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Anotace 

MOZOLOVÁ, Barbora. Identifikace a analýza hrozeb případného útoku na zařízení pro 

úpravu vody. Ostrava 2015, 58 s., 0 příloh. Diplomová práce. 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. 

Klíčová slova: právní předpis, pitná voda, úpravna vody, zdroj, útok. 

Diplomová práce se zabývá potencionálním útokem na úpravnu vody pro přibliţně 

105 000 obyvatel. Úvodní část popisuje právní rámec ochrany pitné vody a teoretické základy 

bezpečnosti osob a majetku. Další část se věnuje popisu distribuce pitné vody, úpravny vody a 

potenciální látky pouţitelné při útoku na úpravnu. Pomocí analýzy CARVER je vytipován 

potencionální cíl útoku mezi zdroji surové vody a úpravnou a následně opět pomocí analýzy 

CARVER a diagramu příčin a následků, vytipovaná konkrétní část zdroje a úpravny, kterých by 

se útok mohl týkat. Na základě výsledků těchto analýz je následně rozebráno zabezpečení zdroje, 

úpravny a upozorněno na slabá místa. V závěru jsou navrţena opatření pro zlepšení zabezpečení a 

na základě analýzy stromu poruchových stavů vybrán nejvhodnější návrh. 

 

Annotation 

MOZOLOVÁ, Barbora. Identification and analysis of potential threats to attack the 

facility for water treatment. Ostrava 2015, 58 p., 0 attachments. Diploma thesis. 

Contributor advisor of the diploma thesis: Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. 

Key words: law regulation, drinking water, water treatment, supply, attack. 

Diploma thesis deals with the potential attack on a water treatment plant for approximately 

105 000 inhabitants. The introduction describes the legal framework for the protection of drinking 

water and the theoretical foundations of the security of persons and property. Another part 

describes the distribution of drinking water, water treatment and potential agents useful in the 

attack treatment plants. Through analysis CARVER is the identification of potential target of 

attack between the raw water source and treatment plant and then again by analyzing CARVER a 

cause and effect diagrams, identification of a specific part of the source and treatment plant, 

which would be an attack could relate to. Based on the results of these analyzes are then discussed 

security sources, water treatment and highlighted weaknesses. In conclusion, the proposed 

measures to improve security and the analysis of fault tree analysis selected the best proposal. 
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1 Úvod 

Pitná voda je základní lidská potřeba. Bez jídla člověk vydrţí aţ měsíce, ale bez vody 

jen několik dní. Proto jsou zdroje pitné vody velmi důleţitým a strategickým prvkem, o který 

se vede boj uţ od nepaměti. Podle výzkumů, bude pitné vody na Zemi ubývat, a proto, by se 

její ochraně mělo věnovat stále více pozornosti. 

V této diplomové práci bude řešen potencionální útok na úpravnu pitné vody nebo 

případně na zdroje surové vody. Cílem útoku je především ohroţení obyvatelstva závislého na 

pitné vodě, kterou úpravna produkuje. Nejen ve světě, ale i v Evropě pokračují konflikty, 

proto by se ohroţení obyvatelstva mělo věnovat více pozornosti. Práce vznikla jako analýza 

moţných cílů útoku, aby vytipovala slabá místa v jejich zabezpečení a navrhla moţná 

vylepšení. Záměrem práce je především dostat riziko útoku na pitnou vodu do povědomí a 

seznámit s moţnými opatřeními proti němu.  

V práci není záměrně zmíněn ţádný název, ani konkrétní umístění, aby nedošlo k 

zneuţití. Názvy vodních zdrojů jsou záměrně pojmenovány pouze písmeny abecedy a řešený 

objekt zmiňován jako „úpravna“ nebo „úpravna pitné vody“. 
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2 Rešerše 

LUKÁŠ, L. a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vydání. Zlín: 

VeRBubM, 2011. ISBN 978-80-87500-05-7. Kniha je souborem jak technických 

elektronických prvků v problematice bezpečnosti osob a majetku, tak právního rámce 

a profesní obrany. Pro svou práci jsem čerpala z této knihy teoretické základy, základní 

informace o radiofrekvenční identifikaci a celkově se podle ní obecně orientovala 

v moţnostech zabezpečení.  

LUKÁŠ, L. a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management II. 1. vydání. 

Zlín: VeRBubM, 2012. ISBN 978-80-87500-19-4. Kniha volně navazuje na první díl této 

edice. Zabývá se kamerovými systémy, řízením rizik, zbraněmi a obranými prostředky 

pro profesní obranu, informacemi v bezpečnosti a bezpečnostní politikou. Pro svou práci jsem 

čerpala z analýzy stromu poruchových stavů a obecně vyuţila nabídky analýz pro hodnocení 

vhodnosti jejich pouţití. 

FUCHS, Pavel a VALIŠ. METODY ANALÝZY A RÍZENÍ RIZIKA. Liberec, 2004.  

Skripta popisují riziko, a základní pojmy v problematice řízení rizika. Obsahují nejrůznější 

analýzy a jejich pouţití. Pro svoji práci jsem z těchto skript vyuţila popis a postup řešení 

analýzy stromu poruchových stavů.  
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3 Právní předpisy 

V následujících kapitolách jsou stručně popsané právní předpisy, vztahující 

k problematice pitné vody jako pojmu, k její distribuci, úpravě a k její ochraně a kontrole. 

3.1 Kritická infrastruktura 

V případě napadení kritické infrastruktury je ohroţen nejen majetek, ale i zdraví a 

ţivoty obyvatelstva. Distribuce pitné vody do této infrastruktury bezesporu spadá, proto by se 

její ochrana neměla podceňovat. 

3.1.1 Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 

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

vymezuje kritéria pro zařazení objektů mezi prvky kritické infrastruktury. Tyto kritéria jsou 

dvojího typu: průřezová kritéria a odvětvová kritéria. [23] 

Podle přílohy tohoto zákona je úpravna vody zařazena, podle odvětvových kritérií, 

mezi prvky kritické infrastruktury od minimálního výkonu 3 000 l/s. Námi řešená úpravna 

vody má výkon 170 l/s, proto nespadá mezi prvky kritické infrastruktury. Úpravna však můţe 

zásobovat aţ 105 000 obyvatel pitnou vodou a v případě dlouhodobějšího výpadku by byla 

nenahraditelná. [23] 

3.2 Ochrana veřejného zdraví 

Ochrana zdraví obyvatelstva je primární cíl v případě dodávek pitné vody. Proto je 

třeba zavést zákonné povinnosti tuto ochranu zajistit a kontrolovat.  

3.2.1 Zákon o ochraně veřejného zdraví 

§ 3 Hygienické požadavky na vodu  

Definuje pojem pitná voda. Stanovuje prováděcí předpisy pro poţadavky na pitnou 

vodu. Zadává provozovateli a vlastníkovi vodovodu pro veřejnou potřebu povinnost zajistit 

jakost pitné vody stanovenou tímto zákonem. [43] 

§ 4 Povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky dodávky pitné vody 

Zadává povinnost u vodovodu provádět odběr vzorků pitné vody a jejich laboratorní 

kontrolu, zda má voda jakost pitné vody. [43] 
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3.3 Zákony o vodách 

Kaţdá oblast hospodářského působení v České republice má svůj okruh stěţejních 

právních předpisů a vodohospodářství není výjimkou. Následující stručný výtah z právních 

předpisů se vztahuje především k potřebám této diplomové práce. 

3.3.1 Vodní zákon 

Tento zákon definuje pojmy jako povrchové vody, podzemní vody, vodní zdroj, atd. 

Dále říká, ţe „povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani 

příslušenstvím pozemku“. Upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, 

ukládá ochranu vod a stanovení ochranných pásem. [39] 

Zákon se také zabývá ochrannou vodních zdrojů. Vymezuje ochranná pásma I. a II. 

stupně u vodních zdrojů a omezuje činnosti v těchto pásmech. [39] 

Důleţitou součásti zákona je i ochrana jakosti vod. Tato část řeší odpadní vody, 

závadné látky (které jsou vyjmenovány v příloze tohoto zákona), definuje havárii, ukládá 

povinnosti při havárii, řeší opatření k nápravě. [39] 

Vodní zákon definuje i vodní díla, kam patří, mimo jiné, i stavby vodovodních řadů a 

vodárenských objektů včetně úpraven vody. Dále jsou v zákoně vyjmenovány přestupky 

fyzických osob a právnických nebo podnikajících fyzických osob. [39] 

3.3.2 Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

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

vodovodů a kanalizací slouţících veřejné potřebě, přípojek na ně, jakoţ i působnost orgánů 

územních samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. [44] 

Zákon definuje pojem vodovod, provozování vodovodů, provozovatel vodovodu, 

odběratel aj. Dále ukládá povinnost vlastníkovi vodovodu vést evidenci vodovodů, povinnosti 

a oprávnění při provozování vodovodů, práva a povinnosti vlastníka vodovodu, práva a 

povinnosti provozovatele. Důleţité jsou poţadavky na jakost vody k úpravě na vodu pitnou. 

[44] 

§ 8 odst. 1 Konkrétně povinností vlastníka vodovodu je zajistit jeho plynulé a 

bezpečné provozování. Vlastník také můţe uzavřít smlouvu o provozování vodovodu 

s provozovatelem. [44] 
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§ 9 odst. 5 Dále provozovatel má právo přerušit nebo omezit dodávku vody v 

případech ţivelní pohromy, při havárii vodovodu nebo při moţném ohroţení zdraví lidí nebo 

majetku. [44] 

§ 13 odst. 1 Surová voda odebraná z podzemních vodních zdrojů musí splňovat v 

místě odběru před její vlastní úpravou poţadavky na její jakost ve vazbě na pouţité standardní 

metody úpravy surové vody na vodu pitnou. [44] 

§ 13 odst. 3 Provozovatel vodovodu je povinen provádět odběry vzorků surové vody v 

místě odběru před její vlastní úpravou a provádět jejich rozbory a celkové výsledky v 

elektronické podobě a ve stanoveném formátu zasílat krajskému úřadu a příslušnému správci 

povodí jednou ročně do 31. března za předchozí kalendářní rok. [44] 

§ 13 odst. 5 Ukazatele jakosti surové vody a jejich mezní hodnoty pro jednotlivé 

kategorie standardních metod úpravy surové vody na vodu pitnou, způsob a četnost měření 

hodnot  jednotlivých ukazatelů, definice jednotlivých standardních metod úpravy surové vody 

na vodu pitnou, sledované parametry, referenční metody, četnost odběru vzorků a analýz, 

moţnosti odchylek od poţadavků na jakost a formu elektronického předávání výsledků 

stanoví prováděcí právní předpis. [44] 

§ 14 odst. 1 Pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem musí splňovat poţadavky 

na zdravotní nezávadnost pitné vody. [44] 

Zákon také v paragrafu číslo 21 odkazuje na další právní předpisy za krizové situace. 

Udává oznamovací povinnost provozovateli za krizové situace a ukládá krajským úřadům 

připravit systémové zajištění nouzového zásobování pitnou vodou v době krizové situace. 

[44] 

3.3.3 Vyhláška stanovující hygienické požadavky na pitnou, teplou vodu a četnost a 

rozsah kontroly pitné vody 

Vyhláška stanovuje hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, 

chemických a organoleptických ukazatelů jakosti pitné vody. Také udává rozsah a četnost 

kontroly dodrţení jakosti pitné vody a poţadavky na metody kontroly jakosti pitné vody. [41] 

Vymezuje pojem hygienický limit, mezní hodnota, nejvyšší mezní hodnota, 

zásobovaná oblast, přerušení zásobování vodou nebo úplný a krácený rozbor. V příloze 
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vyjmenovává sledované ukazatele pitné vody, četnost kontrol, rozsah kontrol nebo metody 

kontrol. [41] 

4 Teorie ochrany objektů 

Teorie je nezbytná pro efektivní popsání a zhodnocení zabezpečení v praxi. Třídí 

zabezpečovací prvky podle účelu a vlastností a také podle jejich pozice v systému 

zabezpečení 

 V první řadě je třeba si určit tzv. aktiva, coţ je chráněný zájem. Aktivum můţe být 

buďto materiální nebo i nemateriální, ale i ţivé a neţivé. Má určitou hodnotu, podle které, by 

se správně měla odvíjet částka investovaná do systému zabezpečení tohoto aktiva. Efektivní a 

správné zabezpečení má za úkol především odradit pachatele, ztíţit mu přístupnost, prodlouţit 

dobu, za kterou se bude k aktivu dostávat nebo upozornit na něj jiné osoby atd. Pro správný 

návrh zabezpečení je třeba jej rozčlenit do jednotlivých kategorií [5, 8] 

4.1 Dělení prostředků pro ochranu osob a majetku 

Častou chybou při zabezpečování objektů, je podcenění nebo potlačení některé 

kategorie. Pro účinné zabezpečení je třeba ţádnou kategorii nepodcenit a sladit je především 

mezi sebou, aby tvořili efektivní systém zabezpečení. Dělení má tři kategorie a to: 

4.1.1 Technická ochrana 

Do této kategorie spadají mechanické zábranné systémy a poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy (dříve: elektronické zabezpečovací systémy). Jedná se převáţně 

o technologické zabezpečení, proto technická ochrana. Mechanické zábranné systémy se 

někdy označují také jako klasická ochrana. Jejich účelem je ztíţit útočníkovi překonání 

zabezpečení nebo ho zpomalit. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy mají za úkol 

pachatele detekovat a signalizovat narušení ochrany, případně následně spustit další 

bezpečnostní prvky. [5, 8, 22] 

4.1.2 Fyzická ostraha 

Ve fyzické ostraze je pouţíváno lidských zdrojů. Lze ji provádět pomocí stráţných, 

hlídačů, hlídací sluţby, policistů nebo vojáků. Firmy si na tuto činnost najímají soukromou 

bezpečnostní sluţbu nebo ji provádějí svépomocí. Je těšně provázána s reţimovou ochranou. 



7 

 

Úkolem fyzické ostrahy je útočníka odhalit a zadrţet. Člověk je také schopen reagovat na 

mnoho situací, na rozdíl od přístrojů. Je to však nejnákladnější způsob zabezpečení. [6, 8, 22] 

4.1.3 Režimová ochrana 

Reţimová ochrana řeší především organizační opatření. Završuje celý systém 

zabezpečení a koordinuje ho. Jedná se třeba o nejrůznější pravidla, metodické pokyny, ale i 

třeba zápis návštěv, klíčový reţim atd. Nesmí však omezovat provoz v zabezpečeném 

subjektu. [5, 8, 22] 

4.2 Mechanické zábranné systémy 

Jedná se o nejstarší a nejzákladnější způsob zabezpečení. Není sice nepřekonatelný, 

ale zvyšuje náročnost na nástroje a na čas, kterých je třeba, aby byl umoţněn přístup k aktivu. 

Tato kategorie se dále dělí podle zón na: 

 obvodová ochrana (někdy označovaná jako perimetrická ochrana), 

 plášťová ochrana (někdy označovaná jako objektová ochrana), 

 prostorová ochrana, 

 předmětová ochrana. 

 [7, 8 , 22] 

4.2.1 Obvodová ochrana 

Zajišťuje ochranu venkovních prostor a objektů u hranice pozemku. Do této kategorie 

spadají ploty, podhrabové překáţky, vrcholové zábrany, vstupy a vjezdy a jiné vstupní 

jednotky. Obvodová ochrana se zabývá i tzv. perimetrii, coţ je obor řešící vnější prostor 

u rozsáhlých pozemků. [5, 8, 22] 

4.2.2 Plášťová ochrana 

Zajišťuje, aby nedošlo k nepovolanému vstupu do objektu. Dělí se do dvou kategorií a 

to: stavební prvky budov a otvorové výplně. Stavebními prvky budov jsou zdi, stěny, stropy, 

střechy i podlahy. Otvorové výplně jsou dveře, zárubně, uzamykací systémy (dveřní kování,  

dveřní zámek, cylindrické vloţky, visací zámky a petlice, přídavné zámky), okna  

(bezpečnostní skla, bezpečnostní ochranné fólie), mříţe, rolety, ţaluzie. [5, 8, 22] 
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4.2.3 Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana chrání vnitřní prostory zabezpečovaného objektu. U mechanických 

zábranných systémů se tato kategorie někdy neuvádí. 

4.2.4 Předmětová ochrana 

Řeší ochranu jednotlivých předmětů. Musí zaručit bezpečné uloţení střeţeného aktiva. 

Mohou být pevně připojené k aktivu, pevně spojeny s budovou nebo naopak přenosné. Jedná 

se o komorové trezory, ohnivzdorné trezory, skříňové trezory, účelové trezory, ocelové a 

kartotéční skříně, příruční pokladničky, komerční úschovné objekty. [5, 8, 22] 

4.3 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Tato kategorie zabezpečení prochází velice rychlým vývojem, proto se její účinnost 

neustále zvyšuje, ale také se stává dostupnější, díky klesající ceně. Principem těchto systému 

je zachycení určité fyzikální změny ve střeţeném prostředí a zpracovat ji na signál, který po 

odeslání vyvolá reakci tohoto systému. Nevýhodou u těchto systémů je výskyt 

falešných poplachů, coţ je signalizace narušení ochrany, i kdyţ k němu ve skutečnosti 

nedošlo. Falešný poplach můţe vyvolat třeba nahodilá aktivace tísňového hlásiče, odezva 

čidel na jiný stav neţ na takový, který má být zjišťován, vadná funkce nebo porucha, chyba 

obsluhujícího člověka. 

Prvky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů se člení do čtyř zón, tak 

jako mechanické zábranné systémy. Avšak jsou ještě doplněné o další nezbytné části, které 

jsou pro jejich funkci nezbytné: 

 prvky obvodové ochrany (pasivní čidla obvodové ochrany, aktivní čidla obvodové 

ochrany), 

 prvky plášťové ochrany (čidla kontaktní, čidla destrukční, čidla 

destrukčních projevů, čidla tlaková akustická tzv. infrazvuková, čidla bariérová), 

 prvky prostorové ochrany (čidla pohybu), 

 prvky předmětové ochrany (kontaktní čidla, kapacitní čidla, tlaková akustická 

čidla, bariérová čidla, trezorová čidla, čidla na ochranu uměleckých předmětů), 

 ústředny elektronických zabezpečovacích systémů, 

 dohledové a poplachové přijímací centrum (dříve pult centralizované ochrany). 
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[8, 34] 

5 Popis distribuce vody, úpravny vody a vodních zdrojů 

Pro pochopení funkce a významnosti řešených objektů, bude v této kapitole nejprve 

stručně popsán celý systém od získávání surové vody, aţ po distribuci k obyvatelstvu. V další 

části potom bude samostatně a podrobněji rozepsána vlastní úpravna vody a zdroje surové 

vody, která je do úpravny následně přiváděna. 

5.1 Vodovodní síť 

Pitná voda je pro obyvatelstvo nepostradatelná. S postupem vývoje civilizace, byla 

čím dál snadněji dostupná, díky nejrůznějším systémům získávání a dopravy vody. V dnešní 

době tvoří tyto systémy sloţitý soubor mnoha prvků a technologií. Ty jsou stručně popsány 

v odstavcích níţe. Pro přehlednost je připojeno jednoduché schéma na obrázku číslo 1 (zdroje 

jsou označeny písmeny). 

 

Obrázek č. 1 : Schéma distribuce vody 
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5.1.1 Zdroje pitné vody 

Voda pro úpravu na vodu pitnou (surová voda), se získává z přírodních zdrojů. Tyto 

zdroje mohou být povrchové a podzemní. Veškeré zdroje zásobující tuto konkrétní úpravnu 

jsou zdroje podzemní vody. Podle vodního zákona, patří tyto zdroje do I. ochranného pásma a 

proto je vstup a vjezd do okolí zdrojů zakázán. V terénu jsou ochranná pásma I. stupně 

ohraničena drátěným oplocením s výstraţnými tabulemi. 

Zdroje jsou tvořeny primárně vrty. Z vrtů je voda získávána dvěma způsoby: buďto 

pomocí ponorného čerpadla (viz obr. č. 2), nebo vytéká samovolně díky podtlaku v čerpacím 

potrubí (násoskový systém). Tento podtlak je udrţován pomocí speciální tlakové nádoby a 

v případě jeho poklesu se spustí čerpadlo, které opět poţadovanou hodnotu podtlaku vytvoří 

(viz obr. č. 3). Takovému čerpadlu se říká vývěva. Další svádění vody (jímání) a její 

distribuce na úpravnu, je u kaţdého zdroje individuální. Jednotlivé zdroje pro úpravnu vody 

budou rozvedeny podrobněji níţe v samostatné kapitole. 

 

Obrázek č. 2: Ponorné čerpadlo do vrtu [29] 

Obrázek č. 3 : Násoskový systém 
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5.1.2 Úpravna vody 

Úpravna vody sloţí k úpravě surové vody na pitnou vodu, která se dále distribuuje 

vodovodní sítí aţ k obyvatelstvu. Podrobnější popis technologie úpravy a vlastní úpravy bude 

rozveden níţe v kapitole věnované přímo úpravně. 

5.1.3 Vodojemy 

Vodojemy slouţí pro uskladnění pitné vody. Podle funkce se dají dělit na vodojemy 

zásobní (akumulační), hlavní, přerušovací (pásmový) a vyrovnávací. 

Akumulační vodojemy zásobují konkrétní oblasti (spotřebiště) pitnou vodou. Jsou 

plněny, pokud je výtok do spotřebiště menší neţ přítok. Naopak je akumulační vodojem 

vyprazdňován, pokud je přítok do vodojemu menší neţ spotřeba vody ve spotřebišti. [36] 

Hlavní vodojem se pouţívá u velkých skupinových vodovodů. Dovede ovládat tlak a 

objem všech podřízených vodojemu na trase vodovodu. [36] 

Pásmový vodojem se pouţívá, pokud existuje velký výškový rozdíl mezi nejvyšším 

odběrným místem spotřebiště a nejniţším odběrným místem. Výškový rozdíl bývá více neţ 

60m nebo 70m. Proto musí být tlak, vzniklý výškovým rozdílem, přerušen. Přerušením, 

pomocí vodojemu se vytvoří druhé tlakové pásmo. [36] 

Vyrovnávací vodojem se pouţívá, pokud koncové větve vodovodního řadu nemají 

poţadovaný tlak. Umisťují se blízko koncových větví vodovodu. Při ztrátě tlaku v soustavě, 

vznikajícímu při velkém odběru vody, vytéká voda proti vodě ze zásobního vodojemu a v celé 

soustavě je tak poţadovaný tlak. [36] 

Vlastními vodojemy se práce, ani analýzy, dále nezabývají, proto tato kapitola nebude 

více rozvedena. 

5.1.4 Vodovody 

Vodovody slouţí k distribuci pitné vody mezi jednotlivými prvky vodovodní sítě, 

nebo k distribuci vody k obyvatelstvu. Vodovody jsou tvořeny potrubími a ovládacími, 

monitorovacími a obsluţnými armaturami a prvky. 
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5.2 Popis zdrojů surové vody 

Jak jiţ bylo zmíněno dříve, zdroje pro úpravnu vody jsou pouze podzemní. Zdrojů 

(jímacích území) pro úpravnu je celkem 8. 

Zdroj A leţí za nedalekou vesnicí, nedaleko ţeleznice. Perimetr měří přibliţně 1 km. 

Pozemek se zdrojem je zatravněný a částečně zarostlý po obvodu stromy a porostem.  

Dostupný je po odbočce na polní cestě, tato cesta dále pokračuje k zahrádkářské kolonii, řece 

aţ k malému přístavu. 

Zdroj A je prvním ze souborů tří zdrojů, kdy surová voda je čerpána ze zdroje A přes 

zdroj B do zdroje C, odkud teprve míří na úpravnu. Jímací území zdroje A má celkem 9 vrtů, 

ze kterých je voda vysávána podtlakem vţdy po třech vrtech. 

  

Obrázek č. 4 : okolí zdroje A [9] 

Obrázek č. 5 : pohled na jeden z vrtů zdroje A s přilehlým okolím 

Zdroj B se nachází na okraji jiné nedaleké vesnice nedaleko vlakové zastávky. Zdroj 

se nachází na poměrně rozsáhlém travnatém oploceném pozemku. Dostupnost je zajištěna 

místní komunikací, případně po ţeleznici. 

Zdroj B je druhým zdrojem v posloupnosti, kdy je surová voda čerpána z tří pramenišť 

dohromady. Má celkem 8 vrtů, z toho 6 je s ponorným čerpadlem a 2 s násoskovým 

systémem. Součástí jímacího území je opět jímací studna. 
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Obrázek č. 6 : okolí zdroje B [10] 

Obrázek č. 7 : pohled do jímací studny zdroje B 

Zdroj C je v oblasti nacházející se za městem nedalo dálnice. Nachází se na poměrně 

rozsáhlém oploceném pozemku se sadem stromů. Je dostupný po polní cestě. V sadě se 

nachází soukromý včelín (soukromník má smlouvu s provozovatelem zdroje). 

Zdroj C má celkem 8 jímacích studní. Jímací území má dvě části. Tento zdroj je 

posledním zdrojem v dříve zmíněné posloupnosti. Tedy přes tento zdroj je čerpána surová 

voda ze zdroje B, do kterého je jiţ přivedena voda ze zdroje A, a spolu s vodou ze zdroje C 

jde voda na úpravnu vody. 

  

Obrázek č. 8 : Okolí zdroje C [11] 

Obrázek č. 9 : Pohled na jímací území zdroje C 

Zdroj D je nejrozlehlejší svým jímacím územím. Perimetr měří přibliţně 4,3 km. 

Nachází se asi 200m severně od menší vesnice (přibliţně 900 obyvatel). V bezprostředním 

okolí se nacházejí ze všech stran pole. Na východě vede ve vzdálenosti 70m od perimetru 

silnice. Zdroj je dobře viditelný a identifikovatelný díky vodojemu, který je jeho součástí.  



14 

 

Zdroj D je také specifický oproti zbylým zdrojům, tím, ţe surová voda se chloruje 

přímo v místě jímání a na úpravně se přimíchává do akumulační nádrţe, bez dalších úprav. 

Voda je z 10 studní jímána násoskou do akumulační studny. Poté projde chlorováním a je 

čerpána do druhé studny. Přibliţně 25% vody je čerpáno do vodojemu, pro zásobování 

přilehlých obcí a zbylých 75% je čerpáno na úpravnu. 

  

  

Obrázek č. 10 : Okolí zdroje D [12] 

Obrázek č. 11 : Vodojem + akumulační studny zdroje D 

Zdroje A, B a C jsou velmi významné pro zásobování pitnou vodou. Jsou kvalitní a 

vydatné. 

Zdroj E se nachází přímo ve městě, kde se nachází i úpravna. Přesněji na jeho okraji,  

v zahrádkářské osadě a jako součást podzámecké zahrady. V osadě se však začínají objevovat 

i rodinné domy. Příjezd do jímacího území zajišťuje jedna z vedlejších ulic. Na severu za 

perimetrem sousedí s jímacím územím zatopená bývalá pískovna, na severovýchodě protéká 

řeka s mostem a produktovodem. Podél těchto dvou oblastí vede ţeleznice. V části s mostem 

se nachází i loděnice pro návštěvníky zahrady a rekreanty. V místě sběrné studny byla 

původní úpravna vody, neţ byla roku 1978 postavena současná úpravna. Z tohoto důvodu je 

orientace v technologii zdroje sloţitá a nestandardní, coţ je z hlediska bezpečnosti výhodou. 
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Přibliţně polovina jímacího území je zatravněná, druhá polovina tvoří sad a mokřad. Nachází 

se zde celkem 8 jímacích studní. Některé vrty jsou i ve veřejně přístupném parku. Voda 

z tohoto vrtu je velmi kvalitní. Z jímacích studní je voda přiváděna pomocí násosky do 

budovy čerpací stanice, odkud míří na úpravnu.   

  

Obrázek č. 12 : Okolí zdroje E [13] 

Obrázek č. 13 : Loděnice za perimetrem jímacího území E 

Zdroj F se nachází na území lesa. Toto území je součástí ÚSES (územní systém 

ekologické stability). Přístup je zajištěn po lesní cestě (uzavřená závorou), která odbočuje 

z místní komunikace. V okruhu ve vzdálenosti 1,5 – 2 km se nachází 5 obcí, jedno město 

s přibliţně 5 000 obyvateli a okresní město, kde se nachází i úpravna vody. Jiţně kolem lesa 

vede místní komunikace. Právě po této komunikaci je zajištěn příjezd na lesní cestu ke zdroji. 

Přibliţně 700m západně se nachází zemědělské druţstvo a severovýchodně v bezprostřední 

vzdálenosti od lesa se nachází několik hospodářských budov a rodinných domů. Jímací území 

zahrnuje celkem 5 vrtů s ponornými čerpadly. Z těchto vrtů je voda čerpána do sací jímky, 

odkud je dále čerpána na úpravnu. Tento zdroj není moc vydatný, avšak voda je kvalitní, 

proto je zdroj vyuţíván na maximální kapacitu. [1] 

  

Obrázek č. 14 : zdroj F [14] 
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Obrázek č. 15 : Budova se sací jímkou 

Zdroj G se nachází v bezprostřední vzdálenosti malé samostatně leţící části města 

s přibliţným počtem obyvatel 200. Ke zdroji je přístup po panelové cestě vedoucí z této části 

města. Jiţně a západně se nacházejí lesy. Severně pole a východně se nacházejí domy na 

okraji zmiňované části města. Jímací území má 3 vrty s ponornými čerpadly a sací jímkou. 

Charakterem je podobná jako zdroj F. 

  

Obrázek č. 16 : Okolí zdroje G [15] 

Obrázek č. 17 : Zdroj G 

Zdroj H je nejvydatnější jímací území, avšak na úkor kvality. Ve vodě je cítit 

sirovodík, proto je třeba její před úprava přímo v místě prameniště. Neţádoucí zápach je 

z vody uvolňován pomocí provzdušňování (viz. obr. č. 18 ). Kvůli niţší kvalitě surové vody je 

tento zdroj vyuţíván, na co moţná nejmenší kapacitu. Na druhou stranu svojí vydatností tvoří 

velmi slušnou zálohu pro nouzový případ, pokud by nebylo moţné dodávat a nahrazovat 

surovou vodu z jiných pramenišť. 

Zdroj H se nachází asi půl kilometru jihozápadně od města s přibliţně 6,5 tisíci 

obyvatel. V přibliţně stejné vzdálenosti od budovy zdroje jiţně leţí jezero, které vzniklo 

těţbou štěrkopísků. Prameniště má celkem tři části (viz obr. č. 19), ve kterých se 

nacházejí celkem 8 studní s ponorným čerpadlem. Voda z těchto studní je svedena do sběrné 

studny, odkud je čerpána na úpravnu. V bezprostředním okolí zdroje se nachází pole a menší 

zahrádkářská kolonie. Příjezd je zajištěn po polní cestě vedoucí z města k okraji uměle 

vytvořeného jezera. 
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Obrázek č. 18 : Provzdušňování zdroje H [16] 

Obrázek č. 19 : Okolí zdroje H 

Ne všechny vrty se však nacházejí za perimetrem jímacího území, proto je k nim 

umoţněn volný přístup. Na kaţdém jímacím území se nachází transformátor, který napájí 

čerpadla a veškeré zařízení kolem zdrojů. Jednotlivé zdroje mají dle platného vodoprávního 

povolení tuto průměrnou vydatnost: 

Prameniště A, B a C 30 – 50 l/s (30 – 50 l/s) 

Prameniště E 20 – 35 l/s (20 – 36 l/s) 

Prameniště D 35 – 55 l/s (30 – 35 l/s) 

Prameniště F 10 – 15 l/s (10 – 15 l/s) 

Prameniště G 15 – 35 l/s (15 – 35 l/s) 

Prameniště H 20 – 80 l/s (10 l/s)  

[38] 

V závorce je uvedena přibliţná hodnota skutečného průtoku, který je vyuţíván při 

běţném provozu. Velikost odběru z jednotlivých pramenišť se odvíjí podle potřeb, aby bylo 

dosaţeno nejvyšší kvality surové vody a tím pádem i sníţení nákladů a nároků na úpravu na 

vodu pitnou. O kvalitě surové vody rozhoduje například tvrdost, obsah látek, ale i barva a 

zápach. Pro představu se níţe nachází schéma s jednotlivými zdroji a úpravnou (pod 

písmenkem U) 
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Obrázek č. 20 : Rozmístění zdrojů a úpravny vody[17] 

5.3 Popis úpravny vody 

V letech 2012-2013 proběhla na úpravně celková rekonstrukce, která zahrnovala jak 

inovaci vlastní technologie úpravy vody, tak rekonstrukci a modernizaci budovy. Během 

rekonstrukce bylo investováno i do celkového zabezpečení budovy. [27] 

  

Obrázek č. 21 : Úpravna před rekonstrukcí [2] 

Obrázek č. 22 : Úpravna po rekonstrukci 

Úpravna funguje jíţ od roku 1978, kdy se k úpravě vody před rekonstrukcí pouţívalo 

v prvním stupni mechanické aerace, která se prováděla na horizontálních provzdušňovacích 



19 

 

zařízeních Bubla. V další fázi se voda upravovala alkalizací hydrátem vápenatým. Tyto 

technologie byly nahrazeny modernějšími a méně náročnými, který budou blíţe popsány níţe. 

5.2.1 Umístění 

Úpravna se nachází na výjezdu z města, nedaleko nájezdu na dálnici. Tím je zajištěna i 

její dostupnost. V nejbliţším okolí úpravnu ze dvou stran obklopuje pole, z třetí strany (od 

vjezdu) menší sad a z poslední, čtvrté, strany se nachází zahrádkářská kolonie. 

 

Obrázek č. 23 : Poloha úpravny vody [18] 

 

5.2.2 Popis technologie úpravy pitné vody 

Surová voda z jednotlivých pramenišť je přiváděna na úpravnu. Podle charakteru 

prameniště se pak surová voda zapojí do dané fáze úpravy. 

V první fázi dochází k směšování surové vody s plynným ozonem. Poté voda odtéká 

do reakční nádrţe, kde ozon reaguje s ţeleznatými a manganatými ionty obsaţenými ve vodě. 

Právě tito ionty je třeba z vody odstranit. Do této fáze je přiváděna voda z pramenišť A, B, C, 

F, G a H. [27] 
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Obrázek č. 24 : Přítok surové vody do technologie 

  

Obrázek č. 25 : Ozononozační zařízení 

Obrázek č. 26 : Část reakční nádrže 

V dalších fázích úpravy dochází k separaci neţádoucích sloţek z upravované vody. 

V této fázi jiţ musí být voda bez zbytku ozonu a je přiváděna do otevřené sekce pomalého 

míchání s volnou otevřenou hladinou. Tato sekce je dvou komorová, přičemţ komory jsou 

odděleny nornou stěnou s kruhovými otvory. Otvory slouţí k tomu, aby docházelo k  míchání 

vody v obou komorách. Míchání zajišťují pádlové míchadla v horizontálním uspořádání. [27] 

Jedná se o první separační stupeň, kde nejprve v sekci flokulace probíhá tvorba 

mikrovloček polyhydrátů ţeleza a manganu. Odtud voda plynule pomalu přejde do druhé 

sekce k sedimentaci, v níţ dochází k usazování vytvořených vloček na dně sedimentačních 

nádrţí.  Usazené vločky (tzv. sedimentační kal) na dně nádrţí, jsou průběţně přesouvány 

shrabovacími lištami řetězového dopravníku, aby bylo moţné je následně jednorázově 

odpustit do zahušťovacích nádrţí. Tento první stupeň tvoří dvě paralelní linky. [27] 
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Obrázek č. 27 : Sedimentační nádrže 

Obrázek č. 28 : Sedimentační nádrže (opačný pohled) 

Voda následně odtéká do druhého separačního stupně. V druhém stupni je voda 

prohnána přes otevřené pískové rychlofiltry. Filtry jsou čtyři a celkově jde o nerezový 

drenáţní systém Triton. Vlastní filtry se perou kombinovaným způsobem pomocí pracího 

vzduchu a prací vody. Přičemţ prací vzduch je dodáván pracím dmýchadlem umístěným ve 

strojovně. Prací voda je čerpána do drenáţního systému filtrů pracími čerpadly umístěnými 

rovněţ ve strojovně úpravny vody. Voda z filtrů je dále odváděna na aerační věţe, kde 

dochází k odvětrání oxidu uhličitého z jiţ upravené vody. Úprava aerací také zlepšuje 

vlastnosti vody jako je barva, zákal, průhlednost, pach, teplota. [27] 

Do této fáze úpravy se napojuje surová voda ze zdroje E.  

  

Obrázek č. 29 : Pískové rychlofiltry Triton 

Obrázek č. 30 : Aerační věže 
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Na závěr je voda hygienicky zabezpečena dávkováním plynného chlóru. Voda po 

závěrečné úpravě odtéká do jednokomorové akumulační nádrţe (objem 2400 m
3
). Z 

akumulační nádrţe je pak upravená voda čerpána do řídícího vodojemu mimo areál úpravny.  

Do procesu úpravy se nezapojuje jedině voda ze zdroje D. Ta se míchá s jiţ upravenou 

vodou v akumulační nádrţi. Voda z tohoto zdroje je chlorována jiţ v oblasti jímacího území. 

Schéma celého procesu je zobrazeno na obrázku č 37. [27] 

  

Obrázek č. 31 : Dávkování chlóru 

Obrázek č. 32 : Chlorování 

  

Obrázek č. 33 : Budova akumulace 

Obrázek č. 34 : Akumulační nádrž 
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Samostatnou část tvoří kalové hospodářství, které se nezapojuje do procesu úpravy 

vody, ale slouţí k zpracování výše zmíněného sedimentačního kalu a vody z praní 

rychlofiltrů. Tvoří jej celkem tři odsazovací nádrţe. První dvě slouţí k vyčistění prací vody 

z rychlofiltrů od zbytků kalu pomocí dmýchání a usazení (odsazení). A třetí odsazovací nádrţ 

odsazuje kalovou vodu z prvních dvou a také k odkalování sedimentačních nádrţí. 

Výsledkem je potom kalová voda a usazený kal. Kalové hospodářství se nachází v samostatné 

jednopatrové budově v areálu úpravny. [27] 

  

Obrázek č. 35 : Dno kalové nádrže 

Obrázek č. 36 : Budova kalového hospodářství v pozadí [27] 

 

Obrázek č. 37 : Schéma technologie úpravy [27]  
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6 Vhodné látky pro útok na úpravnu vody a zdroje 

Výběr vhodné látky pro kontaminaci vody je ovlivněn podle účelu, který pachatel 

sleduje. Zásadní roli hraje, zda jde „pouze“ o vyřazení zdroje a hmotné školy nebo jestli je 

záměrem ohroţení ţivotů, psychiky a zdraví obyvatelstva. K ohroţení obyvatelstva můţe 

dojít skrytě, nebo záměrně viditelně, jako součást výhruţky a vyvolání šoku. Je třeba brát 

v poraz i potřebnou koncentraci škodlivé látky nejen podle objemu otravované nádrţe, ale i 

místa, kde je látka aplikována. Pokud by byl otráven přímo zdroj, je třeba počítat s ředěním 

vodou s ostatních zdrojů nebo určitou prodlevou, neţ látka doputuje aţ do vodovodů, 

případně s technologií čištění a dezinfekcí vody. 

Pro tyto účely můţou být zneuţity takzvané CBRNE látky. Jedná se o látky, které 

mohou ohrozit zdraví a ţivoty lidí. CBRNE je zkratka skládající se z počátečních písmen 

jednotlivých skupin látek, tedy: chemické (C), biologické (B), radioaktivní (R), nukleární (N) 

a explosivní (E). [31] 

Smyslem při zneuţití nebezpečných chemických látek je působit na člověka dráţdivě 

nebo toxicky. Asi nejznámější pouţiti takovýchto látek, je ve válkách, nejčastěji ve formě 

bojových plynů jako je například yperit nebo chlor. Pro účely kontaminace vody se však 

plyny nehodí, proto je třeba hledat kapalné nebo látky nebo pevné látky (ideálně ve formě 

prášků). Důleţitým faktorem je i hydrolýza, tedy reakce látky s vodou. Jako účinné v tomto 

případně můţou být například sarin a jiné organické fosforové otravné látky, hydrochloridy 

dusíkových yperitů, estery kyseliny fluoroctové a některé psychoaktivní látky nebo alkaloidy. 

Je to proto, ţe jejich úplná hydrolýza trvá velmi dlouho, třeba i několik týdnů a tím i 

k vyřazení zdroje. Za zmínku stojí i kyanid. Tato látka byla pouţita například pro hrozbu 

útokem na zdroj pitné vody v roce 2003. [3, 24]  

Další chemickou látkou, která stojí za zmínku, je chlór. Pro otrávení vody není příliš 

vhodný, jelikoţ by cestou vodovodem došlo k jeho značnému vyprchání a i při byť zvýšené, 

nikoli však příliš škodlivé koncentraci, značně zapáchá a neumoţňuje tedy pozření. Pouţívá 

se však pro úpravu vody a proto se nacházejí jeho zásoby přímo v budově úpravny. V případě 

napadení objektu a výhruţky, je chlór moţné zneuţít jako otravného plynu. Pro tento účel byl 

pouţit například v květnu roku 1915 Němci proti ruským vojákům u Bolimova. [28, 31, 33, 

42] 
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Biologické látky bývají nazývány „jadernými zbraněmi chudých“. Je to díky relativně 

snadné dostupnosti a vysoké účinnosti. Jiţ několik stovek let bylo vyuţíváno biologických 

látek pro kontaminaci území protivníka. Spory baterií dokáţou vydrţet zakonzervované i 

několik měsíců či let. Pro kontaminaci vody se nabízí hned několik variant jako je třeba 

asijská cholera, mor, botulismus nebo antrax. Například při správné aplikaci botulotoxinu, by 

bez dalších opatření mohlo do 24 hodin umřít aţ 95% konzumentů kontaminované vody. [32, 

35]  

 

Obrázek č. 38 : Vnější účinky antraxu po 4, 6 a 10 dnech [32] 

Kontaminace radioaktivníma látkami by byla vhodná díky tomu, ţe běţně se hladina 

radioaktivity v pitné vodě neměří. Navíc by došlo k dlouhodobému zamoření zdroje. Účinnou 

látkou by bylo například polonium. Pouţití nukleárních zbraní je vysoce nepravděpodobné. 

Zneuţití explozivních látek je poměrně běţné. V případě hrozby bomby v budově 

úpravny by došlo k ohroţení nejen ţivotů a zdraví zaměstnanců, ale i těţce nahraditelné 

technologie. 

Tím, ţe zdroje jsou podzemní a úpravna vody není závislá pouze na jednom zdroji, je 

reálné ohroţení ţivotů obyvatelstva značně nepravděpodobné. Naštěstí nejsou veřejně 

k dispozici ţádné výsledky výzkumů nebo pokusů, jaké koncentrace a jaké látky, by způsobili 

usmrcení značného mnoţství obyvatelstva. V případě napadení zdrojů (nikoli vodojemů) a 

úpravny, by bylo třeba opravdu značných technických a toxikologických znalostí, pro zjištění 

správného minimálního mnoţství, pro poţadovaný výsledek. Některé biologické látky, by 

byly zneškodněný chlórem nebo ozonizací. Spíše neţ reálné riziko, představuje nebezpečí 

psychologický moment útoku. Stačí i pokud by koncentrace škodlivé látky mohla ohroţovat 

citlivé skupiny obyvatelstva jako jsou děti nebo důchodci. Psychický dopad na obyvatelstvo 

by byl značný. Lidé by se báli vodu z veřejného vodovodu pít, čímţ by značně ohrozili 
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nejenom příjmy podniku provozující vodovod, ale pravděpodobně i logistický kolaps 

balených vod a podobně.  



27 

 

7 Analýza prvků v systému rozvodu pitné vody 

Pro účinné návrhy proti útoku na rozvody pitné vody je třeba nejprve vytipovat 

nejzranitelnější prvky rozvodu pitné vody. V této části práce bude provedena analýza, který 

prvek je pro případný útok pro pachatele nejvýhodnější. Do analýzy jsou zahrnuty zdroje, 

vodovody od zdrojů k úpravně a jednotlivé části vlastní úpravny, které byly popsány 

v kapitole výš. 

Důleţitým faktorem při hodnocení, je přístupnost k volné hladině. Volná hladina 

umoţňuje nejjednodušší způsob, jak dopravit nebezpečnou látku do pitné vody. Volné hladiny 

se vyskytují u vrtů s podtlakovým sáním, u akumulačních nádrţí a na úpravně vody. 

7.1 Analýza CARVER 

Analýza CARVER slouţí pro výběr nejvhodnějšího cíle podle daných kriterií. Tyto 

kritéria jsou kritičnost, přístupnost, obnovitelnost, zranitelnost, vliv na obyvatelstvo a 

rozpoznatelnost. Vznikla během války ve Vietnamu a na rozdíl od jiných metod hodnotí cíl 

z pohledu útočníka, nikoli obránce. [21, 30, 40] 

V následující části jsou popsány jednotlivé faktory podrobněji: nejprve obecně a 

následně vztaţené konkrétně na daný útok na distribuci pitné vody. 

Kritičnost (Criticality) – hodnotí význam pro celý systém. Cíl je kritický, pokud jeho 

zničení nebo poškození má značný dopad na výkon celého systému. [28, 40] 

V případně zdrojů surové vody  a úpravny to znamená, jaký má prvek podíl na celkové 

dodávce pitné vody obyvatelstvu a jak moc by byl nahraditelný v případě jeho napadení. 

Přístupnost (Accessibility) – ukazuje jak obtíţně, by bylo cíle dosaţeno, ať uţ fyzicky 

nebo poţárem. Přístupnost závisí na schopnosti vniknutí/opuštění objektu, přeţití a úniku 

útočníka, na obtíţnosti na cestě k / od cíle a na nutnosti překonání překáţek k cíli útočníkem. 

[28, 40] 

Konkrétně v tomto případě posuzuje přístupnost k celému objektu (místní 

komunikace, lesní cesta, vzdálenost od obydlených oblastí, čas a prostředek potřebný 

k dopravě k objektu z obydlených nebo veřejně frekventovaných míst atd.), dále také 

prostředky, které je třeba překonat, aby se útočník dostal k výše zmíněným volným hladinám.  
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Obnovitelnost (Recuperability) - měří čas, který je potřeba k nahrazení, opravě nebo 

překlenutí poškozeného nebo zničeného cíle. Obnovitelnost závisí například na dostupných 

zdrojích (ekonomických, materiálních, moţnosti transportu) nebo na dostupnosti náhradních 

dílů. [28, 40] 

V případě vodních zdrojů se obnovitelnost posuzuje podle velikosti zdroje a 

schopnosti jeho regenerace. Zdroj by bylo třeba vypustit, případně vyčistit zasaţené části, a 

znovu napustit a provést potřebné testy na nezávadnost. 

Zranitelnost (Vulnerability) – vyjadřuje míru znalostí a prostředků potřebných pro 

úspěšné napadení cíle. [28, 40] 

Zranitelnost vodních zdrojů a úpravny závisí na tom, zda, kolik a kde se nacházejí 

volné vodní hladiny. Pak závisí také na tom, jaké jsou třeba znalosti, aby byly tyto hladiny 

nalezeny a aby útok na tyto hladiny měl potřebný účinek například vzhledem k jejich 

postavení v systému distribuce pitné vody. 

Vliv na obyvatelstvo (Effect on Population) – tento faktor zohledňuje dopad na 

veřejnost a účinnost v případně útoku na cíl. [28, 40] 

Do vlivu na obyvatelstvo je vhledem k útoku zahnut nejen podíl, jakým se vodní zdroj 

nebo úpravna podílejí na dodávce pitné vody, ale také psychologický moment. Tedy 

pravděpodobnou reakci obyvatel, co se týká důvěry v nezávadnost vody, mediální zájem, 

moţnosti utajení před veřejností nebo šok způsobený vlastním útokem. 

Rozpoznatelnost (Recognizability) – tento faktor ukazuje do jaké míry můţe být cíl 

rozpoznán, za nejrůznějších povětrnostních světelných nebo sezónních podmínek, aniţ by 

došlo k záměně. To ovlivňuje velikost cíle, jeho sloţitost, moţnost jej rozeznat podle určitých 

znaků nebo kolik je třeba například technických znalostí nebo informací pro jeho identifikaci. 

[28, 40] 

Úpravna vody je poznatelná velice snadno díky její poloze na hlavním tahu z města a 

také díky výrazné fasádě budovy s identifikujícím nápisem. V případě napadení úpravny je 

plocha volných hladin v budově tak veliká, ţe by pravděpodobně k záměně dojít nemohlo. U 

vodních zdrojů je rozpoznatelnost uţ značně ztíţená. U vlastních vrtů laik můţe mít problém 

rozeznat mezi vrtem s ponorným čerpadlem a vrtem s podtlakovým potrubím, navíc ne 

všechny vrty jsou v provozu a napojeny na distribuci pitné vody. Dalším problémem je vrt 
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vůbec najít v terénu bez jakýchkoli informací o jeho přibliţné poloze a případně jej nezaměnit 

například za drenáţní systém. U zdrojů je také moţnost napadení například akumulačních 

nádrţí. Ty jsou rozeznatelné snadněji, jelikoţ se nacházejí v menší stavbě. Avšak je třeba se 

do budovy nejdříve dostat a občas i vynaloţit trochu úsilí, pro nalezení volné hladiny. Ne 

kaţdá volná hladina však můţe ohrozit pitnou vodu, proto je občas potřeba i určitá znalost. 

Jímací území jsou označeny pouze cedulkou s informací o ochranném pásmu, provozovateli a 

plotem. 

   

Obrázek č. 39 : Informační cedulka u zdroje 

Obrázek č. 40 : Vrt 

7.1.1 Analýza CARVER zdrojů, potrubí a úpravny celkově 

Analýza vytypovává nejvýhodnější cíle pro útok z celkového hlediska. Zahrnuje 

zdroje surové vody, potrubí pro rozvod této vody mezi jednotlivými prvky a úpravnu vody. 

 

 C A R V E R Součet ∑  

Zdroj A 2 3 3 4 2 3 17  

Zdroj B 3 4 3 3 3 3 19  

Zdroj C 4 3 4 4 3 3 21  

Zdroj D 4 4 3 3 5 4 23 ! 

Zdroj E 4 5 3 3 4 3 22  
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Zdroj F 4 2 2 3 4 1 16  

Zdroj G 3 2 2 3 3 2 15  

Zdroj H 4 2 3 3 2 3 17  

úpravna 5 5 5 4 5 5 29 ! 

potrubí 5 2 3 2 4 1 14  

 

Z analýzy je patrné, ţe ze zdrojů je pravděpodobným cílem útoku zdroj D, avšak 

celkově nejvýhodnějším prvkem pro útok je úpravna vody. Důvodem je například jednoduchá 

rozpoznatelnost, snadná dostupnost k objektu a především kritičnost pro celý systém 

distribuce pitné vody. Proto bude v následující kapitole provedena analýza CARVER znovu 

pro podrobnější rozbor vlastní úpravny. 

7.2 Analýza částí technologie vybraného zdroje 

Pro efektivní návrh na zlepšení prevence proti útoku na zdroj, je třeba opět vytipovat 

nejzranitelnější a nejpravděpodobnější prvek, proti kterému by byl případný útok veden. Pro 

tento účel bude pouţit diagram příčin a následků (Ishikawa diagram), někdy nazývaný jako 

„diagram rybí kosti“. Tento diagram rozdělí zdroj na jednotlivé části a ke kaţdé přiřadí 

primární příčiny jejich moţného výpadku nebo ohroţení. V další části bude opět vyuţito 

analýzy CARVER pro jednotlivé prvky. Tentokrát budou hodnoty u jednotlivých prvků 

přiřazovány na základě příčin získaných z diagramu příčin a následků. 
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Diagram příčin a následků pro zdroj D  
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Analýza CARVER částí technologie vybraného zdroje 

 C A R V E R Součet ∑  

Studna s upravenou vodou 5 4 3 3 5 4 24 ! 

Akumulační nádrţ 5 3 3 2 5 3 21  

Obvodová ochrana 2 5 2 5 1 4 19  

Strojovna 5 3 4 3 5 3 23  

Chlorování 3 3 3 3 4 3 19  

Vodojem 4 3 3 2 5 5 22  

 

Z analýzy CARVER vyšla jako nejpravděpodobnější cíl útoku studna s upravenou 

vodou. Důvodem je především kritičnost tohoto prvku a přímý vliv na obyvatelstvo, ať uţ 

jako jednoho z největších zdrojů pro úpravnu vody, nebo jako přímý zdroj pro přilehlou 

vesnici. 

 

7.1.3 Analýza částí technologie úpravny pitné vody 

Jak jiţ bylo zmíněno v předchozí kapitole, úpravna je nejpravděpodobnějším cílem 

potenciálního útoku. Pro efektivní návrh proti útoku je třeba dále vytipovat přesněji, na kterou 

část úpravny by mohl útok směřovat. Pro tento účel bude opět pouţit diagram příčin a 

následků a analýza CARVER, stejně jako u zdroje surové vody, tentokrát ale pro jednotlivé 

prvky úpravny vody.  
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Diagram příčin a následků pro úpravnu vody 
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Analýza CARVER částí technologie úpravny vody 

 C A R V E R Součet ∑  

Přítok  5 4 2 5 5 4 25 ! 

Reakční nádrţ 4 3 5 2 4 3 21  

Flotace 4 3 3 4 4 4 22  

Sedimentace  4 3 3 4 4 5 23  

Filtrování  4 3 4 4 4 4 23  

Akumulační nádrţ 5 4 3 4 5 3 24  

Chlorování  3 2 2 3 3 2 15  

Ozonizace  3 2 5 2 3 2 17  

Dispečink  5 4 3 3 5 3 23  

 

Analýza CARVER vychází pro hodně částí technologie velmi podobně. To je 

způsobeno především kritičností většiny prvků technologie, dále shodným umístěním v jedné 

hale a také podobným charakterem některých prvků (nádrţe). I přesto, jako 

nejpravděpodobnější a nejvýhodnější se jeví jako cíl přítok přímo v hale úpravny vody. Oproti 

nádrţím, které mají dvě paralelní linky, je totiţ přítok jedinečný. 
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8 Analýza zabezpečení vytipování slabých míst 

Díky nedávné rekonstrukci úpravny vody, bylo investováno značné mnoţství 

prostředků do zabezpečení. V případě úpravny je jedná o celkovou rekonstrukci, od výplně 

dveří a oken, oplocení, aţ po elektronické zabezpečení. V případě zdrojů bylo investováno do 

elektronického zabezpečení a do dveřních mříţí. 

8.1 Zabezpečení nejohroženějšího zdroje vody 

Jako nejpravděpodobnější cíl útoku ze zdrojů, vyšel z analýzy CARVER zdroj D. 

Jedná se o strategický, dobře rozpoznatelný zdroj, který dokonce neprochází technologií 

úpravny vody, ale přimíchává se aţ v akumulační nádrţi. Proto bude blíţe popsáno jeho 

zabezpečení a určena místa, kam by bylo moţné škodlivou látku aplikovat. 

Obvodová ochrana 

Jak jíţ bylo popsáno výše, jedná se o největší jímací území dané oblasti. Obvod plotu 

měří přibliţně 4,28 km. Kolem plotu se nachází z vnější strany pole, z vnitřní zatravněná 

plocha. Občas je u plotu zasazen osamocený strom.  Celý terén jímacího území je rovinatý. 

Převáţnou většinu povrchu pokrývá tráva, avšak na třech místech leţí menší husté lesíky.  

Plot je tvořen standardním pletivem, bez podhrabové překáţky, které drţí na 

betonových sloupcích (obrázek č. 42). V oplocení jsou čtyři kovové brány, které jsou 

zajištěny visacím zámkem (obrázek č. 43). Jedna brána slouţí jako hlavní, pro obsluhu 

jímacího zařízení a vodojemu, ostatní brány slouţí převáţně pro zemědělce, kteří na základě 

smlouvy provádějí sečení trávy v jímacím území. Jednotlivé brány jsou vyznačeny na obrázku 

č. 41 níţe. Hlavní vstup se nachází na jihu a navazuje přímo na místní komunikaci, vedoucí 

z vesnice. Druhá brána se nachází také z jiţní strany, asi 500m východně od hlavní brány. 

Brána navazuje na polní cestu, která se napojuje po necelých 300m metrech opět na místní 

komunikaci. Třetí brána se nachází severovýchodně. V tomto úseku vede podél perimetru 

další polní cesta, která navazuje na rychlostní silnici. Rychlostní silnice následně napojuje na 

dálnici. Z této rychlostní silnice, je vodojem zdroje D dobře viditelný. Poslední brána se 

nachází na severu. K této bráně vedou spíše vyjeţděné koleje, od zemědělských strojů. Na 

jímacím území není stála obsluha. Obsluha jezdí pouze podle potřeby kvůli údrţbě, obsluze a 

kontrole zdroje. Nejbliţší okolí zdroje D bylo jiţ popsáno výše, v hromadném popise zdrojů. 

Pro zpřesnění je uveden obrázek č. 41.  
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Obrázek č. 41 : Situační plánek jímacího území D a okolí, s vyznačenými bránami (modrá: hlavní 

brána, fialová: vedlejší brány)[19] 

  

Obrázek č. 42 : Oplocení kolem zdroje D 

Obrázek č. 43 : Kovová brána hlavního vstupu 

Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana se týká na jímacím území D čtyř objektů a vlastních vrtů. Vrty jsou 

zajištěny betonovou konstrukcí, která je funkční součástí vrtu. Obsluţný otvor, zakrývá 

ţelezný čtvercový poklop (obrázek č. 44). Poklop má dva masivní panty s čepem, čep však 

není zajištěn proti vysunutí, nebo jej jistí pouze drobná závlačka. Proti neoprávněnému 
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otevření je poklop zamčen visacím zámkem. Dalším objektem jsou dvě studny (obrázek 

č. 45): násosková studna a studna s upravenou vodou. Násosková studna slouţí k jímání vody 

z vrtů, z této studny je voda čerpána k desinfekci chlórem a míří do druhé studny, odkud je 

čerpána do vodojemu a pak na úpravnu. Na studni s upravenou vodou, jsou stejné poklopy, 

jako na vrtech, ale bez visacího zámku. Místo něj jsou instalovány ocelové pruty (obrázek č. 

46). Proti vysunutí je chrání visací zámek. Druhým objektem je malá budova s láhvemi 

chlóru, třetím objektem je strojovna, která zajišťuje čerpání vody a posledním objektem je 

vlastní vodojem. Okna strojovny jsou zajištěny mříţí. Okenní mříţ je zapuštěna ve čtyřech 

místech přímo do zdiva. Okna jsou běţná, plastová, bez bezpečnostní třídy. Dveře strojovny 

jsou také plastové se závěsnými panty. Vodojem chrání kovové dveře se závěsnými panty. 

Před dveřmi se nachází mříţ. Dveřní mříţ je ukotvena do zdiva šrouby s osmihrannou hlavou 

(obrázek č. 47). Proti neoprávněnému otevření je na mříţi visací zámek, který chrání kus 

kovu (obrázek č. 47). Na všech dveřích je instalován magnetický kontakt (obrázek č. 47), 

který přenáší informaci o otevření dveří na dispečink na úpravně.  

  

Obrázek č. 44 : Poklop na vrtu 

Obrázek č. 45 : Studny 
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Obrázek č. 46 : Poklopy s ocelovými pruty 

Obrázek č. 47 : Magnetický kontakt + dveře do vodojemu 

K narušení objektu v dohledné době nedošlo, pouze k neoprávněnému vstupu na 

pozemek, kdy si mladiství krátily cestu. U zdrojů F a G  však byly ukradeny kovové poklopy 

a bylo třeba preventivně tyto zdroje odstavit, neţ byla prokázána jejich nezávadnost. Od té 

doby jsou poklopy postupně nahrazovány za plastové. 

Prostorová ochrana 

Prostory objektů jsou střeţeny fotopastmi. Jedná se o fotopasti s infračerveným 

přisvícením a v ochranném obalu, proti rozbití. Fotopasti spouští pasivní infračervené 

detektory, na které jsou napojeny. Snímek je odesílán na dispečink úpravny vody a ukládán 

k pozdějšímu prohlíţení. 
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Předmětová ochrana 

Ochrana vody jako takové je dána spíše technologií, kdy vše je v uzavřeném systému a 

volné hladiny se vyskytují minimálně. U všech technologií je ale třeba provádět údrţbu. 

K tomu slouţí nejrůznější obsluţné otvory, které je nezbytné řádně zabezpečit  

Reţimová ochrana a fyzická ostraha 

Reţimovou ochranu představuje i ochranné pásmo, které stanovuje vodní zákon. Do I. 

stupně ochranného pásna je zakázán vstup i vjezd a je vymezeno plotem jímacího území. 

Dalším prvkem reţimové ochrany je dispečink na úpravně, kde slouţí nepřetrţitá sluţba, 

v podobě zaměstnance. Na dispečink jsou odesílána veškerá data o zabezpečení i o provozu. 

Celý zdroj je řízen dálkově a v případě potřeby, je moţné jej ovládat z úpravny. 

8.2 Slabá místa zabezpečení nejohroženějšího zdroje vody 

Ţádné zabezpečení není nepřekonatelné, záleţí pouze na potřebném času a 

prostředcích. A kaţdý systém, je silný, jako jeho nejslabší článek. 

Obvodová ochrana 

Oplocení jímacího území D je značně zastaralé. Jeho překonání je moţné i pouhým 

přelezením.  

Plášťová ochrana 

Čepy pantů na poklopech vrtů, jsou nedostatečně zajištěny proti vysunutí z pantů. 

V případě neoprávněné manipulace s poklopem, je tato skutečnost zjištěna aţ při nejbliţším 

příjezdu obsluhy. 

Mříţe na dveřích jsou ukotveny do zdí pomocí šroubů s šestihrannou hlavou, kterou 

by bylo moţné klíčem uvolnit. Veškeré dveře a mříţe mají panty z vnější strany objektu a tím 

jsou zranitelnější. 

Reţimová ochrana a fyzická ostraha 

Na dispečinku je v noci pouze jediný člověk. Pokud by z jakéhokoli důvodu tento 

člověk selhal, je dispečink bez dozoru. 
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8.3 Zabezpečení úpravny vody 

Jako nejvýhodnější cíl vyšla z analýzy CARVER úpravna vody. Je nepostradatelná 

z hlediska dodávky pitné vody přibliţně pro 105 000 obyvatel. Úpravna je dobře viditelná, 

dobře rozpoznatelná, v určité dny probíhají prohlídky pro veřejnost a sbíhá se zde voda ze 

všech pramenišť. Pro efektivní návrh bezpečnostních opatření, je třeba nejdříve popsat její 

zabezpečení a slabá místa v něm. 

Obvodová ochrana 

Oplocení kolem úpravny vody měří přibliţně 545 m. Jiţně, asi 100m, od úpravny 

začíná okresní město, které úpravna z větší části zásobuje pitnou vodou. Mezi začátkem města 

a úpravnou se nachází pole, menší zahrádkářská kolonie a parkoviště pro úpravnu.  Západně 

od úpravny se nachází rozsáhlé pole, které asi po 640m narušuje jen malý lesík. Do půl 

kilometru severně od úpravny vede hlavní dálniční tah v České republice. Na tu to dálnici 

navazuje nájezd silnice druhé třídy, která protíná celé město. Mezi dálnicí a úpravnou leţí 

sklad a firma dodávající kabeláţ a následně, další zahrádkářská kolonie. Východně od 

úpravny, podél oplocení, ve vzdálenosti přibliţně deseti metrů, vede jiţ zmíněná silnice druhé 

třídy. Za silnicí se nachází asi 200m dalšího pole, na které navazuje opět zahrádkářská 

kolonie. Kolem budov úpravny vody se nachází asfaltová plocha. Kolem oplocení se nachází 

pro změnu travnatá plocha, kde ze strany od silnice roste pár jehličnanů a bříz. [26] 
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Obrázek č. 48 : Perimetr úpravny vody s přilehlým okolím [20] 

Oplocení tvoří dva druhy plotů. První se skládá z panelů z pozinkovaných drátů 

upevněných na sloupcích s podezdívkou a podhrabovou překáţkou (viz obrázek č. 49). Tento 

druh plotu se nachází na straně u silnice a asi do půlky na stranách od parkoviště a od dálnice. 

Zbytek oplocení tvoří klasické pletivo, které je upevněno na kovových sloupcích (viz obrázek 

č. 50). V oplocení jsou dvě brány. Hlavní se nachází ze strany od parkoviště: brána je 

ovládaná dálkově, buď z dispečinku úpravny, nebo dálkovými ovladači. Brána je tvořená 

pojízdným kovovým pozinkovaným rámem, ten vyplňují svislé tyče (viz obrázek č. 51). 

Vedle hlavní brány je čtečka přístupových karet a hlasový komunikátor se zvonkem na 

dispečink, laboratoře a řídící středisko. Dále také branka pro pěší, také s dálkovým 

odemykáním. Vedlejší brána se nachází ze strany od pole. Skládá se z kovového rámu 

vyplněného pletivem, rám je zavěšen na dvou závěsech a zajištěn řetězem s visacím zámkem 

(viz obrázek č. 52). 
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Obrázek č. 49 : Plot s podezdívkou 

Obrázek č. 50 : Plot z pletiva 

  

Obrázek č. 51 : Hlavní brána 

Obrázek č. 52 : Vedlejší brána 

Plášťová ochrana 

V areálu úpravny vody se nachází tři budovy. Hlavní budova, kalové hospodářství a 

budova akumulace. 

Budova akumulace má pouze jeden vchod. Tento vchod je zajištěn plastovými dveřmi 

s magnetickým kontaktem. Dále jsou v plášti budovy i dvě menší plastová okna. 

Budova kalového hospodářství má dvě části: vlastní kalové hospodářství a 5 garáţí. 

Garáţe jsou stavebně oddělené od kalového hospodářství, a i kdyţ je jedná o jednu místnost, 

kaţdé parkovací místo má vlastní vjezd s magnetickým kontaktem a stropním bezkontaktním 

detektorem tříštění skla. Do prostor kalového hospodářství vede jeden vchod. Plastové dveře 
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jsou opět hlídány magnetickým kontaktem. Budova má 17 platových oken s magnetickými 

kontakty. Proti kaţdému oknu je navíc instalován stropní bezkontaktní detektor tříštění skla.  

Hlavní budova má několik částí a dvě patra. V prvním patře se nachází rozvodna se 

strojovnou, dispečink se zázemím, kanceláře, chodba, prostor s nádrţemi pro sedimentaci a 

filtraci a s ozonizací, dávkování a sklady. V druhém patře jsou laboratoře a pokračují zde 

prostory sedimentačních nádrţí s filtrací. Budova má 11 vchodů z venkovního prostoru (viz 

obrázek č. 53). Hlavní vchod se nachází ze severní strany, jedná se o plastové prosklené dveře 

hlídané stropním detektorem tříštění skla. Vedle dveří se opět nachází čtečka přístupových 

karet a hlasový komunikátor. Zbytek venkovních dveří opět zabezpečují magnetické kontakty.  

Výjimku tvoří zadní dveře u sedimentačních nádrţí (jejich zabezpečení je řešeno prostorovou 

ochranou). Venkovní dveře jsou tvořeny nejrůznějšími materiály: od plechových dveří, přes 

plastové, prosklené aţ po výsuvné rolety. Prosklené dveře jsou navíc zajištěny bezkontaktním 

detektorem tříštění skla. Hlavní budova úpravny má nepočítaně oken. Okna jsou plastová se 

skleněnou výplní. Kaţdé je zajištěno magnetickým kontaktem a stropním bezkontaktním 

detektorem tříštění skla. 

 

Obrázek č. 53 : Půdorys přízemí úpravny vody s vyznačenými vchody (šipky)[37] 

 

Co se týká dveří uvnitř hlavní budovy, ty jsou elektronicky zajištěny jen některé. Jsou 

to dveře mezi strojovnou a chodbou, některé dveře ve skladu a dveře vedoucí do prostor 

sedimentačních nádrţí. 
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Areál úpravny hlídá navíc 9 online kamer se záznamem. Kamery mají i funkci nočního 

vidění. Záznam je přenášen na dispečink úpravny. První kamera zabírá hlavní bránu. Druhá 

akumulační nádrţ. Třetí západní část úpravny. Čtvrtá garáţe. Pátá severní stranu úpravny. 

Šestá příjezd k hlavní budově. Sedmá stěnu hlavní budovy směrem od silnice a kalové 

hospodářství. Osmá jiţní stranu úpravny a devátá strojovnu a budovu akumulační nádrţe. 

Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana je na úpravně řešena pohybovými detektory. V budově 

akumulační nádrţe se nacházejí dva: kaţdý v jedné místnosti. V budově kalového 

hospodářství se nachází pouze jediné pohybové čidlo a to hned ve vstupní místnosti. 

Prostory hlavní budovy jsou také střeţeny pohybovými čidly. Doplňují mezery 

v plášťové ochraně a chrání většinu prostor. Jedná se o prostory chodeb, kanceláří, laboratoří 

a sedimentačních nádrţí s filtracemi. Kamery dohlíţejí na celý prostor sedimentačních nádrţí, 

filtrace a ozonizace. 

Reţimová ochrana 

Přes den na úpravnu chodí zaměstnanci do práce. Jedná se o zaměstnance pracující na 

úpravně, mající na starosti zdroje a zaměstnanci laboratoří. Soukromá vozidla se parkují před 

areálem úpravny na parkovišti. Přístup do úpravny je řešen klíčem a přístupovou kartou. Na 

dispečinku úpravny vody je nepřetrţitý dohled v podobě jednoho zaměstnance. Během 

odchodu zaměstnanců jsou postupně elektronicky zabezpečovaný jednotlivé části budovy. 

Přes noc je budova elektronicky zabezpečena a obsluha dispečinku zabezpečení vypíná pouze 

během kontrolních obchůzek budovy. Přes noc obsluha dispečinku ven nevychází. 

Přes den také probíhají kontroly jakosti pitné vody v rozsahu daném vyhláškou 

zmíněnou v kapitole o právních předpisech.  

 

8.4 Slabá místa zabezpečení úpravny vody 

Budovy úpravny vody jsou z hlediska elektronického zabezpečení chráněny aţ velice 

pečlivě. Slabší zabezpečení se týká mechanických zábranných systémů. Především oplocení 

z pletiva je bez větších problémů překonatelné. Dále venkovní dveře mají ve většině případů 

dveřní závěsy umístěné z vnější strany budovy a tím jsou i zranitelnější. Dveře ani okna 
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nejsou zabezpečeny ţádným nadstandardním zařízením proti jejich překonání. Není 

zabezpečen přístup na poţární ţebřík na budovách, a tím pádem je i umoţněn volný pohyb po 

střechách. Jistou nevýhodou můţe i být pouze jeden zaměstnanec na dispečinku během noci. 
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9 Opatření proti útoku na úpravnu vody a její zdroje 

I po rekonstrukci úpravny vody se stále, v případě mimořádné události, nacházejí 

v zabezpečení jisté rezervy a prostor pro zlepšení. 

9.1 Návrhy pro zlepšení 

Na základě předchozí analýzy budou následně navrţeny případné návrhy na zlepšení 

zabezpečení zdroje D a úpravny vody. 

9.1.1 Návrhy pro zdroj D 

Jako nejohroţenější se jeví akumulační studna s upravenou vodou. Mechanické 

zabezpečení je celkem uspokojivé, avšak v případě jeho narušení nebude tento fakt včas 

zaznamenán. Proto by bylo vhodné instalovat na poklopy studny elektronické zabezpečení, 

pro včasnou detekci narušení. 

Co se týká celkového zabezpečení zdroje, nejhodnější by byla rekonstrukce celého 

oplocení jímacího území. V případě levnější varianty, alespoň instalace vrcholové zábrany 

proti přelezení oplocení. Instalace například otřesových čidel na oplocení by byla nevhodná 

kvůli pohybu zvěře. Dále by bylo vhodné zajištění čepů na poklopech vrtů zdroje a případné 

elektronické zabezpečení poklopů. Při případné rekonstrukci, by bylo vhodné i zváţit instalaci 

vstupních dveří tak, aby dveřní závěsy se nacházely uvnitř budov (nikoli vně) a tím byly i 

méně zranitelné. Případné mříţe by se poté instalovali dovnitř budov. Také by bylo vhodné 

lepší zapuštění mříţí do zdí budov a zajištění proti případnému odšroubování. 

9.1.2 Návrhy pro úpravnu vody 

Tak jako u zdroje by bylo vhodné zlepšit především pletivové oplocení kolem úpravny 

vody, případně instalovat vrcholovou zábranu. Dále opět se nachází většina dveřních závěsů 

vně budov. Hlavním problémem však je nepřipravenost na případný útok. V noci se nachází 

na dispečinku pouze jeden člověk. Vhodnou variantou by byli alespoň dva lidé nebo instalace 

panického tlačítka, pro případ mimořádné události. Jako minimum bych doporučila 

pravidelné školení a nácvik zaměstnanců, proti případnému útoku. Seznámit je s moţnými 

riziky a postupy a prozkoušet koordinaci s dalšíma sloţkami (například vedení města, sloţky 

IZS atd.). Dalším návrhem pro okamţitou kontrolu nezávadnosti pitné vody, by bylo 

akvárium s ţivými organismy (například vranka obecná nebo lipan podhorní), které by bylo 
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napojeno na výstup z úpravny vody.  V případě kontaminace pitné vody, by organismy na 

změnu reagovali. 

9.2 Analýza stromu poruchových stavů 

Pro výběr vhodné varianty, je třeba zjistit moţné elementární příčiny úspěšného útoku. 

K tomu poslouţí analýza stromu poruchových stavů (FTA). Výsledný strom poruch 

znázorňuje logické vztahy mezi vrcholovou událostí (top event) a jejími potencionálními 

příčinami. 

Analýza stromu poruchových stavů: 
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Diagram FTA převedený na mnoţiny: 

 

Vyjádření vrcholové události jako logické kombinace elementárních jevu pomocí Booleovské 

logické funkce: 

G0 = G1 + G2 

G0 = (G3 + G4 ) + (A + B + C) 

G0 = [(G + H)+ (D + E + F)] + (A + B + C) 

G0 = G + H + D + E + F + A + B + C 

G0 = G + H + D + E + F + A + B + C 

Minimální kritické řezy: 

MKR = {G} + {H} + {D} + {E} + {F} + {A} + {B} + {C} 

Minimální kritické řezy vyjadřují kombinace minimálního počtu elementárních příčin, 

které zapříčiní vznik vrcholové události. V tomto případě můţe kaţdá příčina sama o osobě 

zapříčinit vznik vrcholové události. Avšak lidský faktor, se hodností pravděpodobnostně jako 

více chybující, neţ mechanické prvky systému. I vhledem k většímu počtu elementárních 

příčin, by se tedy dal povaţovat lidský faktor za nejpravděpodobnější příčinu vniku vrcholové 

události. [4, 25] 
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Vyhodnocení: 

Jako nejpravděpodobnější příčinou úspěšného útoku vychází lidský faktor. Proto by se 

měl klást důraz na školení a prověřování zaměstnanců, zajištění jejich pokud moţno, co 

nejlepší kondice, aby nedošlo k pochybení. Řešením pro sníţení rizika úspěšného útoku, by 

byl návrh pro zavedení dvou zaměstnanců na noční směně, případně levnější varianta, školení 

obsluhy pro případ útoku nebo pouhého nahlášení útoku. 
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10 Závěr 

Výsledkem práce bylo zjištění, ţe nejohroţenější ze systému rozvodu pitné vody od 

zdrojů po úpravnu, je vlastní úpravna a následně zdroj D. Následně byla opět pouţita analýza 

CARVER v kombinaci s Ishikawa diagramem, aby byla zjištěna konkrétní část technologie, 

proti které by mohl být útok veden. Analýzy ukázali, ţe v případě úpravny by se jednalo o 

přítok a v případě zdroje D o akumulační studnu s upravenou vodou. Na základě těchto 

výsledků, byla popsána slabá místa zabezpečení. Byly zjištěny nedostatky především 

v mechanických zábranných prostředcích a reţimové ochraně. Proto byla navrţena moţná 

řešení a na základě analýzy stromu poruchových stavů, vybrána varianta se sníţením rizika u 

lidského faktoru. Návrhem bylo navýšení počtu zaměstnanců na dispečinku v noční směně, 

nebo instalace panického tlačítka, nebo alespoň proškolení a nácvik se zaměstnanci v případě 

potencionálního útoku. Pořadí návrhů je odstupňované podle finanční náročnosti. 

S výsledky práce bude seznámena firma, kde práce vznikala. 
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Seznam zkratek 

aj. – a jiné 

tzv. – takzvaný 



57 

 

Seznam obrázků 

Obrázek č. 1 : Schéma distribuce vody 

Obrázek č. 2: Ponorné čerpadlo do vrtu 

Obrázek č. 3 : Násoskový systém 

Obrázek č. 4 : okolí zdroje A 

Obrázek č. 5 : pohled na jeden z vrtů zdroje A s přilehlým okolím 

Obrázek č. 6 : okolí zdroje B 

Obrázek č. 7 : pohled do jímací studny zdroje B 

Obrázek č. 8 : Okolí zdroje C 

Obrázek č. 9 : Pohled na jímací území zdroje C 

Obrázek č. 10 : Okolí zdroje D 

Obrázek č. 11 : Vodojem + akumulační studny zdroje D 

Obrázek č. 12 : Okolí zdroje E 

Obrázek č. 13 : Loděnice za perimetrem jímacího území E 

Obrázek č. 14 : zdroj F 

Obrázek č. 15 : Budova se sací jímkou 

Obrázek č. 16 : Okolí zdroje G 

Obrázek č. 17 : Zdroj G 

Obrázek č. 18 : Provzdušňování zdroje H 

Obrázek č. 19 : Okolí zdroje H 

Obrázek č. 20 : Rozmístění zdrojů a úpravny vody 

Obrázek č. 21 : Úpravna před rekonstrukcí [2] 

Obrázek č. 22 : Úpravna po rekonstrukci 

Obrázek č. 23 : Poloha úpravny vody 

Obrázek č. 24 : Přítok surové vody do technologie 



58 

 

Obrázek č. 25 : Ozononozační zařízení 

Obrázek č. 26 : Část reakční nádrţe 

Obrázek č. 27 : Sedimentační nádrţe 

Obrázek č. 28 : Sedimentační nádrţe (opačný pohled) 

Obrázek č. 29 : Pískové rychlofiltry Triton 

Obrázek č. 30 : Aerační věţe 

Obrázek č. 31 : Dávkování chlóru 

Obrázek č. 32 : Chlorování 

Obrázek č. 33 : Budova akumulace 

Obrázek č. 34 : Akumulační nádrţ 

Obrázek č. 35 : Dno kalové nádrţe 

Obrázek č. 36 : Budova kalového hospodářství v pozadí 

Obrázek č. 37 : Schéma technologie úpravy 

Obrázek č. 38 : Vnější účinky antraxu po 4, 6 a 10 dnech 

Obrázek č. 39 : Informační cedulka u zdroje 

Obrázek č. 40 : Vrt 

Obrázek č. 41 : Situační plánek jímacího území D a okolí, s vyznačenými bránami (modrá: 

hlavní brána, fialová: vedlejší brány) 

Obrázek č. 42 : Oplocení kolem zdroje D 

Obrázek č. 43 : Kovová brána hlavního vstupu 

Obrázek č. 44 : Poklop na vrtu 

Obrázek č. 45 : Studny 

Obrázek č. 46 : Poklopy s ocelovými pruty 

Obrázek č. 47 : Magnetický kontakt + dveře do vodojemu 

Obrázek č. 48 : Perimetr úpravny vody s přilehlým okolím 



59 

 

Obrázek č. 49 : Plot s podezdívkou 

Obrázek č. 50 : Plot z pletiva 

Obrázek č. 51 : Hlavní brána 

Obrázek č. 52 : Vedlejší brána 

Obrázek č. 53 : Půdorys přízemí úpravny vody s vyznačenými vchody (šipky) 

 

 


