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Anotace 

Kraydl, J.: Krizové plánování při ochraně vodovodů měst a obcí. Bakalářská práce, VŠB – 

TU Ostrava, 2011, 83 s. 

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

V první části této bakalářské práce je popsána struktura dodávky pitné a poţární vody od 

zdroje do spotřebiště. V další části následuje popis rizik hrozících jednotlivým provozním 

částem vodovodu, jejich rozbor a opatření ke sníţení rizika. Na tuto problematiku navazují 

kapitoly, ve kterých je popis vyuţívání pitné vody pro poţární účely a povinnosti při 

nouzovém zásobování obyvatelstva pitnou vodou. V závěru jsou uvedeny povinnosti orgánů 

krizového řízení a návrhy pro zvýšení bezpečnosti krizových plánů. 
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Bachelor thesis, VŠB – TU Ostrava, 2011, 83 p. 

This bachelor thesis talks about crisis planning in the case of protection of town and 

municipal water mains. In the first part of this bachelor thesis is described structure of 

drinking and fire water deliveries from source to consumer. In the next part follows the 

description of risks which imminents to individual operating parts of water conduit, their 

analyse and precautions for decreasing of these risks. Based on these issues concur next 

chapters in which is a description of usage of drinking water for fire issues and duties in case 

of emergency deliveries of drinking water for population. In the end are specified duties of 

crisis administration bodies and proposals for increasing safety of crisis plans.  
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1. Úvod 

Výběr tématu bakalářské práce ovlivnilo mé zaměstnání u Hasičského záchranného 

sboru Středočeského kraje, kde jsem se zúčastnil, jako vedoucí stálé pracovní skupiny 

krizového štábu kraje, cvičení KRIZE 2010, které se mimo jiné zaměřovalo na hrozbu 

dlouhodobého znehodnocení hlavního zdroje pitné vody pro Prahu a velkou část 

Středočeského kraje. 

Voda je základní podmínkou pro existenci ţivota. Česká republika ratifikovala v roce 

2001 Protokol o vodě a zdraví [1], který se stal právně závazným v roce 2005. V souladu 

s tímto protokolem mají státy zabezpečit přístup k pitné vodě pro všechny obyvatele. 

Zásobování obyvatelstva pitnou vodou je základním předpokladem pro kvalitu lidského 

ţivota. Funkční vodohospodářská infrastruktura na úrovni lokální, regionální i státní je 

předpokladem sociálního i ekonomického rozvoje. Zásobování vodou je sluţbou ve 

veřejném zájmu, poskytovanou v prostředí přirozeného monopolu.  

Potřeba vody je rozhodujícím faktorem pro vznik vodárenských systémů, jejich rozvoj 

a ochranu. Analýza potřeby vody je důleţitým podkladem pro pochopení dějů ve vodárenské 

síti a pro stanovení reálných moţností ochrany vodovodů do budoucnosti. Nárůst ţivotní 

úrovně odběratelů vody rozšiřuje moţnosti vyuţití vody a zvyšuje nároky na její dodávku. 

Obecně lze říct, ţe havárie na liniových stavbách jako jsou vodovody, mají negativní 

dopad na velký počet obyvatel. Problémem vodovodních sítí je jejich velikost a důsledkem 

této velikosti je skutečnost, ţe nedokáţeme dostatečně chránit kaţdý metr potrubí. Ochranu 

síťové infrastruktury lze provést za pomoci analýzy rizik, kdy se musíme zaměřit na hledání 

kritických uzlů a v těchto sníţit rizika na přijatelnou míru. 

K prvnímu lednu 2011 byla provedena novelizace krizového zákona [2], která zavádí 

do praxe řešení problematiky kritické infrastruktury. V novém znění zákona jsou upraveny 

nejasnosti ve vztazích a kompetencích v oblasti krizového řízení na krajské a obecní úrovni. 

Zákon dále nově obsahuje vymezení práv a povinností obcí s rozšířenou působností. 

K novelizaci zákona vedla implementace směrnice Rady Evropské unie [3] a napojení na 

základní registry. V zákoně došlo ke změnám pojmového aparátu (např. krizová situace), ale 

i k vymezení nových pojmů z oblasti krizového řízení. Při úpravě zákona byly pouţity 

poznatky z praxe, kterou přinesly povodně v průběhu minulých deseti let. Nové znění 

zákona bude mít vliv na provozovatele kritické infrastruktury, ale také povede k revizi 

krizových plánů, plánů krizové připravenosti a zpracování krizových plánů obcí s rozšířenou 

působností. 
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V reakci na změnu krizového zákona došlo i k novelizaci nařízení vlády 

č. 462/2000 Sb., ve kterém bylo třeba rozpracovat problematiku kritické infrastruktury, 

úpravu sloţení a činnosti bezpečnostních rad a krizových štábů, ale především úpravu 

obsahu a způsobu zpracování krizových plánů. 

Zavedení obou novelizovaných dokumentů do praxe povede k tomu, ţe právnické 

a podnikající fyzické osoby, které zajišťují plnění krizového plánu, jsou povinny 

zpracovávat plány krizové připravenosti. Důsledkem toho budou muset vodárenské 

společnosti uvedené v krizových plánech zpracovat minimálně plán krizové připravenosti. 

Cílem mé bakalářské práce je navrţení změn krizových plánů ke sníţení rizika 

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

bakalářské práce popíši stávající stav systému dodávek pitné vody pro statutární město 

Středočeského kraje Kladno. Dále se zaměřím na rizika, která ohroţují jednotlivé prvky 

vodárenské soustavy a mohou vést ke vzniku mimořádné události. Popíši stávající stav 

odběru poţární vody a systému nouzového zásobování pitnou vodou v Kladně. Výstupem 

bakalářské práce pak bude navrţení změn krizových plánů a stavebních opatření vedoucích 

ke sníţení rizik mimořádných událostí. 

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

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

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

v minulosti pracovali. 
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2. Rešerše 

2.1. Literární zdroje 

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

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

072-2. 

Obsahem této publikace jsou postupy k zajištění dostatečného mnoţství pitné vody 

o poţadovaném hydrodynamickém tlaku ve standardních podmínkách nebo krizových 

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

a nadmístního významu, poţadavky a reálné moţnosti v oblasti havarijního plánování 

a řešení krizových situací, včetně zajištění nouzových dodávek vody [4]. 

 

KROČOVÁ, Šárka. Havárie a řízení vodního hospodářství. Ostrava : VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, 2006. 96 s. ISBN 80-248-1246-0. 

Tato publikace je zaměřena na výstavbu distribučních systémů, ztrátu vody a její analýzu. 

V závěru se tato publikace zabývá poţárním zabezpečením měst a obcí a také krizovými 

situacemi [5]. 

 

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

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

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

Tato publikace popisuje informace z oblasti ochrany ţivotně důleţité kritické 

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

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

popisovány teoretické pasáţe věnované základním principům ochrany kritické 

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

v posuzovaných systémech [6]. 
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2.2. Legislativní zdroje 

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

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

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

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

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

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

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku [7]. 

 

ČSN 73 0873 (730873). Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Praha : 

Český normalizační institut, 2003. 32 s. 

Tato norma platí pro zásobování poţární vodou a stanoví zásady pro zpracování analýzy 

zdolávání poţáru. Platí pro uvedení do provozu a revize stávajících zařízení pro 

zásobování poţární vodou. Uvádí příklady schematických zobrazení zařízení pro 

zásobování poţární vodou. Při posuzování objektů nebo jejich částí, pro které platí 

samostatné technické normy nebo jiné předpisy obsahující poţadavky na zásobování 

poţární vodou, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo 

předpisy na ni odvolávají [8]. 

 

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

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

Dostupný též z WWW:  

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

Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

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

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

napadením, a při jejich řešení [2]. 

 

Česko. Zákon č. 430/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. In 

Sbírka zákonů, Česká republika. 2010, částka 149, s. 5602–5616.  
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Tento zákon novelizuje zákon 240/2000 Sb., s platností ke dni 1. ledna 2011 

o implementaci směrnice Rady Evropské unie č. 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 

a řešení problematiky kritické infrastruktury na národní a evropské úrovni [9]. 

 

Česko. Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). In 

Sbírka zákonů, Česká republika. 2000, částka 132, s. 7200–7211.  

Toto nařízení obsahuje činnosti a sloţení bezpečnostní rady a krizového štábu. Náleţitosti 

a způsob zpracování krizového plánu a plánu krizové připravenosti [10]. 

 

Česko. Nařízení vlády č. 431/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. 

k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. 

In Sbírka zákonů, Česká republika. 2010, částka 149, s. 5617–5622.  

Toto nařízení mění nařízení vlády 462/2000 Sb., s platností ke dni 1. ledna 2011 ve 

kterém dochází k úpravě nejasných vztahů a kompetencí v oblasti krizového řízení na 

krajské a obecní úrovni [11]. 

 

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

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

Toto nařízení vlády určuje odvětvová kritéria pro určení prvků kritické infrastruktury [12]. 

 

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

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

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

z WWW: 

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

CS:PDF>. ISSN 1725-5074. 

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

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

ochranu evropské kritické infrastruktury, kterou nesou členské státy a vlastníci 

(provozovatelé) těchto infrastruktur. Směrnice stanovuje členským státům přijmout 

nezbytná opatření pro dosaţení souladu s touto směrnicí do 12. ledna 2011 s tím, ţe přijatá 

opatření musí obsahovat odkaz na tuto směrnici. Přezkum směrnice bude zahájen 
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12. ledna 2012. V přílohách této směrnice je uveden seznam odvětví evropské kritické 

infrastruktury, postup vypracování plánu bezpečnosti provozovatele evropské kritické 

infrastruktury a postup při určení kritické infrastruktury [3]. 
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3. Vymezení pojmů 

Vodním dílem -  jsou stavby, které slouţí ke vzdouvání a zadrţování vod, umělému 

usměrňování odtokového reţimu povrchových vod, k ochraně a uţívání vod, k nakládání 

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

účelům sledovaným tímto zákonem, a jsou to zejména:  

 přehrady, hráze, vodní nádrţe, jezy a zdrţe,  

 stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, 

kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, 

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

 studny [13].  

 

Skupinový vodovod – vodovod dodávající vodu odběratelům několika spotřebišť 

s jedním nebo více zdroji. Skupinový vodovod zásobuje zpravidla tři a více obcí (měst) [14]. 

 

Vodárenská soustava – vodovod sestávající ze dvou nebo více skupinových 

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

vodou [14]. 

 

Krizovým řízením – se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení 

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

realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s: 

 přípravou na krizové situace a jejich řešením, 

 ochranou kritické infrastruktury [9]. 

 

Krizovou situací – se rozumí mimořádná událost podle zákona o integrovaném 

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

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

 

Krizovým opatřením – se rozumí organizační nebo technické opatření určené 

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

práv a povinností osob [9]. 

 



 

8 
 

Kritickou infrastrukturou (KI)  - se rozumí prvek kritické infrastruktury nebo 

systém prvků kritické infrastruktury, jehoţ narušení funkce by mělo závaţný dopad na 

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

ekonomiku státu [9]. 

 

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

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

 

Ochranou kritické infrastruktury – se rozumí opatření zaměřená na sníţení rizika 

narušení funkce prvku kritické infrastruktury [9]. 

 

Ochranné pásmo vodního zdroje (OPVZ) -  slouţí dle § 30 odst. 1 zákona 

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

nebo povrchových vod vyuţívaných nebo vyuţitelných pro zásobování pitnou vodou 

s průměrným odběrem více neţ 10 000 m
3
 za rok a stanoví je vodoprávní úřad [13].  

 

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

přírodními vlivy, a také haváriemi, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní 

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

 

Havárie – je mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technických 

zařízení a budov, uţitím, zpracováním, výrobou skladováním přepravou nebezpečných látek 

nebo nakládáním s nebezpečnými odpady [6]. 

 

Nouzové zásobování vodou (NZV) -  je způsob řešení zásobování vodou za 

krizových situací, jehoţ účelem je zabezpečení nezbytného mnoţství vody poţadované 

jakosti v případech, kdy stávající systém zásobování vodou je zcela nebo částečně 

nefunkční. Nouzové zásobování vodou je omezováno časově na nezbytně nutnou dobu [16]. 

 

Systém nouzového zásobování vodou - je souhrn orgánů, materiálních a technických 

prostředků organizací zajišťujících zásobování vodou a Sluţby nouzového zásobování 

vodou, prostředků uloţených v zásobách Státních hmotných rezerv a prostředků dalších 

organizací uvedených v krizovém plánu příslušného správního úřadu a soubor přijatých 
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organizačních opatření pro sladění jejich činnosti při zásobování pitnou vodou v krizové 

situaci, kdy běţný systém zásobování je částečně nebo zcela nefunkční [16]. 
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4. Vývoj a problematika vodárenství 

4.1. Počátky vodárenství ve světě a v ČR 

Od počátku existence lidstva, byla voda důleţitým faktorem. Při zakládání sídel 

musely být splněny dvě podmínky: bezpečné místo a dostatek vody. Často se stávalo, ţe na 

bezpečném místě ať uţ vlivem opevnění nebo polohy nebyl dostatek vody a proto nastala 

potřeba dopravy vody. Prvními prvky vodárenství byly gravitační přivaděče, které se 

začaly pouţívat asi 2000 let před naším letopočtem v Babyloně.  

V Evropě jsou nejznámějšími a dodnes zachovanými stavbami římské akvadukty. 

Řím zásobovalo 19 akvaduktů s denní kapacitou aţ 1 mil. m
3
, nejstarší pochází z roku 312 

před naším letopočtem. Napájely 1200 kašen, 11 císařských a 900 veřejných lázní. 

Celková délka dosahovala 400 km, z toho 2,5 km v tunelech a 64 km podpíraných 

soustavou arkád na pilířích výšky aţ 89 m [17].  

V částech Evropy, které nebyly ovlivněny Římem, nelze hovořit o vodárenství, voda 

z potoků a řek je stále dopravována do spotřebiště za pomoci přenášení nebo převáţení.  

Ve dvanáctém století v oblasti Paříţské pánve v hrabství Artois [18] dochází ke 

hloubení studní, kdy voda po navrtání vystupuje ze studně nad úroveň terénu díky 

působení přírodního hydrostatického přetlaku. Podle místa vyuţívání se tento způsob 

jímání dodnes nazývá Artézská studna. 

S prvními přivaděči vody se na našem území můţeme setkat jiţ ve dvanáctém století, 

tyto přivaděče slouţily pro soukromou spotřebu Strahovského kláštera a Vyšehradu. Za 

počátek zásobování obyvatelstva vodou z veřejného vodovodu lze povaţovat rok 1348 

[19], kdy byly prameny poblíţ osady Na rybníčku svedeny ke kašnám na dnešním Karlově 

a Václavském náměstí. Období renesance bylo na výsluní i vodárenské stavitelství. 

Vznikaly vodní věţe, byl ustálen vodohospodářský systém a stanovena technologie kladení 

potrubí i způsob odběru vody z veřejných či soukromých kašen či nádrţí. Zavedený způsob 

dopravy a odběru vody byl sice během dalšího období doplňován tak, jak to vyţadoval 

rozvoj techniky a potřeby praţských měst, ale ve své podstatě slouţil téměř do konce 

devatenáctého století. 
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4.2. Současný stav zásobování pitnou vodou v ČR 

Vývoj spotřeby vody je vţdy ovlivňován, jak negativně tak i pozitivně, 

ekonomickými moţnostmi společnosti a s nimi úzce související ţivotní úrovní obyvatel 

v zásobeném regionu.  

Nárůst ţivotní úrovně odběratelů pitné vody rozšiřuje moţnosti vyuţití pitné vody 

a zvyšuje nároky na její dodávku. Vyšší technická úroveň pouţívaného zařízení má 

zpravidla vliv na sniţování spotřeby pitné vody. 

Zavedením trţních cen vodného a stočného počátkem devadesátých let se vývoj 

spotřeby vody změnil. Místo pokračování nárůstu spotřeby došlo k jejímu poklesu, který, 

i kdyţ v mírnější podobě, trvá dodnes, viz tabulka 1. 

 

Ukazatel 
Měrná 

jednotka 

Rok 

1989 2002 2008 

Obyvatelé (střední stav) tis. obyv. 10 364 10 201 10 430 

Obyv. skutečně zásobovaní 

vodou z vodovodů 

tis. obyv. 8 537 9 156 9 664 

% 82,4 89,8 92,7 

Voda vyrobená z vodovodů 
mil. m

3
 / rok 1 251 753 667 

% 100 60,2 53,3 

Voda fakturovaná celkem 
mil. m

3
 / rok 929,4 545,3 516,5 

% 100 58,7 55,6 

Ztráty vody na 1 km řadů l / km den 16 842 *) 8 358 *) 4 889 

Ztráty vody na 1 zás. obyv. l / os. den 90 *) 53 *) 37 

*) údaje za vodovody a kanalizace hlavních provozovatelů 

 Tabulka 1 – Zásobování vodou z vodovodů v letech 1989, 2002 a 2008 [20] 

 

Sníţení spotřeby vody vedlo k ukončení přetěţování zdrojů a uzavření zdrojů 

problematických z hlediska jakosti surové vody. Menší tlak na vyuţívání zdrojů vody 

umoţnil zahájit rekonstrukce po technické stránce opotřebených úpraven vody. Výsledným 

efektem je, ţe úpravny vody jsou schopny plnit postupně se zvyšující nároky na jakost 

upravené vody. Rezervy v kapacitě zdrojů umoţňují zvýšení zabezpečenosti systému 

dodávky vody. 

Negativním důsledkem sníţení spotřeby vody je niţší rychlost proudění 

v předimenzovaných soustavách a v jeho důsledku se prodluţuje dopravy vody, především 

ve velkých systémech na řádově dny aţ týdny [20]. To přináší negativní vliv na jakost 
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upravené vody a zvyšuje se riziko vzniku některých látek (např. trihalometany [20]) jako 

důsledek hygienického zabezpečení vody. 

 

4.3. Historie zásobování Kladenska pitnou vodou 

Do první poloviny devatenáctého století bylo Kladno malým bezvýznamným 

městečkem. Teprve po objevení uhlí a s rychlým růstem města bylo nutné postavit 

vodovod s pitnou vodou. Vzhledem ke vzniku a dalšímu prohlubováním dolů na přelomu 

dvacátého století mohl nastat nedostatek vody, a proto byly jiţ v roce 1891 [21] dokončeny 

studny včetně vodárny v lokalitě Dobrá, ze které se čerpala voda  aţ do zemního 

vodojemu, později i do věţového vodojemu v Kladně, který byl vystavěn v roce 1933 [21].  

Otázka zásobování vodou se stala jedním z nejdůleţitějších úkolů po osvobození, 

a proto byla v letech 1948 – 1955 vybudována přehrada na říčce Klíčava s úpravnou vody, 

která začala dodávat vodu do Kladna v roce 1952 [21], tedy ještě před definitivním 

dokončením přehradní hráze. Brzy se ukázalo, ţe přehrada nestačí uspokojit rostoucí 

spotřebu v regionu, a proto byly vybudovány zdroje u Mělnické Vrutice a Řepínského dolu 

v okrese Mělník, ze kterých začala proudit voda do Kladna v únoru 1974 [21].  

V osmdesátých letech růst počtu obyvatelstva a rozvoj průmyslové výroby v oblasti 

Kladenska vyţadoval další zdroj pitné vody. Z hlediska technického a ekonomického došlo 

v roce 1989 [21] k přímému propojení s praţským rozvodným systémem napájeným ze 

zdroje Ţelivka, který se v současné době nevyuţívá. 

Začátkem roku 1994 došlo ke změnám vlastnických vztahů, kdy vodohospodářský 

majetek na území vymezeném dosahem skupinového vodovodu Kladno – Slaný – Kralupy 

– Mělník (KSKM) přešel ze státu na města a obce. Nová společnost Vodárny Kladno – 

Mělník, a. s. vznikla na území Středočeského kraje a jako jediná v tomto kraji pokrývá 

větší území neţ jeden okres.  

Transformace společnosti v prosinci 2004 umoţnila vznik vlastnické společnosti 

Vodárny Kladno – Mělník, a. s. a provozní společnosti Středočeské vodárny, a. s. ze 

skupiny Veolia Voda, které jsou provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku obcí 

a měst, které se nachází na území bývalých okresů Mělník, Kladno, části Prahy východ 

a západ, části okresů Rakovník a Mladá Boleslav [21].  
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Obrázek 1 – Mapa vodárenské soustavy KSKM [20] 

 

4.4. Současný stav vodárenství v Kladně 

V oblasti dodávek pitné vody panuje na Kladensku obdobný stav jako v celé ČR. 

Společnost Středočeské vodárny, a. s. má na daném trhu přirozený monopol, jehoţ 

typickým prvkem je potřeba sítě pro distribuci produktu. Jako u kaţdého druhu monopolu 

je i zde potřeba regulace ze strany státu. Cena za vodu povrchovou, vodu pitnou a odpadní 

odvedenou patří do věcně usměrňovaných cen, které reguluje Ministerstvo financí. 

Spotřebitelé na Kladensku v roce 2011 při 10% DPH zaplatí za pitnou vodu 

77,11 Kč/m
3 
[21], coţ je nevyšší cena v ČR [22]. 

Společnost Středočeské vodárny, a. s. v roce 2010 zásobovala 242 285 obyvatel [21] 

napojených na vodárenskou soustavu o délce 2 257 km [21] a vyrobila 16 009 tis. m
3
 

vody [21]. Územní působnost společnosti je znázorněna na obrázku 1. 

Problémem pro vodárny zůstává také trvale klesající spotřeba vody v regionu, kdy 

v roce 2010 se jednotková spotřeba domácností pohybovala okolo 93 l na osobu a den [21]. 

I kdyţ spotřeba vody celkově klesá, náklady na její výrobu, distribuci a čištění neustále 

rostou. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Monopol
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V současné době je vyuţití zdrojů v soustavě KSKM 84,5% - 100%. V tabulce 2 jsou 

uvedeny obce s počtem zásobených obyvatel větším neţ 2000. 

 

  

2002 2010 

Qp Qd Qp Qd 

l/s 

Zdroje pitné 

vody  

celkem  702,5 781,7 706,8 787,2 

prameniště Mělnická Vrutice 600 650 600 650 

Potřeba vody  

celkem  531,3 697,3 597,1 789,3 

Hostivice  5,4 7 6,3 8,2 

Klecany  6 8,1 6,4 8,7 

Odolená Voda  11,1 14,4 10,1 13,1 

Libčice nad Vltavou  4,5 5,9 5,5 7,1 

Buštěhrad  4,6 6 5,1 6,6 

Kladno  183,2 229 191,2 239,1 

Libušín  4,1 5,3 4,4 5,7 

Stochov  7,6 9,9 7,8 10,1 

Unhošť  13,2 17,2 14,3 18,6 

Vinařice  7,1 9,6 7,5 10,1 

Kralupy nad Vltavou  40,5 52,6 42,4 55,2 

Mělník  43,6 56,7 47,2 61,3 

Neratovice  34,9 45,4 35,6 46,3 

Nové Strašecí  5,8 7,5 7,5 9,7 

Slaný  29,8 38,8 32,2 41,8 

Přebytek/deficit    171,1 84,4 109,7 -2,1 

Vyuţití zdrojů    75,60% 89,20% 84,50% -0,30% 

Tabulka 2 – Vyuţití zdrojů pitné vody v soustavě KSKM 2002 a 2010 [14] 

  

4.5. Předpokládaný vývoj soustavy 

Procento obyvatel ve Středočeském kraji zásobených pitnou vodou je druhé nejniţší 

v ČR, v roce 2009 tvořilo 83,5% viz obrázek 2. 
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Obrázek 2 – Obyvatelé zásobení vodou z vodovodů v roce 2009 [20] 

Procentní pokrytí obyvatelstva zásobeného vodou v oblasti, ve které působí 

společnost Středočeské vodárny, a. s. nelze určit, protoţe plocha působnosti se nekryje 

s ţádnými demografickými celky.  

Můţeme pomocí výpočtu dat získaných z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

České republiky [14] stanovit, ţe společnost zásobuje 21,4% obyvatel Středočeského kraje 

a do konce roku 2020 plánuje připojit do vodárenské soustavy KSKM 44 obcí bez místního 

vodovodu o celkovém počtu 11 995 obyvatel. Jednotlivé obce jsou uvedeny v příloze č. 2. 

Jedná se o nárůst zásobeného obyvatelstva o 4,7%. Tato hodnota bude pravděpodobně 

vyšší z důvodu polohy zásobeného regionu, který se nachází u hlavního města ČR Prahy. 

Demografické údaje nasvědčují tomu, ţe počet obyvatel se do doku 2015 zvýší o 4% [14].  

Porovnáním těchto hodnot dospějeme k závěru, ţe na vývoj zásobování obyvatelstva 

vodou v posuzované oblasti, bude mít především vliv růst stávajících měst a obcí, neţ 

připojování dalších obcí s malým počtem obyvatel, které nemají vodovod připojen do 

soustavy KSKM. V těchto obcích je sice výstavba vodovodu moţná, ale podstatně méně 

reálné je financování výstavby vodovodu.  
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5. Vodárenská soustava KSKM 

Soustava Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník představuje vodárenskou soustavu 

zabezpečující v současné době zásobování 165 [21] měst a obcí v rozsáhlém území 

Středočeského kraje západně a severně od Prahy. Jednotlivá města a obce jsou uvedeny 

v příloze č. 2.  Zahrnuje oblast při soutoku Labe s Vltavou a dále území v okolí Kladna aţ 

k řece Berounce (u Zbečna).  

Soustava KSKM má několik vlastních zdrojů a je propojena se systémem praţského 

vodovodu. Základem distribučního systému vodárenské soustavy KSKM jsou páteřní řady 

v územním rozsahu Mělník, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Kladno, vodárenská nádrţ 

Klíčava, Stochov, Smečno, Slaný a Velvary. Na distribuční systém jsou napojeny jednotlivé 

větve, zásobující podle svého průběhu obvykle několik obcí. Soustava zajišťuje zásobování 

vodou pro čtvrt milionu obyvatel.  

 

Obrázek 3 – Přehledová mapa vodárenské soustavy KSKM [21] 
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5.1. Zdroje vody soustavy KSKM  

Hlavní zdroje vodárenské soustavy KSKM se nacházejí v okolí Mělníka, Prameniště 

Liběchovka bod 3 na obrázku 3, Mělnická Vrutice bod 2 na obrázku 3, v blízkosti řeky 

Berounky nádrţ Klíčava bod 1 na obrázku 3, a v okolí Kladna. Vodárenská soustava 

KSKM je propojena s Praţským vodovodem přes skupinový vodovod Kopanina bod 4 na 

obrázku 3 –  Koţova Hora bod 10 na obrázku 3. 

 

Obrázek 4 – Vodárenská nádrţ Klíčava [21] 

S výjimkou zdroje Klíčava zobrazeného na obrázku 4 a Praţského vodovodu jde 

o zdroje podzemní vody. V současné době je hlavním zdrojem pro soustavu KSKM zdroj 

Mělnická Vrutice, který dodává 85% spotřebované vody. 

Podzemní vodní zdroj Mělnická Vrutice se nachází v těsné blízkosti města Mělník 

a má definované OPVZ I. stupně, PHO2a a PHO2b podle dřívějšího dělení ochranných 

pásem. Na obrázku 5 je zvýrazněno OPVZ I. stupně, které má přibliţně 1,2 km
2
. 
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Obrázek 5 – OPVZ Mělnická Vrutice [23] 

Vodní nádrţ Klíčava zadrţující 8,3 mil. m
3
 [21] vody je zařazena do kategorie surové 

vody A2 [24]. Nádrţ se nachází uvnitř Lánské obory o rozloze 30,05 km
2
,
 
viz obrázek 6 a 7, 

která je oplocená a není veřejnosti přístupná. Samotná Lánská obora je součástí CHKO 

Křivoklátsko. 

 

Obrázek 7 – Lánská obora [25] 

5.2. Přivaděče vody pro Kladno 

Pitná voda je do města Kladna přiváděna v důsledku topologie vodárenské soustavy 

KSKM ze tří směrů. Od zdroje Klíčava směrem severovýchodním a od zdroje Mělnická 

Vrutice směrem jihozápadním. Od dalšího zdroje, kterým je napojení na soustavu 

Praţského vodovodu, je voda dopravována z východu. Tento zdroj se však nyní nevyuţívá.  

 

Obrázek 6 – OPVZ Klíčava [23] 
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5.2.1. Mělnická Vrutice – Kladno 

Ze zdroje Mělnická Vrutice na obrázku 8 je voda do spotřebiště Kladno 

dopravována páteřním řadem přes komplex vodojemů.  

První vodojem na přivaděči je čerpací stanice s akumulací Mělnická Vrutice 

2×5000 m
3
 (203,0/197,8 m n. m.) [14] - bod 5 na obrázku 3, který je spojen s vodojemem 

Hostín 2×6000 m
3
 a 2×2800 m

3
, (286,7/281,50 m n. m.) [14] - bod 6 na obrázku 3, 

ocelovým řadem DN 350 [14].  

 

Obrázek 8 – Čerpací stanice Mělnická Vrutice 

Z vodojemu Hostín pokračuje přivaděč soustavy KSKM ţelezobetonovým řadem 

DN 800 [14] do vodojemu a čerpací stanice Dolany 2×5000 m
3
 (247,4/242,4 m n. m.) 

[14] - bod 7 na obrázku 3.  

Dále přivaděč pokračuje výtlačným ocelovým řadem DN 700 [14] do zemního 

vodojemu Kozinec 2×1600 m
3
 (334,8/329,6 m n. m.) [14] - bod 8 na obrázku 3. Vodojem 

Kozinec má poměrně malou akumulaci, ale jeho význam tkví zejména ve výškové 

poloze. 

Další vodojem s čerpací stanicí na přivaděči připojený ocelovým řadem DN 700 je 

Buštěhrad 2×2800 m
3
 (311,8/306,6 m n. m.) [14] - bod 9 na obrázku 3.  

Přivaděč pokračuje z vodojemu a čerpací stanice Buštěhrad do vodojemů Koţova 

Hora 2×20000 m
3
 a 2×6000 m

3
 (457,7/452,50/450,9 m n. m.) [14] ocelovým řadem 

DN 700 [14].  
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Uspořádání vodojemu Koţova Hora viz obrázek 9 a čerpací stanice Buštěhrad 

v případě havárie umoţňuje dopravu vody i ve směru opačném, tedy Koţova Hora -

Buštěhrad – Kozinec. 

Ze skupinového vodovodu Mělnická Vrutice – Kladno vychází větve pro napájení 

dalších spotřebišť regionu, mezi nejvýznamnější patří větev pro zásobení Slánska, 

Odolene Vody a Neratovic.  

 

Obrázek 9 – Vodojem Koţova Hora [26] 

5.2.2. Klíčava - Kladno 

Ze zdroje Klíčava je voda dopravována dvěma litinovými potrubími DN 450 [21] 

nejdříve do úpravny vod nacházející se pod hrází přehrady a dále se voda čerpá dvěma 

výtlačnými řady DN 350 [21] do zemního vodojemu Vápenec 4×1050 m
3
 

(466/461 m n. m.) - bod 11 na obrázku 3. 

Doprava vody z vodojemu Vápenec do Kladna je řešena dvěma přivaděči 

označovanými K a R, podle částí města Kladna, do kterých směřují R – Rozdělov, K - 

Kročehlavy. V průběhu trasy jsou oba přivaděče propojeny v objektu Lhota. 
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Přivaděč K je řešen dvěma 

ocelovými řady DN 350 [14] 

a přes zvyšovací čerpací stanici 

Velká Dobrá je zakončen ve 

vodojemu Koţova Hora. 

Přivaděč je uspořádán tak, ţe 

umoţňuje i provoz v opačném 

směru. 

Přivaděč R je vyhotoven 

z litiny DN 400 [14] a je veden 

přes zvyšovací stanici Mrákavy 

do věţového vodojemu Kladno - 

bod 12 na obrázku 3, 

situovaného na kraji  městské 

části Rozdělov, obrázek 10. 

S přivaděče vychází významná 

větev pro napájení Stochova.  

Obrázek 10 – Věţový vodojem Kladno 

5.2.3. Propojení s Pražským vodovodem 

Propojení v úseku Koţova Hora – Hostivice je realizováno ocelovým přivaděčem 

DN 800 a v úseku Hostivice – Kopanina ocelovým přivaděčem DN 1000. Původně tento 

řad slouţil k transportu vody z vodojemu Kopanina 74000 m
3
, (393,0/388,0 m n. m.) 

v současnosti je voda dopravována ve směru z vodojemu Koţova Hora aţ k vodojemu 

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

Praţského vodovodu je tak sice moţné, avšak v přítomné době nevyuţívané.  

 

5.3. Rozvoj soustavy KSKM  

Vodárenská soustava KSKM je v současné době soběstačná, ale ve výhledu do 

příštích let, kdy dojde ke zvýšení spotřeby vody za předpokladu připojení dalších obcí 

a nárůstu počtu obyvatel v jiţ zásobeném regionu, nebudou vlastní zdroje dostatečné. 

Z tohoto důvodu lze předpokládat, ţe dojde k hledání dalších zdrojů pro soustavu KSKM. 
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Z hlediska jiţ vybudované infrastruktury bude ekonomicky nejvýhodnější propojit 

soustavu opět s Praţským vodovodem. 

Pro zajištění váţných havárií na páteřním řadu Buštěhrad – Mělnická Vrutice se jeví 

jako klíčové dobudování propojky v severní části soustavy a tím propojení sítě to plného 

okruhu.  

Dalším rizikem soustavy jsou přivaděče provedené z materiálů, které nedostatečně 

odolávají korozi. Především přivaděč Klíčava – Kladno slouţí jiţ padesát let. Aby se 

předešlo znehodnocování kvality vody ţelezem, mělo by dojít k vnitřní cementaci řadů. 
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6. Rizika 

6.1. Zdroje surových vod 

Zdroje povrchových a podzemních surových vod jsou základním prvkem celé 

vodárenské soustavy KSKM. Hlavní zdroj vody Mělnická Vrutice se nachází v severní 

části soustavy. Jedná se o podzemní zdroj vody, který se skládá ze soustavy studní, 

obrázek 11. Vedlejší zdroj vody je vodní dílo Klíčava, které se nachází v jihozápadní části 

soustavy. Jedná se povrchový zdroj v podobě údolní nádrţe. 

 

Obrázek 11 – Studna Mělnická Vrutice 

6.1.1. Rozbor rizika 

Zranitelnost zdrojů vod umocňuje reálná nemoţnost zabránit preventivně jejich 

poškození teroristickým činem nebo civilizačními vlivy. Nádrţ Klíčava je díky své 

poloze v izolované oblasti chráněna proti průmyslovým haváriím a odpadním vodám, ale 

podzemní zdroj Mělnická Vrutice se nachází v těsné blízkosti města Mělník. Proto hlavní 

riziko, které hrozí, je z ekologických zátěţí krajiny a neevidovaných skládek odpadu. 

Technickým opatřením lze pouze docílit sníţení následků na minimum, především on-
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line monitorováním kvality surové vody před jejím vstupem do úpravny nebo 

u podzemních vod bez úpravy přímo do distribučního systému. Čerpání vody ve zdroji 

Mělnická Vrutice můţe ohrozit dlouhodobý výpadek elektrického proudu. Technologie 

ze šedesátých let (obrázek 12) je napájena bez záloţního zdroje elektrické energie. 

 

6.1.2.  Rozbor následků 

Zdroj Klíčava z hlediska své kapacity (121 l/s [27]) není pro zásobování pitnou 

vodou klíčový a lze ho nahradit. V případě zdroje vody Mělnická Vrutice se jedná o zdroj 

surové vody nadmístního významu. V současné době pokrývá skoro 85% spotřeby celé 

sítě a jeho dlouhodobé vyřazení by mělo fatální následky na ţivot občanů a chod veřejné 

infrastruktury. U měst nad 10 tisíc obyvatel (vodovod KSKM napájí celkem pět takových 

měst - Kladno, Kralupy nad Vltavou, Mělník, Neratovice, Slaný) se stává nouzové 

zásobování vodou (NZV) pouze teoretickou záleţitostí, kterou lze v přiměřené míře 

uskutečnit pouze pro obyvatelstvo. Technická infrastruktura závislá na pitné vodě bude 

zcela vyřazena z provozu. Stejně tak i poţární zabezpečení územního celku závislé na 

distribučním systému. 

 

6.1.3. Identifikace nebezpečí 

 Relativně snadný přístup k hladině vody. 

 Moţnost snadné kontaminace. 

 U podzemních zdrojů dlouhodobé následky působení kontaminace. 

 Při vyřazení zdroje vţdy rozsáhlé hmotné škody a u subjektů závislých na dodávce 

tlakové vody přerušení výrobního cyklu nebo sluţby (zdravotnictví). 

 Vyřazení systému poţárního zabezpečení územního celku z veřejné vodovodní 

sítě [4]. 
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Obrázek 12 – čerpadla Mělnická Vrutice 

6.1.4. Možnost vzniku mimořádné události 

Pravděpodobnost vzniku mimořádné události je vysoká jak z hlediska působení 

přírodních vlivů, tak i vlivů civilizačních nebo úmyslného činu.[4] 

 

6.1.5. Rozbor četnosti 

Četnost velmi často závisí na rozsahu vyhlášeného POVZ a účinnosti pasivních 

a aktivních prvků monitorovacích systémů.[4] 

 

6.1.6. Opatření ke snížení rizika 

 Dostatečně rozsáhlé POVZ respektující hydrologické poměry v daném povodí. 

 Účinná kontrola a sledování kvality povrchové nebo podzemní vody za hranicemi 

PHO aţ po rozvodnici vod. 

 Kontinuální snímání kvality surové vody v pozorovacích vrtech nebo vytipovaných 

profilech vodního zdroje. 
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 Moţnost a schopnost v případě potřeby vytvořit hydraulickou bariéru u prameniště 

podzemních vod. 

 Schopnost vyřadit při změně kvality mezních hodnot surové vody zdroj surové vody 

v nejkratším moţném čase, například rádiovým povelem [4]. 

 

6.2. Úpravny pitných vod 

V systému KSKM se vyskytuje pouze jeden povrchový zdroj s úpravnou vod. 

Úpravna se nachází v CHKO Křivoklátsko v těsném sousedství Lánské obory. Jedná se 

o velmi robustní stavbu, která je osamocená v centru údolí 0,5 km pod přehradní nádrţí, 

viz obrázek 13. 

 

 

Obrázek 13 – Úpravna vody Klíčava [21] 
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6.2.1. Rozbor rizika 

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

násilném útoku, během kterého můţe 

dojít k otrávení vody v důsledku 

výskytu volné hladiny (obrázek 14) 

při úpravárenském cyklu. Úpravnu 

lze ochránit před vznikem 

mimořádné události řadou způsobů 

a současně dostatečně chránit 

i výrobní produkt, především před 

úmyslnou kontaminací [4]. 

Obrázek 14 – Úpravna vody Klíčava - hlavní sál [21] 

6.2.2. Rozbor následků 

Při překročení mezních limitů je vţdy nutné přerušit distribuci pitné vody. 

Z hlediska dopadu na vodárenskou soustavu KSKM není vliv výpadku fatální, nejedná se 

o hlavní zdroj soustavy. Vodní zdroj Klíčava lze nahradit zdroji pro nouzová zásobování 

vodou, například propojením na Praţský vodovod. Samotná úpravna vody byla odstavena 

při celkové rekonstrukci během let 1997-2005 [21].  

 

6.2.3. Identifikace nebezpečí 

 Přístup k volné hladině vody. 

 Moţnost kontaminace vody. 

 Dlouhodobé vyřazení technologie úpravny. 

 Izolovanost stavby od obydlené zóny. 

 

6.2.4. Možnost vzniku mimořádné události 

Mimořádná událost můţe reálně vzniknout vţdy při teroristickém útoku nebo 

vojenské akci [4].  
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6.2.5. Rozbor četnosti 

Četnost mimořádné události je minimální, 

můţe nastat pouze zcela ve výjimečných 

případech. Areál budov úpravny vod Klíčava je 

vybaven kamerovým systémem na ostrahu 

objektu, viz obrázek 15. 

 

Obrázek 15 – Ostraha objektu ÚV Klíčava 

6.2.6. Opatření ke snížení rizika 

 Moţnost dálkového snímání všech přístupů do úpravny kontaktními nebo 

prostorovými čidly. 

 Náhradní zdroj výroby elektrické energie při výpadku dodávky proudu, který zajistí 

plný výkon úpravny. 

 Kontinuální snímání kvality surové vody před vstupem do úpravny. 

 Kontinuální snímání kvality odtékající vody. 

 Sekundární sledování kvality upravené vody před jejím zdravotním zabezpečením, 

např. specifickým druhem ryb (siven americký) s maximálně zvýšenou citlivostí na 

toxicitu vody. 

 Schopnost dálkovým příkazem (rádiový, telefonický) ihned vyřadit úpravnu vody 

z provozu a zastavení odtoku vody do spotřebiště [4]. 

 

6.3. Přivaděče pitných vod 

Vodovodní přivaděče jsou vodovodní řady pro dopravu vody mezi hlavními objekty 

vodovodu (např. do úpravny vod, čerpací stanice, vodojemu apod.). Jsou hydraulicky 

dimenzovány na pokrytí denního mnoţství realizované vody včetně rezervy pro poţární 

odběr a mimořádné události. Distribuční prvky systému rozvodu pitné vody jsou převáţně 

stavby liniového charakteru, které přes vymezená ochranná pásma mají tisíce kontaktů se 

soukromými stavbami a proto je nelze reálně chránit – především před úmyslnými činy [4]. 

Na aktuální stav přivaděčů pitné vody dohlíţí kontrolní a monitorovací středisko. 

Kontrolní středisko v Mělnické Vrutici je vyobrazeno na obrázku 16. 
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Obrázek 16 – Kontrolní panel přivaděče Mělnická Vrutice - Koţova Hora 

 

6.3.1. Rozbor rizika 

Hlavní problém přivaděčů pro Kladno je, ţe jsou naddimenzovány a z ocelových 

trub. Proto v místech, kde není proudění tak rychlé můţe dojít k inkrustaci. 

U skupinových a oblastních přivaděčů, pokud nejsou zdvojeny, vzniká výrazné riziko 

mimořádné události. [4] 

Přivaděč pitné vody do spotřebiště Kladno od zdroje Mělnická Vrutice je veden 

pouze v jedné větvi a není zdvojen, jeho havárie s výlukou přesahující 48 hodin můţe 

vést k mimořádné události. 

Přivaděč pitné vody do spotřebiště Kladno od zdroje Klíčava je veden ve dvou 

větvích, havárie jedné větve neznamená váţnou havárii. Případná havárie obou větví 

s výlukou není pro spotřebiště Kladno, ani pro vodárenskou soustavu KSKM fatální. 

 

6.3.2. Rozbor následků 

Při mimořádné události na páteřním přivaděči vodárenské soustavy KSKM 

Mělnická Vrutice – Kladno je určující místo havárie. Při mimořádné události bez 

moţnosti ekvivalentní náhrady dodávky z náhradního zdroje, hrozí riziko plošného 

narušení chodu veřejné infrastruktury bez moţnosti zajistit účinné NZV pro obyvatelstvo 

a dodávky tlakové vody pro vybrané subjekty kritické infrastruktury [4]. 



 

30 
 

NZV lze zajistit z náhradního zdroje Praţského vodovodu. Pro ORP Kladno, je 

zdroj dostačující i po dobu dlouhodobého výpadku páteřního přivaděče Mělnická Vrutice 

– Kladno. Přes vodojem Koţova Hora lze z náhradního zdroje kterým je Praţský 

vodovod, zásobovat vodárenskou soustavu i opačným směrem aţ k vodojemu Dolany 

a všechny skupinové přivaděče připojené na tuto část páteřního řadu.  

 

6.3.3. Identifikace nebezpečí 

 Přerušení dodávky vody na 

přivaděči v průměru na 48 – 

72 hodin. 

 Při nedimenzovanosti potrubí 

a následném vzniku inkrustací 

dochází ke sníţení kvality vody 

a jejího zdravotního zabezpečení 

aţ mikrobiologického oţivení 

vody. 

 Vysoké riziko kontaminace 

organickými a anorganickými 

látkami při havárii přivaděče 

vlivem vzniklého podtlaku 

v systému (vznik epidemie). 

 Reálná nemoţnost účinného 

proplachu potrubí nad DN 500 

(obrázek 17) při vniknutí 

kontaminujících látek [4]. 

     

 

6.3.4. Možnost vzniku mimořádné události 

Mimořádná událost vznikne vţdy při technické nemoţnosti zajistit ekvivalentní 

dodávku vody prostřednictvím NZV, především při kontaminaci přivaděče [4]. 

Významné riziko vzniku mimořádné události hrozí při opravách. 

 

Obrázek 17 – Ţelezobeton DN 500 
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6.3.5. Rozbor četnosti 

Četnost mimořádné události je reálně vysoká především z hlediska změny kvality 

vody. 

 

6.3.6. Opatření ke snížení rizika 

 U nezdvojené větve páteřního přivaděče, dle ekonomických moţností vybudovat 

zdvojení. 

 Trvale zvýšit akumulaci vody u spotřebišť bez rezervních kapacit na udrţování 

akumulačního prostoru pro provozní a poţární vodu na 120% - 150% [4] maximální 

denní potřeby. 

 Zajistit náhradní nebo nouzové zásobování pitnou vodou z jiného zdroje nebo 

tlakového pásma. 

V sekundární oblasti se sníţeným rizikem narušení dodávek pitné vody velkého 

rozsahu a moţnosti operativního a variantního řešení je dle druhu rizika vhodné 

postupovat následujícím způsobem: 

 redimenzací a změnou vnitřních výstelek stěn a potrubí, 

 pulzní průtoky vody, 

 mobilní dochlorací v místě poruchy. 

 

6.4. Akumulace vod 

Vodojemy jsou samostatné objekty pro akumulaci vod. Všechny vodojemy na 

páteřním řadu KSKM jsou sloţeny minimálně ze dvou a více samostatných nádrţí. Mají za 

cíl vyrovnávat denní odběrovou nerovnoměrnost, umoţnit optimální výrobu a úpravu 

vody, zajistit poţární a strategickou zásobu vody [4]. Schéma zapojení přivaděčů do 

zemního vodojemu Koţova Hora je znázorněno na obrázku 18. 
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Obrázek 18 – Schéma vodojemu Koţova Hora a Buštěhrad 

6.4.1. Rozbor rizika 

Zařízení je značně zranitelné, především v důsledku biologického znečištění nebo 

úmyslné kontaminace chemickými látkami volné hladiny. Velikost nádrţí musí splňovat 

poţadavky na zvýšený odběr při mimořádné události a při čerpání vody pro poţární 

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

a nezměnily se její vlastnosti.  

Pokud jiţ probíhá mimořádná událost v jiné části systému distribuce vody, můţe 

vyřazení vodojemu znemoţnit NZV. 

 

6.4.2. Rozbor následků 

Vyřazení akumulace změní hydraulické poměry v síti z hlediska tlakových poměrů 

nebo dojde k úplnému zamezení dodávek vody subjektům kritické infrastruktury. 
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6.4.3. Identifikace nebezpečí 

 Jsou jedinou součástí tlakového systému s otevřenou volnou hladinou s moţností 

organické kontaminace vody chemickými nebo biologickými látkami. 

 Při předimenzování v akumulaci dochází k neúměrnému časovému zdrţení vody 

a výskytu bakterií. 

 Nevhodně umístěný přítok a odtok vody způsobuje dlouhodobé stání nepromíchané 

vody a sníţení zdravotní nezávadnosti. 

 U některých typů dochází vlivem ročního klimatu ke změně teploty vody a tím 

k rychlejšímu uvolňování volného chloru z vody a následně ke zhoršení 

sekundárního zdravotního zabezpečení vody [4]. 

 

6.4.4. Možnost vzniku mimořádné události 

Pro vznik mimořádné události je hlavním faktorem poloha vodojemu na páteřním 

přivaděči KSKM do spotřebiště Kladno a zda se dostala kontaminace do distribučního 

systému. 

 

6.4.5. Rozbor četnosti 

Četnost mimořádné události je relativně malá, hrozí pouze v případě teroristického 

činu nebo při hrubém porušení provozních předpisů. 

 

6.4.6. Opatření ke snížení rizika 

 Velmi důsledné zabránění fyzickému proniknutí organických látek vstupními 

a ventilačními otvory. 

 Při předimenzování akumulačního obsahu vodojemu udrţovat akumulační obsah na 

optimální úrovni a při více komorách provádět střídání akumulačních komor. 

 Instalace dochlorovacího kontinuálního zařízení. 

 Pravidelné mytí, čištění a chlorování stěn minimálně dvakrát za rok. 

 Zvýšení počtu úplných rozborů vody [4]. 
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6.5. Vodovodní přípojky 

Vodovodní přípojky jsou posledním článkem systému rozvodu vody ke spotřebišti 

a mají hlavní vliv na poţární zabezpečení.  Pouţitý materiál a dimenzace je nejkvalitnější 

částí celého systému dopravy vody, a to z důvodu jejich nejmenšího stáří z celé 

infrastruktury vodovodního systému. U vodovodních přípojek nejčastěji dochází k obměně 

trub. Na obrázku 19 je vyobrazena výměna vodovodní přípojky DN 300 pro venkovní 

plavecký bazén, při které bylo ocelové vedení nahrazeno polyethylenovým.  

 

6.5.1. Rozbor rizika 

Hlavním riziko je 

v poruchovosti z hlediska provozně 

technických podmínek a stáří 

těchto přípojek. U objektů 

závislých na dodávkách tlakové 

vody (zdravotnická zařízení, 

objekty s SHZ, výrobní závody) 

vzniká riziko při napájení pitnou 

vodou s jediným přípojným 

místem. Vedlejší riziko 

vodovodních přípojek spočívá 

v kontaminaci pitné vody vodou, 

která se pouţívá v areálech, ale 

i domácnostech jako voda 

uţitková. 

 

 

 

 

6.5.2. Rozbor následků 

Vzhledem k charakteru a umístnění daného technického zařízení jsou následky 

vţdy jen lokální [4]. 

 

Obrázek 19 – Výměna přípojky DN 300 Kladno 

plavecký bazén 
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6.5.3. Identifikace nebezpečí 

 Při dlouhodobém neuţívání vodovodních přípojek vzniká riziko zhoršení 

mikrobiologických, biologických a fyzikálně – chemických ukazatelů vody. 

 U starších olověných přípojek s narušenou vnitřní cínovou vloţkou můţe dojít 

k překročení limitu olova. 

 Znečištění vody vlivem propojení s vodou uţitkovou nebo zařizovacími předměty. 

 

6.5.4. Rozbor četnosti 

Vzhledem k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, který hovoří o povinnosti dodavatele zaručit kvalitu vody 

aţ ke kohoutku spotřebitele, je riziko vzniku mimořádné situace minimální. 

 

6.5.5. Opatření ke snížení rizika 

 U olověných přípojek provést atest na obsah olova ve vodě a dle výsledků provést 

rekonstrukci přípojky. 

 Před časově delším neuţíváním přípojky vyloučit nebo sníţit zdravotně bezpečnostní 

rizika proplachem přípojky a zdravotními atesty nezávadnosti pitné vody [4]. 

 Objekty vyţadující tlakovou vodu opatřit akumulací a napájením z více míst. 

 

6.6. Provozní havárie a mimořádná událost 

Při krizovém plánování je nutno si uvědomit rozdíl mezi provozní havárií, 

mimořádnou události a krizovým stavem. Za provozní havárii označujeme všechny situace, 

které provozovatel dokáţe odstranit vlastními prostředky. Dle zákona č. 274/2001 Sb., 

zákon o vodovodech a kanalizacích je provozovatel povinen neprodleně odstranit příčinu 

přerušení nebo omezení dodávky vody a zajistit náhradní zásobování pitnou vodu [7]. 

Mimořádná událost nastává v případě, kdy provozovatel nezvládne odstranit havárii 

a nastupuje orgán krizového řízení. V rozboru rizik jsem se na vodárenské soustavě KSKM 

snaţil zaměřit na váţná rizika, která mohou omezit nebo zcela vyřadit zásobování vodou 

spotřebiště Kladno. 

Při rozboru rizik se nejeví jako nejváţnější výpadek jednoho ze zdrojů pitné vody, 

ale havárie vodojemu Koţova Hora. Vodojem Koţova Hora je centrální akumulací vody 
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pro Kladno. Ve vodojemu se spojují páteřní přivaděče ze zdrojů Mělnická Vrutice 

a Praţského vodovodu, taktéţ ve vodojemu končí přivaděč K od zdroje Klíčava. 

Riziko společné pro všechny prvky soustavy je terorismus. Terorismus jak jej dnes 

známe, se zaměřuje především na pouţití výbušnin za účelem co největších ztrát na 

lidských ţivotech. Tento způsob útoku na vodárenskou soustavu by způsobil velké 

materiální škody na infrastruktuře a samozřejmě narušil ţivot spotřebitelů v zásobované 

oblasti, ale nedají se očekávat ztráty na ţivotech občanů.  

Hlavní riziko terorizmu je v kontaminaci pitné vody. Odborné materiály připouštějí, 

ţe moţnosti pouţití biologických a chemických materiálů teroristy se do budoucna budou 

zvyšovat, a to jak o sortiment těchto látek, tak i o mnoţství potencionálních útočníků [6]. 
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7. Zajištění požární vody 

Vodárenská soustava KSKM zajišťuje kromě pitné vody pro spotřebiště Kladno i vodu 

poţární. Norma ČSN 73 0873 Poţární bezpečnost staveb - Zásobování poţární vodou 

stanovuje zásady pro nově projektované stavby. V základních ustanoveních normy je 

uvedeno, ţe pro zásobování poţární vodou se musí zabezpečit zdroje poţární vody, které 

jsou schopny trvale zajišťovat poţární vodu v předepsaném mnoţství po dobu alespoň 

30 minut [8]. U vodovodů pro veřejnou potřebu tyto účely mají splnit nadzemní a podzemní 

hydranty, poţární výtokové stojany a plnící místa. 

Vodárenská společnost by měla ve spolupráci s HZS vytipovat oblasti s nejvhodnějším 

umístěním odběrného místa a následně tato místa prověřit na hydraulickou účinnost sítě. 

Zvláště by měla být určena místa k oděru poţární vody, která budou mít dostatek vody i při 

vyřazení zdroje vody pro distribuční síť nebo při vyřazení přivaděčů. HZS by měl poţadovat 

atesty hydraulické účinnosti všech odběrných míst v dohodnutých periodách. 

Středočeské vodárny, a. s. mají uzavřenou dohodu o spolupráci a Hasičským 

záchranným sborem Středočeského kraje. V dohodě je stanoveno, které hydranty na území 

spotřebiště Kladno bude HZS vyuţívat pro zásahovou činnost. 

 

Obrázek 20 – Rozmístění hydrantů v Kladně [28] 
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Z hlediska praxe se jedná o právní dokument, který smluvní strany musí uzavřít, ale na 

vyuţívání poţární vody má malý dopad. V dohodě o spolupráci nejsou rozdělena odběrná 

místa podle průtokových kapacit, pouze se hovoří o hydrantech pro zásahovou činnost, 

v kterých je tlak minimálně 0,2 MPa, coţ je nejniţší hodnota, kterou norma ČSN 73 0873 

povoluje. Dohoda dále neobsahuje ţádné technické parametry odběrných míst, nestanovuje 

odběrná místa při havárii na distribuční síti a nestanovuje vodárenské společnosti provádět 

atesty odběrných míst. 

 

7.1. Statistika spotřeby požární vody 

Ve statistice HZS Středočeského kraje jsem zjistil, ţe k čerpání vody do cisteren se 

pouţívají zvykově prakticky jen dvě odběrná místa v celém spotřebišti. Pouţívaná odběrná 

místa jsou znázorněna na obrázku 20, a to odběrné místo u nákupního střediska Tesco 

a areál Středočeských vodáren.  

Statistika HZS Středočeského kraje obsahuje informace o spotřebě hasiv a sorbentů 

stanicí HZS Kladno. V roce 2010 spotřeba vody v hasebním obvodu HZS Kladno tvořila 

680 m
3
 [29], z čehoţ plyne, ţe průměrná denní spotřeba činila necelé 2 m

3
 vody. Číslo je 

pouze orientační, protoţe se jedná pouze o spotřebu profesionálních hasičů, a pokud 

v hasebním obvodu stanice HZS Kladno zasahovala jednotka profesionálních hasičů 

z jiného hasebního obvodu, dá se předpokládat, ţe si dovezla vodu vlastní a neodebrala ji 

ve spotřebišti Kladno. A samozřejmě nelze určit, zda voda byla odebrána z vodovodu pro 

veřejnou spotřebu nebo z jiného zdroje. 

Spotřeba vody 2 m
3
/den se jeví jako zanedbatelná a při výpadku sítě pro zásobování 

pitnou a poţární vodou snadno nahraditelná, ale je nutno si uvědomit, ţe se jedná pouze 

o nepřesný statistický údaj rozprostřený do období jednoho roku. Pro porovnání zde 

uvádím poţár s největší škodou v lokalitě Kladno během roku 2010, kterým byl poţár 

transformátoru dne 27. dubna. Jednalo se o poţár, při kterém zasahovalo patnáct jednotek 

poţární ochrany téměř 35 hodin a byl vyhlášen III. stupeň poplachu. Při hašení a chlazení 

bylo pouţito 718 m
3
 vody [29]. Poţární voda byla dováţena kyvadlovou dopravou 

s náhradních zdrojů poţární vody. 
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7.2. Náhradní zdroje požární vody 

Pro poţární zabezpečení ORP Kladno se kromě vodovodu s pitnou vodou vyuţívají 

přirozené a umělé zdroje poţární vody. 

 

 

Obrázek 21 – Zdroje poţární vody [28] 

V městě Kladně a jeho okolí se převáţně jedná o rybníky, které byly v průběhu 

historie pouţívány při chovu dobytka. Mají přírodní dno a technickou vybavenost 

k regulaci vodní hladiny. Rozmístnění náhradních zdrojů poţární vody v okolí Kladna je 

uvedeno na obrázku 21. 

Pokud tyto zdroje mají být vyuţity pro poţární vodu, musí být zajištěn přístup pro 

poţární techniku. Příjezdová komunikace se dimenzuje na zatíţení 8 000 kg na jednu 

nápravu. U vodního zdroje musí být moţnost zřízení čerpací stanice, výška hladiny při 

čerpání nesmí klesnout pod 1 m nad dnem vodního zdroje a odběrné místo musí být bez 

nánosu a naplavenin. 

 

7.3. Odběr požární vody 

Lokalizaci odběrných míst poţární vody, není věnována dostatečná pozornost. Místa 

odběru poţární vody pro spotřebiště Kladno z vodovodních řadů s pitnou vodou jsou 

určena pouze formálně. Je splněn poţadavek počtu hydrantů, ale bez dalších technicko-

provozních hledisek. Většina stanovených armatur je určena k uţitným účelům 

provozovatele a nelze se spolehnout, ţe budou plnit poţadavky poţární bezpečnosti. 
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Při volbě náhradních vodních zdrojů se často nepočítá s meteorologickými 

podmínkami, těţká hasičská technika má problémy s nezpevněným povrchem 

příjezdových cest. Nádrţe jsou často vnímány jako zdroj rekreace a tak veřejné mínění 

neumoţní zbudování příjezdové komunikace a čerpacího místa vyhovujícímu technice 

HZS. 

Kdyţ při mimořádné události dojde ke kontaminaci pitné vody a voda není pitná, lze 

ji vyuţít pro poţární účely. Z tohoto důvodu je třeba zajistit moţnost odběru poţární vody 

přímo z vodojemů. 
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8. Zajištění dodávek pitné vody při vzniku mimořádné události 

Při provozní havárii dle zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích je 

provozovatel povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou [7]. Pokud mimořádná 

událost přeroste v krizovou situaci, provádí se v závislosti na míře narušení systému 

nouzové zásobování vodou. Cisterna v majetku provozovatele vodárenské soustavy – 

Středočeské vodárny, a. s. je vyobrazena na obrázku 22. 

 

 

Obrázek 22 – Cisterna na pitnou vodu 

 

8.1. Nouzové zásobování vodou 

NZV organizují obce a regionální úřady podle vzniklé krizové situace. Po vyhlášení 

krizového stavu je v důsledku kritického nedostatku vody aktivován systém nouzového 

zásobování vodou. Ten zabezpečují orgány krizového řízení prostřednictvím právnických 

a podnikajících fyzických osob, které jsou zahrnuté v krizovém plánu, a to v rozsahu 

smluvních dodávek. Pokud jejich vlastní prostředky nepostačují na plnění úkolu, pak jsou 

vyuţívány státní hmotné rezervy materiálů pro nouzové zásobování vodou.  
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Při nouzovém zásobování vodou je snaha v co největší míře vyuţívat stávající 

vodovodní systém. Nouzové zásobování pitnou vodou je nutné zahájit nejpozději do pěti 

hodin od ukončení dodávky vody. Dále je nutné přijmout opatření pro obnovu stávajícího 

systému zásobování pitnou vodou. 

Nouzové zásobování vodou je zajištěno po nezbytně nutnou dobu, potřebnou pro 

obnovení funkce běţného zásobování pitnou vodou v postiţené oblasti. Nezbytné mnoţství 

vody poţadované jakosti je pro první dva dny 5 litrů na osobu a den, pro třetí a další dny 

10 aţ 15 litrů na osobu a den.  

 

8.2. Mimořádná událost a krizový stav 

Mimořádné události, ke kterým můţe dojít na vodárenské soustavě KSKM, se od 

sebe budou lišit místem vzniku. Stejně tak se od sebe budou lišit řešení jednotlivých 

mimořádných událostí. Kaţdá mimořádná událost se musí posuzovat individuálně a je 

nezbytné se přizpůsobit vzniklé situaci.  

Moţnými následky mimořádné události jsou ohroţení ţivota a zdraví poţitím 

kontaminované pitné vody nebo vody z jiných neověřených zdrojů a nedostatečné hygieny, 

vznik epidemií nebo hromadných onemocnění, poškození cisteren či jiných výdejních 

zařízení k výdeji pitné vody při moţné panice nebo nepokojích, rabování u prodejců balené 

pitné vody a další. 

Vznik mimořádné události způsobené provozní havárií, na systému dodávek pitné 

vody pro spotřebiště Kladno, bude mít pouze lokální rozsah, a to z důvodu náhradních 

zdrojů pitné vody. 

Mimořádné události, které mohou přerůst v krizový stav, vzniknou především při 

dlouhodobém suchu spojeném s přerušením dodávek pitné vody velkého rozsahu. Tato 

situace vznikne z toho důvodu, ţe náhradní zdroje pitné vody (Klíčava, Praţský vodovod) 

nebudou schopny pokrýt spotřebu oblastí, které zásobují při běţném provozu a nebudou 

schopny plnit úlohu náhradních zdrojů. 

Krizový stav taktéţ můţe nastat při technických a technologických haváriích na 

vodojemu Koţova Hora a to včetně sabotáţí a teroristických útoků, které povedou 

k vyřazení nebo kontaminaci vodojemu. 
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8.3. Současný stav NZV 

V současné době (rok 2010) se v Kladně spotřebuje přibliţně 200 l/s (tabulka 2) 

pitné vody. Do vodovodní sítě územního obvodu Kladno dodává cca 240 l/s zdroj 

Mělnická Vrutice [27]. Dalších cca 26 l/s [27] pitné vody dodávají zdroje v územním 

obvodu Kladno (Velká Dobrá – obrázek 23, Hostouň, Hřebeč). U zdroje Klíčava není 

veřejně dostupná studie, kolik pitné vody dodává do územního obvodu Kladno.  Zdroj 

Klíčava dodává do vodárenské soustavy KSKM cca 121 l/s, krátkodobě je zdroj po 

rekonstrukci (rok 2005) schopen dodávat 200 l/s [21]. 

 

Obrázek 23 – Studna u Velké Dobré 

Zemní vodojem Koţova Hora, který je centrálním vodojeme pro spotřebiště Kladno, 

má kapacitu 52 000 m
3
. Při výpadku přivaděčů a plném stavu, by byl schopen zásobovat 

město Kladno přibliţně 72 hodin. Reálný čas by byl ale niţší z důvodu připojení dalších 

odběrných míst na vodojem. Především celý páteřní řad Koţova Hora – Kopanina, pomocí 

kterého jsou připojena dvě města, a to Unhošť a Hostivice, které dohromady spotřebují cca 

20 l/s pitné vody (tabulka 2). Při běţném provozu se dá předpokládat, ţe vodojem je 

schopen pokrýt dvoudenní spotřebu při výpadku všech zdrojů. 



 

44 
 

Náhlý výpadek všech zdrojů pitné vody pro spotřebiště Kladno je velmi 

nepravděpodobný. Výpadek zdroje Klíčava nevyvolá mimořádnou situaci, protoţe 

z hlediska své kapacity není hlavním zdrojem pro město Kladno. Přerušení zásobování 

pitnou vodou se zdroje Mělnická Vrutice lze částečně kompenzovat navýšením dodávek 

pitné vody ze zdroje Klíčava o cca 80 l/s . Zvýšení dodávky vody by prodlouţilo činnost 

vodojemu Koţova Hora na 65 hodin. 

Výpočty jsou provedeny pro případ, ţe páteřní řad Koţova Hora – Dolany - 

Mělnická Vrutice by byl nefunkční. V situaci, která by umoţňovala zásobování řadu 

Koţova Hora – Dolany a Slánské větve přes vodojem Koţova Hora, by bylo nutné propojit 

vodárenskou soustavu KSKM s Praţským vodovodem. Tato dodávka pitné vody je 

smluvně ošetřena mezi Středočeskými vodárnami, a.s. a společností Praţské vodovody 

a kanalizace, a.s., které jsou schopny dodat do vodárenské soustavy aţ 500 l/s [27]. 

Pro zásobování města Kladna pitnou vodou se jeví jako zcela klíčový vodojem 

Koţova Hora. Při přerušení jeho funkce na dobu delší neţ 5 hodin bude aktivován systém 

nouzového zásobování vodou. Část města Kladna bude zásobována z přivaděče R ze směru 

Vápenec – Rozdělov. Ostatní území budou zásobena pomocí cisteren a balené vody. 

 

Tabulka 3 – Přehled věcných prostředků nouzového zásobování vodou [27] 

Věcné prostředky pro NZV uvedené v tabulce 3, se nacházejí v Havarijním plánu 

Středočeského kraje pro územní obvod Kladno, jsou pro zásobení města se 70 tisíci 

obyvateli naprosto nedostačující. Celkový objem cisteren a kontejnerů činí 49,5 m
3
, to 

znamená 9900 lidí zásobených v prvních dvou dnech průběhu mimořádné události. 

 

Subjekt Služby Prostředek Objem v m
3 

Počet ks 

Středočeské vodárny, a. s. cisternový přívěs BSS C38V 

kontejnerový návěs C-03 

Škoda LIAZ MT4 

Škoda 706 CAK-7 

TATRA 815 WOMA CAS 32 

cisternový přívěs Š 706 

AVIA 

2,5 

3 

7 

7 

12 

5 

3 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

1 
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8.4. Dopad NZV 

Nouzové zásobování vodou větší části města nemůţe provozovatel vodovodu 

zvládnout vlastními prostředky. Ani věcné prostředky v Havarijním plánu Středočeského 

kraje pro územní obvod Kladno nejsou dostatečné pro zvládnutí mimořádné události, která 

by postihla více neţ 10 tisíc obyvatel. Lze předpokládat, ţe při NZV většího počtu 

obyvatel dojde k vyhlášení krizového stavu. I při vyhlášení krizového stavu bude NZV 

v přiměřené míře uskutečněno pouze pro obyvatelstvo. Technická infrastruktura závislá na 

tlakové vodě bude zcela vyřazena z provozu.  

Pro zjištění stávajícího stavu infrastruktury jsem kontaktoval vedoucího provozně 

technického oddělení krajské nemocnice Kladno. Problém zásobování tlakovou pitnou 

vodou při výpadku dodávky neukládá nemocnici ţádný zákon ani nařízení a tak není 

v nemocnici nijak řešen. Při mimořádné události vlivem přerušení dodávky, je nemocnice 

Kladno závislá na systému nouzového zásobování vodou. Stejná situace by panovala 

prakticky ve všech prvcích infrastruktury státu. 

Zásobování tlakovou vodou, má částečně řešen Hasičský záchranný sbor 

Středočeského kraje, který má v Kladně krajské ředitelství. Na svém pozemku má 

vybudovánu studnu, ze které se čerpá voda do nádrţe na střeše objektu. Během normálního 

provozu hasičské stanice je voda vyuţívána v myčce aut. Systém je zkonstruován tak, ţe 

během přerušení dodávky pitné vody lze vodu z nádrţe dodávat do rozvodné sítě budovy. 

U studny nejsou prováděny rozbory, a proto lze vodu pouţít pouze jako uţitkovou. 

 

8.5. Odstranění rizik  

Topologie přivaděčů pitné vody a poloha vodojemů umoţňuje dodávat pitnou vodu 

do Kladna ze dvou směrů. Od zdroje Klíčava páteřním řadem R do věţového vodojemu 

Rozdělov a od zdroje Mělnická Vrutice do vodojemu Koţova Hora. Pro sníţení rizika 

výpadku dodávky pitné vody se jeví jako nejvhodnější řešení vybudování vodovodních 

přípojek u infrastruktury závislé na tlakové pitné vodě z obou vodojemů. Případně 

vybudovat síť vodovodních přípojek ve spotřebišti Kladno tak, aby umoţňovala napájení 

vodou z obou vodojemů a umoţňovala omezení zásobování obyvatelstva na úkor 

infrastruktury.  
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9. Krizové řízení 

Vznik mimořádné situace nelze při výrobě a distribuci pitné vody vyloučit. Se 

vzrůstajícími vlivy stoupá i pravděpodobnost jejich vzniku. Mimořádné události vznikají 

i v důsledku přírodních vlivů. Ve vodním hospodářství, které je součástí kritické 

infrastruktury státu, je krizové plánování nezbytností především z důvodu jeho úplné 

provázanosti na občanský ţivot a fungování veřejné infrastruktury.  

Krizové plánování je manaţerským nástrojem krizového řízení, obsahuje souhrn 

plánovacích činností, procedur a vazeb uskutečňovaných orgány krizového řízení a jimi 

určenými státními nebo veřejnými institucemi, právnickými nebo podnikajícími fyzickými 

osobami k realizaci cílů a úkolů při zajišťování bezpečnosti státu a jeho obyvatelstva za 

krizových situací.  

 

9.1. Krizový plán 

Krizový plán je výstupem krizového plánování orgánů krizového řízení. Právnické 

a podnikající fyzické osoby připravují plán krizové připravenosti. Krizový plán je dokument, 

obsahující kritická opatření a postupy k řešení krizových situací v působnosti orgánu 

krizového řízení. Krizový plán se skládá ze základní části, operativní části a pomocné části.  

Základní část obsahuje charakteristiku organizace krizového řízení, přehled moţných 

zdrojů rizik a analýzy ohroţení, přehled právnických osob a podnikajících fyzických osob, 

které zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizového plánu [10]. 

Operativní část obsahuje přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich 

provedení, plán nezbytných dodávek, způsob plnění regulačních opatření, přehled spojení na 

subjekty podílející se na připravenosti na krizové situace a jejich řešení. Dále operativní část 

obsahuje rozpracování typových plánů na postupy pro řešení konkrétních druhů hrozících 

krizových situací identifikovaných v analýze ohroţení a přehled plánů vyuţitelných při 

řešení krizových situací [10]. 

Pomocná část obsahuje přehled právních předpisů vyuţitelných při přípravě na krizové 

situace a jejich řešení, zásady manipulace s krizovým plánem, geografické podklady a další 

dokumenty související s připraveností na krizové situace a jejich řešením [10]. 
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9.2. Orgány krizového řízení 

Krizový zákon vymezuje postavení a působnost orgánu krizového řízení. Za tyto 

orgány označuje: 

 vládu, 

 ministerstva a jiné ústřední správní úřady, 

 Českou národní banku, 

 orgány kraje a další orgány s působností na území kraje, 

 orgány obce s rozšířenou působností. 

 

 

 

9.2.1. Orgány na úrovni státu 

Vláda ČR je nejvyšším orgánem krizového řízení. Při zajišťování připravenosti 

České republiky ukládá úkoly ostatním orgánům krizového řízení, řídí a kontroluje jejich 

činnost, určuje ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad pro koordinaci přípravy na 

řešení konkrétní krizové situace nebo ochraně kritické infrastruktury. Vláda zřizuje 

Ústřední krizový štáb jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací, stanovuje 

průřezová a odvětvová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury, rozhoduje na 

základě seznamu předloţeného Ministerstvem vnitra o prvcích kritické infrastruktury 

a prvcích evropské kritické infrastruktury, jejichţ provozovatelem je organizační sloţka 

státu [2]. 

Ministerstva a jiné ústřední správní úřady zajišťují připravenost na řešení krizových 

situací v jejich působnosti a zřizují pracoviště krizového řízení. Ministerstva zřizují 

krizový štáb jako svůj pracovní orgán, zpracovávají krizový plán, poskytují potřebné 

dokumenty ostatním ministerstvům, krajským úřadům a obecním úřadům s rozšířenou 

působností. Ministerstva a jiné ústřední správní úřady vedou přehled moţných zdrojů 

rizik, provádějí analýzy ohroţení a v rámci prevence podle zvláštních právních předpisů 

odstraňují nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace. Ministerstva a jiné 

ústřední správní úřady k ochraně kritické infrastruktury náleţející do jejich působnosti 

navrhují odvětvová kritéria a předkládají je Ministerstvu vnitra, určují opatřením obecné 

povahy prvky kritické infrastruktury a prvky evropské kritické infrastruktury, kontrolují 
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plány krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury a ochranu prvků kritické 

infrastruktury [2]. 

 

9.2.2. Orgány na úrovni kraje 

Orgány kraje se podílejí spolu s hejtmanem na připravenosti kraje na řešení 

krizových situací. 

Hejtman řídí a kontroluje potřebná přípravná opatření, činnosti k řešení krizových 

situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděna územními správními úřady 

s krajskou působností, obcemi, právnickými a fyzickými osobami. Hejtman zřizuje a řídí 

k řešení krizových situací krizový štáb kraje a bezpečnostní radu kraje. Za krizového 

stavu je úkolem hejtmana koordinace: 

 záchranných a likvidačních prácí, 

 poskytování zdravotnické pomoci, 

 provádění opatření k ochraně veřejného zdraví, 

 zajištění bezodkladných pohřebních sluţeb, 

 nouzového ubytování, nouzového zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími 

nezbytnými prostředky k přeţití obyvatelstva, 

 zabezpečení ochrany majetku na území, kde byla provedena evakuace [2]. 

Dále je hejtman za stavu nebezpečí oprávněn nařídit: 

 pracovní povinnost, pracovní výpomoc nebo poskytnutí věcného prostředku pro 

řešení krizové situace, 

 bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování 

staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohroţení vyplývajícího 

z krizové situace, 

 vykonávání péče o děti a mládeţ, pokud tuto péči nemohou za krizové situace 

vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce, 

 přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních zařízení a ozbrojených 

sil, bezpečnostních sborů nebo sloţek integrovaného záchranného systému, 

podílejících se na plnění krizových opatření, a v nezbytném rozsahu také prvků 

kritické infrastruktury, 

 zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách sociální péče a jejich 

výplatě, 

 hlášení přechodné změny pobytu osob, 
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 evakuaci obyvatelstva, 

 zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území [2]. 

Krajský úřad za účelem zajištění připravenosti kraje na řešení krizových situací 

poskytuje součinnost hasičskému záchrannému sboru kraje při zpracování krizového 

plánu kraje a plní úkoly podle krizového plánu kraje [2]. 

Hasičský záchranný sbor kraje při přípravě na krizové situace a jejich řešení 

organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji, vede přehled moţných 

zdrojů rizik a provádí analýzy ohroţení. HZS zpracovává krizový plán kraje, zpracovává 

krizový plán obcí s rozšířenou působností a při jeho zpracování vyţaduje v nezbytném 

rozsahu součinnost organizačních sloţek státu, orgánů územních samosprávných celků, 

právnických osob a podnikajících fyzických osob. HZS plní úkoly stanovené 

Ministerstvem vnitra a úkoly stanovené hejtmanem v rozsahu krizového plánu kraje 

a starostou obce s rozšířenou působností v rozsahu krizového plánu obce s rozšířenou 

působností [2]. 

Hasičský záchranný sbor kraje je oprávněn za účelem přípravy na krizové situace 

vyţadovat, shromaţďovat a evidovat údaje pokud tyto údaje jsou nezbytné pro 

zpracování krizových plánů pro přípravu a řešení krizových situací. Údaje pojednávají o: 

 kapacitách zdravotnických, ubytovacích a stravovacích zařízení, 

 předmětu a rozsahu činnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 

v oblasti výroby a sluţeb, výrobních programech a výrobních kapacitách, rozsahu 

zásob surovin, polotovarů a hotových výrobků, počtech zaměstnanců a jejich 

kvalifikaci, 

 počtech zaměstnanců ve výrobních provozech a počtech osob bydlících v místech 

předpokládané evakuace, 

 mnoţství, sloţení a umístění vyráběných, pouţívaných nebo skladovaných 

nebezpečných látek, 

 mnoţství zadrţené vody ve vodních nádrţích, 

 počtech a typech dopravních, mechanizačních a výrobních prostředků ve vlastnictví 

právnických nebo fyzických osob a druzích vyrobené nebo zachycené přírodní 

energie, 

 uspořádání vnitřních prostorů výrobních objektů, popřípadě jiných objektů 

důleţitých pro řešení krizových situací, vodovodech, kanalizacích, produktovodech 

a energetických sítí, 
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 stavbách určených k ochraně obyvatelstva při krizových situacích, k zabezpečení 

záchranných prací, ke skladování materiálu civilní ochrany a k ochraně a ukrytí 

obsluh důleţitých provozů, 

 výměrách pěstovaných zemědělských plodin a druhu a počtu zemědělských zvířat 

chovaných právnickými nebo fyzickými osobami [2]. 

Policie České republiky zajišťuje připravenost k řešení krizových situací spojených 

s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem na území kraje [2]. 

 

9.2.3. Orgány na úrovni obcí s rozšířenou působností 

Starosta obce s rozšířenou působností zajišťuje připravenost správního obvodu obce 

s rozšířenou působností na řešení krizových situací. Ostatní orgány obce s rozšířenou 

působností se na této připravenosti podílejí. Starosta obce s rozšířenou působností řídí 

a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění 

jejich následků prováděná územními správními úřady s působností ve správním obvodu 

obce s rozšířenou působností, orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými osobami ve 

správním obvodu obce s rozšířenou působností. Za tímto účelem starosta obce 

s rozšířenou působností: 

 zřizuje a řídí bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností pro území správního 

obvodu obce s rozšířenou působností, 

 organizuje přípravu správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové 

situace a podílí se na jejich řešení, 

 schvaluje po projednání v bezpečnostní radě obce s rozšířenou působností krizový 

plán obce s rozšířenou působností [2]. 

Starosta obce s rozšířenou působností dále: 

 zřizuje a řídí krizový štáb obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu 

obce s rozšířenou působností, který je současně krizovým štábem pro území 

správního obvodu obce, 

 zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách 

správního obvodu obce s rozšířenou působností a správní úřady se sídlem na území 

správního obvodu obce s rozšířenou působností a právnické a podnikající fyzické 

osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit, 

 plní úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení při přípravě na krizové 

situace a při jejich řešení, 
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 odpovídá za vyuţívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek 

krizového řízení určených Ministerstvem vnitra [2]. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností dále za účelem zajištění připravenosti 

správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací poskytuje 

součinnost hasičskému záchrannému sboru kraje při zpracování krizového plánu kraje 

a při zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností. Dále obecní úřad obce 

s rozšířenou působností plní úkoly podle krizového plánu obce s rozšířenou 

působností [2]. 

 

9.2.4. Orgány na úrovni obcí 

Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací a ostatní 

orgány obce se na této připravenosti podílejí. 

Starosta obce: 

 za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení můţe zřídit krizový štáb obce 

jako svůj pracovní orgán, 

 zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách 

správního obvodu obce a právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny 

stanovená krizová opatření splnit, 

 plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány krizového 

řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení, a úkoly a opatření uvedené 

v krizovém plánu obce s rozšířenou působností 

 odpovídá za vyuţívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek 

krizového řízení určených Ministerstvem vnitra [2]. 

V době krizového stavu starosta obce: 

 zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před 

hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak jiţ neučinil 

hasičský záchranný sbor kraje, 

 nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroţeného území obce, 

 organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přeţití obyvatelstva, 

 zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace [2]. 

Pokud starosta obce neplní v době krizového stavu úkoly stanovené tímto zákonem, 

můţe hejtman převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého 
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za tím účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra 

vnitra, který můţe rozhodnutí hejtmana zrušit [2]. 

Obecní úřad dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací 

organizuje přípravu obce na krizové situace, poskytuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu obce 

s rozšířenou působností. Dále se obecní úřad podílí na zajištění veřejného pořádku a plní 

úkoly stanovené krizovým plánem obce s rozšířenou působností při přípravě na krizové 

situace a jejich řešení [2]. 

 

9.3. Krizové plánování v oblasti vodního hospodářství 

Krizové plánování je v ČR navázáno na demografické celky. Kompetence jsou 

přidělovány od vlády ČR aţ po starostu obce. Oproti tomu vodárenské soustavy mají 

charakter sítí a mnohdy vedou napříč územními celky desítky i stovky kilometrů. Na tuto 

skutečnost by měl být brán zřetel při krizovém plánování ve vodním hospodářství, kdy je 

nutná spolupráce OPR, ale v některých případech i krajů. 

Jedním z dokumentů platné legislativy je Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích 

pro určení prvku kritické infrastruktury [12], které nabylo platnosti 1. ledna 2011. 

V Nařízení vlády jsou stanovena průřezová a odvětvová kritéria pro určení prvku kritické 

infrastruktury. Odvětvová kritéria týkající se vodního hospodářství jsou: 

 zásobování vodou z jednoho nenahraditelného zdroje při počtu zásobovaných obyvatel 

nejméně 125 000, 

 úpravna vody o minimálním výkonu 3 000 l/s, 

 vodní dílo o minimálním objemu zachycené vody 100 mil. m
3
 [12]. 

Podle těchto výše uvedených bodů se rozhodne, jestli právnická nebo podnikající 

fyzická osoba bude zpracovávat plán krizové připravenosti subjektu kritické 

infrastruktury nebo jen plán krizové připravenosti. 

 

9.4. Návrhy opatření 

Malé praktické zkušenosti s havarijní situací při nedostatku vody jsou ztěţujícím 

faktorem při krizovém plánování. Chyby v řízení a koordinaci sil a prostředků hasičského 

záchranného sboru při zabezpečení nouzového zásobování vodou všeobecně prodluţují 

zásahové časy.  
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Na zpracování krizových plánů je po novelizaci Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., 

k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon [10] 

Nařízením vlády č. 431/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. 

k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon [11] 

účinném od 1. ledna 2011 stanoven termín nejdéle do 4 let od nabytí účinnosti tohoto 

nařízení a souhrnná aktualizace ve čtyřletých cyklech [10]. V praxi to znamená, ţe 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona 

č. 240/2000 Sb., krizový zákon [10] nabylo účinnosti dne 1. ledna 2001 a krizové plány 

podle stávající legislativy musí být aktualizovány nejpozději do 31. 12. 2012. 

Během těchto dvou nastávajících let mají krizové orgány čas na přepracování 

plánovací dokumentace v oblasti vodního hospodářství, a to zejména operativních 

přehledů a grafických vyjádření rozvodů pitné a poţární vody. Upřesnění přehledu obcí 

a počtu postiţených obyvatel v souvislosti s přípravou na nouzové zásobování pitnou 

vodou. Zapracování kompetencí vyţadujících rychlou reakci orgánů při kontaminaci 

pitné vody z důvodu včasného vyrozumění a varování obyvatelstva dotčených obcí 

o nastalé situaci především s důrazem na eliminování rizika v epidemiologické oblasti 

(zákaz konzumace kontaminované vody). Vhodné by bylo zapracování připravených 

tiskových zpráv a jejich prezentace přímo do krizových plánů s ohledem na vyvolání 

paniky obyvatelstva v postiţených oblastech. 

Stávající krizové plány dostatečně neřeší vyuţití věcných prostředků k nouzovému 

zásobování vodou. V současné době jsou v krizových plánech uvedeny pouze 

disponibilní prostředky provozovatelů vodovodů pouţívané i v případech poruch 

a havárií. Doporučoval bych rozšíření krizových plánů velkých aglomerací 

o pohotovostní zásoby, které jsou ve vlastnictví Správy státních hmotných rezerv. 

V návaznosti na nedostatek prostředků NZV při zásobování velkých měst pitnou vodou 

zapracovat regulační plán přípojek ve spotřebišti s ohledem na přednostní zásobování 

dětských, zdravotnických a sociálních zařízení a ozbrojených sil, bezpečnostních sborů 

nebo sloţek integrovaného záchranného systému, podílejících se na plnění krizových 

opatření, a v nezbytném rozsahu také prvků kritické infrastruktury, 

Současné znění zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon [2] rozšiřuje povinnosti 

starostů a obcí. Pro řešení mimořádné události nejen ve vodním hospodářství by bylo 

vhodné, aby členové krizových štábů (především nově ustanovení) prošli školením 

z problematiky teorie a praxe krizového řízení 
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10. Základní ekonomický propočet 

Pro zajištění dodávek pitné vody do spotřebiště Kladno je důleţitý podzemní zdroj 

Mělnická Vrutice a skupinový vodovod, který vodu do Kladna dopravuje. Páteřní řad 

Mělnická Vrutice – Kladno je veden pouze v jedné větvi a váţná havárie na přivaděči můţe 

způsobit přerušení zásobování města pitnou vodou. Z důvodu většího zabezpečení dodávek 

vody se jeví jako klíčové dobudování propojky v severní části soustavy a tím propojení sítě 

to plného okruhu, bod 13 na obrázku 3.  

Rozměrové a technické parametry chybějící propojky Býkev – Vepřek jsou uvedeny 

v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky [14]. Akce je rozloţena do dvou 

etap, v rámci první etapy budou realizovány řady DN 300 v délce 3960 m a řady DN 150 

v délce 2250 m, v rámci druhé etapy potom řady DN 300 v délce 7890 m a čerpací stanice 

Mlčechvosty. Součástí druhé etapy prací je dále propojovací řad délky 1100 m z PVC, 

DN 100 mezi hlavním přivaděčem a stávající čerpací stanicí ve Spomyšli [14].  

Základní ekonomický propočet rozdělený do dvou etap a stavby čerpací stanice je 

uveden v příloze č. 3. Odhadované celkové náklady na dobudování propojky činí cca 50 mil. 

Kč bez DPH, jedná se ovšem o cenu za práci a materiál bez započtené marţe zhotovitele.  
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11. Závěr 

Tématem bakalářské práce bylo krizové plánování při ochraně vodovodů měst a obcí. 

Bakalářskou práci jsem rozdělil do kapitol, ve kterých se zabývám historickým vývojem 

a současným stavem vodárenství v České republice a městě Kladně, které jsem si vybral 

z důvodu mého zaměstnání u Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, který má 

v Kladně svoje krajské ředitelství. Dále jsem do kapitoly zapracoval předpokládaný vývoj 

soustav a připojení dalších obyvatel. 

V kapitole vodárenská soustava KSKM jsem se zaměřil na způsob dodávek pitné 

a poţární vody do spotřebiště Kladno. Kapitola obsahuje popis vodárenské soustavy směrem 

od jednotlivých zdrojů pitné vody včetně jejich lokalizace, přes páteřní přivaděče 

procházející soustavou vodojemů aţ do místa spotřeby v Kladně. V rámci kapitoly jsem 

navrhnul dobudování stávající sítě, z důvodu vyššího zabezpečení dodávek pitné vody 

v případě havárie přivaděče od hlavního zdroje pitné vody. 

Následující kapitola se zabývá rozbory rizik a následků jednotlivých prvků 

infrastruktury vodárenské soustavy zabezpečující dodávky pitné vody do Kladna, 

identifikací moţných nebezpečí a opatření sniţující rizika, která by mohla vést ke vzniku 

mimořádné události, na systému zásobování vodou. Kapitola je důleţitá pro vlastní cíl 

bakalářské práce, protoţe při nedostatečně zpracované analýze rizik nelze určit nebezpečí 

vzniku mimořádné události. 

Problematika zajištění poţární vody je popsána v navazující kapitole, ve které se 

věnuji odběru poţární vody z vodárenské soustavy v Kladně. Odběr poţární vody je ošetřen 

dohodou mezi HZS a vodárenskou společností. Při zpracování problému jsem si ověřil, ţe 

ve vyuţívání hydrantové sítě pro zásobování poţární vodou má ve spotřebišti Kladno mnoho 

nedořešených problémů. Z tohoto důvodu je hydrantová síť pouţívána jen pro doplnění 

vody při návratu jednotky poţární ochrany na stanici. 

V následující kapitole pojednávající o zajištění dodávek pitné vody při vzniku 

mimořádné události, jsem rozpracoval odpovědnost provozovatele vodovodů na zajištění 

NZV a stav zdrojů pro NZV spotřebiště Kladno. Dále jsem popsal vliv zdrojů na NZV 

v průběhu havárie páteřních přivaděčů a stav věcných prostředků pro zajištění systému 

nouzového zásobování vodou. Z kapitoly vyplývá dopad NZV na obyvatelstvo a návrh 

opatření k zajištění dodávek tlakové vody pro infrastrukturu v Kladně. 

Kapitola krizové řízení se věnuje změně krizového zákona č. 240/2000 Sb., krizový 

zákon [2], který prošel významnou novelizací během mé práce ke dni 1. 1. 2011. 
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Novelizovaný zákon zavádí pojem kritická infrastruktura a mění náleţitosti krizových plánů 

a plánů krizové připravenosti. Zákon dále stanovuje orgány krizového řízení a jejich 

povinnosti. Z nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona 

č. 240/2000 Sb., krizový zákon [10] vyplývá, ţe ke změně krizových plánů bude muset dojít 

nejpozději do 31. 12. 2012. Pro krizové plánování nejen v oblasti vodního hospodářství, 

bude stěţejní rozhodnutí vlády o zařazení subjektu do seznamu prvků kritické infrastruktury. 

Vodárenská soustava KSKM poskytuje pitnou vodu pro čtvrt milionu obyvatel a dle 

průřezových kritérií do prvků kritické infrastruktury patří, ale podle odvětvových kritérií 

(jeden nenahraditelný zdroj pro 125 tisíc obyvatel) nikoliv. Tato nejednotnost povede ke 

snaze vodárenské společnosti nebýt na seznamu kritické infrastruktury a zajistit si niţší 

povinnosti. Dále navrhuji změny krizových plánů především z důvodu včasného vyrozumění 

a varování obyvatelstva s důrazem na eliminování rizika v epidemiologické oblasti a zvýšení 

počtu věcných prostředků pro NZV velkých aglomerací. 
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SHZ – Stabilní hasicí zařízení 
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