

sousedních pásem, a při pouze ročních odečtech fakturace odběratelů, je toto třeba též uvážit 

[12].  
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Důležitější však je zaznamenat a počítat se ztrátami vody při nouzovém zásobování 

vodou. V pražské distribuční síti aktuálně dochází k průměrně 21,4% únikům vody a ztráta 

vody se tak postupem času úspěšně stabilizovala na úroveň odpovídající průměrným ztrátám 

v ČR, jak je patrno i z níže uvedeného grafu [17]. Během posledních patnácti let její výše 

snížila na polovinu; v r. 1997 činily průměrné ztráty dokonce přes rekordních 43%. 

S ohledem na trend snižování spotřeby vody již bude další snižování ztrát vody čím dál 

obtížnější či i může dojít k mírnému navyšování ukazatele procenta ztrát, jako se tomu již i 

stalo [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Graf č. 2 – Vývoj procenta ztrát vody v Praze v letech 1997 - 2012 

 

Vodovodní síť provozovaná společností PVK vykazuje vzhledem ke svému stáří, 

podmínkám uložení, dopravní zátěži, materiálové skladbě a dalším vlivům poměrně značnou 

poruchovost. Uvádí se, že z celkové délky pražské vodovodní sítě je téměř 1/3 starší 60 let. 

V r. 2010 bylo na vodovodních řadech a přípojkách odstraněno téměř 4 tisíce havárií; 

průměrná doba trvání jedné havárie činila téměř 48 hodin, doba přerušení dodávky vody 

činila okolo 9 hodin [15]. Obdobně pak v dalším roce, r. 2011, bylo na vodovodní síti řešeno 

přes 4300 havárií, z toho 1400 havárií vodovodních řadů a 675 poruch přípojek. 46 havárií 

bylo vyhodnoceno jako havárie velkého rozsahu, při kterých je přerušeno zásobování pro více 

než 1000 obyvatel, případně mají dopad na zdravotnická zařízení či jiné významné objekty. 

231 havárií bylo tzv. středního rozsahu. Zjistit přesnou příčinu havárie je často velmi obtížné 

až nemožné. PVK, a.s. uvádí, že nejčastější příčinou vzniku havárií byla, obdobně jako 

v minulých letech, v 66% koroze materiálu. Ve 27% případů došlo k haváriím zřejmě 

v důsledku pohybů půdy [16].  
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Jak jsem již naznačil, ve výrobě pitné vody v Praze dochází k dlouhodobému snížení 

spotřeby koncovými odběrateli. Např. v roce 2011, ve kterém společnost PVK, a.s. vyrobila 

celkem 119050 tis. m³ vody, činila spotřeba vody v domácnosti 112 litrů/os/den [16]. Ještě 

v roce 2002 to ale bylo 145061 tis. m³ vyrobené vody, v roce 1990 dokonce přes 250000 tis. 

m³ vody [15]. Na snížení spotřeby vody za poslední dvacítku let o více než polovinu, jak 

znázorňuje i graf níže [15], má vliv zvyšující se cena vodného a stočného, ale i osvěta a 

masové rozšíření úsporných spotřebičů.   

 

Graf č. 3 – Vývoj výroby pitné vody pro hl. m. Prahu v letech 1986 – 2010 

 

 

5.3. Nouzové zásobování vodou v Praze 

K nouzovému zásobování vodou může obecně dojít např. v důsledku mimořádných či 

krizových situací jako je např. extrémní snížení hladiny vody ve zdroji vody, zhoršení kvality 

vody ve zdroji, přerušení dodávky elektrického proudu, závažné poškození vodovodních 

potrubí, vodojemů, úpraven vod apod. či v důsledku jiných závažných zásahů do vodovodů či 

systému distribuce [9].  

Při NZV je stanovena povinnost orgánů krajů a obcí zabezpečit vodu v požadované 

jakosti v rozsahu 5 litrů na osobu a den pro první dva dny a 10 – 15 litrů na osobu a den pro 

třetí a další dny [9]. 
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V souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy je uvažováno (v 

horizontu roku 2015) o nutnosti nouzového zásobování pitnou vodou v objemu cca 18090 

m³/den, tj. 209,4 l/s. Jako zdroj pro NZPV je v souladu s platnou legislativou a metodickými 

pokyny stanovena úpravna vody Káraný, kde je dostatečná kapacita v kvalitních podzemních 

zdrojích – kapacita podzemního zdroje je téměř pětinásobná potřebě nouzového zásobování: 

86400 m³/den. Doprava vody má probíhat cisternami s kombinací dodávky balené pitné vody 

[11]. 

Oproti legislativě, v krizových plánech společnosti PVK, a.s., které jsou praxi bližší, 

jsou jako zdroje pro nouzový stav zásobování vodou uvedeny všechny tři úpravny zásobující 

vodou Prahu, tedy Káraný, i povrchové zdroje vody Želivka a ve stavu rezervy i Podolí [14]. 

 

Tabulka č. 1 – Zdroje pro nouzové zásobování pitnou vodou [11] 

 

Pro nouzové zásobování užitkovou vodou je v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

hl. m. Prahy stanoveno, že bude zajišťováno v závislosti na rozsahu krizové situace. Prioritou 

je zajištění základních sociálních a hygienických potřeb obyvatel, až následně jde o zajištění 

vody pro ostatní potřeby, příp. ostatní odběratele. Rozhodnutí o kvalitě užitkové vody je 

v kompetenci hygienika hl. m. Prahy, ten se rozhoduje dle konkrétní krizové situace [11]. 

Případné faktické nouzové zásobování vodou je samozřejmě závislé na konkrétní a 

často neopakovatelné události, která je třeba vždy řešit individuálně a na základě znalostí 

konkrétní místní situace. Jak naznačuje např. i Státní zdravotní ústav, veškerá preventivně 

vydaná doporučení, včetně těch v havarijních a krizových plánech, je v konkrétní situaci 

možno či nutno chápat jen jako pomůcku pro rychlejší rozhodování [8].  

Pokud je systém zásobován z několika zdrojů, jako je tomu ze značné části právě i 

v případě hl. m. Prahy, je v případě krizové situace nejjednodušším řešením odstavit 

postižený zdroj a dodávky přivádět z dalšího. V rámci Prahy je vodovodní systém částečně 

propojený a je z části připravený jak na často využívané jednotlivé propojování pásem (pro 

náhradní zásobování sousedním pásem), tak i na variantu alternativního zásobování 
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navýšením z druhé využívané úpravny vody (Káraný či Želivka), příp. i zapojením záložního 

zdroje (Podolí). Jak jsem již naznačil v předchozí kapitole, pro vzájemnou zastupitelnost 

jednotlivých zdrojů pitné vody v distribučním systému jako celku jsou částečně připraveny i 

zásobní i tlaková pásma; to vychází i ze skutečnosti, že dnes rezervní úpravna Podolí byla 

ještě před desítkou lety aktivně využívána jako primární zdroj.  

Společnost PVK, a.s. však veřejnosti nesděluje podrobná data o propojenosti a je jistě 

velmi složitou technickou a analytickou otázkou, která tlaková pásma mohou záložní zdroje 

nahradit.  

Můžeme tedy shrnout, že jednotlivé dílčí havárie provozovatel vodovodů řeší dle 

konkrétních podmínek; buďto pak dochází k propojení a zastoupení v pásmech, či k přistavení 

cisterny [21]. Závažnou otázkou pak zůstává, zda je v případě havárie většího rozsahu, či 

v případě nutnosti NZV, reálné napojení konkrétních postižených tlakových pásem na 

konkrétní možný záložní zdroj. Při rozsáhlejších či déletrvajících výlukách dodávky pitné 

vody (např. při výlukách v řádu dnů) tak hrozí zejména významným spotřebitelům pitné 

vody, pokud nemají vlastní akumulaci, vážné technické i provozní problémy. 

Nutno dodat, že snahou provozovatele je, aby veškeré prioritní skupiny (typu 

nemocnice, potravinářské subjekty, ubytovací a veřejné služby apod.), je-li to možné, měly 

napojení na dva různé zdroje vody i dvě různé zásobní pásma [12]. Současně je u některých 

z nich zřízena možnost přímého napojení vnitřní vodovodní sítě či její prioritní části (např. 

operační sály nemocnic) na cisternu [21].     

V této souvislosti si dovolím ještě výslovně docenit právě obrovský význam podolské 

úpravny jak pro její polohu (je lokalizována téměř v centru spotřeby), tak i pro zabezpečení 

zdroje (Vltava je v dolním toku dostatečně vodná a je možno zajistit potřebu surové vody dle 

potřeb úpravny Podolí). 

Na řádném zajišťování NZV má nepochybně velký vliv i technický stav současné 

vodovodní sítě. Zastaralá podoba zejména korodujícího materiálu na vodovodních řadech, 

přípojkách, ale i ovládacích armaturách a dalších prvcích sítě, má za důsledek značnou 

poruchovost a stejně tak velkou potřebu alternativních řešení zásobování. Jak potvrdili 

zástupci PVK, a.s., v průběhu času dochází velmi často k propojování zásobních pásem, právě 

i z důvodu řešení havárií, ale i z důvodu plánovaných výluk při probíhajících investicích 

v síti.  

Co se týče hydraulické účinnosti stávající vodovodní sítě, je zřejmé, že síť je pro účely 

dnešní spotřeby vody velmi předimenzovaná. Hydraulická účinnost, a to i s přihlédnutím ke 

stáří a vnitřní inkrustaci stěn potrubí, tak v zásadě v pražském distribučním systému nemá 
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vliv na plynulém zajišťování vody (nadto už vůbec ne na nouzovém zajišťování dodávek 

vody, kdy je předpoklad řádově nižšího průtoku vody, než za běžného provozu) [12]. Stáří a 

inkrustace potrubí však přesto samozřejmě zůstávají nepodcenitelnou součástí stavu 

distribučního systému. 
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6. Rizika nouzového zásobování v Praze 

 

6.1. Rizikové faktory obecně 

 Rizikovým faktorem zdrojů vody, především u povrchových zdrojů, je jejich snadná 

zranitelnost. Potenciální riziko vzniku mimořádné události při napadení povrchového zdroje 

či některého z objektů distribučního systému se zvyšuje spolu s rostoucí závislostí na 

centrálních povrchových zdrojích; s vyšším podílem zásobovaných obyvatel a nižším počtem 

a vydatností místních zdrojů. Protože největší riziko vzniku mimořádné události je u velkých 

měst a regionů napojených právě na zdroje povrchových vod, je pro ně nezbytné mít 

minimálně záložní zdroj z další vodárenské nádrže, lépe však, jak doporučuje i Metodický 

pokyn zdrojů, ze zdroje podzemního [7].   

U podzemních zdrojů pak je největším rizikem dlouhá setrvačnost znečistění po 

kontaminaci zdroje, a to i po odstranění původu znečištění [7]. Mezi hlavní rizika možného 

znečištění podzemních vod pak patří např. kontaminace podzemních vod průmyslovou 

činností v pásmu okolí, výluhy a následná infiltrace z průmyslových a organických hnojiv při 

zemědělské činnosti, znečišťování provozem motorových vozidel či potenciální infiltrace 

odpadních vod. Možnosti ochrany nabízí jak vyhlášení ochranných pásů vodních zdrojů, tak i 

vybudování sítě monitorovacích vrtů včetně zpracování režimu monitorování kvality vody 

[6]. 

 Další rizika přináší i další prvky distribuční sítě – např. vodojemy (např. v důsledku 

biologického znečištění či úmyslné kontaminace chemickými látkami), vodovodní přivaděče 

(riziko mimořádné události např. v případě, že přivaděče nejsou zdvojeny), vodovodní 

přípojky, tlakové stanice či redukční stanice. Posledně jmenované mají při vyhlášení 

mimořádné události schopnost změnou tlakových provozních režimů významně zvýšit 

účinnost vodovodní sítě [7]. Významným rizikovým faktorem jsou i vodovodní řady – 

kumulují totiž všechna rizika objektů vodního hospodářství, jako např. riziko vzniku epidemie 

při kontaminaci vnitřních stěn potrubí nebezpečnými látkami a patogenními mikroorganismy; 

Kročová v této souvislosti upozorňuje i na nebezpečí tohoto rizika z důvodu trvalého 

zaostávání obnovy vodovodní sítě za reálnými potřebami [7].  

 Strategickými objekty, zejména při potenciálním vzniku krizové situace či mimořádné 

události a pro zajištění nouzového zásobování vodou, jsou i tzv. monitorovací objekty. Jde o 

zpravidla podzemní objekty vybavené monitorovací technikou schopnou kontinuálně získávat 

vybrané hydraulické parametry; hrají velkou roli při řízení výrobně-provozních procesů a na 



22 

 

jejich základě pak může krizový štáb rozhodovat o zajištění NZV v závislosti na skutečné 

situaci ve zdrojích pitné vody [7].    

 V rámci již zmiňované Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových 

situací se Ministerstvo zemědělství zaměřilo krizové situace v důsledku bezpečnostních rizik 

a hrozeb dle Bezpečnostní strategie České republiky; v koncepci jsou uvedena jednotlivá 

rizika či hrozby a způsoby či možnosti organizačního zabezpečení vedoucí ke snížení jejich 

následků (viz příloha č. 1 k této práci). Za nejaktuálnější je považováno riziko označené 

souhrnně „Živelní katastrofy (pohromy), průmyslové a ekologické havárie, vznik a šíření 

epidemií“ [3]. 

 S přihlédnutím k různým pojetím třídění rizik a hrozeb v podkapitolách níže uvádím 

zejména ta z nich, která považuji v nouzovém zásobování vodou v Praze ve smyslu teorie 

rizik (jak blíže nastíním v kapitole 7 této práce) za „reálné“; tedy vnímám u nich vyšší 

„ohrožení“ a/nebo „zranitelnost“.  

 

6.2. Zranitelnost vodních zdrojů 

6.2.1. Znečištění zdroje 

Právě z důvodů zranitelnosti vodních zdrojů vody se pro účely NZV v maximální 

možné míře využívají zdroje s vysokou odolností, tedy schopností minimálního narušení 

původních vlastností. Domnívám se, že u úpravny Káraný, která se vyznačuje vysokou 

kapacitou jakostně kvalitní podzemní vody, vykazuje samotný zdroj vody resp. jeho možné 

znečistění či kontaminace velmi nízké ohrožení; ani radiační ohrožení by nemělo mít na 

hlubinné vrty bezprostřední vliv.  

Samotné ohrožení by mohlo mít formu např. přímé kontaminace podzemního zdroje, 

jehož důsledkem by bylo relativně delší dobu přetrvávající znečištění, které by vyžadovalo 

náhradní opatření, tedy zajištění náhradního zdroje. Kontaminace by mohla vzniknout jak 

v důsledku záměrného činu či i v důsledku průmyslové či ekologické havárie.  

Káraný se nachází v okrese Praha-východ, asi 5 km východně od města Brandýs nad 

Labem-Stará Boleslav, v blízké vzdálenosti dvou frekventovaných pražských tahů (dálnice 

D11 a rychlostní silnice R10). V relativně nedaleké vzdálenosti od úpravny vody Káraný (do 

cca 20 km) je i několik potenciálních zdrojů průmyslového znečištění (např. chemická 

továrna Spolana Neratovice). Dopravní, průmyslové i ekologické havárie se závažnými 

následky jsou tedy reálné. S ohledem na to, že pro NZV se jedná o podzemní zdroj, měla by 

být úpravna Káraný proti takovým incidentům poměrně odolná.  
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Údaje o bezpečnostní ochraně i dalším způsobu ochrany zdroje proti záměrnému 

zničení či poškození jsou, stejně jako údaje o vybavení zdrojů NZV pro krizové stavy, 

v souladu s Metodickým pokynem zdrojů, utajovány.  

 

6.2.2. Znečištění při úpravě vody 

Vysoký dopad a i vyšší možné ohrožení posuzuji u možného znečištění vody, ke 

kterému by došlo při úpravě vody, např. v hlavní přečerpávací stanici v Káraném. Slabou 

stránkou úpraven vod je relativně snadná kontaminace vody, a to i díky poměrně snadnému 

přístupu k hladině vody. Pro detailní posouzení reálnosti tohoto rizika, kdy by došlo k přímé 

záměrné či nechtěné kontaminaci pitné vody, je důležité jak samotné zabezpečení objektu, tak 

ochrana resp. prevence proti selhání lidského faktoru. Jako teoreticky pravděpodobné toto 

riziko posuzují i příslušné odpovědné osoby za distributora; údaje o způsobu ochrany před 

ním jsou opět v režimu tajné [22]. 

V této souvislosti považuji za důležité zmínit, že takto kontaminovanou vodou by 

nedošlo k zásobování obyvatelstva - než by mělo dojít k případné dodávce takové vody ke 

konečnému spotřebiteli, došlo by k zastavení dodávky vody, jejíž kvalita je pravidelně 

v rámci distribuční sítě prověřována.  

6.2.3. Vyřazení zdroje 

 Vyřazení zdroje či úpravny vody Káraný by bylo teoreticky možné např. provedením 

útoku trhavinou, chemickou, jadernou či biologickou zbraní, či jinou teroristickou akcí či 

útokem organizované aktivity mezinárodního zločinu. Pravděpodobnost takového incidentu je 

slovy Bezpečnostní strategie ČR „aktuální“ [3]; ač dle mého názoru spíše dosud v České 

republice málo pravděpodobná. S ohledem na přímou závislost jak na domácí, tak i na 

mezinárodní politické situaci, i s ohledem na růst počtu takových útoků v rámci 

mezinárodního prostředí, i samotné Evropy, však nelze toto riziko podceňovat.    

6.2.4. Stálost zdroje 

Je třeba vzít v úvahu i změny klimatu, které lze v následujících letech očekávat, když 

je možné obecně předpokládat i poklesy objemu spodní vody, příp. i povodně způsobující 

změnu kvality surové vody [29], nadto často na větší části územního celku (a tím potenciálně 

negativně působící na větší množství zdrojů). Podzemní zdroje úpravny Káraný, zejména pak 

zdroje z hloubkových artéských vrtů, však jsou považovány za velmi stálé; toto riziko tak pro 

budoucí léta v Káraném zůstává spíše v teoretické rovině. 
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6.3. Zranitelnost distribuční sítě 

6.3.1. Vyřazení distribuční sítě 

K vyřazení distribuční sítě či jejím částem by mohlo dojít ze shodně aktuálních 

hrozeb, jako jsem popisoval v kapitole 6.2.3. výše, tedy v důsledku teroristické či jinak 

organizované zločinné i kriminální aktivity. K vyřazení sítě ale může dojít i v důsledku 

živelních katastrof či pohrom, průmyslových či ekologických havárií. V neposlední řadě 

dochází k vyřazení v rámci distribuční sítě v důsledku jejího zastarání a následné časté 

poruchovosti, či nestabilního přírodního podloží.  

V zasažených místech by zásobování pitnou vodou bylo ohroženo, resp. bezprostředně 

narušeno. Z funkčnosti může být vyřazen buď jednotlivý objekt na síti, když by ostatní části 

mohly být ještě pro NZV částečně použity, nebo může dojít k vyřazení rozsáhlejší části 

systému. V takovém případě by mohlo dojít k nemožnosti realizace NZV vodovodními řady a 

i k nemožnosti využívat distribuční síť pro požární zabezpečení [29]. 

Mezi prvky distribuční sítě považuji i vodojemy jakožto objekty s volnou hladinou 

vody, které jsou, obdobně jako úpravny vody, poměrně snadno přístupné ke kontaminaci. 

Jejich význam v distribuční síti je přitom neoddiskutovatelný, mj. proto, že vytvářejí zásobu 

pitné vody i vody pro požární účely.  

V souladu s Bezpečnostní strategií ČR jde o vysoce aktuální riziko, hrozící během 

relativně krátkého času (v řádech hodin až dnů) katastrofou s obtížně předvídatelným 

rozsahem a následky, samozřejmě dle konkrétní krizové situace. Vysoká aktuálnost tohoto 

rizika vyvolává potřebu variantního rozpracování funkčního systému zásobování vodou.  

 

6.3.2. Znečištění distribuční sítě 

 Dalším možným rizikem na distribuční síti by mohlo být znečištění v rámci sítě. 

Znečištění by mohlo mít formu i např. rozsáhlé epidemie vzniklé kontaminací vnitřních stěn 

potrubí nebezpečnými látkami či patogenními organismy, a to jak v důsledku úmyslného 

znečištění, či i v důsledku běžných poruch a oprav distribuční sítě [29]. Ke kontaminaci by 

mohlo dojít i při havárii přivaděče vlivem podtlaku v síti, nasáváním zeminy a 

potencionálních dalších kontaminovaných látek. Jak upozorňuje Kročová, riziko nespočívá 

v samotném průniku těchto látek do distribučního systému, ale zejména v technických a 

časových možnostech jeho eliminace [6].  
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Samotné riziko epidemií, či případné zásobování vodou nevhodné kvality (ta však je 

standardně v rámci distribuce pravidelně monitorována), může mít vliv na další šíření 

epidemií.  

S ohledem na Bezpečnostní strategii ČR, ale i stav distribuční sítě v Praze a její 

značnou poruchovost, jde o velmi reálné a vysoce aktuální riziko.  

 

6.4. Jiná rizika  

6.4.1. Neschopnost úpravy vody 

Jako potenciální riziko je třeba vzít v úvahu, v souladu s Bezpečnostní strategií ČR, i 

možné přerušení toku strategických komodit (např. surovin nutných pro úpravu vody, pro 

dekontaminaci, dopravu, apod.). K takovému přerušení toku či importu by mohlo dojít např. 

v důsledku narušení standardních mezinárodních vztahů, ale i v důsledku jiných příčin (jako 

např. pohrom, havárií či krizových situací u dodavatelů strategického zboží). I s ohledem na 

nestabilní mezinárodní politickou i ekonomickou situaci je třeba tuto hrozbu vnímat jako 

aktuální a reálnou. 

  

6.4.2. Neschopnost dopravy vody 

Domnívám se, že jednotlivé scénáře možných krizových situací, resp. možná 

bezpečnostní rizika, jsou vzájemně velmi propojená. Jednotlivá rizika ve vzájemné kombinaci 

mohou vyústit v situace a hrozby s velmi různorodým a obtížně předvídatelným rozsahem. 

Jako velmi reálné tak vnímám i riziko dopravního kolapsu při krizové situaci, který by např. 

mohl znemožnit alternativní zásobování vodou pomocí cisteren. K dopravnímu kolapsu může 

dojít v důsledku mnoha rozličných příčin, např. i shodných s těmi, kvůli kterým by bylo nutné 

aktivovat systém nouzového zásobování vodou.  

Pokud by byl převoz vody cisternami v některém z úseků distribuce znemožněn, při 

souběžném vyřazení vodovodní sítě by bylo třeba přehodnotit možnosti dodávek a plně 

aktivovat např. dodávku balené vody, dodávky vody cisternami z ostatních částí distribučního 

toku (např. z vodojemů, apod.), či jinak využít např. i vodu akumulovanou ve funkčních 

přivaděčích v systému.  

Neschopnost dopravy vody však může mít i jinou podobu: jak jsem již naznačil v této 

práci výše, velmi důležité je i členění zásobovaného území do tlakových pásem a napojení 

tlakových pásem na záložní zdroje vody. Nelze opomíjet možně nastalou situaci, při které by 

konkrétní postižené oblasti nebylo možno technicky napojit na záložní zdroj. S ohledem na to, 
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že NZV ani krizové plány či plány krizové připravenosti vodárenských společností tuto 

problematiku v současné době neřeší [13], v distribučním systému existuje opomíjené velmi 

vážné riziko, jehož rozsah a možné důsledky nelze s ohledem na nedostupnost informací 

v současné době blíže vyhodnotit.  

Abych tuto situaci přiblížil konkrétně na mnou popisované území, je třeba si 

uvědomit, že Praha je aktuálně ze 74% zásobována z vodárenské nádrže Švihov, resp. 

úpravny vody Želivka. Při výpadku tohoto zdroje toto riziko hrozí právě nejvíce. Přestože, jak 

vyplývá i z grafu č. 3 v této práci na str. 17 výše, je dnešní objem zásobování vodou ze 

Želivky nižší než objem vody, který před několika lety dodávaly společně zdroje Káraný a 

Podolí, nutno vzít v úvahu, že výkonnost záložního zdroje je jen jedním z ukazatelů 

nahraditelnosti, a že existuje i reálné riziko složitosti technického napojení na záložní zdroje. 
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7. Prevence a snížení rizik 

 

Obecně, pravděpodobnost, resp. riziko výskytu mimořádné události vyplývá ze 

statistik daného oboru. Největší nejistoty při výpočtu rizik však představuje lidský faktor – 

matematicky nelze modelovat jeho selhání. Ačkoli existuje snaha omezit riziko na přijatelnou 

sociálně-ekonomickou úroveň, riziko jako takové je neodstranitelné; Šenovský a kol. uvádí, 

že, za určitých podmínek již nezáleží na množství investovaných finančních prostředků, 

protože riziko již dále neklesá [18].  

Přípravy na rizika jsou založené na identifikaci rizik (resp. stanovení zdrojů rizik) a 

následně jak ve vybudování záchranných systémů (u nás např. IZS), tak v realizaci takových 

opatření, která mají snížit dopad mimořádných událostí; na prvním místě při posuzování 

rizika by pak měl být lidský život a zdraví člověka.  

Pro stanovení rizik je důležité určit jak (1) chráněné zájmy, tak (2) které jevy působí 

v dané lokalitě dopady na chráněné zájmy a následně (3) které dopady jsou nepřijatelné. 

Šenovský a kol. současně upozorňují, že rizika jsou velmi různorodá (např. rizika spojená 

s bezpečností, stavebně-technologická a projekční rizika, kreditní, tržní, vnější, provozní i 

rizika spojená s řízením a rozhodováním) a současně kladou důraz na úroveň rozhodovacího 

procesu a řízení rizika [18].  

Při identifikaci rizik je užitečné i poznání, že riziko lze vyjádřit vztahem „RIZIKO = 

OHROŽENÍ x ZRANITELNOST“, ve kterém je ohrožení určitou velikostí mimořádné 

události včetně škodlivých interakcí a zranitelnost je vyjádřením citlivostí chráněných zájmů 

na konkrétní projevy mimořádné události včetně škodlivých interakcí [18].  

 

7.1. Zastupitelnost v zásobovacím systému 

 Jako jeden z nejúčinnějších preventivních nástrojů pro funkční systém zásobování 

(včetně nouzového zásobování) pitnou vodou se jeví nalezení či připravení možných 

alternativních variant v zásobovacím systému. Zastupitelnost je samozřejmě nejvhodnější co 

do vhodných zdrojů vody; dle mého názoru je vhodnější nalezení raději více zdrojů, než 

jednoho či méně zdrojů s větším využitelným objemem.  

 Domnívám se, že pražský systém zásobování vodou patří co do zastupitelnosti v rámci 

České republiky k lepšímu průměru. Ačkoliv je pro NZV stanoven pouze jediný zdroj, jedná 

se o zdroj velmi kvalitní a zejména odolný. Samotný systém zásobování vodou v Praze však 
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využívá poměrně značných alternativních variant – možnosti propojování zásobních systémů 

a napojení na rezervní zdroj v Podolí jsou jednoznačně silnou devizou tohoto systému.  

 Zastupitelností je však třeba vybavit i ostatní prvky distribučního systému. Do 

jednotlivých krizových plánů vnímám jako vhodné zapracování detailních variantních 

možností zejména dopravy vody (ať již ze zdrojů, vodojemů či zásobišť balené vody). 

Vhodnou příležitostí pro snížení rizika se tak jeví zejména detailnější zmapování možností 

zapojení konkrétních zásobních a tlakových pásem na konkrétní zdroje či zásobiště.  

 

7.2. Zvýšení odolnosti v systému 

Zvýšením odolnosti celého distribučního systému mám na mysli co největší 

eliminování rizik s možnými dopady na znečištění či vyřazení zdrojů či distribuční sítě, 

včetně  bezpečnostní ochrany.  

Jedná se tedy o taková preventivní opatření, která eliminují chybu lidského faktoru 

(např. vhodným vzděláváním a proškolováním zaměstnanců, zajištěním technologické kázně, 

ale i dbáním na bezpečnost i kvalitu práce, např. i včasnými přestávkami v práci a 

odpočinkem), ale i snižují hrozbu nepřiměřeného zásahu třetích osob, či snižují dopady vyšší 

moci.  

Ačkoliv Bezpečnostní strategie ČR aktuálně hodnotí útoky na vodohospodářská 

zařízení sloužící k zásobování pitnou vodou a energetická zařízení jako málo pravděpodobná, 

současně nabádá k navýšení ochrany zejména odlehlých vodohospodářských objektů – 

důvodem je však pravděpodobně spíše snížení možnosti přebývání případných migrantů či 

osob bez přístřeší, které by zvyšovalo riziko technického a hygienického ohrožení vodovodu 

[3].  

Poruchovost řadů a vodovodních přípojek jsou zcela oprávněně považovány za 

nejslabší místo celého distribučního řetězce [6]. Neopomenutelným, a v případě pražského 

zásobovacího systému dle mého názoru zcela zásadním preventivním prvkem, jsou i proto 

investice do modernizace a do oprav distribuční sítě. V roce 2012 společnost PVK, a.s., 

dokončila nebo zahájila investice za více než jednu miliardu korun a dle jejího vyjádření se jí 

tak podařilo zkvalitnit vodohospodářskou infrastrukturu i snížit průměrné stáří vodovodní (i 

kanalizační) sítě. Investice se projevily i v úpravně vody Káraný, ve které došlo 

k rekonstrukci filtrace a čerpací stanice, a to strojního zařízení, částečně i potrubí, filtrační 

náplně i k rekonstrukci elektroinstalace. I v roce 2013 obnovy vodohospodářské sítě 
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pokračují; má být zahájena rekonstrukce čiřičů na úpravně vody v Podolí a dojít k dalším 

investicím, včetně rekonstrukce dalších zastaralých vodovodních řadů [23]. 

  

7.3. Další preventivní opatření 

Za důležitý prvek v rámci preventivních příprav pokládám i kvalitu krizového řízení, 

úroveň rozhodovacího procesu a řízení rizika. Veřejná správa je povinna chránit oprávněné 

zájmy společnosti a měla by se proto jak seznamovat s možnými riziky, tak přijímat adekvátní 

opatření k jejich eliminaci. Veřejná správa by tedy měla aktivně působit v oblasti řízení rizika, 

tedy zorganizování takového rozhodovacího procesu, při kterém lze opatřeními v oblasti 

prevence a represe (např. technickými, legislativními i sociálními) snížit riziko na sociálně 

přijatelnou úroveň [18]. V rámci systému nouzového zásobování vodou pak mají orgány 

státní správy a samosprávy zejména důležitou pravomoc při tvorbě kvalitních krizových 

plánů; svůj význam ale znásobují i prostřednictvím zabezpečení kvalitního technického a 

bezpečnostního zázemí pro provoz vodohospodářské sítě i pomoci propracovaného 

informačního systému.  

V této souvislosti hraje samozřejmě obrovskou roli i provozovatel vodovodů pro 

veřejnou potřebu, který vykonává správu vodohospodářského infrastruktury, včetně provozu 

velmi důležitých monitorovacích objektů. Kvalitní informační zázemí je totiž velmi důležité 

jak pro preventivní přípravy při teoretickém vyhotovování eventuálních variant, tak 

samozřejmě i pro rozhodovací systém při samotné konkrétní krizové situaci. Při mimořádné 

události se pro rozhodování krizového štábu jako důležité jeví zejména i informace o 

konkrétních ztrátách vody (na některých místech v rámci Prahy až 60%), hydraulické 

účinnosti, ale i o stáří materiálu, na kterém k události došlo, apod.  

V závislosti na charakteru krizové situace pak dochází k přijímání různých opatření či 

jejich kombinací, např. okruhování (propojení sítě na jiný zdroj vody), vyhlášení regulačních 

stupňů omezujících odběr vody ze sítě, instalace náhradních zdrojů energie, uzavření narušené 

sítě a zásobování jinou sítí, dovoz vody do vodojemu a zásobování zachovanou sítí, rozvoz 

vody přímo ke spotřebitelům (balená voda, cisterny), využití záložní technologické úpravny 

vody, apod. [4]. 

Z dalších preventivních opatření vedoucích ke snížení rizik nouzového zásobování 

vodou, která jsou provedena, posuzuji velmi kladně zejména též utajení příslušných informací 

dle Metodického pokynu zdrojů.  
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8. Závěr 

  

Konkrétní dopady mimořádných událostí jsou vždy závislé na konkrétních 

zranitelnostech území či systému vůči jednotlivým událostem. Je účelné nejprve určit 

ohrožení a podle specifické zranitelnosti a konkrétních chráněných zájmů vymezit rizika a 

pravděpodobnosti jejich výskytu [18]. Stanovení rizik, doporučených postupů při vzniku 

mimořádných událostí a preventivních opatření snižujících jejich dopady by mělo být součástí 

příslušných krizových plánů, které jsou v kompetenci krizových orgánů; v tomto případě 

Magistrátu hl. m. Prahy. Krizové plány by měly být co nejvíce podrobné a měly by obsahovat 

takové informace, které poslouží k rychlé reakci na daný stav. 

 V mé bakalářské práci jsem se zaměřil jak na popis jednotlivých možných rizik 

v systému nouzového zásobování vodou (zejména pitnou) v Praze, a to jak na zdroji, tak 

v rámci distribuční sítě. Podcenění rizik může mít velmi negativní dopad na konečné 

spotřebitele; navrhuji proto i preventivní opatření, snižující nastíněná rizika; ta člením na 

opatření, která zvýší (1) zastupitelnost a (2) odolnost systému. Jako nejvíce zranitelný prvek 

systému NZV v Praze hodnotím stáří distribuční sítě, způsobující četnost havárií. Na druhé 

straně, právě četnost a variabilita havárií poskytuje dnes a denně provozovateli pražských 

vodovodů výbornou průpravu pro rozhodování a nalézání variantních řešení vedoucích 

k nestandardním způsobům zásobování obyvatelstva vodou a mohou působit jako příprava na 

krizovou situaci.  

V případě skutečně nastalé mimořádné situace, zvláště pak většího rozsahu, by však 

každá i jen drobná „běžná“ havárie mohla řešení situace značně zkomplikovat a i přispět ke 

kolapsu zásobování vodou. Dle mého názoru tak, jako i v jiných oblastech působení člověka, i 

při nouzovém zásobování vodou jednoznačně platí, že význam vložených investic do předem 

detailně zpracovaného systému je zcela zásadní.  
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