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ANOTACE 

AXMAN, M.  Snížení rizika vyřazení veřejných vodovodů z provozu při vzniku mimořádné 

události. Ostrava 2010. 102 s. 

 Diplomová práce si klade za cíl poukázat na problematiku zajištění dodávky pitné 

vody. Specifikovat jednotlivá místa technicko-provozního charakteru při provozování 

veřejných vodovodů a poukázat na jejich silné a slabé stránky.  

Dalším cílem práce je určení rizik, která mohou vést k vyřazení veřejných 

vodovodů za mimořádných situací z činnosti; dále pak určit možnosti ohrožení danými 

riziky, poukázat na možné způsoby eliminace těchto rizik a navrhnout opatření a řešení 

dané situace.  

Poslední kapitola práce je zaměřena na řešení ekonomických aspektů v rámci 

provozování veřejných vodovodů a jejich návratnost. V neposlední řadě, také možnosti 

systémového řízení krizových situací. 
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AXMAN, M.  Reduction in Risk of Putting Public Water Mains Out of Operation in the 

Case of Extraordinary Event. Ostrava 2010. 102 s.  

The main aim of this thesis is to point out on the questions of security of drinking 

water. The next goal is to specify particular place of technical functional character in water 

supply industry and to show the pros and cons of it. 

Other goal of the thesis is to define any risks, which cause that the public water 

supply can be out of order in case of unexpected events. To define all the possibilities of 

danger connected with the risks mentioned above. 

The thesis wants to propose some kinds of elimination of the risks and also to 

propose the way of solving the situation. 

The last chapter of the thesis is focused on solution of economic aspects within 

public water supply and its rent ability. Last but not least, is focused on possibilities of the 

direction of crisis situation.  

 

Key words:   water, public water mains and canalization, risk, extraordinary event, water 

distribution, water accumulation; 
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Úvod 
Voda je nezbytná pro existenci života, pro zdraví růst a vývoj všech živých 

organismů, a také neoddělitelnou složkou vývoje života na Zemi. Voda je nepostradatelnou 

součástí pro život a proto se svět snaží zajistit všem, aby měli právo na čistou pitnou vodu, 

což bohužel zatím není ve všech zemích světa zajištěno. Převážně země třetího světa 

nemají dostatek kvalitní pitné vody a jsou tak sužovány mnoha nemocemi, které nelze 

vymýtit bez nezávadné pitné vody. Velký průmyslový rozvoj v předchozích stoletích 

zapříčinil nedostatek pitné vody i ve vyspělých státech. Z tohoto důvodu se začaly hledat 

jak nové zdroje, tak nové způsoby úpravy a distribuce pitné vody. Množství vypouštěných 

odpadních vod omezovalo schopnost přírody plnit svoji samočisticí roli, a tím zajistit 

čistotu vody. Vývoj chemického průmyslu vedl k vypouštění nebezpečných chemických 

látek a přípravků, a vzniku havárií, které nepředstavitelně ohrožují životní prostředí 

i zdraví a samotnou existenci člověka.  

V první části diplomové práce jsem rozvedl problematiku vody a její význam pro 

lidstvo. Shrnul jsem historický vývoj vodárenských soustav, které jsou dle mého názoru 

jedním ze základních principů k pochopení, jak docházelo postupem času ke změnám 

ve vodním hospodářství. Jaký vliv na jeho rozvoj či úpadek měla politická a ekonomická 

situace státu či společnosti. Nastínil jsem způsoby jímání, úpravy a distribuce surové 

i pitné vody, za účelem přiblížit možnosti, jak vodu získávat, ale také přiblížit možné 

rizika, která při této činnosti mohou nastat. Bez pochopení způsobu základních principů 

ve vodárenství nelze důkladně a správně odhalit rizika, které zde mohou hrozit.  

Poukázal jsem na význam a možnosti legislativního rámce české republiky a také 

na možnosti analyzování a vyhodnocování rizik, které hrozí při provozování veřejných 

vodovodů.  

Cílem diplomové práce je poukázat na slabá a silná místa vodárenského systému, 

která jsou uvedena v kapitole „Rizika při provozování veřejných vodovodů“. Rizika jsou 

vyhledávána při samotném provozování, a to od zdrojů pitné vody, jeho jímání 

až po distribuci ke spotřebiteli. Nastiňuje nejzásadnější problémy, které v současnosti trápí 

a budou trápit vodárenské společnosti bez rozdílu. Návrh na opatření eliminace daných 

rizik je pouze okrajově specifikován, jelikož každé konkrétní zařízení a situace vyžaduje 

speciální způsob řešení. Možností jak vyřešit konkrétní riziko je celá řada, ale vždy je 

důležitá eliminace rizika a jeho přijatelnost s ekonomickým hlediskem. Můžeme vytvořit 
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téměř stoprocentní zařízení s bezporuchovým systémem, ale náklady na vybudování budou 

tak vysoké, že situaci nelze pak ekonomicky zvládnout.  

V neposlední řadě jsou řešena ekonomická hlediska některých navržených 

nápravných opatření, která jsou důležitým ukazatelem pro jejich realizaci. Před každým 

investičním krokem je důležité, aby společnost měla důkladnou analýzu návratnosti 

a vypracovanou technickou rozvahu realizace zařízení a použité technologie.  

Doufám, že tato diplomová práce přispěje ke zvýšení zájmu o tuto problematiku 

a bude ji věnována vyšší pozornost. Zdrojů na Zemi ubývá. Naše zdroje pitné vody jsou 

omezené a proto musíme více dbát o jejich ochranu. Na druhou stranu je nutné 

připomenout, že v globálním světě hrozí dnes a denně nebezpečí teroristického útoku.  

I na tato rizika jsem poukázal a navrhnul jsem opatření na jejich řešení a nastínil řešení 

mimořádných událostí a systém krizového řízení.  
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jsou systémově zaznamenávány a upozorňuje na rizika vznikající při realizaci a stavbě 
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z veřejných vodovodů. V posledních kapitolách je řešena problematika ztrát vody, jejich 
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krizových plánů  a řízení krizových situací. 
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V knize autoři rozvíjejí a blíže specifikují problematiku vodárenství od spotřeby 

vody až po dopravu ke spotřebiteli. Popisují principy jímacích zařízení. Úpravu vody 

rozvádějí do jednotlivých způsobů, ať už chemických, mechanických nebo jejich 

kombinací. Popisují možnosti zdravotního zabezpečení vody a její odželezování nebo 

odmanganování. Dále se věnují možnostem dopravy vody a druhům používaných trub. 

V poslední kapitole je řešena akumulace vody ve vodojemech. 

 

KOLEKTIV AUTORŮ. Rizika ve vodním hospodářství 2007. Sborník příspěvků.  

Brno: ECON publishing s.r.o., 2007. 1. vyd. 542s. ISBN 978-80-86433-43-1. 

 Sborník konference s mezinárodní účastí je průřezem všech rizikových situacích, 

které jsou v současnosti řešeny významnými, a to nejen českými projekty. Neřeší probatiku 

rizikových situací dopodrobna jelikož nejsou všechny projekty v poslední fázi řešení. 

Sborník slouží pouze jako orientační povrchové zasvěcení do problematiky rizik ve 

vodárenství. 

 

Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),  

ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon stanovuje práva a povinnosti při nakládání s vodami (povrchovými 

i podzemními vodami) a jejich hospodárné využívání. Dále stanovuje ochranu vodních 

poměrů, zdrojů, vodních děl a toků.  
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Použité zkratky 
 

ČOV Čistička odpadních vod 

ČS Čerpací stanice 

ČSN Česká státní norma 

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

HZS Hasičský záchranný sbor 

MU Mimořádná událost 

MZe Ministerstvo zemědělství 

NCHLaP Nebezpečné chemické látky a přípravky 

PE Polyethylen 

PVC Polvinylchlorid 

ÚV Úpravna vody 

VaK Vodovody a kanalizace 

VaK Přerov Vodovody a kanalizace Přerov a.s. 

VDJ Vodojem 
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1 Voda 

1.1 Význam vody 

Význam vody v přírodě nespočívá jen v jejím kapacitním množství a kvalitě, ale 

také v přenosu energie a látek obsaženém v jejím oběhovém cyklu. Voda vždy patřila 

k bohatství národa či kmenů. Je jedním ze základních činitelů životního prostředí. 

Technický, populační a ekonomický boom přinesl značné množství negativních faktorů 

a několikanásobně urychlil čerpání našeho bohatství, kterého si příliš nevážíme. 

Zhoršování kvality surové vody se děje v celém světě, a tím pádem se stává globálním 

problémem lidstva. Na druhou stranu musíme říci, že věda pokročila dál a některé látky 

obsažené ve vodě nám nikdy nevadily, ale nyní se domníváme, že jsou škodlivé. 

V několika oblastech světa je tato komodita přídělovým systémem korigována, ale i v naší 

republice se již setkáváme s omezeními, například v teplých letních měsících, kdy dochází 

k omezování spotřeby. Lidé na vesnicích, kteří mají vlastní studny již během několika let 

přišli zhruba o desítky sloupců vody ve svých studnách, a to nejen v letních měsících.  

Proto hospodaření s vodou surovou i pitnou nabývá globálního významu, nejenom 

spotřeba, ale i její další zpracování je důležitou a neoddělitelnou součástí ochrany našich 

zdrojů. Jestliže u výroby vody podzemních zdrojů můžeme dostatečně zabezpečit primární 

využití a její zprostředkování, tak významným problémem je výroba pitné vody 

z povrchových zdrojů. V době krize (mimořádné události) roste potřeba pitné vody, jelikož 

všechny dostupné zdroje mohou být významným způsobem zasaženy. Proto základním 

problémem je zvládnutí těchto krizových situací popřípadě krizových stavů. Dokonalá 

znalost hydraulických parametrů distribuční sítě, reálné možnosti nejen v oblasti 

klasického provozování, ale i v případech vzniku mimořádné události, popřípadě za snížení 

množství realizované vody v distribuční síti. 

Hospodaření s vodou se na území dnešní České republiky formuluje po celá staletí. 

V počátcích osídlování českých zemí docházelo k regulaci vodních toků a odvodňování 

bažin a močálů, a zřizování rybníků. Ochrana území před mimořádnou událostí nebo 

událostmi spočívala ve vytváření retenčních nádrží. Rostoucí nároky na množství 

využívané vody přiměly distributory k výstavbě akumulačních nádrží a stále 

intenzivnějšímu využívání přirozených zásob podzemních vod.  

Nejvýznamnějším uživatelským systémem vodního hospodářství je v České 

republice i ve vyspělém světe zásobování pitnou vodou veřejnými vodovody s následným 
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odváděním odpadních vod a čištěním odpadní vod z urbanistických center veřejnými 

kanalizacemi. 

 

1.1.1 Pitná voda a svět 

Organizace spojených národů se zavázala na summitu tisíciletí v roce 2000 k plnění 

tzv. „Rozvojových cílů tisíciletí“, které mají rozsáhlý plán k plnění těchto cílů. Cíle jsou 

specifikovány na tyto oblasti:  

o vymýcení extrémní chudoby a hladu; 

o dosažení základního všeobecného vzdělání pro všechny; 

o podpora rovnosti pohlaví a zlepšení postavení žen; 

o snížení dětské úmrtnosti, zlepšení zdravotní péče o matky; 

o potírání AIDS, malárie a jiných infekčních nemocí; 

o dosažení trvale udržitelného rozvoje životního prostředí a vytvoření 

globálního partnerství pro rozvoj. [1] 

 

Při mezinárodních diskuzích o hospodářských a sociálních otázkách se zřetelně 

projevuje, že bohaté i chudé země sdílející zájem o řešení problémů přesahují hranice 

jednotlivých států. Jedním cílem je také zajistit trvalou udržitelnost životního prostředí, 

které si klade za dílčí cíl zajistit snížení na polovinu podíl lidí, kteří nemají trvalý přístup 

k nezávadné pitné vodě. Důvodem je poznatek, že více jak jedna miliarda lidí na světě 

nemá přístup k pitné vodě. [1] 

 Jeden z osmi lidí na světě nemá přístup k nezávadné pitné vodě. V zemích třetího 

světa mnohé ženy a děti ve venkovských oblastech, tráví denně hodiny cesty za vodou 

z nejistých zdrojů (potoky, kalné  studny apod.). Ve městech je cena vody velmi vysoká, 

ale ani zde není záruka, že byla získána z kvalitních zdrojů. Voda, i špinavá, je jedinou 

alternativou pro obyvatelstvo, protože ji potřebují. [2] 

Evropské společenství vyhlásilo 6. května 1968 ve Štrasburku tzv. „Evropskou 

vodní chartu“. Dnes se o její základní teze opírají všechny vodárenské společnosti v České 

republice i v zahraničí (viz příloha č 1). [3]  
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1.2 Rozdělení vod 

Rozdělení vody můžeme provést podle mnoha kritérií (viz příloha č. 2), ale 

nejpoužívanějším systémem ve vodárenství je rozdělení vod podle hydrologie. Dělení je na 

vody podzemní, povrchové a srážkové vody.  

 

1.2.1 Podzemní vody 

„Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem 

v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se považují též vody 

protékající drenážními systémy a vody ve studních“ [4]  

Podle zákona o vodách lze vyvodit i závěry, že podzemními vodami jsou i vody protékající 

drenážemi, ačkoliv nejsou v přímém styku s horninami, jak je řečeno v zákoně. Vody ve 

studních, vrtech a v jiných obdobných technických částech jsou považovány za vody 

podzemní do doby, než vniknou do zařízení, které slouží k jejich odběru. Tedy do chvíle 

kdy jsou z podzemních vod odebrány. 

Podzemní vodou se označuje voda, kterou lze nalézt pod zemským povrchem – jak 

v nasycené, tak nenasycené zóně. Pro účely vodního hospodářství mluvíme o podzemních 

vodách v nasycené zóně. Její zásoby se doplňují pomocí průsaku atmosférických 

a povrchových vod (infiltrací), kondenzací vodních par v půdě, a kondenzací vodních par 

z magmatu. Horninové prostředí tvoří podmínky pro proudění podzemních vod nebo pro 

jejich akumulaci a významně ovlivňuje jejich chemické složení. Propustnost horninového 

prostředí lze rozčlenit na průlomové, puklinové a krasové. Můžeme také tyto vody ještě 

dělit podle hloubky na vody: 

o prosté mající obsah rozpuštěných minerálních látek pod 1g/l; 

o minerální, mající obsah rozpuštěných minerálních látek nad 1g/l. 

 

Složení podzemních vod může ovlivňovat celá řada faktorů, jako například přímé 

rozpouštění některých sloučenin ve vodě, výměna iontů (například vápník za sodík), 

biochemické procesy (respirace, mechanizace, nitrifikace apod.), infiltrace atmosférické 

nebo povrchové vody, obsahující často různé cizorodé látky (například pesticidy, 

uhlovodíky a jiné nebezpečné látky). Zvýšená koncentrace jednotlivých druhů dusíku 

může mít přímý důsledek k zvýšenému hnojení, fekálnímu znečištění půdy (průsaky 

apod.), popřípadě průsaku odpadních vod. 
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1.2.2 Povrchové vody 

„Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; 

tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami 

pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních.“ [5] 

Povrchovými vodami lze dle výkladu zákona brát vody ve vodních tocích, včetně 

vod ve vodních tocích uměle vzdutých pomocí jezů, přehrad a vod v rybnících. Dále také 

vody tekoucí po zemském povrchu ve formě dešťových srážek. K povrchovým vodám 

nutno přiřadit i vody vyskytující se v jezerech, tzv. „nebeských rybnících“,[6] to znamená 

v prohlubních na zemském povrchu bez odtoku vody, ve štěrkovištích a dále také vody 

v odstavených ramenech vodních toků. 

Kvalita vody v tekoucích recipientech kolísá nejenom po její délce, ale i šířce toku. 

U nádrží se mění kvalita vody v závislosti na hloubce, kde dochází k jímání vody. Obsah 

rozpuštěných látek se pohybuje v rozmezí od desítek až po stovky miligramů v litru. 

Kolísá také obsah rozpuštěného kyslíku, při deficitním stavu dochází k znečištění vody 

organickými látkami. Množství obsaženého dusíku ve vodě je dán zejména charakterem 

znečištění vod, které může být způsobeno odpadní vodou nebo zplachy ze zemědělsky 

využívaných lokalit.  

 

1.2.3 Srážkové vody 

Srážkové vody můžeme charakterizovat také jako atmosférické srážky, které jsou vodní 

kapky nebo ledové částice vzniklé následkem kondenzace nebo desublimace vodní páry 

v ovzduší. Jedná se tedy o veškerou atmosférickou vodu v kapalném nebo tuhém 

skupenství. Může také docházet k tomu, že některé srážky tzv. vypadávají z oblaků,  

ale nemusí dosahovat zemského povrchu a označujeme je jako virga (srážkové pruhy). [7] 

Složení srážkových vod je závislé na prostředí atmosféry kde dochází ke kontaktu 

této vody s různými chemickými látkami. Kvalita srážkové vody v tomto prostředí je 

významně ovlivněna znečištěním ovzduší. Na srážkové vody procházející zemskou 

atmosférou se váže CO2, obsaženým ve vzduchu.   
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Možné znečištění zachycené dešťové vody můžeme shledávat ve třech možnostech 

původu: 

o jsou to rozpuštěné a nerozpuštěné látky v atmosférických srážkách; 

o je to znečištění, které se během bezdeštného období nahromadí na povrchu 

území a během dešťové události je odváděno s dešťovou vodou; 

o je to znečištění, které vzniká při kontaktu dešťové vody s materiály na 

povrchu území. 

 

Znečištění v atmosférických srážkách látkami je jedou z hlavních příčin znečištění 

dešťového odtoku, především ve velkých městech a v průmyslových oblastech. Čištění 

atmosféry probíhá během deště, kdy dochází k vymývání látkového znečištění ve vzduchu. 

Dešťovou vodu nelze brát jako čistý kondenzát, protože také odráží přirozené pozadí 

zemského povrchu (mořské soli, erozi půdy), tak i antropogenní znečištění především 

kouřovými plyny a dopravou. Velkou nevýhodou je, že látky obsažené v atmosféře mohou 

být přenášeny na velké vzdálenosti. V dešťové vodě se mohou významně projevovat vlivy 

vlastního znečištění, ale bohužel i znečištění z velkých vzdáleností.  

Složení (znečištění) srážkových vod kyselinami a kyselinotvornými látkami je 

převážně z antropogenních zdrojů znečištění, které převažují na zásaditými látkami 

(uhličitan vápenatý a hořečnatý, amoniakální dusík) pocházejícími především 

z přirozeného prostředí. Zdrojem kyselin jsou převážně sloučeniny síry (SO2 a H2S) 

a sloučeniny dusíku (N2O, NO, NO2), které vznikají ze spalování fosilních paliv 

a z výfukových plynů motorových vozidel v půdě a ve vodě. Sloučeniny chloru unikají při 

spalování umělých hmot s obsahem PVC nejvíce ze spaloven. [8] 

 

1.2.4 Hlavní rozdíly mezi podzemní a povrchovou vodou  

Tabulka č. 1  Hlavní rozdíly mezi podzemní a povrchovou vodou [9] 

Charakteristika povrchová voda podzemní voda 

teplota značné kolísání relativně stálá 

barva a zákal jíl, řasy, humin. látky rozpouštěné látky, kovy 

rozpouštěné látky časté změny konstantní (vyšší povrchová) 

Fe, Mn většinou nejsou (jen u dna) běžný výskyt 

agresivní CO2 obvykle žádný často vysoký obsah 

H2S obvykle žádný občasný výskyt 

NH4
+ ve znečištěných vodách výskyt, ale bez IH 
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NO3
- obsah nízký vysoký obsah při znečištění 

Si obsah nízký obsah často vysoký 

mikro-znečištění nepravidelný výskyt většinou žádný výskyt 

živé mikroorganismy bakterie, viry … železité bakterie 

chlorované uhlovodíky nepravidelný výskyt častý výskyt 

eutrofní charakter často, vzrůstá s teplotou ne 

pH 6 – 8, 5 výjimečně 4 6 – 7 

 

Z tabulky č. 1 vyplývá, že rozdílů mezi oběma druhy vod je velké, ale také rozdíl je, kde se 

daná voda jímá a kolik znečišťovatelů je před samotným jímacím zařízením. Proto také 

úprava těchto vod musí být rozlišná do určité fáze čištění, posléze může probíhat společně. 

Bližší porovnání mezi oběma druhy je uvedeno níže: 

 

V porovnání s povrchovými vodami podzemní vody mají: 

o vyšší obsah rozpuštěných látek, oxidu uhličitého a iontů  železa a manganu; 

o vysokou mineralizaci mají vody z velkých hloubek; 

o fyzikálně chemické parametry nemají velké rozmezí hodnot; 

o teplota podzemních vod je stálá; 

o obsah rozpuštěných látek jako jsou kyslík a organické látky je malý. 

 

Ve srovnání podzemních vod s povrchovými obsahují: 

o velmi málo oxidu uhličitého; 

o nižší mineralizaci a mají vyšší proměnlivou teplotu; 

o vyšší obsah kyslíku, větší koncentraci organických látek a podstatně vyšší 

počet mikroorganismů; 

o rozmanitější spektrum biologického složení. 

 

V množství vyrobené povrchové a podzemní vody: 

o klesá spotřeba všech druhů vod ať už je to povrchová voda nebo podzemní, 

ale rozdíl mezi množstvím vyrobené vody je přibližně stále stejný, jako 

v roce 2000. Rozdíl činní cca 20 – 30 tisíc m3 za rok za dané období. 
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Rozdíl mezi vyrobenou povrchovou a podzemní vodou

290 000

300 000

310 000

320 000

330 000

340 000

350 000

360 000

370 000

380 000

390 000

400 000

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

Roky

M
no

žs
tv

í 
vo

dy
 v

 (
tis

. 
m

3)

Vyrobená podzemní voda

Vyrobená povrchová voda

 
Graf č. 1 Rozdíl mezi vyrobenou povrchovou a podzemní vodou 

 

1.3 Pitná voda 

Pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena 

k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda která je určena 

k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami 

nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, 

skupenství a způsob jejího dodávání“. [10] 

V převážné většině situací se pitná voda získává úpravou surové vody. Surová voda 

se získává v České republice z podzemních nebo povrchových zdrojů (poměr je 

v rovnováze).  

Zejména z povrchových zdrojů lze získávat i pitnou vodu bez úpravy, není to však 

pravidlem, ale za normálních okolností je to možné. K úpravě vody surové na pitnou se 

používá mnoho metod, jako například fyzikální metody (např. filtrace) nebo chemické. 

Využívání chemického čištění úpravy surové vody na pitnou je pod přísnou normovou 

kontrolou. Posledním krokem k jejímu hygienickému zajištění je dezinfekce, která 

zajišťuje zničení případných patogenů a vytváření tzv. dezinfekčního rezidua, které má za 

úkol zabránit sekundárnímu nárůstu mikroorganismů v distribuční síti. 
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Kvalita pitné vody je stanovena vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 

hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné 

vody, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro zajištění dostatečného množství vody pro infrastrukturu a obyvatelstvo je 

nutné, aby docházelo ke shromažďování vody. Vodohospodářské společnosti využívají 

vodárenských nádrží (přehrad), v níž se nachází odběrová věž s několika odběrnými 

šachtami v různých hloubkách, kde dochází k jímání vody.Ve výjimečných případech se 

využívá umělé filtrace a sorpční schopnosti půdního sedimentu. Důvodem jsou řasy, které 

ucpávají filtraci. Většinou se voda z toku nechá infiltrovat z umělých nádrží do podzemí 

a z podzemí se poté čerpá. Čerpání z podpovrchových zdrojů z podzemních vrtů probíhá 

tak, že se surová voda odvádí do úpravny vod, kde dochází k úpravě vody na pitnou. Pitná 

voda směřuje do vodojemů a z nich se pomocí vodovodů (vodovodních řadů) dopravuje ke 

konečnému zákazníkovi (spotřebiteli). 

 

1.4 Odpadní vody 

Odpadní vody významným způsobem v dnešní době zasahují do oblasti rizikových 

faktorů ovlivňující veřejné vodovody nejenom při mimořádných událostech.  

Nejstarší vodárenský plán na světě nechal vypracovat Samsuiluna, syn babylónského krále 

Chammurapiho, asi 3700 let před Kristem.   

Ve starověku se úroveň zvyšovala, ale bohužel nástupem středověku došlo 

k posunu nazpět.   

V roce 1893 v Praze byl pověřen rada Lindley vypracováním generálního plánu 

pražské stokové sítě i projektu kanalizační čistírny. Navrhnutá stoková síť postavená dle 

daného projektu slouží na území Prahy do dnes. Z důvodu dalšího rozšiřování Prahy se 

stala navržená čistírna nevyhovující podmínkám a množství obyvatelstva na ni napojenou. 

V roce 1967 byla zprovozněna nová čistírna na Císařském ostrově. 

Dle statistického úřadu byl v roce 2000 počet čističek odpadních vod 1055, v roce 

2005 už se počet rapidně navýšil na 200 čističek odpadních vod s kapacitou čištění 

3 735 590 m3/den. V souvislostech s přístupovými smlouvami a našim samotným vstupem 

do Evropské unie dochází k implementaci evropské legislativy, která se vztahuje na 

čističky odpadních vod. Zavázali jsme se, jako Česká republika, splnit podmínky Směrnice 

Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod na dvě přechodná období, a to 

jsou období do  31. 12. 2006 a druhé období do 31. 10. 2010.  
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Základní rámec lze shrnout do čtyř bodů, které jsou nutné pro naplnění požadavků 

dané směrnice, tehdy: 

o vybavit sběrným systémem městských odpadních vod aglomerace větší než 

2000 ekvivalentních obyvatel;  

o zajistit, že odpadní vody před vypouštěním ze sběrných míst městských 

odpadních vod budou čištěny vztahuje se, a to na aglomerace větší než 2000 

ekvivalentních obyvatel; 

o zajistit předešlý bod v případě aglomerací kde je větších počet než 10000 

ekvivalentních obyvatel dle přísnějších požadavků; 

o zajistit, aby docházelo k přiměřenému čištění při vstupu odpadních vod do 

sběrných systémů v aglomeracích, kde počet ekvivalentních obyvatel je 

menší jak 2000. [11] 

 

Odpadní vody jsou nedílnou součástí ochrany životního prostředí, ale také 

problematika možného sekundárního ohrožení zdrojů pitné vody apod.  

 

Základním charakterem ČOV jsou požadavky: 

o na jakost vyčištěných odpadních vod v souladu s legislativními požadavky; 

o množství, složení a znečištění odpadních vod apod. ( teplota odpadních vod, 

koncentrace znečištění aj.); 

o druh, stav a hydraulické stokové poměry sítě; 

o možnost konečného odstranění nebo využití odpadních vod; 

o požadavky na možnosti způsobu čištění odpadních vod. 

 

Druhy odpadních vod: 

o splaškové; 

o průmyslové; 

o srážkové; 

o balastní; 

o vody městské. 
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2 Veřejné vodovody 

2.1 Historický vývoj vodárenství  

Získání kvalitní vody bylo vždy základním cílem lidí na světě. Při usídlování byla 

voda jedním z mála důležitých kritérií. Protože bez vody není života. S rostoucím 

množstvím obyvatelstva na jednom místě docházelo k nedostatkům pitné vody a snažili se 

danou situaci řešit vodou přivedenou od jinud. Doprava vody z větších či velkých 

vzdáleností měla své nedostatky ať už ekonomické, dopravní, strategické, tak i jiné. 

Samotný historický vývoj vodárenství je úzce spjat s tvořivou lidskou prací, tvůrčím 

duchem, schopností přizpůsobit se okolním podmínkám a nelézat řešení. Obyvatelé 

navrhovali a uskutečňovali projekty, nad kterými ještě dneska kroutíme hlavou, protože 

neměli tolik informací jako dneska, ale i přesto byli schopni vymyslet a předcházet 

možnostem, které by mohly ohrozit daný projekt. Zaslouží si naše uznání, jelikož svým 

provedením, technickým řešením jsou to dodnes významné díla. 

Z období kolem roku 5000 před naším letopočtem jsou známy pozůstatky 

vodovodu sumerské kultury. Na území Indie měla města zajištěný rozvod vody již okolo 

roku 2500 před naším letopočtem. Obyvatelé v blízkosti moří měli vždy velký nedostatek 

kvalitní pitné vody, není tedy divu, že v okolí Středozemního moře vznikají první 

vodovody. Na území dnešního Egypta, Palestiny, a Sýrie se stavějí první vodovody, které 

bychom mohly charakterizovat jako vysoké stavby podobné mostům, kterými byla voda 

dopravována ze vzdálených hor žlaby nebo troubami z pálené hlíny. Další rozvoj je za 

vlády císařů, kteří měli velký zájem na dodávce vody pro sebe samé, z roku 331 před 

naším letopočtem pochází zmínky o prvním římském vodovodu. Obyvatelé se usidlovali 

i na místech, kde bychom vodu jen těžko hledali, a to v pouštích. Z těchto důvodů  

obyvatelé hledali vodu i pod zemí. Zmínky o prvních artéských studnách se datují do 

období 2000 až 500 před naším letopočtem. Po rozpadnutí římské říše dochází 

k dlouhodobému úpadku ve stavění vodovodů.  

Rozvoj ve středověku měl za následek opětovné zlepšování zásobování vodou 

měst. Zmínky o prvním gravitačním vodovodu jsou z 13 století v Londýně. Ani Praha 

nezůstala vývojově pozadu a zmínky o vodovodech v Praze jsou také ze 13 století, ale 

„první veřejný vodovod gravitační“, který dodával vodu dřevěnými troubami do kašen je 

z roku 1348. Systém zásobování vodou byl pomocí vodních kol do nádrží (v roce 1495 

Šítovská a v roce 1536 Novomlýnská). Transport vody byl zajištěn pomocí gravitačního 
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systému za pomocí dřevených nebo mramorových trub do kašen (např. Krocanova kašna). 

Postupem času se systém a materiál trub měnil. Za Rudolfa II. se již používaly trouby 

pálené z hlíny. Významnými odborníky na vodárenskou soustavu tehdejší doby byli 

mlynářští tesaři a vodáci, kteří se zabývali stavbou převážně vodních děl (Štěpánek 

z Netopíc a Jakub Krčín z Jelčan).  

V období válek v 17 století dochází k úpadku vývoje vodárenství jako takového na 

našem území. V Rusku okolo roku 1750 je zprovozněn velký vodovod, v roce 1872 

v Paříži se dostavuje parní vodárna, v roce 1821 je uveden do provozu první pískový filtr 

v Glasgow. Pražská Žofínská vodárna byla zprovozněna v roce 1854, poté následovala 

v roce 1914 káranská vodárna.  

Nejenom pitná voda byla velkým problémem, ale i nedostatek vody při hašení 

požárů. K rozšíření požáru přispívaly ne moc promyšlený vývoj zástavby dřevěných domů 

na malém prostoru, který byl ohraničen hradbami. Hasební technika prošla velmi velkým 

vývojem od prvopočátků, kdy se používaly háky, vědra, vodní koše a plechové lucerny, 

s postupem času se začaly používat přenosné kovové stříkačky, sudy, žebříky, povozy na 

přepravu vody (sudy). Až v 19. století se začínají budovat ve větších městech hydrantové 

sítě a rozvojem legislativy v oblasti požárních předpisů dochází ke zlepšení protipožární 

ochrany.  

 

2.2 Realizace veřejných vodovod 

Veřejné vodovody je potřeba vnímat v širším slova smyslu jako technické opatření 

pro zajištění dodávek pitné vody ke konečnému spotřebiteli v čase a také k požárnímu 

účelům. Vnímání možnosti využívání pitné vody v jakémkoliv okamžiku je našim 

nevýlučným právem, ale pouze za standardních podmínek. V případě nedodávání pitné 

vody k uživatelům dochází ne vždy k neřešitelným problémům, jako při výpadku 

elektrické energie. Nedostatkem pitné vody jsme nikdy, až na výjimky, netrpěli.  

Ale v případě mimořádných událostí se stává skutečností, že pitná voda je nedostatkovým 

zbožím. Je nutné si uvědomovat, že zdroje nejsou nevyčerpatelné a voda nedokáže všechny 

naše zásahy do ní vyřešit sama. Z těchto a mnoha dalších důvodů se klade velký důraz i na 

odpadní hospodářství, abychom vodě a přírodě ulehčili její roli a schopnost 

samoregenerace (samočisticí schopnosti).  

Na druhou stranu je nutné důkladně zvážit, zda ekonomické náklady nejenom na 

úpravu surové vody v pitnou, ale i úpravu odpadních vod na vody, které lze vypouštět do 
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přírody, nejsou velmi náročné. I z ekonomického hlediska distribuce pitné vody a zajištění 

její vysoké kvality není levnou záležitostí a je to vždy otázka ekonomicky zvládnutého 

zdůvodnění při výpočtu cenových položek vodného a stočného, které by neměly příliš 

zatěžovat spotřebitele.   

Důležité je, že od návrhu k samotné realizaci stavby vodovodů pro veřejnou 

potřebu je mnoho kroků, které je společnost, která se rozhodla pro jejich realizaci, nutná 

splnit. Výše uvedený proces je mnohonásobně spjat s přísnou legislativou, technickými 

a především kvalitativními parametry. V některých případech je voda brána jako 

prostředek k získání velkých zisků a k obohacení jedné skupiny obyvatelstva. Uvědomělí 

správci svých oblastí si již důkladně uvědomují, že nelze jenom na jedné straně brát 

a nesnažit se zajistit i druhou stránku hospodaření s vodou (kanalizace a čističky odpadních 

vod). Je nutné si uvědomit, že za jakýchkoliv okolností musí být brána distribuovaná voda 

jako poživatina. Při opomenutí tohoto pohledu může mít často za následek vážné ohrožení 

zdraví spotřebitelů a nejvíce se to projeví při mimořádných událostech. I tato oblast je 

chráněna legislativou České republiky, která vychází ze směrnic evropského společenství. 

Do této kategorie spadají dva základní zákony a to zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

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

předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), a zákon č. 258/2000Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a prováděcí vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o vodovodech kanalizacích). 

Vyhláška o vodovodech a kanalizacích stanovuje v § 15 základní provozní parametry (viz 

příloha č.3). 

Před zahájením samotné realizace projektu je nutné vypracování technicko-

ekonomické studie, kterou vypracuje specializovaná firma. Při návrhu a projektování 

veřejných vodovodů mohou vznikat různé negativní faktory, které mohou jen velmi těžko 

ovlivnit po samotné dostavbě zařízení. Proto je kladen velký důraz na studie, kdy musí být 

provedena hloubková analýza dlouhodobých potřeb, které jsou, nebo budou od díla 

očekávány. Technicko-ekonomická studie má za úkol nastínit možné kroky řešení 

zásobování pitnou vodou nové nebo stávající oblasti. Poukáže na možné technické způsoby 

řešení dané situace a jejich proveditelnost a náklady na jejich vybudování. Zhodnotí 

systém po stránce zdrojové, technické, technologické, bilanční apod. Studie nesmí 

monitorovat jenom zmíněné otázky, ale musí se zabývat i zcela hypotetickými otázkami, 
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které ale mohou nastat při mimořádné události nebo při změně odběratelů. Dokonalá 

rozvaha a kvalita zpracované studie může do budoucna ušetřit majiteli distribuční sítě 

nemalé náklady na výstavbu, opravy nebo provoz, ale také zvýšit kvalitu distribuované 

vody. Technicko-ekonomická studie musí obsahovat následující body: 

o předmět plnění a popis cílů studie; 

o popis stávajícího stavu; 

o bilance spotřeby vody v oblasti; 

o informace o stávajících a nových zdrojích; 

o soupis stávajících a nových objektů na síti ; 

o informace o kvalitě současné vody a o kvalitě z nových zdrojů; 

o hloubková analýzy dlouhodobých i krátkodobých potřeb; 

o možné varianty řešení; 

o prognóza vlivu nových objektů a zdrojů na současný stav; 

o rozvahu a doporučení postupu provádění nového systému. 

Rizika při realizaci nebo stavbě veřejných vodovodů jsou v mnoha ohledech velice 

komplikovaná, je stanoveno několik základních kritérií, která musí být dodržena. Kritéria 

jsou stanovena legislativou uvedenou výše. Rizika hrozí ve špatném nebo nedostatečném 

výběru použitého materiálu na těchto zařízeních: 

o vodojemy jsou z ocelových materiálů chráněny nátěrem (málo odolné proti 

korozi). 

� řešení je nahrazení nerezovou ocelí. 

o kovové vodojemy musejí být chráněny proti účinkům koroze  

� například použitím katodické ochrany. 

o použitím různých druhů trub, některé mají vhodné vlastnosti například: 

� životnost; 

� korozitvornst; 

� křehkost – lehce se deformují; 

� vyšší pořizovací náklady než ostatní; 

� složitější úprava podloží pro některé (skleněné nebo 

plastové). 
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3 Provozně technická charakteristika 
Do provozně technické charakteristiky procesu provozování veřejných vodovodů 

musíme zařadit získávání surové vody, úpravu surové vody na vodu pitnou, samotnou 

distribuci a dodávky pitné vody ke koncovému uživateli. Pro zjednodušení a rozdělení 

celého systému provozně technických charakteristik je tato kapitola členěna do menších 

částí, které na sebe logicky i systémově navazují. 

 

3.1 Jímání podzemní a povrchové vody 

Má velký význam pro společnosti zabývající se distribucí VaK, protože záleží na způsobu 

jejího jímání a množství vody, které lze z daného jímaného zdroje získat. Každý způsob 

jímání má svoje pro a proti. V některých případech je nelze využít za všech okolností. Jsou 

zde uvedeny pouze základní a nejvíce používané, které budou dále využívány pro 

identifikování rizik v kapitole č. 6 „Rizika při provozování veřejných vodovodů.“ 

 

3.1.1 Jímání podzemní vody 

Výskyt podzemní vody je v půdě a v nesoudržných horninách a vyplňuje póry mezi zrny 

a puklinami. Podzemní voda je tvořena převážně kapalnou částí a nepatrnou setinou je 

tvořena vodní párou, která může pronikat vzduchem nebo cirkuluje v půdě. Podzemní vodu 

můžeme jímat pomocí dvou způsobů: 

 

1. Vertikální jímadla 

Vertikální jímadla jsou studny, které se používají za určitých podmínek, a to tehdy má-li 

zvodněná hornina dostatečnou mocnost.  

� jehlové studny jsou považovány za nejjednodušší typy 

studen (nortonky). Jsou to ocelové trubky děrované ve 

spodní části, která slouží pro jímání; 

� trubní studny (vrtané) Používají se převážně do větších 

hloubek a ve větším jímacím území. Viz obrázek č. 1. 
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Obrázek č. 1 Trubní jímací studna [12] 

 

2.  Horizontální jímadla 

Horizontální jímací zařízení je navrhováno pouze ve dvou případech, a to pro výšky 

zvodnělé vrstvy, která je malá (cca 1 m) a má nepropustné podloží. Druhý případ je při 

jímání většího množství vody z puklin a dutin útvarů. Je nutné využít jímací objekt  

popřípadě vytvoření galerie. 

� jímací zářezy se používají do hloubek cca 3 metrů ve 

zvodněných vrstvách. Viz obrázek č. 2. 

 

Obrázek č. 2 Jímací zářez [13] 

 

� galerie používají se pro jímání většího množství vody. Na 

vnější straně galerie se zřizuje štěrkový filtr, který má 

zamezit vplavování jemnějších částic do galerie a jejich 

soustředění.  
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3.1.2 Jímání povrchové vody  

o odběry přímo ve stojatých vodách 

Ve stojatých vodách se nejvíce používají následující konstrukce objektů: 

� věžové jímací objekty mohou být samotně nebo součástí 

tělesa hráze. V jímacích objektech jsou v různých výškách 

odběrné otvory pro odběr z nejpříznivějších zón. Objekty 

musejí mít samostatně uzavíratelné vtokové otvory; česla 

chrání vtokové otvory proti vnikání plovoucích částí. 

Odběrné věže mají kruhový půdorys a jejich vrchní část je 

umístěna nad maximální hladinu vody.  

o odběry v tekoucích vodách 

Vodní toky jsou významným zdrojem vody, protože pokud splňují podmínky, kdy 

jednoduchými technologickými prostředky lze dosáhnout normové hodnoty pro pitnou 

vodu, stejně důležitým faktorem je zachování nároků ostatních uživatelů při odběru vody. 

Voda nesmí být odebírána v místech, kde by mohlo hrozit zanášení odběrného místa 

(například ledem apod.) na obrázku č. 3 jsou zobrazeny dva jímací objekty. V tekoucích 

vodách můžeme zvolit tři možnosti konstrukcí jímacích objektů a to jsou tyto: 

� nad dnem řečiště jsou využívány pouze u širších vodních 

toků s nestabilními břehy nebo nedostatečnou hloubkou 

vody. Objekt je umístěn nad dno, musí být chráněn proti 

ledu, větším vznášeným a plovoucím předmětům 

a v neposlední řadě chráněn proti proudu. Vtokový otvor je 

zabezpečen česly proti vniknutí nežádoucích látek; 

� břehové jímací objekty jsou využívány v hojné míře, a to 

z vodních toků se stabilním dnem a stabilními břehy. 

Odběrným potrubím je voda dopravována do čerpací jímky, 

z níž je transportována do úpravny vody; 

� jímání vody ve dně koryta je využíváno u toků bystřinného 

charakteru. Objekty nesmí být umístěny v místech snížené 

rychlosti průtoky, kde hrozí usazování. 
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Obrázek č. 3  Jímací objekty [14] 

 

3.2 Úprava pitné vody 

Úkolem úpravny pitné vody je zlepšení kvality vody a zajištění normových hodnot 

na pitnou vodu. Za pitnou vodu lze považovat vodu, která ani při trvalém požívání 

nevyvolá onemocnění nebo zdravotní potíže přítomností mikroorganismů nebo látek 

ovlivňujících akutním nebo chronickým případně pozdním způsobem zdraví spotřebitele 

a jeho potomstvo. Fyzikálně chemické a bakteriologické charakteristiky složení 

podzemních a povrchových vod jsou podmíněny jejich následnou úpravou na vodu pitnou. 

Způsob úpravy vody je v mnoha případech specifický pro jednotlivé úpravny vod a je 

závislý na charakteru jakosti jímaných vod. Například odstranění agresivního oxidu 

uhličitého, železa, manganu nebo v nízkých koncentracích sulfanu je snadné. Velkým 

problémem jsou například fenoly, tenzory pesticidy aj. látky. 

V podzemních vodách můžeme najít jako charakteristický faktor, který se musí 

odstranit (čistit), koncentraci železa a manganu. U povrchových vod je důležitým faktorem 

množství zákalotvorných a barvotvorných látek. Způsobů úpravy vody je mnoho, a proto 

jsou vybrány ty nejpoužívanější a nejvíce rozšířenřenější. Vodu lze upravovat mnoha 

způsoby mechanickými, chemickými, fyzikálně-chemickými a biologickými. Z velké části 

se používají vícestupňové úpravy vod, které kombinují více způsobů vhodně za sebou 

kombinovaných. 
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Tabulka č. 2 Rozdělení způsobů úpravy vody dle zdroje [15]  

POVRCHOVÁ VODA PODZEMNÍ VODA 

mechanické předčištění odkyselování 

preoxidace odžehlování 

čeření odmanganování 

filtrace filtrace 

adsorpce dezinfekce 

ultra- a nano-filtrace deionizace 

stabilizace demineralizace 

flotace desorpce 

fluorizace membránové procesy 

 iontová výměna 

 

3.2.1 Mechanické způsoby 

Mechanické způsoby se většinou používají při odstraňování hrubých nečistot 

obsažených zejména v povrchových vodách. Můžeme sem zařadit dle způsobu čištění: 

česle, síta, lapáky písku a usazovací nádrže. Nejjednodušší možností zbavení se nečistot je 

separace tzv. mechanické cezení, které umožňuje zachycení nejhrubších nečistot a snížení 

obsahu suspendovaných látek.  

o česle jsou součástí odběrného místa nebo patří k úpravně vody, používají se 

převážně při úpravě povrchových vod, kde slouží k zachycení plovoucích 

předmětů; 

o síta nahrazují jemné česle a slouží k odstranění drobných částic; 

o lapáky písku zabraňují obtížím způsobených pískem a dalšími látkami 

sunutými po dně. Použití lapáku písku je při čerpání vody na úpravnu 

například v jímadlech, kde je tvořen usazovacím žlabem s akumulačním 

prostorem na usazení písek. 

 

3.2.2 Fyzikálně - chemické způsoby 

Fyzikálně chemické způsoby jsou upřednostňovány pro odstranění nerozpustných 

a dispergovaných látek z vody (flotace, vločkování aj.), rozpuštěných plynů (desorpce 

vzduchem), k odbarvování a dezodorizaci vody (adsorpce aktivním uhlím), deionizací 

případně demineralizací vody (iontová výměna).  
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o čiření je nejběžnější způsob úpravy vody, který slouží k odstranění jemných 

suspenzí a koloidních částic z vody, které spočívá v dávkování roztoků 

(hydrolyzujících solí – koagulantů). Na částicích vytvořeného hydroxidu se 

absorbují ionty, dochází k koagulaci těchto částic (vytvářejí se vločky). 

Samotnou podstatou čiření je koagulace – shlukování koloidních částic do 

větších agregátů; 

o rychlomísiče slouží k promíchávání vody s koagulačním činidlem. Dochází 

v prvním kroku k rychlému smíchání koagulantu s vodou, následně dochází 

k rychlé chemické reakci (teplota zvýší rychlost reakce) a vytvoření 

mikrovloček; 

o vločkovací nádrže mají za cíl zvýšení objemu vloček za pomalého míchání. 

Při daném pohybu dochází ke zvětšování vloček na velikost, kterou lze 

dobře separovat (0,5 – 0,6 mm, čas 10 – 20 min). V první fázi mísení je 

rychlost (0,4 až 0,5 m.s-1) vyšší a ke konci se rychlost snižuje; 

o dezinfekce UV zářením se v poslední době nejvíce využívá středotlaké 

lampy UV, které vyzařuje UV záření (200 – 400nm) o vysoké intenzitě, 

které poškozuje DNA, ale také enzymy, buněčné membrány a další 

rozmnožování mikroorganismů. 

 

3.2.3 Chemické způsoby 

Chemické způsoby se používají při úpravě podzemních vod (například odstranění 

agresivního oxidu uhličitého, železa, manganu, floridů, vápníku, hořčíku apod.). Způsob je 

založen na neutralizaci, srážení, případně oxidaci vzdušným kyslíkem nebo silnými 

oxidačními činidly (například chlórem a jeho sloučeninami, ozonem, peroxidem vodíku 

apod.). 

o dezinfekce ozonem – probíhá tak, že se ozon spotřebovává oxidací látek 

anorganického původu, organických látek přirozeného původu 

a organických látek antropogenního původu. 

o dezinfekce chlórem – probíhá tak, že dochází k reakci volného chlóru 

s vodou a vzniká kyselina chlorová (oxidační činidlo). Chlor se dávkuje do 

vod pomocí chlorátorů (přímá chlorace nebo nepřímá). 
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3.3 Distribuce pitné vody 

Je nutné si uvědomit, že zásobování spotřebišť pitnou vodou je jeden ucelený 

systém, na který musíme pohlížet komplexně a zabývat se jak zdroji surové vody, úpravou 

vody, ale i následnou dopravou upravené vody ke spotřebitelům v požadované kvalitě.  

Samotný distribuční systém pitné vody začíná od místa hygienického zabezpečení 

pitné vody na úpravně a končí vodovodními přípojkami nebo až vodovodním kohoutkem 

v domácnostech (u spotřebitele). Distribuční síť se skládá ze sítě tvořené potrubími, 

čerpadly vodojemy. Navržení uvedených součástí musí vyhovovat provozním požadavkům 

(minimální tlak, maximální kolísání v denní spotřebě, světlost apod.). Vodojemy plní tři 

základní funkce, jako jsou vyrovnávání nerovnoměrnosti mezi přítokem a odběrem 

z vodojemu, vytváření zásobu vody pro případ mimořádné události a zajišťuje požadovaný 

hydrodynamický přetlak ve spotřebišti. Zásobování spotřebiště z vodojemu může být 

gravitační nebo je možné vodu do spotřebiště čerpat (výtlačný vodovod).  

Můžeme říci, že soubor zařízení pro jímání, úpravu, akumulaci, dopravu rozvod 

vody včetně vzájemných vazeb mezi uvedenými zařízeními lze nazývat systémem 

zásobování vodou (vodárenskou soustavou).   

Vodárenské soustavy můžeme rozdělit do tří kategorií: 

o jímací zařízení vody; 

o akumulace vody: 

� vodojemy; 

� přečerpávací a tlakové stanice. 

o distribuce vody: 

� přivaděče pro dopravu ze zdrojů do vodojemů; 

� zásobovací potrubí z vodojemů do spotřebiště; 

� rozvod vody po spotřebišti. 

 

3.3.1 Akumulace vody  

Zásobování vodou  z hlediska územního můžeme ještě rozdělit do  několika částí: 

o místní vodovody – zásobují jednu obec nebo město; 

o skupinové vodovody – zásobují skupinu několika obcí nebo měst; 

o oblastní vodovody – zásobují větší územní celky. 
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Je-li spotřebiště zásobováno z více zdrojů vody, je nutné kombinovat gravitační 

a výtlačný vodovod. Důležitou součástí soustavy pro dopravu a rozvod vody jsou 

akumulační nádrže (vodojemy), které plní mnoho funkcí (např. vyrovnávání přítoku 

o odtoku vody z vodojemu). Akumulaci vody můžeme rozdělit na provozní, požární 

a poruchovou zásobu vody. Zásoba se vytváří za účelem optimalizace rozváděcích 

a zásobovacích řadů při využití hospodárně vodního zdroje, požární zásoby v případě 

hašení velkého požáru, poruchová zásoba pro dodávky vody do spotřebiště při poruše na 

vodovodním řadu. Vodojemy můžeme rozdělit na zemní a věžové.  

o zemní vodojemy se skládají z nádrže a manipulační komory: 

� v nádrži se akumuluje potřebné množství vody a je speciálně 

chráněna oproti manipulačnímu prostoru, který slouží jako 

přístup do ní; 

� manipulační komora slouží, jako technické zázemí nádrže 

vodojemu. 

o věžové vodojemy – jsou na výstavbu nákladnější a řeší se s nimi nedostatek 

výšky. Používají se především v rovinatých územích pro malá spotřebiště. 

Vodojem se skládá z nosné věže z ocelových trub, na které je nasazena 

kulovitá nádrž sestavená z ocelových segmentů a pokrývá tepelnou izolací 

krytou hliníkovým plechem. 

 

Čerpadla a čerpací stanice slouží pro dopravu vody z níže položených míst do úpraven 

vod, zásobovacích sítí a vodojemů. Čerpací stanice můžeme dělit dle způsobu  a množství 

dopravované vody, podle mnoha dalších kritérií.  

o čerpací stanice v prameništi – dopravují surovou vodu z prameniště nebo 

z toků a nádrží do úpravny; 

o přečerpávací stanice – slouží ke zlepšení místních tlakových poměrů, 

umísťují se v přízemích vysoko-podlažních budov nebo samostatně stojící 

v distribuční síti; 

o cirkulační čerpací stanice jsou využívány k dopravě vody v uzavřených 

systémech (např. technologických procesech). 

Technologickou část přečerpávací stanice tvoří strojovna s čerpacím agregátem a potrubí 

s možností ovládání  armatur a s elektrotechnickým zařízením. Stavební část stanice tvoří 

zpravidla akumulační prostor na sací straně  čerpadel a strojovna z jeřábovou dráhou. 
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V některých případech bývá objekt vybaven dochlorovací jednotkou, dílenským koutem 

apod. 

 

3.3.2 Distribuce vody 

Vodovodní potrubí musí být kladeno vždy ve sklonu a tak, aby mělo co nejkratší trasu ke 

spotřebiteli, nenarušovalo zemědělskou výrobu, lesní hospodářství aj. Výběr druhu 

vodovodního potrubí je vždy zásadní. Druh trubního materiálu se volí vždy podle těchto 

hledisek: 

o pracovní a zkušební přetlak a rázy (hydraulické); 

o druh a způsob vnějšího zatížení; 

o druh, únosnost a agresivita okolního prostředí; 

o jakost dopravované vody; 

o předpokládaná doba životnosti potrubí; 

o dostupnost a cena trubního materiálu. 

 

Druhy materiálů trub: 

o azbestocementové trouby; 

o litinové trouby; 

o ocelové trouby; 

o trouby z plastů; 

o trouby z přepjatého betonu; 

o ostatní trubní materiál. 

Nevýhody těchto materiálů jsou uvedeny v kapitole č 6. Rizika při provozování veřejných 

vodovodů. 

 

V neposlední řadě důležitým prvkem distribuční sítě jsou armatury a tvarovky. 

Armatury jsou zařízení, která se umísťují do distribučního systému pro účely možnosti 

sledování a regulace. Armatury můžeme rozdělit na: 

o uzavírací – šoupátka, klapky aj. – slouží k vyřazení nebo odstavení 

jednotlivých úseků potrubí z provozu při provádění oprav, rekonstrukci 

nebo údržbě. Umísťují se šoupátka do uličních křižovatek nebo v místě 

odbočování potrubí pro snadnější omezení jenom některých částí ulice 

(řadu); 
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o odběrné – hydranty, výtokové ventily, vzdušníky, zařízení pro vypouštění 

řadu. Hydranty můžeme dělit na podzemní hydranty, které jsou pod zemí 

a jsou chráněny hydrantovým hrncem proti zneužití (hydrantový klíč).  

Nadzemní hydrant  se liší tím, že ústí odbočky pro připojení hadice je nad 

terénem. Otevření je také speciálním klíčem. Dalším druhem jsou šachtové 

hydranty, které jsou podobné podzemním hydrantům.  

Na řadu jsou ještě speciální zařízení, jako vzdušníky, které slouží ke zvýšení 

hladiny vody pomocí odvzdušnění. Zařízení pro vypouštění vodovodního řadu se umísťují 

do nejnižších míst trasy vodovodního potrubí, slouží k odvádění kalů a k vyprázdnění 

potrubí v případě havárie, mimořádné události nebo kontaminace vody. 

 



 

 30 

4 Přehled právních norem 
Na začátku 21. století dochází k úpravám legislativy v oblasti tzv. „vodního práva“. 

Vývojem prochází všechny dosud vydané právní normy, došlo ukončení platnosti 

některých českých státních norem ty byly nahrazeny vyhláškou.  

 

4.1 Platná právní úprava 

Ochrana povrchových a podzemních vod je ustanovena v zákoně o vodách 

č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a zákon o změně některých zákonů (dále jen vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, který prošel mnoha novelizacemi. Poslední platná 

novelizace vodního zákona je č. 257/2009 Sb. ke dni 1.1.2010.  

V oblasti distribuce vod je základní právní normou zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 

a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Na něj navazuje vyhlášky č. 428/2001 Sb., 

kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

 

4.2 Ochrana vod v ČR 

Zákon o vodách upravuje problematiku nakládání, užívání a povolení s vodami a stanovuje 

základní povinnosti každého (právnické i fyzické osoby), která nakládá, užívá a má 

povolení zacházet s povrchovými nebo podzemními vodami. Důležitým poznatkem je,  

že voda není předmětem vlastnictví a ani součástí příslušenství k pozemku na nímž se 

vykytuje nebo vzniká. Nakládání je blíže rozvedeno v § 6-9 zákona o vodách. Dle §6 

odstavec 1 zákona o vodách stanovuje, že: „Každý může na vlastní nebezpečí bez povolení 

nebo souhlasu vodoprávního úřadu odebírat povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat 

pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba zvláštního technického zařízení.“ Odstavec třetí 

upravuje: „ Při obecném nakládání s povrchovými vodami se nesmí ohrožovat jakost nebo 

zdravotní nezávadnost vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry, 

poškozovat břehy, vodní díla a zařízení, zařízení pro chov ryb a porušovat práva a právem 

chráněné zájmy jiných.“ [16] 

Užívání povrchových vod je upraveno v §7 vodního zákona, který stanovuje pravidla pro 

provozovatel plavidel,aby nemohlo docházet k znečišťování povrchových vod plavbou.  
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Povolení s nakládání s vodami je jedním ze základních práv vodního práva. Bez daného 

povolení není možné s vodami nakládat, pokud samozřejmě nejde o obecné nakládání 

s vodami určenému v zákoně o vodách. Povolení pro nakládání s vodami stanovuje § 8 

vodního zákona v níže uvedených případech: 

o povrchová voda – nespadá to do oblasti obecného nakládání; 

o podzemní voda; 

o vypouštění odpadních vod do povrchových nebo podzemních vod; 

o k čerpání vod a jejich vypouštění za účelem získání tepelné energie; 

o čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění 

k jejich následnému vypouštění do vod. [16] 

Povolení je vydáváno na dobu určitou. Povolení musí stanovovat účel, rozsah, povinnosti  

a podmínky za kterých je vydáno. 

 

4.3 Vodovody a kanalizace 

Vodovody a kanalizace jsou pro veřejnou potřebu a musí být zřizovány a provozovány ve 

veřejném zájmu. Zájemce o provozování vodovodů a kanalizací musí splňovat podmínky 

zákona o vodovodech a kanalizacích, které musí předložit krajskému úřadu. Podmínky 

jsou uvedeny níže: 

o musí splňovat podmínky živnostenského zákona, podle kterého získal 

oprávnění k „Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“; 

o je vlastníkem vodovodu nebo kanalizace nebo uzavřel s vlastníkem 

vodovodu a kanalizace smlouvu; 

o zájemce nebo určený odpovědný zástupce splňuje základní kvalifikační 

předpoklady pro provozování vodovodů a kanalizací. 

Krajský úřad nemusí vydat povolení k provozování vodovodů a kanalizací v těch bodech, 

které jsou určeny zákonem. Některé body mohou být vyloučeny z výše uvedených 

podmínek pro povolení a to v těch případech, kdy se nejedná o provozování vodovodů 

a kanalizací za účelem zisku. Je zřejmé z výše uvedených skutečností, že situace při 

ochraně vodovodů a kanalizací je v oblasti legislativy řešena a neměly by nastat situace, 

kdy provozovatel může ohrožovat zdraví popřípadě kvalitu vody. 
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4.4 Výroba pitné vody  

Pro výrobu pitné vody jsou přednostně určeny zdroje podzemní vody dle vodního zákona 

§29. Povrchové vody mají sloužit jako doplňkový zdroj, ale v některých lokalitách jsou to 

jediné zdroje, které daná lokalita má. Vodoprávní úřad stanovuje ochranná pásma pro 

zajištění kvality surové vody s průměrným odběrem více než 10 000m3 vody za rok. 

V případě mimořádných okolností může vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma i pro 

vodní zdroje s nižší kapacitou. Dělení ochranných pásem je na pásma: 

o I. stupně  

Slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení. 

Je stanoveno vodoprávním úřadem jako souvislé území pro: 

� vodárenské nádrže určené pro zásobování pitnou vodou pro 

celou plochu hladiny nádrže při maximální vzdutí; 

� u ostatních nádrží s minimální vzdáleností hranice jejího 

vymezení na hladině nádrže 100m od odběrného místa; 

� u vodních toků: 

• s jezovým vzdutím; 

• bez jezového vzdutí; 

� u zdrojů podzemní vody s hranicí minimálně 10 m od 

odběrného místa. 

o II. stupně 

Slouží k ochraně vodního zdroje, aby nedocházelo na daném území k ohrožení jeho 

vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. Náklady spojené s technickými úpravami 

v ochranných pásmech vodních zdrojů uložené vlastníkům nebo provozovatelům 

vodoprávním úřadem k jejich ochraně, nesou ti kteří mají právo odběru vody z vodního 

zdroje, vlastníci vodárenských nádrží nebo stavebníci vodních děl sloužící ke vzdouvání. 
[17] 

Vodní zákon ukládá ochranu vodních zdrojů využívaných nebo využitelných pro 

zásobování pitnou vodou, můžeme říci, že jde o speciální ochranu vodních zdrojů 

vodoprávním úřadem. Kromě jiného existuje celá řada ochrany vod uložené vlastníkům 

nemovitostí a jiným osobám – vyjma zákona o vodách a zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje mimo jiné 

problematiku ochrany využívaných i využitelných vodních zdrojů. Hospodařit na 

zemědělské půdě musí vlastníci nebo nájemci pozemků tak, aby neznečišťovali půdu, 
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potravní řetězec a hlavně zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo 

život lidí. [18] 

 

4.5 Distribuce pitné vody 

Distribucí pitné vody se jako základní legislativní dokument zaobírá zákon 

č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcí vyhláška 

č. 428/2001 sb., kterou se provádí zákon č 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. 

Uvedený zákon stanovuje pravidla vstupu na cizí pozemky nebo stavby na nichž nebo pod 

nimi se vodovod nebo kanalizace nacházejí. Vlastník je povinen zajistit plynulé a bezpečné 

provozování kanalizací a vodovodů. Vlastník vodovodu a kanalizace může přenést 

odpovědnost za provozování na provozovatele písemnou smlouvu a podmínek určených 

zákonem. Provozovatel je povinen provozovat vodovod nebo kanalizaci dle ustanovení 

právních předpisů, kanalizačním řádem, podmínkami stanovenými správními úřady, 

smlouvou o dodávce aj. Provozovatel může přerušit nebo omezit dodávku pitné vody bez 

předchozího upozornění jen v případech živelních pohrom, při havárii vodovodu, 

vodovodní přípojky, nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. Přerušení nebo 

omezení musí bez prodlení oznámit územně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, 

vodoprávnímu úřadu, nemocnicím, operačnímu středisku hasičského záchranného sboru 

kraje a dotčeným obcím. Provozovatelé jsou povinni bez prodlení odstranit příčinu nebo 

příčiny přerušení nebo omezení dodávky vody.  

 

Neoprávněný odběr vody z vodovodu je: 

o odběr před vodoměrem nebo za ním po jeho úpravě, nebo nezamezení jeho 

poškození; 

o bez písemné smlouvy o dodávce pitné vody; 

 

Technické požadavky na vodovody jsou takové, že vodovody musejí být navrženy 

a provedeny tak, aby bylo zabezpečeno dostatečné množství kvalitní vody. Musí být 

zajištěna i nepřetržitá dodávka pitné vody pro spotřebitele. V případě, že je vodovod 

zároveň zdrojem vody pro zásobování požární vodou musí splňovat požadavky také 

požární ochrany.  
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Zákon o vodovodech a kanalizacích dle §8 odstavce 10 „Vlastník vodovodu 

i provozovatel vodovodu jsou povinni umožnit přístup k vodovodu a umožnit bezplatný 

odběr vody jednotkám požární ochrany při likvidaci požáru.“ [19] 
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5 Analýza a hodnocení rizika 
Analýza a hodnocení rizik je významným rozhodovacím procesem, kterým se 

určují a posuzují možná rizika, spojená s daným nebo plánovaným jeven nebo skutečností. 

Převážně analýza rizika slouží v rozhodovacímu řízení při výběru nejvhodnější alternativy, 

nebo pro stanovení nápravných opatření s přihlédnutím k možnému riziku. Využití analýzy 

a hodnocení rizika má v mnoha oblastech lidského bytí velký význam, a proto je cenou 

pomůckou při řešení situací, které nelze předem předvídat. Analýza rizika je systematická 

metoda, která má zajistit využití dostupných informací o systému k vyhodnocení a odhadu 

potencionálního nebezpečí pro jednotlivce či skupinu obyvatelstva, majetek nebo životní 

prostředí. 

Každá lidská činnost je, nebo může být doprovázena nežádoucími podmínkami, 

které lze nazývat nebezpečí nebo riziko. Riziko je komplexní funkcí nebezpečí, které je 

spojeno s definovaným společenským, technologickým, enviromentálním nebo jiným 

systémem. Nebezpečí lze popsat pomocí následujících veličin – příčina, událost, četnost, 

finanční hodnota, následky, návrhy řešení a monitoring. 

Můžeme využít možné způsoby hodnocení z teorie rizik – tzv. pravidlo čtyř možných T: 

o akceptace rizika (TAKE) – rizika musí být identifikována, nejsou však 

podniknuty žádné aktivní kroky k jejich vyloučení, jedná se o rizika s malou 

pravděpodobností a relativně nízkým dopadem; 

o aktivní řízení rizika (TREAT) – jsou sledována jednotlivá rizika, určuje se 

odpovědnost za jejich sledování a podniknou se aktivní kroky k potlačení 

rizika; 

o převod rizika na jinou stranu (TRANSFER) – přenesení odpovědnosti za 

riziko na subjekt, který je lépe disponován k jeho ošetření a řízení; 

o eliminace, úplné vyloučení rizika (TERMINACE) – přizpůsobení provozu 

tak, aby k danému riziku nemohlo dojít. [20] 

 

5.1 Základní struktura analýzy rizika  

Analýza rizik je spojena s odbornými znalostmi a poznatky z oblasti provozování 

veřejných vodovodů, z pracovního a výrobního prostředí, s jejich řízením a informováním. 

Postupy, které jsou zvoleny pro daný druh práce musejí plně odpovídat standardům, 

kterých má být dosaženo vzhledem ke spotřebiteli a kvalitě dodávané pitné vody. 
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Významným faktorem je také velikost spotřebiště respektive množství spotřebitelů, 

rozsáhlost analyzovaného systému a také zkušenosti hodnotitele s možnými druhy způsobů 

analyzování.  

Struktura systému analyzování a hodnocení rizik musí vycházet ze základních 

kroků, které jsou významným prvkem pro správné vyhodnocení rizik při provozování 

veřejných vodovodů. 

Kroky jsou: 

o výběr posuzovaného systému; 

o výběr metodiky; 

o identifikace nebezpečí a ohrožení; 

o vyhodnocení rizika; 

o opatření na odstranění nebo snížení rizika. 

 

5.1.1 Výběr posuzovaného systému (formulace problému) 

Důležitým krokem je, aby byl jasně definovaný systém nebo problém, který má být 

řešen. Množství informací a podkladů, které jsou nashromážděny mohou významným 

způsobem napomoci ke zdárnému řešení. Formulací problému může být nastínění 

možných důsledků. V rámci daného systému (problému) by měl být jasně formulovaný 

výběr, zda se jedná o jednu nebo více událostí, které se staly, stanou nebo mohou stát.  

 

5.1.2 Výběr metodiky 

Metody používané pro analyzování a hodnocení rizik můžeme rozdělit na dvě základní 

skupiny: 

o dedukční metody – zde řešitel usuzuje od obecně platných věcí 

k jednotlivým konkrétním skutečnostem, které se staly.  

o indukční metody – postupují na základě pozorování jednotlivých případů, 

kdy se na těchto základech vyvozují obecné závěry, které umožňují poruchu 

předvídat.  

Výběr metodiky je velice důležitým krokem, protože ne všechny níže uvedené 

metody se hodí pro řešení daných případů. Některé je lépe používat pro prvotní nástřel a je 

nutné je doplnit o důkladnější a podrobnější metody. Popřípadě jejich výsledek neodpovídá 

výsledkům, kterých mělo být danou metodou dosaženo, jelikož metoda neslouží k zjištění 
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mnoha výsledků, ale je určena na analyzování jedné poruchy. Výběr řešitelů je 

významným krokem ke zlepšení a zajištění kvalitních výsledků. 

 

Přehled nejvíce používaných metod pro analyzování a hodnocení rizik ve vodárenství: 

o metoda brainstormigu – metoda řízeného rozhovoru; 

o Riziková analýza RA – základní metoda R = P * N 

R (riziko) = P (pravděpodobnost vzniku) * N (následek události); 

o metoda „Co se stane když …“ (WFA) – Metoda se snaží identifikovat daný 

stav analyzovaného systému a hledat opatření, která by sloužila ke zvýšení 

bezpečnosti systému (provozu schopnosti). Metoda je významně závislá na 

odborných zkušenostech řešitelů; 

o předběžná analýza nebezpečí (PHA)  – Metoda slouží k rychlému 

a povrchnímu přehledu možných nebezpečích, které slouží jako podklad pro 

další podrobné analýzy; 

o studie nebezpečnosti a provozu schopnosti (HAZOP) – jedna z významných 

a nejpoužívanějších metod pro svoji zdárnou jednoduchost a variabilitu pro 

mnoho oblastí. Slouží k identifikaci možného rizika, systematicky 

vyhodnocuje postupně každou část systému a zjišťuje způsob, jak může 

dojít k odchylkám od záměru a jakým způsobem mohou narušit řádných 

chod systému; 

o analýza druhů poruch a jejich následků (FMEA) – metoda hodnotí možné 

poruchy jednotlivých částí systému a jejich vliv na funkci celku. Metoda 

může být rozšířena o četnost poruch nebo o pravděpodobnost jejich výskytu 

za pomocí metody FMEAC, která je nadstavbou dané metody; 

o analýza stromu poruch FTA – metoda identifikuje druhy poruch částí 

systému, popřípadě vnějších vlivů (jevů) nebo jejich kombinace, které 

mohou vést k poruše systému. Postup metody je od nejzákladnějšího prvku 

směrem nahoru, zjišťují se všechny možné příčiny a druhy poruch na 

nejbližším stupni systému; 

o analýza stromu událostí ETA – metoda využívá induktivního myšlení, 

techniky identifikace nebezpečí a analýzy četnosti, pomocí niž analyzuje 

systém od iniciujících událostí až po možné následky. 

Existuje celá řada druhů metod, které zde nejsou uvedeny, například: metody sběru 

dat, průzkumové, pozorovací, bodové, kombinované, komplexní, analytické a další. Výčet 
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metod není konečný, ale má posloužit pouze pro orientaci, jaké metody jsou používány pro 

analýzu a hodnocení rizik. Ve světě jsou používány metody, které nejsou u nás příliš 

používané, tyto jsou uvedené v normě ČSN IEC 60300-3-1 září 2003 Management 

spolehlivosti. Jedná se převážně o metody, jako: Markovova analýza a Analýza 

bezporuchové činnosti člověka apod. 

 

5.1.3 Identifikace nebezpečí a ohrožení 

Identifikace nebezpečí spočívá v podrobném prozkoumání a identifikování jeho 

vlastností a nebo charakteru, které mohou být příčinou vzniku rizika. Předpokladem pro 

ohrožení daného systému by mohla být událost, která ohrozí nebo ohrožuje nejenom zdraví 

osob na pracovištích, ale také spotřebitele, což by mělo nedozírné následky. 

Nebezpečí, která ohrožují spotřebitele nebo systém: 

o mimořádná událost (dále je MU) apod.; 

o nebezpečí vytvářená materiály nebo látkami; 

o kombinací nebezpečí. 

Identifikace ohrožení je specifikace, jak může dojít ke škodě. Vychází se 

z identifikace ohrožení, kdy se vlastnost daného systému prokáže jako nebezpečná. 

Důležitým krokem je zjistit působení nepříznivého jevu, tedy nebezpečí, které jsme 

identifikovali. Převážně je to negativní působení na člověka. Z jednoho nebezpečí lze 

vyvodit i více druhů ohrožení.  

 

5.1.4 Vyhodnocení rizika 

Při posuzování rizik a jejich následků v oblasti systému zásobování pitnou vodou 

a odvádění odpadních vod je důležité mít na paměti možnost zranitelnosti celého 

distribučního systému. Zranitelnost systému lze charakterizovat jako skupinu slabších míst, 

kde může dojít k výskytu nebo předpokládanému výskytu nebezpečí. Riziko, jak již 

vyplývá z definice, je pravděpodobnost vzniku a zároveň závažnost následku možné 

nežádoucí události.  

Matematicky lze tento vztah vyjádřit R (riziko) = P (pravděpodobnost) x N (následek). 

V některých odborných literaturách je následek nahrazován za D (důsledek) nebo C 

(následek). 

Rozdílnost ve vzorcích: R = p x N nebo R = P x D nebo R = P x C 
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Pravděpodobnost – hodnotitelé musí rozhodnout jaká je pravděpodobnost,  

že vznikne nehoda nebo jiný nežádoucí jev. Možnosti vyjádření pravděpodobnosti jsou 

pomocí čísel (1 až 9) a slovního vyjádření (nízké až velké), cyklů (jedenkrát za rok až 

jedenkrát za minutu) a jiné. Pravděpodobnost se vyjadřuje v procentech. 

Četnost můžeme vyjádřit intenzitou výskytu jevu i číselně. Například 10-5, z toho 

vyplývá, že negativní jev se vyskytne jednou za 100 000 jevů.  

Rizika můžeme rozdělit na kvalitativní a kvantitativní: 

o Kvantitativní riziko si můžeme ve vodárenstvích systémech představit jako 

nedostatek přiváděné pitné vody ke spotřebiteli, například ve stokovém systému 

zase naopak nedostatečné odvádění odpadních vod od jednotlivých spotřebitelů. Při 

odvodňování odvodňovacích systémů (odstranění odpadních vod z pozemků 

z důvodu veřejného zdraví a hygieny, ochrana urbanizovaného území před 

povodněmi, ochrana životního prostředí) platí, že norma ČSN EN 752 

Odvodňovací systém vně budov říjen 2008, vychází z tabulky č. 1 této normy. 

Vztah mezi stanovenými cíly a funkčními požadavky, nepřipouští přetížení sítě ani 

jim vyvolanou povodeň. 

o Kvalitativní riziko si lze představit, jako špatnou pitnou vodu. To znamená, 

že pitná voda neodpovídá vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 

požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly, ve znění 

pozdějších předpisů. Pro oblast stokování je kvalitativní riziko specifikováno 

nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách případného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

5.1.5 Opatření na odstranění nebo snížení rizika 

Opatření přijatá mají za cíl snížit možnosti vzniku nebo následku při vzniku 

rizikové situace, která může nastat při vzniku MU. Dále také zajištění nebo zabezpečení 

dodávek pitné vody ke spotřebiteli a potažmo odvedení odpadních vod. Cílem 

provozovatelů vodovodů a kanalizací je zajištění veřejné služby, které má za cíl zajistit 

bezpečnou a plynulou dodávku kvalitní pitné vody ke všem spotřebitelům. Faktory, které 

mohou ovlivnit pravděpodobnost výskytu poruchy ve vodárenských a kanalizačních sítích 

je velké množství: 
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o použitý materiál v jednotlivých sítích, stáří potrubí a kvality spojů; 

o kapacita sítě, popřípadě velikost hydrostatického tlaku; 

o kolísání tlaků v síti (hydrostatického a hydrodynamického tlaku); 

o způsob uložení potrubí (hloubka, zatížení povrchu potrubí apod.); 

o teoretická poruchovost sítě; 

o samotná funkce objektů na síti i samotný spotřebitel. 

 

Je důležité poznamenat, že pravděpodobnost výskytu poruch je významně 

ovlivněna mnoha faktory jako jsou například technickoprovozní parametry potrubí, způsob 

provedených prací a také významnou roli hraje způsob provozování samotné sítě 

(pravidelné kontroly, údržby apod.). Hodnocení bezpečnosti a rizik plynulé dodávky 

a technické spolehlivosti systému se v posledních letech potýká ze závažnými problémy, 

jako jsou: 

o neúmyslné poškozování kvality pitné vody (kutilové); 

o zneužívání hydrantů apod. k vlastnímu prospěchu; 

o nedodržováním základních pravidel pro kontrolu a údržbu svých přípojek 

apod.; 

o vandalismus; 

o terorismus. 

 

Kde největším problémem je to, že objekty na síti nelze chránit osádkou, která by 

mohla zabránit možnému útoku. Většina vodárenských společností již své objekty chrání 

proti vniknutí elektronicky, ale v mnoha případech dochází k tomu, než přijede někdo 

zakročit, objekt je poškozen apod. 

Mezi opatření můžeme také zahrnout plán pro zajištění bezpečnosti vody, který je 

součástí evropské směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. 

 

Je důležité pro analyzování a hodnocení rizik použít vhodnou metodu a pro 

vyhodnocování zvolit skupinu odborníků, kteří problematiku vodohospodářství znají. 

Existuje celá řada metod i odborníků, ale jenom někteří jsou schopni se na problém podívat 

s nadhledem a správně vyhodnotit daná rizika. Výsledky metody musejí být závazné 

a nestranné, aby mohly být použity v praxi a dle nich navrženo opatření na jejich eliminaci 

či snížení.  
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6 Rizika př i provozování veřejných 

vodovodů 
Provozování veřejných vodovodů může mít dlouhosáhlé důsledky při nedodržení 

základních zásad bezpečnostních, technických a organizačních opatření, na zdraví a životy 

lidí. Důkazem výše zmíněného selhání může mít za následek nejenom pro Českou 

republiku, ale i celý vyspělý svět nedostatek kvalitní pitné vody. Jak ukazují statistiky 

z rozvojových zemí, kde v nejméně rozvinutých částech Afriky umírá cca 10–15 % dětí 

ještě během prvního roku života. Přibližně 60 % úmrtí těchto dětí souvisí s infekčními 

onemocněními, které jsou zapříčiněny nedostatkem pitné vody). Ve srovnání s vyspělým 

světem jsou to 4 úmrtí dětí z tisíce narozených. [21] 

V současnosti je rizikovost systému provozování veřejných vodovodů celosvětově 

preferováno kvůli výše uvedeným skutečnostem, které nejsou ale jedinými důvody. 

Upřednostňovaný přístup k řešení této problematiky je zajištění kvality vody od zdroje až 

po konečného spotřebitele potažmo jeho kohoutek. Pro zjednodušení složitosti celého 

systému distribuce pitné vody od prameniště, jímacího zařízení, úpravny vod, 

přečerpávacího zařízení až po spotřebitele a pro zjednodušení analyzovaní scénářů 

a nebezpečí, které při provozování veřejných vodovodů vznikají či působí nebo se 

následky jejich působení podporují a vznikají sinergické účinky apod. Jsem rozdělil celý 

systém provozování veřejných vodovodů na tyto podsystémy: 

o zdroj vody a jeho ochranné pásmo; 

o úpravna vody; 

o distribuční systém (akumulace, čerpání a distribuční síť); 

o přípojky a domovní rozvody; 

o odvod odpadních vod. 

 

V případě samotných zdrojů vody může mít provozovatel vodovodu jen v málo 

případech a to ještě v omezené míře ovlivnit (řídit) rizika například u povrchových zdrojů. 

Je důležité začít využívat integrovaného přístupu, který ještě není v České republice 

zaveden, ale jeho zavedení je nevyhnutelné. Dalším příkladem za všechny jsou také 

vodovodní přípojky, které jsou v majetku vlastníka připojené nemovitosti, kde má 

provozovatel velmi malé právo ovlivnit vznikající riziko. Je důležité, aby obě strany spolu 

významně spolupracovali a provozovatelé vodovodů by měli být schopni fundovaně 
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poradit majitelům, jak zamezit a předcházet vzniku možných rizik. Jakými kroky 

předcházet, udržovat a mít pod kontrolou možné riziko a výše uvedené kroky jsou již 

součástí zákona o ochraně veřejného zdraví. Nebezpečí, která se mohou vyskytnout při 

analyzování a při provozování veřejných vodovodů bychom ještě mohli rozdělit do tří 

základních kategorií: 

o přírodní nebezpečí; 

o společenská nebezpečí; 

o technologická nebezpečí. 

 

Následky výše uvedených nebezpečí a identifikovaných procesů systému 

provozování veřejných vodovodů můžeme rozčlenit na kombinaci čtyř následků: 

o zdravotní; 

o ekonomické; 

o sociálně ekonomické; 

o environmentální. 

 

Pro zjednodušení a neuvádění stejných rizik pro všechny nebezpečí jsou níže 

uvedené kapitoly rozděleny dle systému provozování veřejných vodovodů, který byl 

uveden výše. Každá z kapitol je dělena na dvě na sebe navazující části, a to jsou riziková 

místa, která hrozí a druhá část kapitoly nastiňuje způsoby možných opatření nebo návrhy 

na snížení rizikovosti. 

 

6.1 Zdroj vody a jeho ochranné pásmo 

 

6.1.1 Podzemní zdroje 

Riziková místa 

o vyschnutí, odvodnění, pokles jímací hladiny; 

� nadměrné odčerpávání podzemních vod, průsaky mimo 

jímané území, zamezení propustnosti podloží a snížení 

vrstvy zvodnělé části. 

o zanesení jímacích zařízení: 
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� narušení možnosti jímání ze studen (zanesení pískem 

a jinými nečistotami – zanesení nortonek, apod.); 

o stavební činnost – vybudování nových studen, sklepů, narušení ochranných 

pásem, vydatnosti nebo hladiny podzemních vod: 

� narušení prameniště, puklin, galerií apod. 

o průmyslová činnost – (odstřely, vrty apod.): 

� (dobývání nerostných surovin aj.) Posun horninových 

masivů, propustí apod.; 

o průmyslová havárie: 

� havárie – únik nebezpečných chemických látek nebo 

přípravků do okolí továrny; 

� havárie cisteren aj. dopravních prostředků – únik do půd  

a recipientů. 

o kyselé děště aj: 

� vypouštění nebezpečných látek do ovzduší – dešťovou vodou 

se dostávají nazpět na zem a jsou infiltrovány do 

podzemních vod. 

o infiltrace chemikálií, fekálií, agrochemikálí apod.; 

� průmyslové podniky – kontaminace ropnými látkami 

(uhlovodíky, chlorovanými a těkavými aromatickými 

uhlovodíky, stopovými kovy, fenoly apod.); 

� tzv. „BRONNFIELDS“ – uvolněné bývalé průmyslové areály 

v městských částech , které by mohly být využity pro další 

průmyslové využití, ale v převážném většině jsou na těchto 

místech kontaminovány horninové prostředí  

a podzemní vody (tzv. staré ekologické havárie); 

� vyvážení nebo únik fekálií ze zemědělských usedlostí; 

� hnojení zemědělských půd (pesticidy, tzv. močufkou apod.). 

o infiltrace odpadních vod do podzemních vod: 

� netěsností, poruchou nebo průsaky potrubí či armatur apod.; 

� průsaky žump, septiků, chatařských odpadních jímek 

(plastové), mobilní WC apod. 

o mimořádná událost – povodeň – zatopení jímacího zařízení: 
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� spláchnutí všech nečistot a nepořádku – usazení po opadnutí 

vody a  možné znečištění odpadní vody;  

� zhoršení kvality zdrojů pitné vody v důsledku povodní nebo 

havárie – nelze vyčistit a zdroj se musí uzavřít; 

� výpadek elektrické energie. 

o neoprávněné vniknutí do objektu: 

� samostatně stojící objekty v přírodě; 

� snadný terč vandalů aj. 

 
Obrázek č. 4  Studna a čerpací stanice podzemních vod[22]  

 

Opatření nebo návrhy na snížení rizikovosti  

o ustanovení zákona o vodách – povolení k nakládání s podzemními vodami, 

které upravuje kdo může a za jakých podmínek používat podzemní vodu  

(k odběru, akumulaci, čerpání za účelem snížení hladiny,  obohacování 

podzemních zdrojů a k jinému nakládání); [23] 

o osoba, které způsobí ztrátu podzemní vody popřípadě zásadně ovlivní její 

kvalitu, vydatnost apod. je povinna provést opatření k obnovení původního 

stavu; [23] 

o vyhlášení ochranných pásem vodních zdrojů (kapitola 4.2); [23] 

o stanovení zranitelných oblastí, které jsou součástí implementované směrnice 

Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze 

zemědělských zdrojů. V území s podzemními vodami využívanými, jako 

zdroj pitné vody, kde koncentrace dusičnanů přesahuje 50 mg/l jsou 

zemědělci hospodařící ve zranitelných oblastech povinni dodržovat opatření 

akčního programu podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení 
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zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, 

střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech; [23] 

o dalšími významnými směrnicemi, které se zabývají problematikou 

podzemních vod jsou Směrnice rady 80/68/EHS, o ochraně podzemních vod 

proti znečištění způsobenému určitými nebezpečnými látkami; 

o směrnice Rady 76/464/EHS, o znečištění způsobeném určitými 

nebezpečnými látkami, vypouštěnými do vodního prostředí Společenství; 

o v případech, kdy vlastník pozemku zjistí výskyt podzemní vody musí tuto 

skutečnost nahlásit vodoprávnímu úřadu a omezit nebo úplně zastavit 

stavbu na pozemku; [23] 

o u bodového znečištění: 

� vybudování hydraulických bariér; 

• nejčastěji využívaná je ochranná depresní hydraulická 

bariéra – dochází ke snižování hladiny ve vrtech nebo 

v drenážích a vyvolání souvislé deprese; 

• elevační hydraulická bariéra – dochází k infiltraci 

čisté vody do vrtů a příkopů, vzniká elevace, kdy na hladině 

podzemní vody se vytváří předěl mezi ohniskem a vodou, 

(nevýhody – spotřeba velkého množství čisté vody  

a znečištění vsakovacích objektů; 

� vybudování „milánských stěn“ (vystrojenou jílocementovou 

směsí nebo bentonitem), tenké těsnící stěny, pokud není 

zabráněno infiltraci srážkových vod musí být odčerpávána. 

V některých ojedinělých případech musí být podzemní voda 

i čištěna. 

 
Obrázek č. 5 Budování „Milánské stěny“ [24]  

 



 

 46 

o dispečink monitoruje pomocí vrtů nebo zařízení vzdáleného přenosu – 

průtok vody (kvalitu vody), pro rozšíření možnosti kontroly je nejvhodnější 

před každou aglomerací vybudovat monitorovací vrty, v současnosti jsou 

převážně před velkými urbanistickými centry; 

o zásah HZS – vybudování norných stěn, omezení rozšíření uniklé látky, 

zasypání sorbetem apod.; 

o omezení transportu některých převážených látek po silnici dopravní 

zákazovou značkou „B19“; 

 
Obrázek č. 6  Zákazová značka č. B19 

o dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 

a o změně některých zákonů, dle §47 dílu 8 „Nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými přípravky“ odstavci 2 je řečeno: „Při 

nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je 

každý povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí …“; [25] 

o dle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce, č. 48/1982 Sb., kterou se 

stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení. Dle bezpečnostních opatření musí být nebezpečné chemické látky 

a přípravky  při výrobě zajištěny, tak aby nemohly uniknout. Každé 

pracoviště musí být vybaveno dostatečným množstvím asanačního 

prostředku, který zabrání jejímu úniku; [26] 

o norma ČSN 650201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování  

a manipulaci popisuje jaké podmínky musejí být splněny při nakládání 

s NCHLaP, z důvodu toho, že v České republice není zcela jasně 

definovány podmínky pro všechny NCHLaP proto se touto normou řídí  

i nakládání s NCHLaP i nehořlavými. Při nakládání s NCHLaP musejí být 

zřízeny záchytné jímky (havarijní, sběrné apod.), které musí být 
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zabezpečeny   proti přítoku srážkové vody a proti pronikání podzemní vody. 

Výpustě z výše uvedených jímek nesmějí být připojeny na veřejnou 

kanalizaci; [27] 

o probíhá odsiřování tepelných elektráren, zmenšování podílu nebezpečných 

látek vypuštěných do ovzduší apod.; 

o sanací starých ekologických zátěží; 

  
Obrázek č. 7 Schéma sanace starých ekologických havárií[28] 

Na obrázku č. 7 je znázorněno, jak probíhá sanace starých ekologických havárií. Je zde 

vyobrazeno, do jaké vzdálenosti může být ovlivňován recipient od samotného místa 

havárie.  

 

o zamezení zatopení nebo poškození jímacího zařízení, každý objekt je 

vybaven zdvihacím zařízením, aby mohlo být zařízení (čerpadla, 

kompresory, chlorovací lahve apod.) vyzvednuto a nebo transportováno do 

bezpečné vzdálenosti. Ve všech objektech je zajištěna funkce dvou stejných 

zařízení v případě poruchy, kdy při poruše, odstavení, poškození je jedno ze 

zařízení schopno nahradit druhé; 
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Obrázek č. 8 Dvě stejné zařízení pro případ poruchy[22] 

o sanací zdrojů pitné vody nebo zařízení sloužící k jejich využívání: 

� odčerpáním kontaminované nebo poškozené vody; 

� očištěním pláště studny; 

� dezinfekce. 

o každý objekt vodárenských společností je vybaven zařízením signalizující 

vniknutí do objektu. V případech, kdy není nahlášeno na centrálním 

dispečinku oprava nebo kontrola, bez prodlení vyjíždí jednotky Policie ČR. 

Dispečinku na monitorovacím zařízení je signalizováno vniknutí do 

objektu. 

 
Obrázek č. 9 Centrální dispečink Troubky[29] 

Na centrálním dispečinku se sledují hodnoty vody v zařízení, průtoky a také 

množství zásob v akumulačních nádržích a vodojemech. Dispečer má také přehled  

o zásobách namýchaných chemických látkách, které jsou aplikovány při úpravě vody 

v úpravně. V tlakových stanicích jsou dochlorovací zařízení, která slouží k zajištění kvality 

dodávané pitné vody a na centrále je signalizováno stanovené minimální množství na 
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stanici. Na základě stanovené minimální hodnoty obsluha ví, dle průměrného průtoku vody  

a dávkování chloru, za jak dlouho se musí daná láhev vyměnit. 

6.1.2 Povrchové zdroje 

Riziková místa 

o napadení a znečištění povrchového zdroje: 

� teroristický útok; 

� havárie; 

� neopatrnost nebo nedbalost. 

o snížení průtoku vody v recipientu: 

� v místech jímacího zařízení není dostatek vody; 

� sucha. 

o vypouštění odpadních vod do recipientů: 

� neoprávněné; 

� nechtěné (neúmyslné); 

� nefunkční ČOV. 

o poškození nebo zanesení jímacích zařízení, popřípadě poškození pouze jeho 

částí (například  česlí): 

� povodeň; 

� splašková voda; 

� tání sněhu(led, kalová voda); 

� narušení možnosti jímání z důvodu malého množství vody 

v recipientu; 

� živočišné organismy (slávky apod.). 

o lidská činnost rovnání toků a úprava řečiště – budování umělých toků, 

slepých ramen apod.; 

o průmyslová havárie: 

� havárie – únik nebezpečných chemických látek nebo 

přípravků do okolí továrny nebo kanalizace; 

� havárie cisteren či jiných dopravních prostředků – únik do 

půd  

a vodotečí. 
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o kyselé deště: 

� vypouštění nebezpečných látek do ovzduší – (difúze) – 

dešťovou vodou se dostávají nazpět na zem a jsou 

infiltrovány do podzemních vod. 

o infiltrace (spláchnutí) chemikálií, fekálií, agrochemikáliemi apod.: 

� průmyslové podniky – kontaminace ropnými látkami 

(uhlovodíky, chlorovanými a těkavými aromatickými 

uhlovodíky, stopovými kovy, fenoly apod.; 

� tzv. „BRONNFIELDS“ – uvolněné bývalé průmyslové areály 

v městských částech , které by mohly být využity pro další 

průmyslové využití, ale v převážném většině jsou na těchto 

místech kontaminovány horninové prostředí (staré 

ekologické havárie); 

� vyvážení nebo únik fekálií ze zemědělských usedlostí.  

� hnojení zemědělských půd (pesticidy apod.); 

� vypouštění kontaminovaných vod (umývání aut, traktorů 

apod.). 

o únik odpadních vod do povrchových vod: 

� netěsností potrubí, poruchou apod.; 

� průsaky žump, septiků, chatařských odpadních jímek 

(plastové), mobilní WC apod.; 

� vypouštění žump a septiků. 

o zatopení nebo znečištění vody vodních nádrží z recipientu: 

� infiltrace znečištěné vody z recipientu s čistou vodou ve 

vodní nádrži; 

� přítokem znečištěné vody do nádrží – tání sněhu na jaře 

(připlavení nečistot, bahna, velkých částic apod.); 

� nedostatečné zabezpečení koryt recipientů,  které narušují 

hráze vodních děl; 

� průsak patou nebo tělem hráze; 

� přelití hráze vodního díla. 

o stojaté vody rozvoj organických částic: 

� sinice, bakterie apod. (za vysokých teplot); 

� zanesení nebo vnikání živočichů do jímacích zařízení. 
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o mimořádná událost – povodeň: 

� znečištění jímané vody; 

� poškození jímacího zařízení; 

� zatopení jímacího zařízení; 

� spláchnutí všech nečistot a nepořádku – usazení po opadnutí 

vody a  možné znečištění odpadní vody;  

� výpadek elektrické energie; 

� vyřazení z provozu. 

o neoprávněné vniknutí do objektu: 

� havárie zařízení, které je v chodu; 

� poškození zařízení, krádež, vandalismus aj. 

o nezajišťování úpravy a oprav recipientů a vodních děl: 

� péče o hráze a záplavové oblasti; 

� zaplavování přilehlých oblastí, průsaky podložím, povrchová 

eroze apod. (závisí na složení podloží a hrází – štěrko-písčité 

velká propustnost, jílovité – nepropustné); 

� namáhání tlakem, například na patu hráze – snížení stability 

svahu a hráze; 

� výrony a vyplavování, například jemno-zrných částic z hráze 

– může dojít k překročení kritických tlaků na podloží – 

prvotní příčiny průsaky, zaplavování území a v neposlední 

řadě ohrožení bezpečnosti hráze; 

� přelití koruny hráze nebo protržení hráze – špatná správa 

hráze, koryta (čištění a úprava), havárie – zatopení měst  

a obcí. 

o práce na vodním díle: 

� opravy vodohospodářského zařízení – jímací zařízení, česle, 

lapáky apod. 

� těžba štěrkopísku – únik provozních kapalin ze zařízení. 

 

Opatření nebo návrhy na snížení rizikovosti 

o ochrana povrchových zdrojů dle zákona o vodách č. 254/2001Sb.:[23] 

� vlastníci pozemků nesmí připustit zhoršení vodních  

a odtokových poměrů na svých pozemcích; [23] 
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� vláda nařízením stanovuje chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod –  například v lesních, zemědělských 

pozemcích nebo v oblastech, kde dochází k těžbě  

rašeliny; [23] 

� stanovení ochranných pásem I a II stupně; [23]  

� stanovení citlivých a zranitelných oblastí; [23] 

� vodoprávní úřad stanoví minimální průtok povrchových vod, 

aby mohly zůstat zachovány obecné principy nakládání 

s vodami a ekologické funkce toku; [23] 

� správci staveb a zařízení na recipientech nebo s nimi 

související musí dbát o správu recipientu tak, aby 

nedocházelo k ohrožování jeho plynulého odtoku; [23] 

� je přísně zakázáno na ochranných hrázích vodních děl 

vysazovat stromy, jezdit po nich vozidly apod. Poškozovat 

vodohospodářské zařízení. [23] 

o zabránění napadení vodních děl je nemožné, důvodem je jejich rozloha, 

monitoring tak velkého území, přístup z každé strany díla nebo recipientu, 

dílo a recipient není jenom určen jako zdroj surové vody, (zahrádkáři, 

majitelé okolních pozemků, rybolov, těžba štěrkopísku, vypouštění vody 

z ČOV, průmyslové podniky (chemičky) apod.): 

� ochrana je pouze zkoumání kvality vody v přečerpávacích 

stanicích nebo na úpravně vod, před samotným vpuštěním do 

úpravny vody. Následnými mnohačetnými kontrolami při 

průchodu úpravnou; 

� v případě havárie na vodním díle nebo v recipientu jsou 

povinni majitelé nebo ten, kdo zjistí MU, informovat 

provozovatele vodovodů a kanalizací o události (pokud ji 

neodhalí samotný provozovatel); 

� ten, kdo způsobí havárii musí zajistit opatření k odstranění 

příčin havárie. Zjištění havárie se musí nahlásit na HZS nebo 

Policii; [23] 

� teoretická ochrana je dána legislativou. 
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o v případech velkých teplot převážně v létě, nutnost omezení využívání 

povrchových zdrojů z recipientů a omezení využívání pro průmyslové 

oblasti: 

� jímací zařízení bývá umístěno u dna, ale v případě nedostatku 

vody musí být odstaveno z provozu. V recipientu musí být 

zajištěn minimální průtok. Jímací zařízení je vybaveno 

průtokoměrem a možností odběru vzorku a zjištění 

závadnosti nebo nezávadnosti jímané surové vody; 

� jímací zařízení ve vodních dílech je umístěno převážně u dna 

a musí být zabezpečeno proti vniknutí živočichů a nečistoto 

do jímacího zařízení; 

 
Obrázek č. 10 Přečerpávací stanice Tovačov[22] 

Objekt přečerpávací stanice Tovačov (viz obrázek č. 10) je umístěn v těsné blízkosti 

Tovačovských jezer a technologické zařízení pro jímání a čerpání vody je pod úrovní 

terénu viz obrázek č. 11. 

 
Obrázek č. 11 Zařízení Přečerpávací stanice Tovačov [22] 
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Obrázek č. 12 Čerpací stanice vybavená jeřábem[29] 

Jeřábem a jeřábovou dráhou jsou vybaveny všechny objekty VaK pro snadnější manipulaci 

a v případě MU, rychlého přemístění do vyšších míst.  

� úprava řečiště, aby bylo stabilní prostředí v recipientu pro 

jímání vody, nesmí docházet k zanášení odběrného místa. 

o vypouštění odpadních vod do recipientů je možné odhalit pomocí úhynu 

živočichů: 

� pravidelná kontrola recipientů (společností provozující 

vodovody a kanalizace, rybáři, ekologové a ostatní 

obyvatelé); 

� nevýhodou  je, že někdy daný zdroj kontaminace je vysoko 

po proudu recipientu při zjištění MU. V některých případech 

je MU odstraněna v dané lokalitě, ale v recipientu se šíří 

dále; 

� nefunkčnost ČOV je monitorována bezpečnostními prvky  

a organizačním opatřením, před vypouštěním do recipientu 

se provádí kontrola kvality a nezávadnosti vypouštěné vody.  

o poškození nebo zanesení jímacích zařízení může být zapříčiněno: 

� povodní – zaplavením celého objektu, poškození ochranných 

opatření jímacího objektu v recipientu – plovoucí klády, 

provizorní hrazení, česle, jímadlo i doběrné potrubí musí být 

zdvojeno se samotnými uzávěry; 

� v období tání sněhu musí být jímací zařízení vypnuto (záleží 

na kvalitě a znečištění recipientu); 

� jímací zařízení musí být chráněno proti poškození plovoucími 

tělesy – lodní dopravou, kládami, větvemi, ledem apod. – 
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umístění jímacího zařízení (na dně řečiště, na břehu, ve dně 

koryta); 

� jímací zařízení musí být zajištěno proti vniknutí vodních 

živočichů – síta, která mají zabránit vniknutí musí mít 

minimální velikost ok a být přizpůsobeny životu  

a korespondovat s vývojem např. v díle. (V jezerech dochází 

někdy k přemnožení například slávek a dochází pak k jejich 

transportu až do úpravny vod (opatřením je úprava technické 

zábrany – vyvýšení od dna); 

� jímací zařízení je vybaveno proplachovacím potrubím, aby 

bylo možno, například sací koš pročistit od nečistot (velká 

spotřeba čisté vody); 

� jímací objekty jsou v zimě vytápěny (temperance). 

o úprava toků je významným přečinem, jelikož v době MU se řeka snaží vrátit 

do původních koryt a způsobuje velké škody, proto se jímací zařízení budují 

přednostně v místech, která tomu odpovídají a pokud tomu tak není, 

přistupuje se potom ke změně toku řečiště; 

o správa vodních toků musí o své toky a díla dbát, zajišťovat pravidelné – 

čištění, úpravy hrází, ochranu před povodněmi apod.: 

� vodní toky ohrožují jezera, která slouží k jímání surové vody, 

jelikož vodní toky nejsou vždy upravované, dochází 

k průsakům apod. Voda v jezerech (vodních dílech) je 

kontaminována znečištěnou vodou z recipientu (převážně 

v době povodní, tání apod.); 

� jímání vody ve vodních dílech probíhá ve více hladinách  

a tím je zajištěna možnost neustálého jímání, a to z různých 

částí vodního díla. Při mimořádných událostech. Může být 

celé dílo tak zkaleno nebo zaneseno, že nemůže dojít 

k čerpání surové vody; 

� pravidelná kontrola, údržba a opravy vodních děl: 

• správný monitoring, geologické a hydrogeologické 

informace o stavu vodního díla; 

• použití stabilizačních přísypů; 

• utěsnění podloží a drenážní systémy; 
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• povrchové úpravy okolí, svahů a těla hrází a toků; 

• zvážení možnosti navýšení ochrany hráze nebo 

vybudování nových hrází apod. 

o při MU nelze zabránit znečištění jímané vody z recipientu, ale povodňovými 

opatřeními lze zabránit infiltrace vody z recipientu do vodních děl (pokud recipient 

není jeho přítokem): 

� jímací zařízení může být transportováno mimo objekt nebo 

přemístěno do vyšších míst objektu; 

� v případě opadnutí a zprovoznění jímacího zařízení je možné 

zajistit dodávku elektrické energie diesel agregátem; 

� zpracované havarijní a krizové plány pro případ MU. 

 

6.2 Úpravna vody; 

Pro zjednodušení systému určení rizik při úpravě surové vody na vodu pitnou je 

pozornost zaměřena na konkrétní úpravnu vody. V příloze č. 4 je Technologické schéma 

Úpravny vody Troubky od společnosti VaK Přerov. Na schématu je znázorněno, jak 

probíhá úprava podzemní (vrty) a povrchové (jezera) vody. Povrchová voda prochází přes 

technologickou úpravu ionizací, přes vodní skok (dávkování prefloxu a manganistanu) do 

odvětrávací nádrže, směšovací nádrže, kde se směšují vody povrchové a podzemní. 

Podzemní vody jsou přiváděny do úpravny, kde prochází přes rozdělovací nádrž, do 

aerační nádrže, dále pak do flokulace, kde je připojeno ještě vápenné hospodářství 

(dávkování vápna) a voda je čerpána do společné směšovací nádrže. Smíchané vody 

prochází přes filtrační zařízení do akumulačních nádrží, ze kterých poté do vodojemů 

v určitých lokalitách. 

 

Riziková místa 

o přivádění nekvalitní vody s chemickými a jinými nečistotami  

(např. s vodními organismy): 

� poškozené filtrační zařízení, česle aj. 

o rozdíly v minerálním složením podzemní a povrchové vody; 

o zvýšený nebo omezený přítok: 

� hydrodynamické rázy; 

� výkyvy dodávek vody do úpravny. 
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o technické a technologické pochybení obsluhy zařízení: 

� manuální řízení nebo automatické řízení; 

� poruchy funkčnosti zařízení – odstavení jednoho druhu 

ovládání; 

� výpadek – odstavení z provozu zařízení. 

o mechanická a chemická úprava vody; 

Rozdělení systému úpravy vody je takové, že tam, kde dochází k přímému styku s volnou 

hladinou vody je jedna oblast, a druhá se nachází tam, kde dochází k automatickému 

řízení. 

o mechanické dávkování (ozonizace, dávkování chloru a prefloxu, 

manganistanu draselného a vápna): 

� porucha na zařízení dávkování většího nebo menšího 

množství dané látky; 

� špatná funkce zařízení nedostatečná úprava vody; 

� sabotáž nebo útok – poškození vody přímo velmi těžko, 

pouze zařízení, které slouží k úpravě vody. 

o volná hladiny vody (aerace, flokulace, filtrace): 

� při vniknutí do objektu je nejsnadnější útok na vodu, protože 

je zde volná hladina vody. Voda je přímo ve styku se 

vzduchem viz obrázek č. 13. 

 
Obrázek č. 13 Volně přístupná hladina při aeraci[22] 

� upadnutí přenášených věcí apod.; 

� nechtěné znečištění apod. 

o odvětrávací a směšovací jímky: 

� volně přístupné v areálu Úpravny; 
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� v horní části malé okénko na brání vzorků – možné místo 

útoku viz obrázek č. 14. 

 
Obrázek č. 14 Směšovací a odvětrávací jímka [22] 

o chybné jednání obsluhy: 

� nesprávná manipulace; 

� nedostatečné zásobení látkami pro úpravu vody; 

� záměna ventilů; 

� omezení provozu; 

� vypadnutí čerpadel; 

� zastavení nebo odstávka části zařízení apod. 

o neoprávněné vniknutí: 

� zabezpečení objektu; 

� zabezpečení systému a automatického řízení. 

o při MU – povodně, požár aj.: 

� vytopení celého areálu úpravny poškození technologie, 

zařízení – odstavení úpravny z provozu; 

� výpadek elektrické energie; 

� případný požár – způsobení velkých ztrát na zařízení. 

 



 

 59 

Opatření nebo návrhy na snížení rizikovosti 

o jsou prováděny pravidelné kontroly ve stanovených intervalech na 

přivaděčích od zdrojů (viz obrázek č. 15 Odběrné místo z přivaděče 

z Tovačov): 

� v laboratoři samotné úpravny vody; 

� namátkové kontroly dispečinku; 

� pravidelné kontroly Dispečinku Přerov; 

� plán kontrol jakosti vody v průběhu výroby; [30] 

 
Obrázek č. 15 Odběrné místo z Tovačova a jeho šoupátko; [22] 

� samostatné šoupátka na zastavení jednotlivých přítoků v době 

MU (viz obrázek č. 15); 

� jednotlivá kontrola povrchových a podzemních zdrojů viz 

obrázek č. 15. 

o přítok je monitorován pomocí průtokoměrů viz obrázek č. 16; 

  
Obrázek č. 16 Průtokoměr [22] 

o organizační a technologické řízení je zajišťováno: 
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� pomocí monitorovacího systému, který je zabezpečuje 

v případě vypnutí automatického ovládání signalizování na 

dispečink; 

� stanovenými postupy v případě ručního ovládání, každý 

prostor je vybaven schématickým nákresem, který slouží 

v případě poruchy k jednoduší orientaci v systému úpravny 

vod; 

� míchání chemických látek je sledováno a postupy jsou přesně 

stanoveny. Množství chemických látek volně přístupných je 

minimální množství. Množství použité chemické látky je 

monitorováno, v případě nedostatku je dispečink 

informován. 

o zajištění bezrizikové úpravy vody je pouze tehdy pokud se voda nedostává 

do styku se vzduchem a není tedy možno bez porušení trub nebo násilného 

poškození zařízení se k vodě dostat: 

� dávkování látek je automatické v daných intervalech a je 

sledováno. Poškození, porucha nebo sabotáž zařízení při 

poruše je bezproblémové spuštění náhradního zařízení, které 

je automaticky napojeno na daný systém, aby mohlo být 

spuštěno v případě výpadku prvního zařízení; 

� při úpravě manganistanu draselného je zapotřebí namíchání 

látek personálem.  

o omezení počtu personálu, který má možnost vstoupit do objektu. Omezený 

a přesně určený počet zaměstnanců má právo zacházet s chemickými 

látkami. Zaměstnanci musí splňovat specifická kritéria stanovená 

společností; 

o chybovost personálu je zabezpečena pravidelnými kontrolami, školeními  

a stanovenými postupy, které jsou monitorovány na dispečinku: 

� pravidelné kontroly vody zajišťují odhalení nedostatků, 

popřípadě přidání většího množství nebo ubrání chemických 

látek; 

� záměna zařízení a jeho vypnutí je zajištěno barevností 

potrubí, které vede jakou kapalinu - jednoduché 

identifikování zařízení viz obrázek č. 17; 
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Obrázek č. 17 Potrubí barevně odlišeno[22] 

� zpracování metodiky HACCP (Rizikovou analýzu a kritické 

kontrolní body při výrobě – které určují nejzranitelnější  

a nejvíce rizikové body dané výroby); 

� vyhodnocení těchto rizikových bodů by přispělo k posouzení 

zda jejich ochrana je nyní dostačující oproti méně rizikovým 

místům. Metoda byla vybrána z mnoha důvodů – jedním 

z nich je nastínění nejrizikovějších míst. 

o objekt úpravny vody je monitorován (kamerovým systémem, čidly apod.): 

� zajištění všech dveří objektu proti otevření a zneužití; 

� vybavení kamerovým systémem prostory, kde dochází 

k manuálnímu dávkování NCHLaP; 

� senzory pohybu v prostoru úpravy vody a v jejím 

bezprostředním okolí; 

� kamerový systém pro noční vidění; 

� zabezpečení objektu více mechanickými zábranami – ploty – 

ostnatý drát, apod.  
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6.3 Distribu ční systém (akumulace, čerpání a distribuční síť) 

Rizika spojená s nefunkčností technického vybavení zařízení (čerpadla, tlakové zařízení 

apod.) jsou podrobně analyzovány v předešlých kapitolách. Tato kapitola se zaměřuje 

pouze na rizika spojená přímo s jejich poruchami a se samotnými vodárenskými objekty. 

6.3.1 Akumulace – vodojemy 

Riziková místa 

o místo otevřené hladiny s okolním prostředím – možná kontaminace, 

znečištění (organickými i anorganickými látkami); 

o voda je ve vodojemech zadržována po delší dobu při předimenzování nebo  

při omezené dodávce do spotřebiště, velké délce distribuční sítě zde může 

voda strávit i několik dní: 

� sekundární zdravotní potíže – nedostatečné dezinfekce; 

o ve vodojemu musí být místo přívodu vody na jiném místě než odtoku. 

V opačném případě dochází k odtékání nově přičerpané vody a voda, která 

zde již byla se zde hromadí: 

� zhoršení kvality (časové hledisko); 

� kontaminace vody v akumulační nádrži; 

� nutná další úprava vody na síti. 

o může docházet k rychlejšímu uvolňování chloru z vody: 

� narušení sekundárního zdravotního zabezpečení vody. 

o umístění vodojemů v terénu, materiálového složení, velikost apod. může 

docházet k většímu ovlivňování povětrnostními vlivy: 

� nevhodné chemické či fyzikální složení stavebních materiálů 

– málo odolné, více náchylnější na určité typy namáhání 

apod.; 

� stavební závady, skryté vady a stárnutí materiálu; 

� povětrnostní vlivy – přívalový déšť, povodně aj.;  

� slunce – zvýšená teplota okolí – větší roztažnost materiálu 

vodojemu; 

� za tepla může docházet špatnou izolací k ohřívání vody; 

� zima – námraza, kroupy; 
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� podzemní voda, posun litosférických desek, důlní činnost, 

zemědělská, stavební činnost; 

� porušení nebo destrukce stavební konstrukce vodojemu; 

� akumulace sedimentů na dně nádrže; 

� projevy – navlhování betonové konstrukce; 

� poškození odvodňovacích chodníků; 

� zvýšení vlhkosti dna manipulačních komor; 

� kondenzace vzdušné vlhkosti na chladném potrubí; 

� opadávání omítek, plísně aj.; 

� špatná nebo narušená izolace objektu. 

o neprovádění pravidelné údržby, kontroly a opravy objektu: 

� nefunkčnost zabezpečovacích zařízení v objektu; 

� narušování struktury objektu – praskání, prolínání vody aj.; 

� zvyšování vlhkosti a zatápění manipulačních prostor; 

� možné znečištění akumulované vody – plísně, opadávající 

omítka, špinavý filtr, nefunkční, rozbitý apod.; 

� praskání a možné průsaky či prolínání vody z akumulační 

nádrže do manipulačních prostor; 

� při údržbě použití nevhodných desinfekčních prostředků. 

o výpadek elektrické energie; 

o neoprávněné vniknutí do objektu akumulace: 

� poškození zařízení; 

� úmyslné poškození naakumulované vody. 

 

Opatření nebo návrhy na snížení rizikovosti 

o objekty s volnou hladinou naakumulované vody by měly mít vyšší 

zabezpečení než čerpací (tlakové) stanice: 

� snímač otevření dveří; 

� kamerový systém; 

� pohybová čidla; 

� vyšší fyzická ochrana objektu a dveří; 

� fyzická ochrana proti vniknutí nebezpečných látek vstupními 

a ventilačními otvory; 

o dimenzování akumulačních nádrží na potřebné množství vody: 
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� dodržování akumulačního obsahu na optimální úrovni; 

� odtok a přítok musí být na rozdílných místech akumulační 

nádrže; 

o místo s otevřenou hladinou musí být chráněno proti nečistotám přiváděným 

filtrací a proti nečistotám způsobenými pravidelnými kontrolami obsluhy; 

o zadržování vody po delší dobu a sekundárnímu znečištění: 

� odchlorování v redukčních stanicích. 

o vodojemy; 

� při návrhu a realizaci výstavby – kontrola použitých 

materiálů, které jsou nezávadné; 

� zhodnocení hydrogeologických a geologických vlastností 

území, kde bude umístěn vodojem; 

� pravidelné kontroly – vodojemu (například – stavebních 

konstrukcí, omítek, technického vybavení vodojemu apod.); 

� pravidelné kontroly sekundárních projevů nedostatků – 

opadávání omítky, výskyt vody v manipulačních prostorech 

nebo na místech, kde jej její výskyt neobvyklý – 

odčerpávání, nepročištění odvodňovacích chodníků apod.; 

� vytápění v zimě – temperance proti zámrazu; 

� odolnost konstrukce proti povětrnostním vlivům; 

� pravidelné čištění akumulačních nádrží – proti usazování 

sedimentů; 

o zavedení systému řízení – managementu dle ČSN EN ISO 9001: 

� dodržování základních pravidel Demingova cyklu – 

neustálého zlepšování; 

� využívání systému PDCA; 

� dodržování pravidelných kontrol stanovených provozními  

předpisy a pravidelné seznamování zaměstnanců. 

o pravidelná kontrola a revize zabezpečovacích zařízení: 

� kontrola probíhá dle stanovených plánů kontrol, které jsou 

určeny na každé zařízení zvlášť. 

o při výpadku elektrické energie možné napojení na generátor, který není 

součástí vodojemu; 

o odčerpání naakumulované vody a desinfekce vodojemu – vysoké náklady: 
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� pravidelné odstávky musí být plánovány dopředu, aby mohlo 

dojít k vyčerpání vody do sítě a nemusela se daná voda 

vypouštět do kanalizace. 

 

6.3.2 Čerpací stanice 

Riziková místa 

o mimořádná událost – zatopení vodou, vyplavení apod.; 

o čerpací stanice mají dochlorovací zařízení pro zajištění dostatečné kvality 

pitné vody: 

� únik chlóru do prostoru čerpací stanice – ohrožení obsluhy, 

personálu apod.; 

� únik chlóru do okolí stanice – ohrožení obyvatelstva. 

o výpadek elektrické energie: 

� nefunkčnost zařízení – voda teče samospádem (gravitační 

systém); 

� v případě čerpání do vodojemu – dochází k úbytku vody ve 

vodojemu. 

o porucha na zařízení: 

� na čerpadlech; 

� na šoupátkách; 

� na průtokoměrech; 

� sloužící k zabezpečení objektu aj. 

o vniknutí do objektu: 

� poškození zařízení. 

 

Opatření nebo návrhy na snížení rizikovosti 

o vybavení všech čerpacích stanic – zdvihacím zařízením: 

� v případě poruchy snadná manipulace; 

� rychlé přemístění nebo odvezení zařízení. 

o bezpečnostní opatření: 

� stanovení organizačních a bezpečnostních pokynů – vstup do 

dochlorovací místnosti po zapnutí větráku apod.; 
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� čidla pro koncentraci chloru v místnosti – automatické 

zapnutí bezpečnostního větrání apod. 

o při poruše: 

� dálkového přepnutí na druhé zařízení; 

� duplicita všech zařízení v případě poruchy; 

� odstavování a opravy pouze na co nejkratší dobu – omezení 

možných výpadků náhradních zařízení; 

� pohotovostní služba v případě selhání dálkového ovládání – 

nutnost ručního zásahu. 

o při vniknutí oznámení na bezpečnostní agenturu nebo Policii ČR. 

 

6.3.3 Distribu ční síť 

Riziková místa  

o  výběr nebo použitý materiál vodovodních sítí: 

� litina – nejdéle používaný trubní materiál – vysoká hmotnost; 

� ocel – nejméně vhodný materiál – bodová koroze (katodická 

ochrana); 

� azbestocementové trouby – používání azbestu; 

� trouby z předpjatého betonu – vysoká hmotnost (například  

u trouby DN 600 při délce 7 m asi 3000 kg), není zajištěna 

100% důvěra v těsnost trub a spojů; 

� plasty (PVC, lineární polyethylen (dále jen PE), rozvětvený 

PE – menší pevnost proti kovovým troubám, menší odolnost 

proti vysokým a nízkým teplotám (za tepla – měknou, při 

zatížení se deformují, za nízkých teplot jsou křehčí), tepelná 

roztažnost asi sedminásobku oproti ocelovým troubám; 

� ostatní trubní materiály – sklolaminát, sklo, polyamidu apod. 

– uvedené materiály se zkouší a testují, mají výhody,  

ale i mnoho nevýhod. 

o umístění vodovodních řadů: 

� podloží (např. jílovité, kameninové velikost zrn); 

� pod silnicí, řekou, pod frekventovanými místy apod.; 

� volné prostranství – povětrnostní vlivy; 
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� zatopení, záplavová vlna, ucpání vodního koryta apod.; 

� narušení podloží – ztrátami vody apod. 

o vyřazení z provozu – MU: 

� nabourání – záplavovou vlnou, kládami v řece aj.; 

� havárie – poškození jinou příčinou. 

o stavební práce, posun hornin apod.; 

o porušení těsnosti potrubí: 

� průsak; 

� prasknutí; 

� kontaminace vody; 

� vyplavení obydlí; 

� stavební práce – údržbářské práce; 

� překopy, revitalizace sídliště apod. 

o změna tlaku vody – hydrodynamické potíže; 

o ztráty vody, mohou způsobit bodové i plošné ztráty; 

 

Opatření nebo návrhy na snížení rizikovosti 

o při plánované realizaci nebo rekonstrukci distribuční sítě zvážit výběr 

vhodného materiálu trub, jejich uložení a jejich vlastností; 

o umístění trub je nutné dodržet základní pravidla 

� zemní práce – přípravné práce, výkopová rýha, odvoz 

zeminy, zásypy a  obsypy, pomocné a zabezpečovací práce  

a dokončovací práce. 

o monitoring – hydrodynamických charakteristik, průtoku a kvality vody. 

o sledování ztrát vody narušení místních podmínek uložených trub – zvýšené 

namáhání, vodní pukliny apod. 

o pravidelná kontrola trub umístěných na venkovním prostranství 

(povětrnostní vlivy, způsoby lokálního využití apod.); 

o pravidelná kontrola zemních prací a ukládání trub do země; 

o odborný dohled nad prováděním prací. 

o zkoušky těsnosti trub apod. 
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6.4 Přípojky a domovní rozvody; 

Riziková místa 

o u nevhodně zvoleného materiálu přípojek může docházet k zhoršenému 

vyhledávání potencionálních skrytých poruch; 

o neudržování vodovodních přípojek a rozvodů – v zimě zamrznutí ; 

o neoprávněné manipulování s vodovodními přípojkami: 

� napojení oboustranného používání vodovodů od společnosti  

a z vlastní studny; 

� neoprávněné využívání hydrantů – zalévání hřišť apod.; 

� hasičské cvičení – neohlášené. 

o při nedodržení základních pravidel – přímé osy spojení od řadu s domovní 

přípojkou – ztížené vyhledávání poruch; 

o nezajištění vhodného obsypu potrubí – namáhání – poškození trup apod. 

 

Opatření nebo návrhy na snížení rizikovosti 

o dodržení nepsaných pravidel při úpravě terénu, kde jsou uloženy domovní 

přípojky; 

o udržovat přes zimní období dostatečnou teplotu, aby nemohlo dojít 

k roztržení potrubí či domovních přípojek – únik velkého množství vody – 

zničení nemovitosti; 

o dodržování platné legislativy; 

o neexperimentovat a neparazitovat na distribučním systému – napouštění si 

vlastních studní, nebo propojení vlastní studny s vodovodem – poškození 

kvality vody – ohrožení odběratelů na síti. (zanesená studna, škodlivá voda 

ve studni apod.); 

o nahlášení zvýšeného odběru v určitém místě – požár, požární cvičení apod. 

 

6.5 Odvod odpadních vod. (ČOV) 

Riziková místa 

o lidská chyba – vyřazení z provozu ČOV: 

� poškození zařízení a technologického principu ČOV; 
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• vyřazení nebo nefunkčnost jednoho zařízení – 

neodstranění daných prvků; 

� špatné dávkování chemických látek nebo záměna látek; 

� poškození životního prostředí a ekosystému v recipientu. 

o přítok velkého množství odpadní vody: 

� poškození biologické části čistírny; 

� nedostatečné čištění odpadních vod; 

� převýšení kapacit ČOV – nefunkčnost, kumulace odpadní 

vody, vypouštění odpadní vody; 

o mimořádná událost: 

� zatopení nebo vytopení ČOV; 

� výpadek elektrické energie; 

� přívalová srážka – bleskové povodně; 

� omezená funkčnost nebo nefunkčnost zařízení – poškození 

zařízení; 

� vypouštění ne zcela upravených odpadních vod; 

� únik chemických látek: 

• chlór; 

• kyseliny; 

• látek z průmyslových havárií. 

� navýšení hladiny recipientu – zatopení odtokové výpustě; 

 

Opatření nebo návrhy na snížení rizikovosti 

o Pravidelná kontrola míry znečištění odpadních vod: 

� stanovení míst odběrů, četnosti a rozsahu provádění daných 

kontrol (je upraveno dle §9 vyhlášky č. 428/2001 a přílohy 

vyhlášky č. 10); 

o předimenzování kapacity ČOV – v mnoha případech dochází 

k poddimenzování z důvodu ekonomického, při MU dochází k poškozování 

ČOV a životního prostředí; 

o omezení množství chemických látek v ČOV – omezení počtu osob, které 

s nimi manipulují; 
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o zpracování krizového a havarijního plánu pro řešení MU a nefunkčnosti 

ČOV. 

 

6.6 Náhradní zásobování pitnou vodou  

Náhradní zásobování pitnou vodou může nastat i za normálních okolností, kdy 

dochází k poruchám na vodovodním řadu, rekonstrukcím, stavebním pracím, apod.  

na druhou stranu zásobování musí probíhat i za mimořádných událostí. Za krizových nebo 

havarijních situací musí probíhat zásobování pitnou vodou, ale ne vždy může být 

zásobování při MU stejné. Každá MU se musí posuzovat individuálně a je nutné se 

přizpůsobit momentální situaci. Preventivní doporučení, která jsou vydaná, nelze brát jako 

direktivní, ale pouze jako pomůcku a doporučení. V případě, že za MU musí být v daném 

termínu zajištěno operativní zásobování pitnou vodou, je nutno učinit opatření již předem. 

Systém zásobování z několika zdrojů umožňuje využití pouze nepoškozeného zdroje. Při 

propojení systémů mezi vodohospodářskými společností jsou schopni se navzájem 

zásobovat pitnou vodou alespoň na určitou dobu. Jedním z posledních způsobů náhradních 

zdrojů je vybudování nových nebo obnovení zaplombovaných, příprava technických 

prostředků pro náhradní čerpání, mobilní úpravny i rozvody vod.  

V roce 2001 se začal budovat Systém vodních zdrojů pro nouzové zásobování 

vodou na základě usnesení Bezpečnostní rady státu č. 103/2000 a metodicky vedena Mze. 

Další rozpracování vychází ze směrnice MZe čísla jednacího 41658/2001-6000 ze dne  

20. prosince 2001, kterou se upravuje postup orgánů kraje, okresních úřadů a orgánů obcí  

k  zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech 

a za krizových stavů.  

 

Kapitola je zaměřena na analyzování a určení nejvíce rizikových míst při 

provozování veřejných vodovodů. V každé podkapitole jsou vybrána nejzásadnější  

a nejvíce problémová místa, kde může hrozit významné riziko a také stanovení opatření 

nebo návrhy na opatření ke snížení jejich rizikovosti. Nejvíce rizikovými místy jsou 

mimořádné události, které nelze nikdy předem dostatečně odhadnout, ať už jejich příčiny, 

tak ani jejich ani následky. V příloze č. 5 jsou uvedeny možné ukázky rizikových míst, 

které je možné zaznamenat při provozování veřejných vodovodů. Některé z nich mohou 

posloužit jako prvotní upozornění, že není všechno v pořádku. Je nutné po shledání těchto 
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nedostatků systémově vyřešit, proč vznikají, a tím omezit možnost jak jejich rozšíření  

a zvýšení, tak rizikovost.  
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7 Mimo řádná událost  
Mimořádná událost je nenadálý, částečně nebo zcela neovládaný, časově  

a prostorově ohraničený děj, který vznikl v souvislosti s provozem technických zařízení, 

působením živelních pohrom, havárií, neopatrným zacházením s nebezpečnými látkami, 

epidemiemi nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy a zdraví lidí, značné majetkové 

hodnoty nebo životni prostředí. [32] 

Za pojem MU je možné si představit mnoho událostí, které se v lidském žití 

vyskytují. Je nutné si uvědomit, že vždy může docházet k synergickým účinkům MU nebo 

jejich kombinací. Není nutné vždy zasahovat jenom proti příčině, ale i proti možným 

druhotným následkům MU, kdy může začít hořet. Tedy v případě, kdy jsou splněny 

základní požadavky na množství oxidačního prostředku, hořlavé látky a zápalného zdroje. 

Z tohoto uvedeného příkladu vyplývá, že se musí postupovat systematicky a snažit se 

ovlivnit všechny zdroje zapálení než jenom jeden. Dále také z toho vyplývá, že preventivní 

opatření se musí vytvářet nejenom pro vznik jedné mimořádné události, ale i jejich 

kombinací nebo jejich synergických účinků. Například povoděn, která zvedne hladiny řek 

a zaplaví záplavová území, může také způsobit vyplavení chemičky – úniku nebezpečných 

látek – kontaminace zdrojů pitné vody, což může mít dopady na životní prostředí, a tedy 

poškození zdrojů pitné vody vratné či nevratné. 

Rozdělení mimořádných událostí: 

o přírodní 

o antropogenní (sociálně – ekonomické) 

 

Společnost si musí uvědomovat následky, které by mohly vzniknout při MU, 

a proto některé části svojí infrastruktury musí více chránit než jiné, protože jsou pro 

fungování státu a zajištění základních práv občanů velmi důležité. Můžeme tuto 

infrastrukturu také nazývat, jako životně důležitou[33] nebo kritickou. Úkolem celé 

společnosti je, aby infrastruktura fungovala za normálních i za kritických podmínek. 

Provozování veřejných vodovodů určitě spadá do kategorie kritické infrastruktury, která 

musí mít zvláštní ochranu.  

V České republice se za veřejnou infrastrukturu rozumí pozemky, stavby, zařízení, a to: 

o dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, 

vodních cest, letišť a s nimi související zařízení;  

Kombinované 
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o technická infrastruktura , kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně 

související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, 

kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání  

s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné 

komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační 

sítě, produktovody;  

o občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například 

pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, 

kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva;[34] 

o veřejné prostranství, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu.  

 

Při provozování veřejných vodovodů hrozí mnoho rizik nejenom viditelných,  

ale i skrytých. Ty nejvýznamnější jsou uvedeny v kapitole č. 6. Rizika při provozování 

veřejných vodovodů. Rizika ohrožují nejen technicko-provozní podmínky provozování 

veřejných vodovodů, ale mají i negativní dopad na životy a zdraví lidí (bakterie apod.), 

živočichy a životní prostředí, dále také na odvětví, která jsou závislá na pitné vodě  

(např. potravinářský průmysl). Riziko je neodstranitelné a jediné co můžeme udělat je 

eliminovat jej na co nejmenší možnou míru. Míra je vždy otázkou stanovení přijatelnosti 

rizika, které jsme ochotni podstoupit a akceptovat.  

Ochrana kritické infrastruktury spadá do dikce mnoha subjektů (stát, soukromé 

subjekty vlastnící jednotlivé stavby a zařízení kritické infrastruktury, obyvatelstvo).  

Hlavní výbor pro civilní nouzové plánování Severoatlantické aliance (dále jen 

NATO) schválil 6.11. 2003 dokument vymezující pracovní definici z oblasti kritické 

infrastruktury, a to takto: „Kritická infrastruktura jsou taková zařízení, služby a informační 

systémy, které jsou tak životně důležité pro státy, že jejich zneschopnění nebo destrukce 

může mít zničující vliv na národní bezpečnost, ekonomiku, veřejné zdraví a bezpečnost  

a efektivní fungování vlády. 

Ochranou kritické infrastruktury se rozumí programy, aktivity a interakce vlád, 

vlastníků, operátorů a majitelů (stakeholders) k ochraně jejich KI. [35] 

NATO rozlišuje oblasti kritické infrastruktury na tyto: 

o energetika; 

o informační a komunikační systémy; 

o doprava; 

o veřejné služby; 
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o strategické průmyslové sektory; 

o zdravotnická péče; 

o telekomunikace; 

o bankovnictví a finance; 

o nouzové služby; 

o zachování kontinuity práce úřadů. [35] 

 

Každá ze zemí Evropského společenství pohlíží různě na kritickou infrastrukturu 

a v různém časovém horizontu po útocích ze září 2001. V České republice je infrastruktura 

definována a postupem času se buduje systém krizového řízení pro zajištění všech 

uvedených oblastí.[35] 

7.1 Krizové řízení 

Doba krize může přijít bez jakéhokoliv upozornění, příkladem mohou být bleskové 

povodně, které již několikrát důkladně prověřily v loňském roce náš integrovaný 

záchranný systém. Z tohoto důvodu a mnoha dalších má naše republika zpracované 

legislativní a metodické pokyny pro řešení jednotlivých MU. Legislativní rámec MU slouží 

pro vytvoření mimořádných opatření a činnosti zasahujících jednotek a jiných subjektů. 

V době krize dochází k omezování některých práv občanů pro snadnější zvládnutí MU. 

Smyslem krizových plánů je určení potencionálních krizových stavů, rizikových situací 

a jejich zpracování musí vycházet zejména z platné legislativy, jako je krizový zákon 

č. 240/2000 sb., zákona o integrovaném záchranném systému č. 239/2000Sb., zákona 

o hospodářských opatřeních pro krizové stavy č. 241/2000Sb., a dalších. Zpracovávané 

krizové plány musí odpovídat provozně technickým podmínkám skutečnosti a musí být 

proveditelné v praxi. Jejich součástí musí být i plány pohotovostní, svolání a koordinace se 

státní správou a složkami IZS. Krizové plány musí být revidovány, aktualizovány nejméně 

jednou za rok a musí být prověřovány prakticky. Prověřování by mělo být součástí výcviku 

zaměstnanců, které ne vždy probíhá a i přes správné zpracování krizových plánů nemá 

tížený výsledek při krizi. Krizové plány můžeme rozdělit do několika celků: 

o krizový plán správního úřadu a dalších orgánů (ministerstva atd.) 

o krizový plán kraje 

o krizový plán určené obce (rozpracování krizového plánu kraje) 

o plán krizové připravenosti 

o typový plán (harmonogram přípravy a zpracování krizových plánů) 
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Krizové řízení je základním nástrojem krizové připravenosti státu a dotčených 

subjektů, které se budou podílet na řešení krizové situace. Po útocích z 11. září 2001 se 

význam stanovení kritické infrastruktury zvýšil a je nutné se touto otázkou významně 

zabývat i v kontextu zásobování pitnou vodou. Rizikových situací ve vodním hospodářství 

je velká řada od teroristického útoku, povodní, poškození nebo znečištění vody určených 

pro výrobu vody pitné, nedbalostí uživatelů, kteří kontaminují vodu v distribuční síti, až po 

krizi v distribuční síti nebo v čištění odpadních vod. Z výše uvedených skutečností 

vyplývá, že příprava na krizové situace je důležitým prvek a neopomenutelným v krizovém 

řízení. 
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8 Vodovody a kanalizace Přerov a.s. 
Společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s. (dále jen VaK Přerov) je relativně 

mladou organizací, která si buduje své postavení mezi vodárenskými společnostmi. 

Z důvodu činnosti související s lidským zdravím si VaK Přerov klade velký důraz na 

ochranu životního prostředí, který deklaruje nejenom  v oblasti výroby, dodávky pitné 

vody, ale i ochranou vodních zdrojů. 

Společnost VaK Přerov jsem si vybral pro řeše í této diplomové práce z mnoha 

důvodů. Těmi nejvýznamnějšími byly tyto: 

o množství zásobovaných obyvatel (cca 150 000 obyvatel); 

o rozmanitost zdrojů vody – podzemní, nadzemní (jezera) a povrchové; 

o společnost byla zasažena ničivými povodněmi v roce 1997. 

 

VaK Přerov prošel mnoha historickými a krizovými situacemi. Společnost má 

zkušenosti s ničivými povodněmi, se kterými se vypořádala se ctí a dokázala i v tak 

kritické době zásobovat obyvatelstvo vodou. Počet odběratelů VaKu Přerov je jako počet 

obyvatel některých krajským měst, tím pádem nezanedbatelný. Dalším významem je 

rozsáhlost území, které společnost obhospodařuje a množství velkých řek, které významně 

přispěly k povodním v roce 1997 a ohrožují dodnes Tovačovská jezera. Jedním 

z významných kritérií byly také zdroje vody, které jsou rozmanité. Například Tovačovská 

jezera jsou velkým specifikem, kde probíhá neustále výroba (nebo spíše těžba) štěrkopísku. 

V neposlední řadě je důležité zmínit, že povodně naprosto zničily Úpravnu vody 

v Troubkách, která měla velký význam pro VaK Přerov, a také poškodily nevratně zdroje 

vody v blízkém okolí. 

 

 
Obrázek č. 18 Budova VaKu Přerov[29] 
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8.1 Historie 

Nejstarší zmínky o Přerovském vodovodu se datují od 13. století, již v polovině 

14. století docházelo k cílevědomého zásobování obyvatelstva vodou. Rozvoj a zřízení 

moderního vodovodu na Přerovsku je spjat se stavbou železničního koridoru mezi Vídní 

a Krakovem. V roce 1903 se začínají rozvíjet plány na vybudování městského vodovodu 

z prameniště v Lýskách, kde již fungovalo jedno z prvních elektrický čerpadel.  

Po druhé světové válce se začínají hledat nové zdroje vody, jelikož množství 

obyvatelstva roste a rozvoj průmyslu je nezadržitelný.  

Na konci 20. století byly nalezeny další zdroje, jako jsou podzemní zdroje Troubky, 

Zářičí a jezera v Tovačově. Jímaná voda měla problémy se zápachem, kontaminací 

uhlovodíky apod. a bylo třeba řešit danou situaci. Pomocí odborných pracovišť byla 

situace vyřešena pomocí speciální technologie (použití ozonu) a byl zjištěn zdroj 

kontaminace. Byly vybudovány jílocementové stěny okolo Městského letiště Přerov, které 

bylo zdrojem znečištění. 1.7. 1991 vznikl samostatný podnik Vodovody a kanalizace 

Přerov, který se oddělil od společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.  

 

8.1.1 Novodobá historie  

Od doby osamostatnění se VaK Přerov začíná rozvíjet a modernizovat svá zařízení. 

Úpravna vody Troubky není využívána na svoji kapacitu a proto se přistoupilo k využití 

nově vzniklého jezera Tovačov II (po těžbě štěrkopísku). Vodojem Švédské šance byl 

rozšířen o druhou komoru a současně byl vybudován centrální dispečink v Přerově. V roce 

1992 byl propojen skupinový vodovod Přerov – Lipník nad Bečvou – Hranice. Dne 7.7. 

1997 byla zaplavena úpravna vody v Troubkách, a tím i největší zdroj vody. Při zaplavení 

došlo k obrovským škodám nejenom na vlastním objektu úpravny vody, ale také na 

technologickém zařízení. Poškozeny byly i jímací zařízení a hlavně zdroje pitné vody, 

které byly kontaminovány organickými látkami, ropnými produkty a dalšími 

nebezpečnými látkami. Problematickou byla i situace, kdy došlo k protržení ochranné 

hráze jezera Tovačov III a došlo k promíchání povodňové vody s vodou jezerní. Během 

necelého měsíce se společnosti VaK Přerov podařilo zprovoznit čerpací stanice na jezeře 

Tovačov II a do týdne i provizorně úpravnu vody Troubky. Po povodni došlo k výrazné 

změně kvality vody a proto při nucené rekonstrukci úpravny vody Troubky muselo dojít 

i ke změně technologických zařízení, provoz se zmodernizoval a zautomatizoval.  
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8.2 Charakteristika společnosti 

VaK Přerov vlastní a provozuje vodárenskou síť, kterou můžeme rozdělit dle zdrojů vody 

a systému distribuce na pět částí: 

o skupinový vodovod Přerov – Švédské šance a Čekyně; 

o skupinový vodovod Bělotín – Hranice – Lipník nad Bečvou; 

o skupinový vodovod Záhoří; 

o skupinový vodovod Potštát; 

o skupinový vodovod Kojetín; 

o samostatný vodovod Podhoří. 

Společnost v současné době zásobuje asi 135 000 osob pitnou vodou a provozuje níže 

uvedená zařízení: 

o délka vodovodní sítě je 960 km; 

o počet vodovodních přípojek  25 589 kusů; 

o počet vodních zdrojů 6; 

o čerpacích stanic 28; 

o úpraven vod 7; 

o vlastní 5 ČOV a 3 obecní; 

o přečerpávací stanice na stokové síti 19; 

o vyrobí za rok 9 560 000m3 vody. 

 

Pro názornost a bližší přiblížení velikosti a rozsáhlosti území, které zpravuje 

společnost je přiložena mapa VaKu Přerov viz příloha č. 6. Na které je zřejmé, že velikost 

území a jeho rozložení do velkých vzdáleností s sebou nese velká úskalí. Dalšími riziky je 

velká kumulace zdrojů vody v jednom místě, ale společnost odebírá vody i z ostravského 

přivaděče, který je schopen, při menších technických úpravách zásobovat Přerovsko 

vodou. 

Poruchy na vodovodech a kanalizacích nejsou výjimkou ani při významném 

a rozsáhlém monitorovacím systému. Důvodů poruchovosti zařízení je mnoho, ať už od 

těch nejzásadnějších, jako je stáří trub, tlakové rázy, neodborné stavební práce, překopy 

apod. až po banality, jako jsou neoprávněná nebo neúmyslná manipulace se zařízením. 

V tabulce č. 3 je znázorněna poruchovost vodovodního zařízení společnosti VaK Přerov za 

období let 2006 až 2008, kde je zřejmé, že počet poruch na vodovodních řadech klesá. 
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Důvodem poklesu je investování do modernizace zařízení a rekonstrukce stávajících 

zařízení. 

Tabulka č. 3  Poruchovost vodovodního zařízení VaKu Přerov od roku 2006 do roku 2008[29] 

Poruchy: 2006 2007 2008 

Přívodní řady 19 20 18 

Rozvodné sítě 149 127 133 

Přípojky 195 179 196 

Ostatní 101 126 93 

Celkem na vodovodech 464 452 440 
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Graf č. 2 Poruchovost vodovodního zařízení VaKu Přerov v letech 2006 až 2008 – grafické 

znázornění 

Z grafu č.2 vyplývá, že množství poruch na přípojkách roste a ostatní ukazatele 

buď stagnují nebo jsou v mírném poklesu. Rostoucí počet poruch na vodovodních 

přípojkách je zapříčiněn neprováděním pravidelné údržby zařízení ze strany odběratelů, 

zvyšujícím se počtem odběratelů a v neposlední řadě rozšiřujícím se počtem sezónních 

odběratelů, kteří nedostatečně zajistí svoje vodovodní přípojky v zimních měsících proti 

zamrznutí, potažmo roztržení mrazem.  

Pro upřesnění poruchovosti zařízení je přidána i poruchovost kanalizací společnosti 

VaK Přerov, které nejsou součástí dané společnosti a je potřeba je chápat dohromady, 

protože náklady vynakládané musí být stejnoměrně rozloženy. 
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Graf č. 3  Poruchovost kanalizačního zařízení VaKu Přerov v letech 2006 až 2008 

 

Jak vyplývá z grafu č. 3 je počet kanalizačních poruch nižší než v letech 2006, ale 

vyšší než v roce 2007. Příčinou je velký nárust poruch na šachtách (doba životnosti), které 

byly v letech 2008 rekonstruovány na základě výše uvedeného grafu. 

 

Tabulka č. 4  Výroba a distribuce pitné vody ve VaKu Přerov v letech 2006 – 2008[29]  

Voda 2006 2007 2008 

vyrobená 5 168 4 820  4 616 

převzatá 2 869 2 498 2 234 

určená k realizaci 8 037 7 318 6 004 

fakturovaná 6 593 6 203  6 004 

nefakturovaná 1 444 1 115 846 

Hodnoty jsou uvedeny v (tis.m3/rok). 

 

Z tabulky č. 4 Výroba a distribuce pitné vody ve společnosti VaK Přerov je zřejmé, že 

množství vody, která se vyrobí a zprostředkuje spotřebiteli se snižuje. Z ukazatelů vyplývá, 

že spotřeba vody dodávané společností VaK Přerov klesá, tento trend je dlouhodobý nejen 

u této společnosti a je to z mnoha důvodů: 

o nárůst ceny vody; 

o technické nebo technologické řešení provozování veřejných vodovodů -  

snížení nákladů při výrobě a distribuci; 

o modernizování distribučního systému – snížení ztrát vody (úniky). 
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Odběratelé již zvažují zda budou domácí bazény vypouštět a napouštět každý týden 

a nebo se o něj budou starat. Vypouštění nebo odpouštění vody z vodovodu je také již 

minulostí. Zvýšení ceny vody mělo za následek omezení jejího plýtvání. Každá společnost 

se snaží dnes ušetřit na provozních nákladech, aby je mohla investovat do modernizace 

svého zařízení, které ji na druhou stranu přináší další snížení nákladů (prevence je levnější 

než opravy poruch).  

 

Tabulka č. 5  Struktura vody nefakturované[29] 

kategorie množství (tis.m3/rok) podíl v % 

voda k realizaci 6 850 100 

voda fakturovaná 6 004 87,6 

voda nefakturovaná celkem 846 12,4 

z toho  - odběr pro vlastní provozy 27 0,4 

 - odkalování sítě 42 0,6 

 -  čištění vodojemů 6 0,1 

 - čištění kanalizace 7 0,1 

 - ostatní odběry (požární 

voda) 

6 0,1 

 ztráty vody (úniky 

z potrubí) 

758 11,1 

Je zřejmé z tabulky č. 5, že jenom malá část využívané vody pro VaK Přerov slouží 

k samotnému provozu. V provoze je nutné používat pro čištění čistou pitnou vodu 

například u čištění pískových filtrů by mohlo dojít ke kontaminaci tohoto písku a posléze 

při čištění surové vody i jí. Nejvyšší podíl 11,1 % tvoří ztráty vody netěsností potrubí, 

poruchami na vodovodních řadech, poruchách na přípojkách v zimních měsících, 

vyhledáním úniků v potrubí v zastavěné části, které není vždy jednoduché apod. 

 

8.3 VaK Přerov a mimořádná událost 

Jak již bylo uvedeno v předešlém bodě společnost VaK Přerov má bohaté zkušenosti 

s mimořádnými událostmi převážně v oblasti povodní, které je nemalou měrou zasáhly 

v letech 1997 a v roce 2006. Řešení mimořádných událostí přimělo společnost se touto 

otázkou zabývat z mnoha hledisek a jedním z nich je množství zdrojů surové vody, které je 

společnost schopna odebírat. V tabulce č. 6 Vyhodnocení odběrů surové vody ve 

společnosti Vak Přerov je uvedeno využití jednotlivých zdrojů a množství záložních 

zdrojů, které jsou připraveny během krátké doby být zařazeny do činnosti. Opomineme-li 
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všechny zdroje společnosti VaK Přerov je tu jeden zdroj od Ostravského oblastního 

vodovodu, který je propojen přivaděčem Fulnek. Přivaděč Fulnek byl vybudován pro 

zajištění zásobování Hranic na Moravě. Tento je v případě mimořádné události schopen 

zásobovat vodou i přerovsko. VaK Přerov má i záložní zdroje, které jsou u Brodku 

u Přerova, Závrbku a v Novém Odbytě u Hranic. Nesmíme opomenout, že ani jeden zdroj 

není využíván v maximálních povolených průměrech a některé zdroje dokonce nejsou 

využívány ani na 50 % průměru svých limitů. 

Tabulka č. 6 Vyhodnocení odběrů surové vody ve společnosti VaK Přerov 
 Zdroj skutečný 

maximální odběr 

v roce 2008 

v l/s 

povolený 

maximální odběr 

v l/s 

využití 

povolených 

průměrných 

limitů v % 

poznámka 

Brodek u Přerova 0 45 0,0 záložní zdroj 

Tovačov I 28,5 160 11,6  

Tovačov II 81,8 90 85,7  

Troubky – les 31,6 50 78,5  

Troubky – studna 8,2 15 52,9  

P
R

O
V

O
Z

 P
Ř

E
R

O
V

 

Klopotice 5 10 46,5  

Závrbek 0,1 20 0,6 záložní zdroj 

P
R

O
V

O
Z

 

L
IP

N
ÍK

 

Peklo 1,1 4,5 20,1  

Nový odbyt 0,0 45 0,0 záložní zdroj 

Lhotka 7,9 14 69,6  

Ústí 12,2 14 71  

P
R

O
V

O
Z

 H
R

A
N

IC
E

 

Potštát 3,2 6 86,2  

V
aK

 

O
st

ra
va

 

vo
do

vo
d Ostravské 

VODOVODY 

61 90 68  

 

8.3.1 Řešení mimořádné události 

Příprava na mimořádné události je součástí systému řízení společnosti, ale také je 

dána platnou legislativou České republiky.  

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. mají zpracovaný Plán krizové připravenosti 

z července roku 2008, který byl již aktualizován. Plán je rozčleněn na dvě části základní 

a přílohovou. V základní části plán obsahuje vymezení působnosti a odpovědnosti v době 

krize, charakteristiku předmětu podnikání, stanovený systém řízení organizace za 

krizového řízení a havarijní připravenosti. V další části je popsán výčet a analýza 
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krizových ohrožení, které mohou způsobit významné škody, jsou zde popsány zásady pro 

používání plánu krizové připravenosti.  

Společnost má zpracovaný povodňový plán, jelikož se nachází její zařízení 

v blízkosti velkých řek Moravy a Bečvy. 

Havarijní plány jsou zpracovány pro každou větší lokalitu nebo objekt například 

pro ČOV Milotovice, Hranice, Přerov, Kojetín, Přerov – Žeranice, Dřevohostice, Tovačov, 

Troubky nad Bečvou a dále také pro úpravny vody Potštát, Troubky nad Bečvou aj. 

Domnívám se, že po mnoha zkušenostech, které postihly společnost, a pravidelných 

aktualizacích daných plánů  mají ve společnosti tyto plány zpracovány na dostatečné 

úrovni. Jejich praktické využití již mnohokrát vyzkoušeli v praxi a nedostatky zjištěné 

praktickou zkušeností již do těchto plánů zanesli při jejich pravidelných aktualizacích. 
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9 Ekonomická návratnost opatření 
Ekonomická návratnost opatření není otázkou pouze finančních nákladů, ale také 

délky návratnosti přijatých opatření. Na druhou stranu investování, opatření a rekonstrukce 

vodovodní sítě je jedním ze základních kamenů vodohospodářského podnikání, protože 

náklady na odstranění poruch jsou mnohem větší než preventivní opatření. Všichni 

majitelé vodovodních sítí by si představovali obratem vybudovat novou distribuční síť, 

která by vydržela stejně dlouho, jako ta stávající. Vzhledem k výpadku obnovy z minulých 

let je nutné nyní přistoupit k trvalému a neustálému investování do obnovy sítě. Snižování 

provozních nákladů na výrobu a distribuci pitných vod ke spotřebiteli je jedním z kroků, 

jak nalézt prostředky na další investice. Každá společnost má vypracovaný tzv. „klíč 

obnovy“, který stanovuje priority pro investování do distribuční sítě. Důležitými ukazateli 

je stáří vodovodu, materiál, ze kterého je vyroben, poruchovost, nároky na daný distribuční 

řad aj.  

Z grafů č. 2 a 3 (viz kapitola č. 8) vyplývá, že množství poruch v distribuční síti se 

průměrně snižuje což nemá za následek navyšování nákladů na provoz vodovodů. Každý 

rok jsou vynakládány stejné nebo nižší náklady na jejich opravu či údržbu. Z grafu č. 3 je 

zřejmé, že dochází k navyšování pouze poruch v šachtách, které se významně přibližují 

nebo některé i převyšují dobu plánované i reálné životnosti. Náklady na vybudování 

nových šachet jsou velice rozsáhlé (cca 150 až 800 tisíc Kč. za metr šachty) a nelze je 

jasně specifikovat, proto nebudou náklady vyhodnoceny.  

Velkými ztrátami jsou úniky nebo průsaky vody v netěsnícím, prasklém, 

poškozeném nebo jinak narušené celistvosti trub a zařízení, které jsou součástí distribuční 

sítě. Ve společnosti VaK Přerov je podíl ztrát vody na jejím využití 11,1% z celkového 

objemu což činní 758 000 m3 za rok. Cena vodného a stočného dohromady činní 60 Kč/m3 

(vodné 36 Kč za m3, stočné 24 Kč za m3). Ztráta na ušlém zisku společnosti VaK Přerov, 

při započítání ceny vody spotřebiteli, která unikla a nebyla vyfakturovaná činní 

cca 45,5 milionu Kč. Výrobní cena vody se pohybuje okolo 10 Kč za m3 vody, z tohoto 

vyplývá, že ztráta je cca 7,6 milionu Kč.  

Možná opatření snížení ztrát vody je vybudování na vodovodním řadu zařízení pro 

monitorování řízení dálkového přenosu. Zařízení slouží k zasílání pravidelných informací 

o průtoku vody za určitý interval. Cena tohoto zařízení činní cca 15 – 20 tisíc Kč, 

v případech, že není třeba dalších stavebních úprav a změna stávajících armatur. Toto 

zařízení je napájeno mobilní baterií, která musí být pravidelně dobíjena. Důvodem je, že 
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většina těchto monitorovacích míst je v rozsáhlém volném území a nelze tam prakticky ani 

ekonomicky přivést zdroj elektrické energie. V druhém případě lze využít stávajících 

objektů, kde je přívod elektrické energie a správné zařízení, na které lze zařízení přenosu 

připevnit. Cena tohoto zařízení se pohybuje v řádově 15 – 20 tisíc Kč.. Poslední možností 

je vybudování nového zařízení – elektro instalace, popřípadě nové šachty nebo její 

rozšíření, pořízení nové armatury aj. a cena činí cca 300 až 500 tisíc Kč.  

Návratnost těchto investičních nákladů činní dle tabulky č. 7 v případě vybudování 

monitorovacího zařízení dálkového přenosu, ceně zařízení 20 000 Kč, při ztrátách 1 l/s 

vody, amortizaci nákladů vynaložených na monitorovací zařízení 24 dní, v případě ceny 

vody fakturované je to za 4 dny. Při úniku 3 l/s vody je návratnost nákladů třikrát rychlejší. 

Vybudování zařízení (o ceně 500 000 Kč) je amortizace nákladů cca za jeden a půl roku 

v případě úniku 1 l/s vody.  

Tabulka č. 7 Návratnost investičních nákladů 

Průměrné investiční náklady 1 l/s 3 l/s 86 400 l/den 

1 l/s  

259 200 l/den 

3 l/s  

cena za litr 10 Kč 315 360 946 080 864 2 592 

cena za litr 60 Kč 1 892 160 5 676 480 5 185 15 552 

 

Sekundárním efektem je ušetření personálu, který musel v dřívějších dobách 

objíždět všechny vesnice a zjistit průtok a druhý den teprve mohl vyhodnotit ztráty. 

Docházelo k únikům déle jak 48 hodin, což mělo velké finanční ztráty na vyrobené vodě. 

Po vybudování tohoto zařízení se snížil únik a zlepšila se přesnost vytipování úseku 

možných ztrát. 

Při neoprávněném vniknutí do objektu akumulační nádrže (Například Vodojem 

Švédské Šance) je nutné provést zajištění místa a zjištění zda došlo k vniknutí do místnosti, 

kde je volná hladina vodojemu. V případě, že došlo k proniknutí do oblasti volné hladiny 

je nutné postupovat dle havarijního plánu daného pro tento vodojem. Jsou učiněny opatření 

k zamezení odvádění vody do spotřebiště a zastavení přítoku z úpravny vody. Dalšími 

kroky je zabezpečení objektu, povolání laboratorní služby, která provede laboratorní 

zkoušky, aby se vyvrátila možnost, že je kontaminována voda v nádrži. Pokud, ale dojde 

k její kontaminaci je nutné celou nádrž vypustit což činní asi 5 000m3 vody. Je nutné také 

zajistit vyčištění dané vody záleží na její kontaminaci a látce, která ji kontaminovala. Cena 

za vypuštěnou vodu se pohybuje v provozních nákladech okolo 50 000 Kč. Do této ceny 

nejsou započítány náklady na čištění a dekontaminaci celé nádrže a popřípadě 
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vodovodního řadu do spotřebiště. Započítání všech nákladů spojených s vypuštěním jedné 

části vodojemu Švédské Šance činní dvoj až tří násobek výrobní ceny vody. Zabezpečení 

mechanickým i elektronickým zařízení pro takové objekty činní řádově 50 000 Kč. To je 

náklad výroby pouze kontaminované vody. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že je 

levnější zajištění zabezpečení objektu proti vniknutí nepovolaným osobám. Druhým 

zásadním faktorem je důležitost a význam daného vodojemu pro systém zásobování pitnou 

vodou. 

Náklady vynaložené na vybudování trubního vedení jsou uvedeny významně 

odlišně od podloží, místa umístění, způsobu použití techniky aj. Například stavba 

vodovodu v intravilánu v pažené nezpevněné rýze pro profily DN 200 mm za běžný metr 

je za materiál PVC cena 3 500 Kč, za polyethylenové pevnostní trubky je cena 3 800 Kč, 

za materiál tvárné litiny s vnější ochranou cena 5 200 Kč. Ceny jsou stanoveny na základě 

požadavku, že hloubka krytí nad potrubím bude do 150 cm, obsyp nad potrubím 30 cm, 

lože potrubí bude z písku cca 10 cm, v ceně jsou započteny zemní práce, potrubí, tvarovky 

a armatury. Pro položení běžného úseku cca 1 km trub z litiny se cena pohybuje okolo 5,2 

milionu Kč. Když danou hodnotu srovnáme s ušetřenými náklady na průsaky amortizace 

této investiční akce činí při průsaku 3 l/s a výrobní ceně vody asi pět let. 

Je nutné uvést následky mimořádných událostí (například povodní), které jsou 

většinou nečekané a přijdou jednou za mnoho let. Opatření, která zabrání škodám velkého 

rozsahu jsou minimální oproti nákladům na opravy vodárenských zařízení. Povodeň v roce 

1997 zapříčinila rekonstrukci celé úpravny vody v Troubkách. Samotná rekonstrukce stála 

cca 91,2 milionu Kč, nejsou zde zahrnuty opatření, čištění zdrojů a další práce, které ve 

svých nákladech stály cca 50 milionu Kč. Následky jsou ještě dnes znatelné, protože 

některé zdroje pitné vody musely být zrušeny jelikož jejich znečištění a změna chemického 

složení je natolik zásadní, že se vodu nevyplatí upravovat a ani nevyhovuje legislativním 

parametrům. Následky poškození vodních zdrojů jsou nevyčíslitelné, ale myslím si, že jsou 

důležitým parametrem v navrhování investicí. 

Ekonomické náklady na provozování veřejných vodovodů jsou velké, ale možnost 

investování se musí stát jedním z prvořadých úkolů všech vodohospodářských společností, 

protože náklady na vybudování jednoho běžného metru trub je cca 5 000 Kč. Vybudování 

některých nápravných nebo ochranných opatření jsou v řádech milionů korun, které se 

firmě vrátí v období pěti let. Únik 11,1% z vyrobené vody je významným činitelem pro 

ekonomické a investiční řešení celé situace. Odborné zpracování návrhu ekonomické 
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návratnosti realizace navržených opatření je důležité, aby při realizaci nedošlo k navýšení 

ceny popřípadě jiným komplikacím. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo určit a specifikovat riziková místa při provozování 

veřejných vodovodů, navrhnout opatření k eliminaci těchto rizik a naznačit možnosti 

ekonomické návratnosti navržených opatření. Pokusil jsem se využít vhodného způsobu 

pro určení rizikových míst, aby byl proces co nejvíce zjednodušen a zpřehledněn pro další 

použití. 

Práce předkládá výčet vybraných rizik pro jednotlivé části veřejných vodovodů, 

které mají mnoho specifik a možností posuzování systému rizikových míst. Stanovení rizik 

při provozování veřejných vodovodů bylo na základě zhodnocení jejich rizikovosti, a byla 

vybrána ta nejvíce závažná rizika, která mohou způsobit největší škody.  

V práci jsou zmíněny základní způsoby jímání, úpravy a distribuce vod, které mají 

posloužit k objasnění určených rizik. Dále také uvádí výběr nejvíce používaných metod, 

které slouží k analyzování a vyhodnocení daných rizik. Metody mohou být využity pro 

snadnější orientaci v možnostech stanovení přijatelnosti rizika.  

Celá kapitola Rizika při provozování veřejných vodovodů je rozdělena dle systému 

od zdroje vody, po získávání, úpravu, distribuci, přes přípojky, až po čističky odpadních 

vod. Každá z výše uvedených oblastí má samostatně uvedena stanovená rizika pro daná 

zařízení a na ně navazuje část s opatřeními. Vybraná rizika jsou blíže rozvedena 

a poukazují na možnosti vzniku rizikových událostí. Navržená opatření slouží ke snížení 

následků stanoveného rizika nebo k jejich částečné eliminaci. Opatření jsou dána 

legislativou, která upravuje vztahy mezi subjekty ve vodárenství.  

V kapitole mimořádná událost jsou stanoveny základní nástroje státu, které slouží 

jako opěrné body v době krizových situací. Nejen stát má za úkol vykonávat opatření 

v době krizových a havarijních situací, ale také určené subjekty, které musí mít zpracované 

základní plány. Tyto dokumenty stanovují úkoly, práva a povinnosti v době těchto 

mimořádných událostí. Ne všechny stavby, pozemky a zařízení jsou nezbytné pro samotný 

chod státu a proto jsou v této kapitole zmíněny oblasti kritické infrastruktury. 

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s. je použita v této diplomové práci pro 

reálné příklady z praxe, které vycházejí z mnohaletých zkušeností odborníků dané 

společnosti. V některých případech jsou rizikové situace vybrány přímo ze specifických 

podmínek dané společnosti a na mnoha grafech a tabulkách je doloženo množství nákladů, 

které je každá společnost VaK nucena vynaložit pro zajištění dodávky kvalitní pitné vody. 
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Je poukazováno na možné způsoby řešení při mimořádné události a také na dokumentaci, 

kterou má společnost zpracovanou pro tento stav.  

Poslední kapitola Ekonomická návratnost opatření je zaměřena na možnosti 

ekonomické návratnosti zvolených opatření, kdy náklady na tato opatření jsou v mnoha 

případech až statisícové. I přes tento fakt jsou preventivní opatření méně nákladná než 

samotné financování ex post. Náklady na opravu úpravny po povodni jsou 

mnohamilionové a kdyby se udělaly pouze základní kroky k vyčištění toků, nemusely by 

být vynaloženy tak velké náklady. 

Doufám, že tato diplomová práce přispěje ke zvýšení zájmu o zabezpečení 

a eliminaci rizik, která hrozí při provozování veřejných vodovodů. Ochrana zdrojů pitné 

vody vyžaduje velkou pozornost, protože patří k nejvíce rizikovému místu systému. 

Samotná výroba a distribuce je pouze otázkou dobře zvládnutých technických 

a technologických parametrů.  

Domnívám se, že významným krokem ke snížení rizikovosti při provozování 

veřejných vodovodů je stanovení kritických bodů ve výrobě, dle metody HACCP Riziková 

analýza a kritické kontrolní body při výrobě. V návaznosti na metodu HACCP by bylo 

vhodné vypracovat metodu, která by umožnila snížit rizikovost v závislosti 

s jejich ekonomickou realizací. 
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