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Abstrakt
Hrmel,P.: Posouzení požárních a provozních rizik v průmyslové zóně Hrabová při nedostatku  

vody,

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, 33 stran, 5 stran příloh.

Bakalářská  práce  vysvětluje  změnu  požárních  a  provozních  rizik  v  průmyslové  zóně  při 

nedostatku vody. Zabývá se možnými příčinami nedostatku vody v návaznosti na existující 

způsob zásobování uvedené lokality pitnou vodou. Popisuje stávající konstrukci distribuční 

sítě od jímání vod, přes její úpravu a akumulaci až po dopravu do spotřebiště. Práce se zabývá 

posouzením rizik, vyplývajících z uvedeného stavu, s poukazem na kritická místa v systému 

zásobování  průmyslové  zóny  vodou.  Dispozice  dodavatelského  systému,  konstrukce  sítě 

veřejných  vodovodů  a  možné  rizikové  faktory  v  oblasti  dodávek  vody  jsou  zahrnuty  do 

závěrečné  analýzy  rizika.  Výsledné  hodnoty  analýzy  zřetelně  ukazují  úskalí  stávajícího 

dodavatelského systému a nárůst míry rizika na klíčových prvcích systému. 

Klíčová slova
Požární a provozní riziko, voda, zásobování vodou, průmyslová zóna, vodojem, vodovodní 

přivaděč, úpravna vody, požární odběrní místo, výtokový stojan, hydrant. 
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1    Úvod

S vývojem civilizace si většina lidí uvědomuje, že voda je pro existenci života na této planetě 

jednou  ze  základních  podmínek.  Její  výskyt  na  Zemi  patří  do  celé  řady  „šťastných 

vesmírných náhod“, které umožnily, aby vývoj naší „modré planety“ dospěl do podoby, jak ji 

známe dnes. 

Voda tvoří na Zemi jeden ze zevních zemských obalů, hydrosféru, který prolíná se zemskou 

kůrou,  atmosférou  a  biosférou.  Asi  97% světového  objemu vody  je  umístěn  v oceánech, 

2,15%  je fixován v ledovcích, 0,017% obsahují řeky a jezera a 0,62% tvoří kontinentální 

ložiska spodní vody. [1]

Od počátků vytvoření hydrosféry, má tato klíčový význam pro existenci a rozvoj všech forem 

života  na  Zemi  včetně  lidské  civilizace.  A  právě  lidská  civilizace  posouvá  využívání 

světových zásob vody i do oblastí potravinářské výroby,  energetické, průmyslové výroby, 

zdravotnictví,  hygienické  a  v neposlední  řadě  i  bezpečnostní.  Lidé  v průběhu věků začali 

chápat, že nestačí pouze budovat města a obce v blízkosti vodních toků a pramenišť, ale že je 

nezbytné,  si  tuto  komoditu  přivádět  z celé  řady  důvodů až  do  svých příbytků,  výrobních 

zařízení a objektů občanské vybavenosti. Začali vodě vytyčovat směry jejího toku a budovat 

přírodní i  umělé zásobníky  vody. Z historie jsou známy stavby akvaduktů, které výrazně 

posouvaly tehdejší  civilizaci vpřed v otázce používání  vody a  její  dostupnosti  ve velkých 

městských oblastech. Stejně tak byla využívána vodní energie k pohonu mlýnských kol, strojů 

malých dílen a postupně i  větších průmyslových celků a s nástupem elektrické energie ve 

dvacátém století, k její výrobě ve vodních elektrárnách.

Je zapotřebí třeba však připomenout, že voda může být zdrojem ohrožení a následných škod, 

zejména  v podobě  živelních  pohrom,  kdy  velké  množství  vody  vytvoří  primární  zdroj 

nebezpečí.  Ve  formě  záplav  nebo  zprostředkovaně,  například  po  zemětřesení,  či  jiných 

vlivech, mohou masy vody působit jako nástroj zkázy.

Lidé si opakovaně kladou otázky, jak vše zabezpečit tak, aby následné škody byly co možná 

nejnižší a jejich odstraňování plynulé, s minimálním dopadem na chráněné zájmy společnosti.

Právě zde se projevuje vysoký význam vody, která se v mnoha rizikových provozech používá 

jako  nástroj  bezpečnostní  a  prevenční.  V případech  vzniku  havárií  nebo  mimořádných 

událostí, jakož i po jejich zdolání je opět jedním z klíčových prostředků právě voda.

S rozvojem průmyslové činnosti úzce souvisí růst požárních a provozních rizik. Tyto jsou 

celou řadou opatření v oblasti prevence a  legislativy drženy na přiměřené úrovni a  dá se říci, 



že  tato  problematika  je  zvládána  přiměřeně  lidským schopnostem a  poznatkům.  V praxi 

dochází  ke stavům, kdy i  zdánlivě banálně  zvládnutelné  ohrožení  či  riziko,  může  vlivem 

neočekávané situace nebo nahodilosti, přerůst v  situaci nezvladatelnou a škodlivý účinek této 

situace dostoupí násobků původně předpokládaných škod.

Chtěl bych v následujících několika stranách představit svoji bakalářskou práci, zabývající se 

posouzením rizik při možném nedostatku vody. Voda je strategická surovina a celosvětově 

dochází k úbytku zásob pitné vody. Popisovaný nedostatek vody však nemusí vyplývat pouze 

z této skutečnosti. 

V řadě míst světa její cena roste do závratných výšek a je jednou ze základních životních 

podmínek pro lidstvo. Vzhledem ke svým jedinečným fyzikálním, chemickým a biologickým 

vlastnostem je pro zachování života na Zemi nezbytná. Mimo veškerá známá použití vody, 

nelze zcela přehlížet ani její vysoký význam při zdolávání mnoha požárních a provozních 

rizik, spojených s průmyslovou výrobou v celé stávající postindustriální společnosti. Proto již 

při plánování jakékoli nové výstavby společenského charakteru dochází k posouzení kritéria 

schopnosti  zásobovat  toto  místo  vodou  pro  účely  běžného  provozu,  jakož  i  pro  případ 

průmyslových  havárií,  mimořádných  událostí,  živelních  pohrom  a  podobně.  Posouzení 

možných  požárních  a  provozních  rizik  pro  případ  nedodání  vody  běžnými  zásobovacími 

trasami z důvodu jejich poruch  nebo i  nedostatku vody v dané lokalitě, by mělo být do 

budoucna společně s energetickou dostatečností jedním z hlavních kritérií vhodnosti podobné 

výstavby.  Posuzování  vlivů  poruch  nebo  selhání  funkčnosti  kritické  infrastruktury  nám 

ukazuje  nový  pohled  na  již  existující  stavby  průmyslových  areálů  a  staveb  občanské 

vybavenosti.

Při  zpracovávání  této  bakalářské  práce  jsem  zjistil,  že  míra  nutnosti  ochrany  kritické 

infrastruktury postupně narůstá  a  že v současné době  ještě  není  na všech úrovních řízení 

zřejmá její  vysoká  potřeba.  Svědčí  o  tom,  jak vyplyne  z textu  této  práce,  rozdílný  názor 

různých  zúčastněných  podnikatelských  subjektů  v  otázce,  za  jakých  podmínek  je  nutno 

přerušit  provoz  podniku,  například  pro  nedodržení  hygienické  únosnosti  pracoviště  a 

podobně.

Řešená průmyslová zóna patří svým rozsahem k významným subjektům moderního způsobu 

výstavby vědeckoprůmyslových areálů nejen v Ostravě, ale prakticky v celé střední Evropě. 

Její  dislokace  na  okraji  města  však  přináší  řadu  rizik  z  hlediska  požární  bezpečnosti  při 

vyřazení  přívodu  vody  z  jediného  centrálního  zdroje,  vzhledem  k  větevnému  systému 

vodovodní sítě. Některá základní rizika jsou specifikována v této bakalářské práci.



2.     Rešerše

Kročová,  Š.:  Strategie  dodávek  pitné  vody,  SPBI,  Ostrava  2009,  ISBN:  978-80-7385- 

072-2, 158s.

Publikace se zabývá základní strategií v problematice dodávek pitné vody a nejdůležitějšími 

požadavky  na  veřejné  vodovody.  Aplikace  současných  poznatků  v  oblasti  havarijního 

plánování do praxe při budování a ochraně zásobovacích sítí pitné vody pro obyvatelstvo, 

strategické objekty a složky Integrovaného záchranného systému.

Šenovský, M., Adamec, V., Šenovský, P.: Ochrana kritické infrastruktury, SPBI, Ostrava 

2007, ISBN: 978-80-7385-025-8, 141s.

V knize  autoři  prezentují  dostupné  informace  a  stávající  stav  v oblasti  ochrany  kritické 

infrastruktury.  Pro  účel  analýzy  rizikovosti,  jsou  zde  popsány  mechanismy  stanovení 

kritických prvků v systémech KI. Publikace se zabývá stávajícími poznatky z uvedené oblasti 

nejen na území České republiky, ale i v zahraničí.

Bradáčová, I.: Požární bezpečnost staveb II,  výrobní objekt, SPBI, Ostrava 2008, ISBN: 

978-80-7385-45-6, 167s.

Autorka předkládá metodiku posuzování požární bezpečnosti výrobních objektů s ohledem ke 

stavu platných předpisů ke konci roku 2008. Jsou zde zohledněny nejnovější trendy v oboru 

požární  bezpečnosti  staveb  s možností  využití  diferencovaných nebo podrobných přístupů 

k posuzování  výrobních  objektů.  Publikace  svým obsahem navazuje  na  vydávání  nových 

evropských  i  českých  právních  a  technických  předpisů,  které  představují  posuv  v úrovni 

požadavků na stavby a hodnocení stavebních konstrukcí.

Adamec,  V.,  Kročová,  Š.,  Šenovský,  M.,  Šenovský,  P.:  Procesní  analýza  zranitelnosti  

prvků kritické infrastruktury, 2008, ISBN: 978-80-7385-052-4, 27s.

Vědecký projekt zaměřený na nové možnosti v oblast posouzení zranitelnosti prvků kritické 

infrastruktury.  Předkládá  soustavu  kroků,  které  jsou  potřebné  k postupnému  provedené 

samotné analýzy, kdy jednotlivé úkony jsou i samostatně použitelné pro různé typy prvků KI 

v závislosti na potřebě provedení analýz.



3.    Základní pojmy, obecná terminologie.
Pro upřesnění základních terminologických východisek, je zapotřebí některé z nich definovat 

a specifikovat v rámci managementu rizika v kritické infrastruktuře.

Pitná voda

Veškerá voda z podzemních nebo povrchových zdrojů, splňující  hygienické požadavky na 

zdravotní nezávadnost, primárně zdravotnicky zabezpečena nebo technologicky upravena. [2]

Infrastruktura

Množina  strukturovaných,  navzájem  propojených  prvků,  poskytujících  určitému  celku 

rámcovou podporu. [3] 

Kritická infrastruktura

Soubor výrobků a služeb, nezřídka síťového charakteru, nezbytný pro zachování chodu státu a 

společnosti,  jehož  výpadek  by  znamenal  značné  ztížení  životních  podmínek  a  zhoršením 

fungování státní správy a ekonomiky země. [3]

Rozvodné sítě 

Zařízení v distribučním řetězci, pro dodávku komodit od výrobce k jednotlivým odběratelům.

Ochrana kritické infrastruktury

Proces,  který při  zohlednění  všec hrizik  a  hrozeb směřuje  k  zajištění  fungování  subjektů 

kritické infrastruktury a vazeb mezi nimi.[3]

Riziko

Míra výskytu ztrát,  škod a újmy na chráněných zájmech o určité velikosti ve stanoveném 

čase, vztažné k míře ohrožení a zranitelnosti chráněných zájmů.[3]

Požár

Požárem se rozumí každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob 

nebo zvířat, škodám na materiálních hodnotách a životním prostředí a nežádoucí hoření, při 

kterém  byly  osoby,  zvířata,  materiální  hodnoty  nebo  životní  prostředí  bezprostředně 

ohroženy. [4]

Kritické místo

Kritické místo  je  organizační  nebo procesní  součást  objektu  kritické  infrastruktury,  jehož 

výpadek má závažný dopad na fungování objektu kritické infrastruktury.[5]

Relevance

Relevance  (významnost,  závažnost,  důležitost  pro  danou věc)  představuje  míru  ovlivnění 

reality danou věcí. [5]



4     Průmyslové zóny v ČR, definice a vývoj.

Průmyslová zóna  je pojem, obecně vykládán jako množina objektů,  které svojí  stavbou, 

složením,  vybavením  a  napojením  na  prvky  infrastruktury  vytváří  kompaktní  celek, 

využitelný jednou nebo více firmami k situování výroby či provozu služeb zpravidla lehkého 

charakteru, s nízkou zátěží pro životní prostředí, ekologicky přijatelné, s efektivně řešenou 

dopravní obslužností.  Tam, kde se v takovéto zóně investuje více firem, dochází  k jejich 

vzájemné  kooperaci  zejména  v  oblasti  marketingu,  reklamních  služeb  a  integrace  funkcí 

odborného charakteru, které tvůrce do zóny implementoval  při její výstavbě. [6]

Prostory průmyslových zón se vyznačují komplexním zajištěním dodávek základních potřeb 

nezbytných k provozu všech uživatelů. Jedná se zejména o dodávky elektrické energie, vody, 

plynu, tepla, komunikací, stejně tak i odvoz odpadků, odkanalizování objektů, odvod dešťové 

vody apod.

Potřeba vzniku průmyslových zón nastala zejména v období po listopadu 1989 jako jedna z 

ekonomických nutností zejména pro územní celky a kraje, kde v důsledku ekonomických 

změn  celé  společnosti  došlo  k  útlumu  dosavadní  průmyslové  výroby  a  nárůstu  počtu 

nezaměstnaných. Stát již nebyl centrálně řízen a uměle vytvořené ekonomické vazby se po 

pádu železné opony zhroutily, což s sebou zákonitě přineslo ekonomické obtíže regionů a 

potřebu jejich řešení. 

Skutečný rozvoj  počtu průmyslových zón a  jejich  následně  kvalitní  prezentace na  trhu  s 

průmyslovými  nemovitostmi  se  datuje  od  roku  1998,  kdy  státem  vytvořená  agentura 

CZECHINVEST  začala  realizovat  Program  na  podporu  rozvoje  průmyslových  zón. 

Připomeňme, že agentura CZECHINVEST byla založena Ministerstvem průmyslu a obchodu 

ČR, které jejím prostřednictvím koordinuje tok a směrování investic v České republice a to v 

Programu  na  podporu  rozvoje  průmyslových  zón  dotovaném  ze  státního  rozpočtu a 

zároveň v programu Reality, který své finanční zdroje čerpá ze strukturálních fonů Evropské 

unie.



4.1      Státem podporované průmyslové zóny 
Tabulka č. 1:       Vývoj průmyslových zón v letech 1998 – 2007

Rok Nové zóny 
dokončené

Celkem zón Přírůstek 
ivestorů

Celkem investorů

1998 2 2 0 0
1999 18 20 36 36
2000 26 46 31 67
2001 12 58 64 131
2002 13 71 35 166
2003 8 79 42 208
2004 10 89 76 284
2005 3 92 76 360
2006 10 102 38 398
2007 1 103 122 520

Celkové  investice  státu  ve  výše  zmíněném  období  dosáhly  8,9  miliardy  korun.  Do 

průmyslových zón, čítající plochu 3129 hektarů, přibylo 520 investorů se závazkem investic v 

úhrnné výši 192 miliard korun a vytvoření 119 000 pracovních míst. Tito investoři obsadili 

cca 70 % připraveného území.[6]

Pro úplnost je  třeba uvést,  že  nevelký podíl  na počtu zón mají  velké zóny,  připravované 

zpravidla pro jednoho strategického investora, podporované vládou. 

Co  se  týče  stanovení  počtu  průmyslových  zón,  vycházím  ze  statistik  zveřejňovaných 

agenturou CZECHINVEST. Některé seznamy publikované na internetu, zahrnují do počtu 

zón i lokality, které ve statistikách této agentury nefigurují.

5      Průmyslová zóna Hrabová 

Popisovaná průmyslová zóna se rozkládá na území města Ostravy, v městské části Hrabová. 

Rozloha zóny činí 120 ha včetně infrastruktury. Je situovaná do lokality navazující na silnou 

sídlištní  zástavbu  s více  než  100 000  obyvateli.  Dopravní  dostupnost  z  blízké rychlostní 

komunikace  doplňuje  již  fungující  začlenění  do  Integrovaného  dopravního  systému 

Dopravního podniku Ostrava.  Nachází se rovněž ve vzdálenosti 15 km od letiště Ostrava 

Mošnov s mezinárodním provozem. V roce 2004 oceněna Ministerstvem průmyslu a obchodu 

1. místem v soutěži zóna roku.



Obr.č.: 1.  situační mapa průmyslové zóny [17]

5.1      Podnikatelské subjekty podnikající v průmyslové zóně.
Seznam investorů v průmyslové zóně:  

• PEGATRON  Czech s. r. o.

• SungWoo Hitech s. r. o.

• Briggs & Stratton (Czech) Power Products, s.r.o.

• CTP Invest, s.r.o. (následující firmy jsou dále v nájmu u této společnosti)

• ITT Technologies s. r. o.

• UPS SCS, 

• CTS Corporation, 

• Goodyear Engineered Products Ostrava, s.r.o. , 

• GE Money Bank a. s., 

• ABB, 

• Alfa Computers, 

• Schenker, 

• Blackmer, 



• GDX Automotive s. r. o,                                   Obr.č.: 2 letecká mapa zóny [18]

• Rossignol Galvanik, 

• Koňařík, 

• MT Transport, 

• ThyssenKrupp, 

• Ringier Print, 

• REMAX, 

• Pactra Logistics, 

• Charles Bridge Prague, 

• Panalpina, 

• Schoeler Arca System s. r. o, 

• Dannplan s. r. o, 

• DSC, 

• Akimex, 

• Eurest jídelna+kavárna, 

• Česká distribuční, 

• EL NIŇO a další.

Průmyslová  zóna  má  nezpochybnitelný  význam v  oblasti  zaměstnanosti  krajského  města. 

Největšími investory zde bylo vytvořeno již cca 4000 pracovních míst. Mezi nejvýznamější 

investory  patří  společnost  Pegatron,  výrobce  informačních  technologií,  firma 

Briggs&Stratton,  výrobce  motorů  zahradní  techniky,  ITT  Technologies  s  produkcí 

komponentů brzdových systémů. V návaznosti na rozvíjející se investice do automobilového 

průmyslu  má značný význam i  přítomnost  výrobce  částí  automobilových karosérií,  firma 

SungWoo-Hitech s. r. o.

5.2    Zatřídění podniků do skupin A nebo B dle zákona 59/2006 Sb.
Dle zákona 59/2006 Sb. ze dne 8. března 2006 je povinností  právnických a podnikajících 

fyzických  osob  požádat  o  zatřídění  provozovaného  zařízení  do  příslušné  skupiny,  dle 

množství používaných nebezpečných látek. V závislosti na tomto množství, je podnik nebo 

jeho zařízení zatříděn do skupiny A nebo B. Podniky zatříděné do skupin A nebo B mají za 

povinnost  zpracovat  bezpečnostní  dokumentaci  a  postoupit  ji  ke  schválení  Ministerstvu 

životního  prostředí  a  ostatním  dotčeným  orgánům  státní  správy.  Tato  je  po  schválení 



prostředkem kontrolování integrovanými komisemi sestávajícími z členů ČIŽP,  KÚ, HZS, 

KHS, OIP. 

V  posuzované  Průmyslové  zóně  .Hrabová  se  v  současné  době  nenachází  žáden  podnik, 

zařazen krajským úřadem do skupin A nebo B, dle výše zmíněného zákona.[8]

5.3          Seznam objektů v průmyslové zóně
V současné době je uváděna cca 70% obsazenost průmyslové zóny investory, kteří již plně 

rozvinuli  podnikatelské  aktivity  v  dostavěných  objektech.  Na  severním  okraji  zóny  na 

rozhraní s obchodní zástavbou velkoprodejen Makro a Tesco jsou umístěny dvě výrobní haly 

firmy  Pegatron  a.  s.  a  jedna  menší  administrativní  budova.  Tato  soustava  objektů  je 

samostatně oplocena s přístupem z páteřní komunikace Na Rovince. Naproti tomuto areálu je 

vystavěna administrativně provozní  budova 01,   která  je  ve správě CTP Invest,  pronajatá 

firmám: Top Qer, Alfa computer, UPS, Veyance Technologies Czech. Podél severního okraje 

zóny je umístěn kancelářský objekt 02 ve správě CTP Invest a v prostoru mezi komunikací Na 

Rovince a tímto objektem je soustava administrativních budov Axis A – D zčásti obsazených 

společností  GE  Money  Bank  a.  s.(budovy  A,B).  V budově  Axis  C  jsou  kanceláře  firem 

Vergilius IT Expert, Česká distribuční, Medicco, Trianza, SJL, Korea Exchange Bank, Ewald 

Cargo Care,  ABB, Panalpina, Charles Bridge Praque, KAF Facility. V budově D Scoeller 

Arca systém. Touto soustavou budov prochází přivaděč z rychlostní komunikace Ostrava – 

Frýdek  Místek,  který  ústí  do  páteřní  komunikace  kruhovým  objezdem.  V  pokračování 

přivaděče je situovana obslužná komunikace Podnikatelská, vedoucí mezi skupinkou hal 06 

(firmy Ringier Print, HSF a. s., Gebruder Weiss), 05 (DHL, Koňařík, ABB), 04 (Rossignoll 

galvanics, zčásti prázdná) a halou 03 kde zahajuje provoz firma GDX Automotive s. r. o. Za 

úrovní oplocení pozemku poslední zmiňované firmy v linii  pod úhlem cca 60° na páteřní 

komunikaci jsou vybudovány retenční nádrže pro přepad nadlimitních průtoků potoka Zif a 

odvod dešťové vody ze zpevněných ploch zóny a střech objektů..  Dále pokračuje páteřní 

komunikace středem zóny a po jejím levém okraji je situován areál firmy Briggs&Stratton 

sestávající z jedné kombinované haly, za tímto areálem je zóna plánované výstavby. Na tuto 

zónu navazuje  soustava  flexi  hal.  U hlavní  komunikace  se  nacházejí  haly   015  a  016 o 

rozměrech  48  x  144 m s  obslužnými  plochami.  Za  nimi  navazují  dvě haly  019 a  020 o 

rozměrech 48 x 120 m (nájemci DSC, HP Pelzer, Dachser, ats.)



Obr.č.: 3 Seznam hal a objektů v průmyslové zóně (upraveno dle [19] )

Posledním objektem zóny na levé straně páteřní komunikace je hala 014 kde podniká firma 

Mostárna Lískovec s. r.  o. Po pravé straně páteřní komunikace se za retenčními nádržemi 

rozléhá výrobní  areál firmy SungWoo Hitech s.  r.  o.  Areál  je oplocený se dvěma vjezdy. 

Kolem  hlavní  haly,  která  je  spojena  s  administrativní  budovou  vede  vnitřní  obslužná 

komunikace. Za touto komunikací je umístěna ještě jedna menší hala firmy. Areál firmy je od 

dalších objektů oddělen obslužnou komunikací, vedoucí k hale 010 na jižním okraji zóny. 

Hala je ve správě CTP Invest a nájemci jsou Schenker, I-Zone,TranspoInt. Poslední sektor 

haly se dostavuje. Před touto halou je kombinované dvojhalí 013.1 a 013.2. Správou pověřena 



firma CTP Invest, nájemce haly 013.1 ITT Technologies s. r. o. Za halou 013.1 vede opět 

obslužná komunikace  k jižnímu okraji  zóny k hale  010.  Za touto komunikací  je  v  plánu 

výstavba  tří  hal  (009,  008,  011)  s  rozsáhlým  parkovacím  a  obslužným  zázemím.  Tyto 

parkovací plochy ba měly v budoucnu odlehčit dnes docela exponovanému parkovišti u haly 

013.1. 

 
5.4          Kritická infrastruktura na území zóny.

V průmyslové zóně Hrabová se nacházejí tato hlavní zařízení kritické infrastruktury: 

Rozvod elektrické energie napětí 22 kV, instalovaný příkon 30 MW.

Zásobování vodou: DN 200 mm,  kapacita 50 m3 . hod-1.

Přípojka plynu: 300 mm, 2000  m3 . hod-1.

Kanalizace: kapacita 50 m3 . hod-1.

Odtok dešťové vody: 3,8  m3 .  s-1.

Centrální zásobování teplem,

Telefonní přípojka pro 100 linek.

5.5         Systém retenčních nádrží v průmyslové zóně Hrabová. 

Oblast průmyslové zóny je situována na pravém břehu místního potoka Zif. Tento byl v době 

před započetím výstavby průmyslových podniků na území zóny, zdrojem rozlivu vody na 

pozemcích dnešní  průmyslové zóny,  zejména v období  jarního tání  sněhu nebo v dobách 

větších srážkových úhrnů a za vytrvalých dešťů. Pro odstranění tohoto rizika a zároveň pro 

odvod dešťové vody z celé oblasti bylo přistoupeno k vybudování systému retenčních nádrží, 

které jsou situovány ve střední části zóny. Systém se skládá ze dvou nádrží obdélníkového 

tvaru, umístěných pod úhlem cca 60° k hlavní komunikaci Na Rovince, ve sklonu od pravého 

břehu potoka  Zif  směrem ke  komunikaci  Místecká.  Sklonové poměry zaručují  zpomalení 

odtoku  dešťové  vody  a  její  částečné  nasáknutí  do  půdy  v  době  sucha.  Hlavním účelem 

existence těchto nádrží je svedení odtoku dešťové vody ze zpevněných povrchů průmyslové 

zóny a střech budov a  její odvod do vodoteče Šídloveckého potoka, tekoucího za komunikací 

Místecká vně průmyslové zóny. V této vodoteči je senzoricky monitorován průtok vody a v 

okamžiku dosažení průtokového objemu 4 m3 . s-1 , dochází k uzavření spodní retenční nádrže 

a   zadržování  vody  v  této  nádrži.  Obdobně  dochází  k uzavření  průtoku  mezi  oběma 

retenčními  nádržemi,  jakmile  dojde  ke  zvýšení  hladiny  ve  spodní  retenční  nádrži  nad 



povolený limit.  Pro  zamezení  rozlivu  vody při  vyšších  průtocích  v potoce  Zif  je  snížena 

niveleta  pravobřežní  hráze  v místech  nad  horní  retenční  nádrží  a  je  tak  vytvořen  přepad 

z vodoteče Zif do tohoto záchytného díla. Vzhledem k úplnému vypouštění obou retenčních 

nádrží při příznivých průtočných podmínkách ve vodoteči Šídlovecký potok, nelze považovat 

tyto nádrže za stabilní náhradní zdroj požární vody v případě přerušení dodávek pitné vody 

vodovodním přivaděčem.

6.     Zásobování vodou  průmyslové zóny Hrabová.
Voda se do průmyslové zóny dostává podobně jako i do celé jižní části Ostravy a přilehlých 

obcí,  z povrchových  zdrojů   z oblasti  Beskyd  a   Jeseníku.  Dodavatelský  řetězec  od 

shromažďování, úpravu a distribuci prochází podniky Povodí Odry,  SMVAK a.s., OVAK a.s.

Zásobování vodou celé průmyslové zóny je řešeno jedním přivaděčem. Finálním dodavatelem 

vody a správcem kanalizační sítě v tomto prostoru jsou Ostravské vodovody a kanalizace a. s. 

Používaná voda v zóně pochází zčásti z vodního díla Kružberk[9], upravovaná dále v úpravně 

Podhradí u Vítkova a zčásti z nádrže Šance přes úravnu vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad 

Ostravicí.  Ze  jmenovaných  úpraven  je  pitná  voda  dopravována  přivaděči  do  vodojemu 

v Krmelíně a odsud dále ke spotřebitelům do jednotlivých lokalit. Vodní nádrže jsou ve správě 

podniku Povodí Odry a. s. a úpravny vody, přivaděče a vodojemy jsou ve správě podniku 

Severomoravské vodovody a kanalizace a. s., který je dodavatelem podniku OVAK a. s.

6.1      Vodní dílo Kružberk
První úvahy o výstavbě záchytné vodní nádrže pocházejí z let 1902 – 1903 za účelem ochrany 

území Slezska před ničivými povodněmi, které v těchto letech tuto oblast postihly.[10] Stavba 

údolní   nádrže  Kružberk  byla  projektována  při  vypracování  vodohospodářského  plánu 

v letech 1930 – 1932 v údolí řeky Moravice. Zatopeno bylo údolí v délce 10 km, s celkovou 

plochou nádrže 287 ha. Nejhlubší místo je 31 m pod hladinou. Výška přehradní hráze je 33 m 

a její délka 280 m. Výstavba tohoto vodního díla probíhala v letech 1948 – 1955  a přehrada 

se stala jednou z nejstarších údolních nádrží povodí Odry. V průběhu výstavby v roce 1951 

došlo k přehodnocení původně uvažovaného účelu výstavby tohoto díla a bylo rozhodnuto, že 

se tato přehrada stane významným zdrojem pitné vody pro Ostravskou oblast.  V současné 

době  je  vodní  dílo  Kružberk  využíváno  zejména  pro  vodárenské  účely  a  ve  spojení 

s přehradou Slezská Harta sehrává současně rovněž velmi důležitou roli  v protipovodňové 

ochraně.  Energetický význam nádrže má v souvislosti s výrobou elektřiny na dvou turbínách, 



pouze doplňkový charakter. V okolí přehrady jsou stanoveny pásma hygienické ochrany. Voda 

z Kružberka je dodávána do úpravny vody v Podhradí u Vítkova, kde se dále zpracovává na 

vodu pitnou. Jedná se o zpracování surové vody povrchové.  [9]

Tabulka č. 2:       Základní technické parametry vodního díla Kružberk

Základní technické parametry nádrže Rozměr, velikost
Délka zatopeného údolí 10.000 m
Šířka zatopeného údolí 500 m
Zatopená plocha 280 ha
Celkový objem nádrže 35.500.000 m3

Zásobní objem nádrže 24.600.000 m3

Retenční objem nádrže 6.900.000 m3

Stálý objem nádrže 4.000.000 m3

Rozloha povodí před nádrží 567 km2

Délka hráze v koruně 280 m
Maximální výška hráze 34,5 m
Zaručený odtok 1,5 m3 . s-1

6.2      Vodní dílo Šance

Zásobárna surové povrchové vody zejména z oblasti  Beskyd. Původní záměr na postavení 

údolní nádrže byl motivován snahami o regulaci průtoků na řece Ostravici a snížení rizika 

povodní na dolním toku této řeky. Následně byla tato úvaha rozšířena o možnost zásobování 

pitnou vodou průmyslových podniků na Ostravsku[11] a obyvatel obcí v ostravském regionu. 

Výstavba vodního díla probíhala v letech 1964 – 1969. Zatopena byla  centrální  část  obce 

Staré  Hamry  a  došlo  k přemístění  některých  komunikací  mimo  prostor  nádrže  a  zrušení 

železniční  trati  Ostravice  –  Bílá[12].  V důsledku  rozhodnutí  o  využití  přehrady  Šance  na 

výrobu pitné vody v úpravně v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí došlo ke stanovení PHO 

v okolí  nádrže  a  zákazu koupání  v přehradě.   Zajímavostí  tohoto  vodního  díla  je  sypaná 

kamenitá  hráz  se  šikmým  těsnícím  jílovým  jádrem  o  celkovém  objemu  1.340.000  m3. 

V letech  2011  –  2012   je  plánována  rekonstrukce  tělesa  hráze  s předpokládaným  dílčím 

zvýšením úrovně  koruny hráze,  těsnícího  tělesa  a  úpravou paty  hráze.  Tato  rekonstrukce 

nebude mít vliv na plnění hlavních účelů vodního díla, tedy dodávky surové pitné vody a 

ochranou před povodněmi[13].

http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/prevence/seznam-zarazenych-subjektu--- %0D           provozovatelu-69/


Tabulka č. 3:       Základní technické parametry vodního díla Šance [12]

Základní technické parametry nádrže Rozměr, velikost
Délka zatopeného údolí 7.600 m
Šířka zaplaveného údolí 600 m
Zatopená plocha 335 ha
Celkový objem nádrže 61.800.000 m3

Zásobní objem nádrže 44.200.000 m3

Retenční objem nádrže 15.100.000 m3

Stálý objem nádrže 2.500.000 m3

Rozloha povodí před nádrží 146.4 km2

Délka hráze v koruně 342 m
Délka hráze u paty 215 m
Šířka hráze v koruně 6 m
Šířka hráze u paty 195 m
Maximální výška hráze 65 m
Zaručený odtok 2,3 m3 . s-1

6.3      Úpravna vody v Podhradí u Vítkova
Úpravna vody v Podhradí byla uvedena do provozu v roce 1958. Výkon tohoto zařízení je 

2200 l . s-1. Surová voda je dodávána z vodárenské nádrže Kružberk[14]. K úpravě vody je 

použita  technologie  jednostupňové  koagulační  filtrace,  která  probíhá  v  26  filtračních 

jednotkách. Zajímavostí je  řešení přítoku vody z nádrže. Voda je do úpravny vedena štolou 

vyraženou  ve  skále[15].  Voda  se  upravuje  technologií  jednostupňové  koagulační  filtrace, 

k chemické úpravě jsou použity síran hlinitý, chlor, chlordioxid, manganistan draselný, hydrát 

vápenatý. Zařízení je součástí Ostravského oblastního vodovodu ve správě SmVaK Ostrava a. 

s.

6.4     Úpravna vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí
V roce 1969 byl zahájen provoz na úpravně vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Toto 

zařízení bylo vystavěno pro zpracování surové vody z údolní nádrže Šance a stalo se součástí 

Ostravského oblastního vodovodu. Voda se upravuje jednostupňovou koagulační filtraci ve 24 

filtračních jednotkách. Výkon úpravny je 2200 l  . s-1. K úpravě vody se zde používá síran 

hlinitý, chlor, chlordioxid a  hydrát vápenatý.  Zařízení je rovněž ve správě podniku SmVaK a. 

s. [14]



6.5     Vodojem VDJ Krmelín

V nadmořské  výšce 332 m,  je  v  katastru  obce  Krmelín situován vodojem Krmelín.  Toto 

zařízení je v provozu od roku 1969 a je  největším vodojemem na síti Ostravského oblastního 

vodovodu, patřící  akciové společnosti  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Je 

tvořeno dvěma podzemními zásobníky, každý o objemu 20000 m3 a konstrukční výšce 6 m. 

Tento vodojem je nejvýznamnějším místem akumulace vody pro jižní oblasti krajského města 

a  přilehlé  obce.  Jen  zásobované  obyvatelstvo  krajského  města  odebere  denně  z  tohoto 

vodojemu cca 24000 m3 pitné vody. Do vodojemu ústí tři přivaděče. Od počátku existence 

bylo realizováno napojení na úpravnu vody v Podhradí u Vítkova. Z tohoto zdroje je vodojem 

v  současné  době  zásobován  dvěma přivaděči  a  následně  došlo  i  k  výstavbě  přivaděče  z 

úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Pro posuzování průmyslové zóny je VDJ 

Krmelín jedním z nejdůležitějších objektů kritické infrastruktury. Při jeho vyřazení z provozu 

(především vlivem snížené kvality vody např. Kontaminací) dochází v řádu několika minut k 

přerušení dodávek spotřební a požární vody pro celou oblast průmyslové zóny Hrabová.

6.6      Transportní systémy, přivaděče.

Posuzovaná oblast se nachází ve vyšším tlakovém pásmu řídícího vodojemu VDJ Krmelín. Z 

tohoto vodojemu je oblastí  Nové Bělé,  podél ulice Krmelínská,  veden přivaděč DN 1200 

Krmelín - Hladnov, sloužící k zásobování městských vodojemů na Hladnově. Oblast výstavby 

podél ulice Krmelínská, části obvodů Hrabůvka a Hrabová a průmyslová zóna je zásobována 

vodou  přivaděčem  DN  600,  na  který  jsou  napojeny  všechny  místní  rozvodné  sítě.  Ze 

stavebního  hlediska  je  průmyslová  zóna  v  Hrabové  vybavena  koncovou  sítí  napojenou 

přivaděčem DN 200 na stávající městskou vodovodní síť v ulici Krmelínská. 

6.7.     Vnitřní vodovodní síť průmyslové zóny.
Přivaděč DN 200 je zaústěn do zóny společně s dalšími prvky KI  ulicí Na Rovince, která je 

páteřní komunikací zóny. Tato ulice vede severojižním směrem a hlavní trasa rozvodu vody 

vede v tomto pojetí po pravé straně mimo zpevněnou část komunikace. Další větvení vychází 

jednak  z  potřeb  projektované  výstavby,  kdy  z  hlavního  řadu  vedou  odbočné  větve  k 

jednotlivým objektům a skupinám objektů. Odbočné větve vedou do objektů situovaných u 

hlavní  komunikace  přímo  dle  situačního  plánu  zóny  nebo  podél  vedlejších  obslužných 

komunikací do objektů umístěných ve druhé a další řadě od hlavní ulice zóny Na Rovince.



Obr.: 1. rozvodná síť průmyslové zóny (upraveno dle [19])

Zásobování  požární  vodou  je  provedeno  vnějším  požárním  vodovodem  s  nadzemními 

výtokovými stojany. Tyto stojany jsou rozmístěny vně půdorysu chráněných objektů. Haly a 

budovy jsou vybaveny vnitřními vodovody, vnitřními hydranty, hadicovými a hydrantovými 

systémy s nezavodněným požárním potrubím. (přílohy 1 – 5)



7      Procesní analýza rizik zranitelnosti prvků kritické infrastruktury.
Vědecký projekt  s tímto názvem se zabývá optimalizací při nalézání cesty ke zdokonalování 

mapování analytických možností procesní analýzy. Je zde představena analýza zranitelnosti 

prvků, která umožní co nejlepší kategorizaci rizikovosti jednotlivých prvků KI a stanovení 

priorit při potřebě ochrany jednotlivých prvků nebo celých systémů. Analýza je ve své podobě 

širokospektrálně uplatnitelná a její výstupy jsou snadno čitelné pro zadavatele i řešitele dané 

problematiky. Univerzálnost analýzy spočívá v jejím použití i k dílčím analytickým krokům, 

při  stanovování  míry  zranitelnosti  jednotlivých  odvětví  kritické  infrastruktury,  případně 

porovnání  míry  rizika  vznikající  na  jednotlivých  prvcích  nebo  celých  systémech  kritické 

infrastruktury. 

7.1      Postup zpracování analýzy
Provedení celé analýzy se skládá z několika dílčích kroků, potřebných ke zmapování situace v 

posuzovaném objektu nebo lokalitě v závislosti na rozsahu prováděné analýzy a množství 

posuzovaných  prvků.  V  našem  případě  se  jedná  o  systém  zásobování  pitnou  vodou  a 

posouzení úrovně rizika v jednotlivých prvcích tohoto systému. Postup analýzy bude sestávat 

z těchto následujících kroků:

● evidence  organizační  součásti  objektu  kritické  infrastruktury,  určení  jednotlivých 

kritických míst a přiřazení míry relevance těmto prvkům. Tento krok je popisován v  [5] 

jako „Analýza relevance“. Pro účely stanovení jednotlivých objektů infrastruktury je celý 

dodavatelský řetězec rozdělen na prvky, dle svého umístění na síti. Pod pojmem prvek zde 

vnímáme část řetězce se stejnou nebo viditelně srovnatelnou mírou důležitosti a případné 

zastupitelnosti v celém popisovaném systému. 

● Následuje  analýza  ohrožení,  spočívající  ve  stanovení  míry  nebezpečí,  která  mohou 

negativně ovlivnit funkčnost objektu nebo prvku kritické infrastruktury.  Tato nebezpečí se 

sestaví do seznamu a vloží do tabulky. Je vhodné do analýzy zařadit všechna rizika, která 

se mohou posuzovaných kritických míst týkat. 

● Dalším  krokem  je  analýza  zranitelnosti  prvků  kritické  infrastruktury.  Posuzujeme 

zranitelnost  jednotlivých  prvků  zahrnutých  do  analýzy.  Ke  stanovení  zranitelnosti 

můžeme využít různých analytických metod. S výhodou lze použít metodu kontrolních 

seznamů, kdy volíme pro všechny posuzované prvky vhodně sestavené seznamy otázek a 

hodnotíme procento kladných odpovědí. Podle výsledného procenta následně přiřadíme 

zařízení stanovenou míru ohrožení.



● Všechny výše zmíněné kroky se zapisují do tabulek a výsledné hodnoty se přenášejí do 

tabulky analýzy rizika. S výhodou lze zde využít některého z tabulkových procesorů jako 

MS excel apod.  V tabulce následně vypočítáme výsledné riziko a získáme tak bodové 

ohodnocení rizika. Riziko se vypočte dle následujícího vzorce:

          

                                   Riziko = relevance  * ohrožení * zranitelnost                          [5]

7.2       Analýza relevance
Hodnocení relevance kritických míst probíhá ve dvou krocích. V prvním dojde k vytipování 

kritických  bodů  na  síti  krizové  infrastruktury.  V případě  zásobování  pitnou  vodou  se  na 

posuzovaném  dodavatelském řetězci  vyskytuje  osm prvků,  které  lze  samostatně  podrobit 

analýze  relevance.  V některých  případech  se  nejedná  o  prvky  bodového  charakteru,  ale 

například o liniovou stavbu se stejnou mírou relevance v každém bodě. Do následující tabulky 

jsou začleněny jednotlivé kritické body systému dodávek vody a ve druhém kroku je každému 

ze  zvolených  bodů  přidělena  zvolená  míra  relevance.  To  znamená  míru  důležitosti 

jednotlivých objektů pro zachování funkčnosti celého systému. Relevance pak nabývá hodnot 

dle tabulky č. 4.

 

Tabulka č. 4:      Bodové hodnocení relevance kritických míst dodavatelského řetězce. [5]

Úroveň relevance Bodové ohodnocení
             Velmi vysoká 5
             Vysoká 4
             Střední 3
             Nízká 2
             Zanedbatelná 1

Oba kroky analýzy relevance se následně promítnou do tabulky č. 5, kde je k jednotlivým 

kritickým bodům rozvodného systému přiřazena zvolená relevance. Tímto je určena důležitost 

každé  z  posuzovaných  částí  v  celkovém  systému  dodavatelského  řetězce,  vzhledem  k 

zachování  funkčnosti  systému jako celku.  Zvolená  bodová ohodnocení  pak  přepíšeme do 

tabulky č. 9 do řádku REL, ke každému kritickému bodu a do každého sloupce uvažovaných 

mimořádných událostí zvlášť.



Tabulka č. 5:      Evidence kritických bodů dodavatelského řetězce a jejich ohodnocení[5]

Pořadové
číslo

Organizační součást objektu kritické 
infrastruktury

Poznámka Úroveň 
relevance

1. Koncový rozvod jednotlivého objektu 1
2. Vodárenská rozvodná síť v průmyslové zóně DN 200 4
3. Přivaděč DN 600 4
4. Vodojem VDJ Krmelín (na vstupu) 3
5. Úpravna vody Podhradí 2
6. Úpravna vody Nová Ves 2
7. Vodní dílo Kružberk 1
8. Vodní dílo Šance 1

7.3       Analýza ohrožení
Tabulka č. 6:      Analýza ohrožení pro kritické prvky dodávek pitné vody (upraveno dle [5] )

Pořadové 
číslo

Druh ohrožení Poznámka Hodnota 
ohrožení

1 2 3 4 5 6
1. Povodeň 1 1 1 1 1 1
2. Sucha 1 1 2 2 2 3
3. Bouře 1 1 1 2 2 1
4. Požár 2 2 2 2 3 1
5. Zemětřesení 1 1 1 2 2 2
6. Epidemie 1 1 1 1 2 1
7. Kontaminace 2 2 2 4 3 3
8. Vichřice 1 1 1 2 3 1
9. Selhání lidského faktoru 1 1 1 2 3 2
10. Útok konvenční trhavinou 2 2 2 2 2 1

Ve sloupci hodnota ohrožení:  1 -  Koncový rozvod podniku,  2 – Vodárenská síť v zóně s 
přívodem DN 200, 3 – Přivaděč DN 600, 4 – vodojem VDJ Krmelín,  5 – úpravna vody 
(Podhradí, Nová Ves), 6 – údolní vodárenská nádrž (Kružberk, Šance).

Při stanovování míry ohrožení  jednotlivých prvků KI rozlišujeme mimořádné události podle 

původu jejich vzniku na přírodní a antropogenní. Vzhledem k nově vyvstávajícím hrozbám 

mezinárodního  terorismu  a  kriminálních  činů  velkého  rozsahu,  rozlišujeme  antropogenní 

mimořádné události dále na úmyslné a neúmyslné



7.4     Analýza zranitelnosti
Stanovení zranitelnosti znamená ve své podstatě bodové hodnocení možnosti, že posuzovaný 

prvek kritické infrastruktury bude negativně ovlivněn mimořádnými událostmi,  haváriemi, 

provozními  riziky  apod.  Při  použití  metody  kontrolních  seznamů  posuzujeme  u  všech 

uvažovaných prvků KI jejich přirozenou odolnost, vlastní zabezpečení, vzájemné závislosti, 

závislosti na bezpečnostních prvcích, odolnost proti chybám lidského faktoru, spolehlivost 

dohlédacích  systémů,  možnost  kaskádových  poruch  apod.  V  závislosti  na  konstrukčním 

uspořádání  prvků  volíme  otázky  do  kontrolních  seznamů  tím  způsobem,  že  v  případě 

příznivější  varianty  pro  posuzovaný  objekt,  lze  použít  kladnou  odpověď.  Tyto  kladné 

odpovědi sečteme a dle procentuálního výsledku poté stanovíme míru zranitelnosti. I v tomto 

případě   je  vhodné  využít  pětistupňovou  škálu  hodnocení,  jako  u  předchozích  kroků. 

Předkládáme  upravenou  tabulku,  v  jejímž  závěru  jsou  součty  jednotlivých  odpovědí  a 

přiřazena míra zranitelnosti jednotlivým posuzovaným prvkům systému.

Tabulka č. 7:      Kontrolní seznam zranitelnosti dodavatelského řetězce pitné vody
                            (upraveno dle [5])

Zásobování pitnou vodou
p. č. Zranitelnost Bod 

sítě
Ano Ne Opatření 

se plánuje
Poznámky, 
doporučující 
odkazy

1. Je dodávka vody do kritického 
místa zajištěna z více než 
jednoho zdroje?

1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x

2. Je kritické místo nezávislé na 
plynulosti dodávek elektrické 
energie?

1 x
2 x

3 x
4 x  
5 x
6 x



Zásobování pitnou vodou
3. Je kritické místo nezávislé na 

selhání lidského faktoru?
1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x

4. Lze zdroj zajistit proti vyřazení z 
provozu vojenskými a 
teroristickými prostředky?

1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x

5. Je kritické místo dostatečně 
chráněno před různými druhy 
neúmyslné kontaminace?

1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x

6. Budou zajištěny dostatečné 
dodávky pitné vody obchodním 
partnerům v zóně při mimořádné 
události na zdrojích surové 
vody?

1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x

7. Je vodárenská společnost 
součástí krizového plánu kraje?

1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x



Zásobování pitnou vodou
8. Má prameniště vyhlášeno PHO? 1 x

2 x
3 x
4 x
5 x
6 x

9. Lze dálkově zastavit při změně 
kvality vody ovládací armatury 
na vstupu do posuzovaného 
úseku?

1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x

10. Je chráněn řídící a zabezpečovací 
systém jednotlivých 
vodárenských objektů před 
výpadky dodávek  elektrické 
energie?

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

Bodové hodnocení zranitelnosti 1 7 3 70% 4

2 7 3 70% 4

3 7 3 70% 4

4 8 2 80% 3

5 6 4 60% 5

6 8 2 80% 3
Ve sloupci bod sítě: 1 - Koncový rozvod podniku, 2 – Vodárenská síť v zóně s přívodem DN 
200, 3 – Přivaděč DN 600, 4 – vodojem VDJ Krmelín, 5 – úpravna vody (Podhradí, Nová 
Ves), 6 – údolní vodárenská nádrž (Kružberk, Šance).

7.5    Analýza rizika
Výsledné hodnoty jednotlivých kroků analýzy se zapisují postupně do tabulky č. 9. Poté 

spočteme součin jednotlivých ukazatelů a tento zapíšeme do tabulky do řádku riziko. Můžeme 

sledovat, jaké hodnoty nám vycházejí pro jednotlivé mimořádné události na každém prvku 

KI.



Tabulka č. 8:       Procesní analýza rizik a zranitelnosti systému zásobování vodou [5]

Úroveň rozika
Nízká Střední Vysoká

Celkové riziko 1 - 10 11 – 35 Rovno nebo větší 36
Hodnocení výsledné úrovně rizika k porovnání s řádkem RIZ, tabulky č. 9.

Tabulka č. 9:       Procesní analýza rizik a zranitelnosti systému zásobování vodou [5]

Druh mimořádné události
Kritická místa Bezpeč

nostní 

ukaza-
tele

Po
vod
eň

Su
cha

Bo
uře

Pož
ár

Ze
mět
řese
ní

Epi
de
mie

Ko
nta
mi
na
ce

Vi
ch
řic
e

Li
ds
ký 
fak
tor

Ter
ori
sm
us

Koncový rozvod objektu 
(podniku)

REL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OHR 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
ZRA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
RIZ 4 4 4 8 4 4 8 4 4 8

Vodárenská siť v průmyslové 
zóně nap. na DN 200

REL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
OHR 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
ZRA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
RIZ 16 16 16 32 16 16 32 16 16 32

Přivaděče DN 600 REL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
OHR 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2
ZRA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
RIZ 16 32 16 32 16 16 32 16 16 32

Vodojem VDJ Krmelín REL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OHR 1 2 2 2 2 1 4 2 2 2
ZRA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
RIZ 9 18 18 18 18 9 36 18 18 18

Úpravna vody (Podhradí / Nová 
Ves)

REL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
OHR 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2
ZRA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
RIZ 10 20 20 30 20 20 30 30 30 20

Údolní nádrž (Kružberk, Šance) REL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OHR 1 3 1 1 2 1 3 1 2 1
ZRA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
RIZ 3 9 3 3 6 3 9 3 6 3



 Jak  vyplývá  z  popsaných postupů,  vzhledem k mnoha ukazatelům získaným na  základě 

odhadu, má celá analýza značně subjektivní charakter a tedy i omezenou věrohodnost. [5]

7.6     Požární riziko při nedostatku vody
Při nedostatku vody v průmyslové zóně Hrabová dochází vzhledem ke konstrukci stávající 

rozvodné sítě  a vybudování požárního zabezpečení objektů s vazbou na rozvod pitné vody ke 

zvýšení požárního rizika. I přes vybavení jednotlivých objektů funkční EPS s návazností na 

zařízením pro automatické hašení požárů, je zřejmé, že toto zvýšení může nastat při potřebě 

likvidace  požáru  většího  rozsahu.  Z  důvodu  nefunkčnosti  stabilních  výtokových  stojanů 

napojených na veřejný vodovod je potřeba požární vody plně závislá na dovoze k požářišti 

v silničních cisternách z nejbližšího místa čerpání vně průmyslové zóny. 

Na tomto místě je potřeba připomenout, že rozvodná síť v průmyslové zóně je sítí větevnou 

koncovou  a  výpadek  v dodávkách  vody  se  nedá  řešit  obdobně  jako  v sítích  okruhových 

z jiného  vodojemu. V tomto světle a s ohledem na úvahy o dalším rozvoji výstavby i mimo 

stávající  pozemky  průmyslové  zóny  by  bylo  vhodné  posoudit  případné  propojení 

s vodojemem v Řepištích (2 x 750 m3, 310 – 313 m n. m) pro zajištění  nouzového zásobování 

zóny  v případě  výpadku  ve  stávajícím  dodavatelském  řetězci.  Současná  koncepce  plánu 

rozvoje vodovodů a kanalizací v moravskoslezském kraji však s výstavbou tohoto typu zatím 

nepočítá. Je uvažováno pouze s navýšením kapacity vodojemu na 2 x 1500 m3[16].

7.7    Posouzení provozního rizika
Rizika obecně jsou velice různorodá a dělí se podle způsobu a místa výskytu a dopadů na 

chráněné zájmy. Provozní rizika jsou spojena především s výskytem v zařízeních právnických 

a  podnikajících  fyzických  osob,  v  organizacích  i  nevýdělečných  zařízeních,  v  provozech 

průmyslových podniků, obchodních zařízení a služeb.

Provozovateli  jsou  v  tomto  případě  rizika  vnímána jako  vlivy  s  dopadem na  plynulost  a 

úplnost  chodu  podniku,  s  vlivy  na  zabezpečení  potřebné  úrovně  technologických  potřeb, 

jakož i potřeb zaměstnanců a návštěvníků vyskytujících se v dotčených provozních areálech.

Důsledky provozního rizika se mohou projevit v podnicích jako:

● okamžité zastavení chodu provozu pro technologickou potřebu

● zastavení chodu provozu po uplynutí doby technologické setrvačnosti

● omezení chodu provozu s výrazným dopadem na celkový výkon podniku

● omezení chodu provozu s nevýrazným dopadem na celkový výkon podniku.



Nedílnou  součástí  přerušení  dodávek  vody  je  do  doby  jejího  obnovení  nebo  sjednání 

náhradních dodávek vody i výrazné hygienické riziko, které se dotýká všech zúčastněných 

pracovníků.

Při střednědobém přerušení dodávky pitné a požární vody (např. kontaminace pitné vody ve 

vodojemu nebo distribuční síti), viz. výše uvedený text, dojde k ohrožení požární bezpečnosti 

všech objektů průmyslové zóny a u některých k redukci výrobně-provozní činnosti. Riziko 

zvyšuje absence jakékoli povrchové vody v přiměřené vzdálenosti od průmyslové zóny. 

Technologie podniku SunGwo Hittech  je výrazně vybavena výrobními roboty, závislými na 

dodávané  vodě  z  důvodu chlazení.  V případě  přerušení  doávek vody je  zvýšenou měrou 

sledována  teplota  exponovaných  strojů  a  k  odstavení  technologie  dochází  při  překročení 

stanovených bezpečnostních limitů, dle odhadů hlavního technologa firmy po cca 10 – 12 

hodinách  dalšího  provozu.  Takováto  odstávka  by  se  ve  výrobní  části  dotkla  cca  500 

pracovníků.

Firma Brigss Stratton s.  r.  o.  používá vodu k oplachu montážních celků a  částí  motorů a 

vzhledem  k  nízkým  skladovým  zásobám  nastaveným  standarty  FIFO,  by  muselo  být 

přistoupeno k útlumu produkce řádově po 2 – 3 hodinách odstávky. Tento útlum by se týkal 

počtu asi 40 pracovníků firmy.

Mostárna Lískovec s. r. o. používá technologii s potřebou vody do chlazení obráběcích strojů 

při některých obráběcích pracích. Při přerušení dodávek by bylo nutno přejít k činnostem, 

které tyto nároky nemají. Toto opatření může mít za následek překročení dodacích lhůt pro 

dodávky některých dotčených montážních celků v závislosti  na okamžitých objednávkách 

podniku. Dotčeno cca 50 pracovníků. 

Provozy  ostatních  podnikatelských  subjektů  by  okamžitá  nehlášená  odstávka  vody 

neovlivnila ve smyslu snížení výkonu nebo zastavení či redukce činností. 

Zde je vhodné zmínit, že nedostatek vody by bez obnovení pravidelných nebo nouzových 

dodávek  výrazně  zhoršil  hygienickou  úroveň  ve  všech  provozech  včetně  kancelářských. 

Postoj zástupců dotčených firem v tomto ohledu nebyl zcela jednoznačný a na otázku, jak by 

firma  reagovala  na  toto  riziko,  nebyla  dána  nějaká  jednotná  odpověď.  Některé  firmy 

nepovažují  nezabezpečení  hygienických  potřeb  za  důvod  k  zastavení  provozu,  respektive 

ukončení  pracovního  procesu  pracovníků.  Jiné,  jako  např.  ITT  Technologies  s.  r.  o.  se 

odvolává na zpracované havarijní plány a předpoklad, že dle těchto plánů budou v co nejkratší 

době zabezpečeny náhradní dodávky vody. Provoz tedy přerušen být nemusí. 

V naprosté  většině  firem,  však  toto  riziko  nepodceňují  a  shodují  se  na  nutnosti  zajištění 

náhradního zásobování vodou, které není smluvně s dodavatelem ošetřeno. 



8        Závěr.

Průmyslová zóna Hrabová představuje komplex vědeckoprůmyslového parku, vybudovaný s 

využitím nejnovějších poznatků a vymožeností vědy a techniky a za použití nejmodernějších 

dostupných technologií. Na ploše 120 hektarů se soustřeďují investoři dávající celé ostravské 

oblasti  nový  ekonomický  náboj.  Dochází  k  využití  obrovského  technického  potenciálu 

zdejšího pracovního trhu, navazujícího na dlouholeté tradice průmyslové činnosti v regionu. 

Je počítáno s přílivem dalších investic do této oblasti a s rozvojem průmyslového parku této 

významné aglomerace.

Cílem bakalářské  práce  bylo  posouzení  požárních  a  provozních  rizik  v  Průmyslové  zóně 

Hrabová při  nedostatku vody.   Specifikovali  jsme si  stávající  vybavenost  zóny Hrabová, 

zúčastněné podnikatelské subjekty a skladbu již vystavěných objektů. 

V oblasti zásobování vodou byl popsán systém shromažďování surové vody a výroby vody 

pitné. Dále jsme se zaměřili na strukturu dodavatelského řetězce v oboru zásobování pitnou 

vodou, včetně historických souvislostí a systém dodávek vody do spotřebiště.

Pro  posouzení  rizik  byla  použita  metodika  analýzy  zranitelnosti,  která  je  výstupem 

výzkumného projektu VD20062008 A04 MV ČR.   

Ukázalo se, že při přerušení dodávek vody dochází k navýšení požárního rizika již z důvodu 

faktu, že vodárenská síť má strukturu větevnou, zásobovanou z jednoho akumulačního místa a 

z této sítě je uvažováno i s dodávkami požární vody. 

V  otázce  provozních  rizik  jsme  si  vyjmenovali  možné  dopady  na  provoz  jednotlivých 

podnikatelských subjektů i vnímání různé závažnosti skutečnosti přerušení dodávek vody u 

jednotlivých podniků. 

Analýza  rizik  potvrdila  klíčovost  některých  prvků  na  síti  kritické  infrastruktury. 

Shromažďování  vody  v  jediném  centrálním  vodojemu  a  dodávky  do  spotřebiště  jedním 

vodovodním přivaděčem představují vysokou zranitelnost systému zásobování vodou právě v 

těchto bodech. 

V analýze rizika jsme dospěli  k závěrům, že nejvyšší  hodnoty rizika jsou dosahovány na 

klíčových prvcích centrálního charakteru. Vyřazení těchto prvků z provozu představuje téměř 

okamžité přerušení dodávek spotřební a požární vody do průmyslové zóny Hrabová a z toho 

vyplývající  nárůst  požárních  a  provozních  rizik.  Jedná  se  zejména  o  jediný  vodojem ze 

kterého je zóna zásobována, jediný vodovodní přivaděč DN 600 a následně DN 200. Tato 

místa nejde v rozvodné síti nijak plnohodnotně nahradit. 



Zde je třeba uvést, že veškeré vstupní hodnoty pro jednotlivé kroky analýzy jsou založeny na 

odhadu  míry  jednotlivých  ukazatelů  a  z toho  důvodu  mají  výrazně  subjektivní  charakter. 

Veškerá výsledná data získané touto analýzou pak mají jen omezenou věrohodnost. [5]

Závěrem  je  třeba  uvést,  že  stávající  provozní  situace  v Průmyslové  zóně  Hrabová 

nepředstavuje konečné stadium. V současné době dochází k realizaci významných dostaveb 

haly 013.2 a haly 010, stejně jako pavilonů Axis E, F. V plánu je stavba  hal 008, 009 a 011 

v jižním okraji zóny. Další stavební aktivity připravuje i firma Briggs & Stratton.  

Z těchto  faktů  je  patrné,  že  jedním  z krátkodobých  opatření  bude  vhodné  opakované 

provedení analýzy rizik v této oblasti a stanovení periodicity pro další monitorování stavu této 

oblasti.

Ve střednědobém horizontu bych navrhoval zabývat se možností posílení zásobovacích tras 

vodovodních přivaděčů do zóny a to i s ohledem na prověření možnosti nouzového napájení 

v případě  výpadku z jiných akumulačních míst.  Vzhledem k potřebě  vody a  plánovanému 

dalšímu  rozvoji  provést  analýzu  možnosti  vybudování  samostatného  vodojemu  přímo 

v Průmyslové zóně Hrabová.
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Přílohy
Příloha 1. Legenda značek na vodovodní síti [19]

Obecné používání barev - vodovod

Zaměřeno – v provozu
Nezaměřeno – v provozu
Potrubí za AT stanicí

Zaměřeno - potrubí cizího správce 
Nezaměřeno - potrubí cizího správce 
Zaměřeno - zrušeno
Nezaměřeno - zrušeno

Obecné používání barev - kanalizace
Zaměřeno – v provozu
Nezaměřeno – v provozu
Zaměřeno - zrušeno
Nezaměřeno - zrušeno
Drobný vodní tok

Obecné používání stylů

V provozu

Zrušeno

Ve 
výstavbě

Tloušťka čáry

Vodovodní řad

 Přípojka

    Kanalizační stoka

  Přípojka



Legenda značek na vodovodní síti :

 

  poklop      nadzemní hydrant     podzemní hydrant

  ventil na přípojce      uzávěr na řadu     pásmový 
uzávěr

  hydrant kalník    hydrant vzdušník   šachta         

  změna materiálu   vodoměr    odbočka              

  vodoměrná šachta   odbočka     redukce dimenze 

  zaslepení řadu       porucha



Příloha 2.  Přívod vody ulicí Na Rovince (upraveno [19])



Příloha č. 3 Rozvody v ulici Na Rovince x Podnikatelská (upraveno [19])

Příloha č. 4  Okolí podniku Briggs&Stratton   (upraveno [19])



Příloha č. 5 Rozvody vody v obslužné komunikaci Podnikatelská  (upraveno [19])


	6.6      Transportní systémy, přivaděče.

