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Odběry podzemní vody pro pitné účely do 2 l/s  

 



Roztříštěnost zásobování vodou malých obcí 

 Přes 1 800 000 obyvatel v 4846 malých obcích do 1000 
obyvatel ( údaje z roku 2011). 

 Vodovody jsou evidovány v celkem 5036 obcích, z nichž 87% 
jsou malé obce do 2000 obyvatel.  

 Cca 1200 obcí (vesměs obce malé a nejmenší) nemá veřejný 
vodovod,  obyvatelé jsou tedy odkázáni na individuální zdroje, 
případně obecní studny.  

 Podle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. je 
ustanoveno pro zabezpečení nouzového zásobování celkem 
2130 vodárenských operátorů, z nichž přes 95% se týká opět 
jen malých obcí (pouhých cca 100 největších operátorů 
pokrývá dle zdrojů z ministerstva zemědělství až 80 % 
obyvatelstva soustředěných v největších sídlech). Současný 
stav zásobování vodou venkova se tak vyznačuje 
roztříštěností, nekoncepčností a nekoordinací 



Malí vodárenští operátoři 

 Podle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 

Sb. je ustanoveno pro zabezpečení nouzového 

zásobování celkem 2130 vodárenských operátorů 

 Z nich je přes 95% operátorů (cca 2000) zásobujících 

jednotlivě malé obce – 20% obyvatelstva 

 Pouhých 5% (cca 100) největších operátorů pokrývá dle 

zdrojů z ministerstva zemědělství až 80 % obyvatelstva 

soustředěných v největších sídlech.  

 Současný stav zásobování vodou venkova se tak 

vyznačuje roztříštěností, nekoncepčností a nekoordinací 

 



Horší kvalita vody v 

malých vodovodech 

 Z dlouhodobého monitoringu zdrojů pitné vody platí 
dlouhodobá závislost:  

 čím menší zásobovaná oblast, tím častější překračování 
jakostních limitů pitné vody (dle dat ze SZÚ a IS PiVo 
Ministerstva zdravotnictví) 

 nižší četnost sledování její kvality (vyhláška 428/2001 Sb.)  

 menší odborná úroveň péče o malé vodní zdroje  

 Obyvatelstvo venkova a 
malých obcí je vystaveno 
méně spolehlivým 
dodávkám kvalitní pitné 
vody. 

 



Závislost jakosti pitné vody na velikosti 

zásobované oblasti  
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Četnost překročení limitní hodnoty u 

biologických ukazatelů jakosti pitné vody 
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Nouzové zásobování vodou v malých obcích 

 Ještě nepříznivější situace panuje v oblasti zdrojů vody pro nouzové 

zásobování.  

 Většina malých obcí spoléhá na základě dat z PRVKÚK (krajských 

plánů rozvoje vodovodů a kanalizací) na dovoz vody cisternami, lze si 

ale představit celou škálu mimořádných situací daných např. živelnými 

pohromami, kdy bude obec na kratší či delší dobu odříznuta od okolí a 

bude se muset spolehnout na své vlastní zdroje.  

 Pouze zanedbatelná část obcí počítá s místními domovními či 

veřejnými studnami, a jen malá část disponuje speciálními zdroji pro 

záložní zásobování. Technický stav těchto objektů, většinou starých, 

však stejně jejich využití v případě potřeby neumožňuje. 



Komplexní řízení vodních zdrojů – struktura 

metodiky  

 Výchozí informace 

 Hodnocení kvalitativního stavu 

 Optimalizace využívání a ochrany vodního zdroje 

za běžných podmínek 

 Zásobování vodou v mimořádné situaci 

 



Jak situaci zlepšit na úrovni obce? 

Nutné předpoklady: 

 Vedení obce si musí být vědomo zásadní důležitosti 

dostatku dobré pitné vody pro rozvoj obce a 

spokojenost obyvatelstva. 

 Musí být určený konkrétní odpovědný pracovník, 

který bude osobně odpovídat za stav obecního 

vodovodu. Musí disponovat podporou vedení obce. 

 Vedení obce si musí být vědomo, že dobrý stav 

zdrojů vody, jejich zajištění, ochrana a technický stav 

vodovodního systému něco stojí. 

 Musí být správně stanovena cena vody. 



Místní zdroje vody pro každou obec? 

 Pokud jsou splněny tyto nutné předpoklady, je poměrně 
vysoká pravděpodobnost, že obec bude mít své vodní 
zdroje v pořádku. 

 Některé obce mají štěstí, že přírodní podmínky v jejich 
katastru zajistily dostatek kvalitní vody s nízkou 
zranitelností, takže i bez přílišné péče o vodní zdroje mají 
dostatek dobré vody. Jde však spíše o výjimky. 

 Jsou ale naopak i obce, které se setkávají s tak velkými 
problémy kolem zajištění zdrojů pitné vody, že na místní 
úrovni jsou – i v případě zájmu vedení obce - těžko 
řešitelné, a když ano, tak za neúnosné finanční a 
technické náročnosti.  

 Ne pro každou obec je tedy možná a rozumná cesta 
mít vlastní místní zdroj vody (pro běžné či nouzové 
zásobování). 



Water safety plans 

 Na základě doporučení Evropské komise a Světové 

zdravotnické organizace (WHO) se mají do řízení 

vodních zdrojů aplikovat nové přístupy založené na 

hodnocení a řízení rizika“ (RA/RM – Risk 

Assessment and Risk Management).  

 Světovou zdravotnickou organizací jsou 

doporučoványtzv. „water safety plans“ (plány pro 

zajištění bezpečnosti vody nebo plány bezpečného 

zásobování pitnou vodou) 

 http://www.wsportal.org/ibis/water-safety-

portal/eng/home 



Plány bezpečného zásobování vodou v EU 

 S tímto přístupen se ztotožnila také Evropská komise a podle 

návrhu novely směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené 

pro lidskou spotřebu (přílohy II), který byl zveřejněn na 

podzim 2013 a měl by být schválen letos, se předpokládá, že 

cca do 5 let budou muset plány bezpečného zásobování 

vodou povinně zavést všichni výrobci pitné vody 

v Evropské unii.  

 Státní zdravotní ústav (SZÚ) a Výzkumný ústav 

vodohospodářský T. G. Masaryka (VÚV TGM) zpracoval 

publikaci, obsahuje mimo jiné podrobnou metodiku 

zpracování plánu pro zajištění bezpečného zásobování pitnou 

vodou malých vodárenských systémů v českém jazyce. 

 Publikace je dostupná zde v tištěné formě, v elektronické 

verzi na stránkách www.szu.cz 



Struktura water safety plans 

 Ustavení odpovědného týmu  

 Popis systému zásobování  

 Identifikace hrozících rizik 

 Charakterizace rizika (odhad pravděpodobnosti vzniku a 
následků zjištěných nebezpečí, určení prioritních rizik a 
kritických bodů). 

 Provedení či naplánování nápravných a kontrolních 
opatřeních u vysokých (nepřijatelných) rizik.  

 Zavedení systému provozního monitorování zvolených 
kontrolních opatření. 

 Verifikace – ověření správnosti plánu a jeho účinnosti 

 Periodické přezkoumání účinnosti plánu na základě 
nových zkušeností, výsledků o kvalitě vody a havárií. 



Efektivní přístup k řízení vodovodního 

systému (water safety plans) 

 Nalézt nejslabší články vodovodního systému 

 Stanovit pořadí jejich řešení (priority) 

 Vědět, jak se situace zásahem mění 

 

 Řetězec komplexního vodovodního systému: 

 
Vodní zdroj  

Ochrana 
zdroje 

Jímací 
objekt 

Odběr vody 

Úprava 
vody 

Akumulace 
vody 

Rozvod 
vody 

Přípojky 

→ Water safety plans → ← Metodika komplexního řízení vodního zdroje ← 



Metodika komplexního řízení malých 

vodních zdrojů 

 Plány pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou (water 

safety plans) hodnotící vlastní vodovodní systém (počínaje 

jímacím objektem), je třeba propojit s přírodovědnými 

(hydrogeologickými) informacemi o využívaném vodním útvaru, 

aspektech a rizicích jeho vodárenské exploatace.  

 Vznikající metodika „Komplexní řízení malých vodních zdrojů pro 

optimální zajištění jakosti pitné vody za běžných i mimořádných 

situací“ se zaměřuje na celkové zhodnocení vlastního vodního 

zdroje, a končí hodnocením vlastního jímacího objektu, tedy tam, 

kde začíná aplikace Plánu pro zajištění bezpečného zásobování 

pitnou vodou.  

 Metodika striktně odděluje problematiku jímacího objektu (tzn. 

stavebního objektu sloužícího k odběru vody, většinou studna) a 

vodního zdroje (tzn. využívaného vodního útvaru v jeho 

hranicích). 



Výchozí informace 

 Nejdříve je nezbytné shromáždit na jednom místě 
všechny dostupné informace o využívaném vodním zdroji 
a jímacích objektech.  

 Mělo by jít o tyto okruhy dat:  

1. Údaje o využívaném vodním zdroji (vodním útvaru) 

2. Údaje o jímacím objektu (objektech) 

3. Ochrana a zranitelnost vodního zdroje, zabezpečení 
jímacích objektů 

 

V případě, že existuje konkrétní odpovědná osoba za vodní 
zdroj na úrovni provozovatele (majitele), která nese plnou 
odpovědnost za skutečnou péči o vodní zdroj, velké 
množství potřebných prací může být provedeno na úrovni 
vlastní obce. 

 



1. Údaje o využívaném vodním útvaru 

 Hydrogeologický rajon, číslo vodního útvaru 

 Přírodní poměry lokality (hydrologické a 

hydrogeologické poměry, geomorfologické poměry, 

geologická stavba, klimatické údaje)  

 Velikost přírodních zdrojů a využitelná vydatnost 

celého vodního útvaru 

 Jiné odběry z daného vodního útvaru v okolí 

 Ochrana přírody a krajiny, využití území v okolí 

vzhledem k zájmům ochrany vodního zdroje 

 



2. Údaje o jímacím objektu (studna) 

 Řízení a personální zajištění 

 Technická konstrukce, stav a údržba jímacích objektů 

 Režim a velikost odběru, platná povolení 

 Maximálně možná využitelná vydatnost jímacího 

objektu 

 Monitoring jakosti a množství jímané vody 

 Informace o stávajících problémech s využíváním 

zdroje a jeho perspektiva (ohrožení a využitelnost 

v minulých mimořádných situacích, hrozba nových 

rizik, změny odebíraného množství a jakosti v čase 

apod.) 

 



3. Ochrana a zranitelnost zdroje 

 Zranitelnost přírodního prostředí využívaného vodního útvaru 

 Stav obecné a regionální ochrany vod v místě (dodržování 

platných předpisů, vyhlášené chráněné oblasti (CHOPAV, 

zranitelná území, velkoplošná chráněná přírodní území apod.) 

 Ochranná pásma vodního zdroje (rozsah, vyhlášení, omezující 

opatření a jejich dodržování, účinnost, aktuálnost a správnost 

jejich rozsahu, vymezení a vyhlášených omezujících opatření) 

 Jiné aspekty ochrany (reálné a potenciální zdroje znečištění 

v okolí, technické zajištění jímacích objektů před přímým 

znečištěním) 

 Identifikace hrozících rizik pro jakost vody hodnoceného 

vodního zdroje a jímacích objektů, určení prioritních rizik 

 



Schéma 

zajištění 

potřebných 

údajů o 

místním zdroji 

vody 



Pasportizační formulář 

 V rámci metodiky je připravován tzv. pasportizační 
formulář, ve kterém by formou srozumitelnou pro 
poučeného laika (de facto návodných otázek) měly 
být obsaženy všechny údaje, které by v optimálním 
případě měly o vodním zdroji existovat, a kterými by 
majitel měl disponovat.  

 Formulář bude v takové formě, aby ho z maximální 
části mohla příslušná obec opravdu vyplnit a 
připravit tak sama (bez větších dodatečných 
nákladů) kvalitní materiál pro další odborné 
hodnocení zdroje.  

 Tištěná a elektronická verze formuláře 



Příklady pasportizačních otázek  

jímací objekt 

 Je známo, kde se nachází jímací objekt (studna, pramenní jímka, jímací 

zářez apod.)? 

 Je na zhlaví studny nebo na manipulační šachtici se studnou uzavíratelný 

poklop nebo je studna jinak zabezpečena (uvnitř stavebního objektu apod.)? 

 Je vyspádováno okolí studny tak, aby se tam nedržela a neshromažďovala 

voda?  

 Jednotné označení jímacího objektu (jímacích objektů) na všech 

podkladových materiálech a dokumentaci (včetně viditelného a trvanlivého 

označení přímo na objektu) 

 Existuje zaměření objektu X, Y, Z (někdy jen odečet z mapy).  

 Máte informace o pozemkových a vlastnických poměrech všech parcel, na 

které zasahuje jímací objekt, a případně i ochranná pásma?  

 Je pravidelně kontrolován technických stav jímacího objektu a souvisejících 

zařízení (čerpadlo, šachtice, elektrorozvody, výtlačná a sběrná potrubí, 

oplocení apod.)?  

 



Příklady pasportizačních otázek 

dokumentace 

 Existuje technická dokumentace jímacího objektu? 

 konstrukce studny (projekt skutečného provedení stavby)?  

 citace zprávy: autor, název, firma, rok zpracování 

 Existuje geologická a hydrogeologická dokumentace jímacího objektu?  

 geologický profil studny 

 zastižená hladina 

 vyhodnocené čerpací zkoušky 

 stanovená využitelná vydatnost 

 citace zprávy: autor, název, firma, rok zpracování 

 Má provozovatel (majitel) zdroje vody platná vodoprávní povolení? 

 povolení stavby vodního díla, jeho kolaudace 

 povolení k nakládání s vodami 

 rozhodnutí o vyhlášení ochranných pásem 

 citace správních rozhodnutí, platnost. Jsou dodržovány podmínky rozhodnutí? 

 

 

 



Příklady pasportizačních otázek  

monitoring surové vody 

 Existuje schválená metodika odběru vzorků vody? Používá se stále stejný 

(nebo srovnatelný) způsob odběru vzorků a nemění se odběrová místa? 

 Provádí se sledování jakosti a množství jímané vody v intervalech a rozsahu 

ukazatelů podle platných předpisů (hlavně Vyhl. 428/2001 a 431/2001 Sb.)? 

Uveďte prováděný rozsah analýz a intervaly vzorkování.  

 Je využívána laboratoř s potřebnou akreditací a dalšími oprávněními?  

 Má provozovatel (majitel) zdroje vody k dispozici všechny provedené výsledky 

rozborů a měření surové a pitné vody aspoň za posledních 10 let?  

 Jsou výsledky pravidelně vyhodnocovány a posuzovány s ohledem na 

potřebné zabezpečení jakosti jímané vody (nejlépe odborně způsobilou 

osobou v hydrogeologii, nebo environmentálně zaměřením hydrochemikem)?  

 Máte informace, které ukazatele jakosti vody bývají nejčastěji problémové?  

 



Příklady pasportizačních otázek  

monitoring surové vody 

 Existuje schválená metodika odběru vzorků vody? Používá se stále stejný 

(nebo srovnatelný) způsob odběru vzorků a nemění se odběrová místa? 

 Provádí se sledování jakosti a množství jímané vody v intervalech a rozsahu 

ukazatelů podle platných předpisů (hlavně Vyhl. 428/2001 a 431/2001 Sb.)? 

Uveďte prováděný rozsah analýz a intervaly vzorkování.  

 Je využívána laboratoř s potřebnou akreditací a dalšími oprávněními?  

 Má provozovatel (majitel) zdroje vody k dispozici všechny provedené výsledky 

rozborů a měření surové a pitné vody aspoň za posledních 10 let?  

 Jsou výsledky pravidelně vyhodnocovány a posuzovány s ohledem na 

potřebné zabezpečení jakosti jímané vody (nejlépe odborně způsobilou 

osobou v hydrogeologii, nebo environmentálně zaměřením hydrochemikem)?  

 Máte informace, které ukazatele jakosti vody bývají nejčastěji problémové?  

 



Příklady pasportizačních otázek 

hodnocení rizika povodně 

 Je v blízkosti jímacího objektu povrchový tok?  

 Je povrchový tok v blízkosti zdroje nějak upraven 

(regulován, zatrubněn, prohlouben, se zpevněným 

korytem apod.)? 

 Hrozí zalití blízkého okolí studny povodňovou vlnou?  

 Hrozí vniknutí velké vody přímo do studny?  

 Je horní okraj studny (šachtice) vyveden nad úroveň 

běžných povodní?  

 Byly v minulosti problémy s ohrožením studny 

povodněmi, a jaké? 

 Byl někdy vodní zdroj ohrožen tzv. bleskovou povodní? 

 



Příklady pasportizačních otázek  

hodnocení rizika sucha 

 Existují poznatky o kolísavé vydatnosti zdroje během 
roku, zvláště v souvislosti s delšími obdobími sucha bez 
srážek? 

 Spadáte do oblasti s podprůměrnými srážkami a 
nadprůměrnou teplotou ve srovnání s dlouhodobými 
průměry pro celou ČR?  

 Máte poznatky o kolísavé jakosti vody během roku?   

 Nastala někdy v minulosti situace nedostatku vody 
v jímacím objektu?  

 Existují na vodních zdrojích v okolí problémy s dostatkem 
vody nebo s její kvalitou v době sucha?  

 Máte poznatky, že se postupně zmenšuje množství vody 
ve zdroji, např. ve srovnání se situací před 20-30 lety?  

 



Hodnocení stavu a optimalizace využívání 

zdroje za běžných podmínek 

 Stěžejní část metodiky 

 Řešitelský tým se shodl na tom, že tuto část prací na 
hodnocení místního vodního zdroje musí provádět příslušný 
odborník – odborně způsobilá osoba v hydrogeologii 

 Zhodnocení shromážděných údajů o vodním zdroji a 
doporučení kroků, které by bylo možné udělat v reálných 
podmínkách na úrovni malé obce.  

 Aby zde nevznikala potřeba dalších nákladů na expertízy, by 
bylo vhodné tuto expertní činnost odborně způsobilé osoby 
navázat na vyjádření podle §9 odstavce 1 zákona o vodách, 
nutné pro vydání vodoprávního povolení k nakládání 
s vodami.  

 V tomto smyslu je proto souběžně zpracováváno doporučení 
pro odborně způsobilé osoby v hydrogeologii, jaká specifika 
zohlednit v případě posuzování malých vodních zdrojů.   

 

 



Okruhy prací a problémů 

1. Zhodnocení jakosti jímané vody a její 

zabezpečenosti 

2. Celkové zhodnocení stavu vodního zdroje a 

jímacích objektů 

3. Návrh možností zlepšení situace 

4. Vyhodnocení náročnosti těchto kroků (technické, 

finanční, personální, odborné) a jejich prioritnosti 

(hodnocení realizovatelnosti v podmínkách 

malé obce) 

 

 

 



1. Zhodnocení jakosti jímané vody a její 

zabezpečenosti 

 Sledované parametry a jejich četnost 

 Splnění požadavků legislativy 

 Vyhodnocení dostupných časových řad s identifikací 
trendů, kolísání aj. 

 Identifikace problémových ukazatelů a jejich 
závažnosti, identifikace bezproblémových ukazatelů 

 Doporučení pro úpravu monitoringu (rozsah 
sledovaných ukazatelů, jejich četnost, místa 
vzorkování, doba vzorkování apod.) 

 Optimalizace monitoringu zvýší zabezpečenost 
jakosti surové vody, v některých případech může 
dojít i k úspoře finančních prostředků  

 



2. Celkové zhodnocení stavu vodního zdroje 

a jímacích objektů 

 Odolnost a zranitelnost využívaného vodního zdroje 

 Zajištění ochrany vodního zdroje (ochranná pásma), 

potenciální zdroje znečištění v okolí  

 Konstrukce a technický stav jímacích objektů, a 

jejich zabezpečení před znečištěním  

 Návrhy ke zlepšení situace (úprava jímacích 

objektů, optimalizace rozsahu ochranných pásem a 

omezujících opatření v nich, protipovodňová 

ochrana, návrhy řešení potenciálních střetů zájmů, 

dodatečné průzkumy aj.) 

 



3. Další možné kroky ke zlepšení situace 

 Optimalizace řízení, dokumentace a organizace 

odběru – aby vždy byly potřebné informace po ruce 

 Nastavení účinného kontrolního systému, který 

upozorní předem na hrozící rizika („indikační 

varovné ukazatele“) 

 Zajištění možnosti externí pomoci s řešením 

budoucích problémů – optimální je trvalá spolupráce 

s kompetentním odborníkem „na telefonu“ 

 



Ochranná pásma zdroje vody 
 Jsou vyhlášena ochranná pásma vodního zdroje?  

 Je povinnost je mít vyhlášené podle velikosti konkrétního 
vodního zdroje? (odběr více než 6000 m3 vody za rok nebo 500 
m3 za měsíc, tzn. průměrně méně než 0,2 l/s)  

 Má majitel (provozovatel) informace o jejich vymezení na mapě 
a vedení hranic ochranných pásem v terénu?  

 Znáte platná omezující a ochranná opatření uvnitř ochranných 
pásem uvedená v rozhodnutí o jejich vyhlášení?  

 Vědí majitelé a uživatelé pozemků a nemovitostí, že jsou uvnitř 
ochranných pásem a že se na ně vztahují jistá omezení? 

 Kontroluje někdo dodržování stanovených opatření a zákazů v 
OP, a s jakým výsledkem? 

 Máte poznatky, že ochranná pásma již neodpovídají dnešní 
situaci, a že by vyžadovala revizi? (zvětšení, zmenšení, doplnění 
omezujících opatření apod.)  

 



Kontrola území v okruhu 100-200 m kolem 

jímacího objektu (studny) – zdroje znečištění 

 Jsou v okolí viditelné zdroje znečištění? (skládky odpadů, 
volně skladované škodlivé látky - ropné produkty, hnojiva, chemikálie apod.) 

 Jsou v okolí potenciálně rizikové zemědělské aktivity? 
(hnojiště, jímky na kejdu, skladiště chemických hnojiv a pesticidů, silážní 
jámy, ustájení dobytka, intenzívně hnojené plochy rostlinné výroby, 
bioplynové stanice, garáže a dílny pro zemědělskou techniku, další zařízení 
zemědělského podniku) 

 Je zamezeno volně se pohybujícím hospodářským i 
divokým zvířatům v přístupu do blízkosti vodního zdroje?  

 Jsou blízké zemědělské a lesní pozemky intenzívně 
ošetřovány ochrannými prostředky (pesticidy)?  

 Jsou v okolí potenciálně rizikové průmyslové aktivity? 
(provozy s ropnými produkty, nebezpečnými chemikáliemi apod. – dílny, 
opravny, chemické prádelny, strojírenské a chemické provozy, galvanovny, 
sklady chemických látek aj.)  

 Je v blízkosti zdroje silniční nebo železniční komunikace? 
(rizika splachů s obsahem ropných látek a solí, rizika havárií s úniky 
škodlivých látek)  

 



Kontrola území v okruhu 100-200 m kolem 

jímacího objektu (studny) – zdroje znečištění 

 Jsou v okolí viditelné zdroje znečištění? (skládky odpadů, 
volně skladované škodlivé látky - ropné produkty, hnojiva, chemikálie apod.) 

 Jsou v okolí potenciálně rizikové zemědělské aktivity? 
(hnojiště, jímky na kejdu, skladiště chemických hnojiv a pesticidů, silážní 
jámy, ustájení dobytka, intenzívně hnojené plochy rostlinné výroby, 
bioplynové stanice, garáže a dílny pro zemědělskou techniku, další zařízení 
zemědělského podniku) 

 Je zamezeno volně se pohybujícím hospodářským i 
divokým zvířatům v přístupu do blízkosti vodního zdroje?  

 Jsou blízké zemědělské a lesní pozemky intenzívně 
ošetřovány ochrannými prostředky (pesticidy)?  

 Jsou v okolí potenciálně rizikové průmyslové aktivity? 
(provozy s ropnými produkty, nebezpečnými chemikáliemi apod. – dílny, 
opravny, chemické prádelny, strojírenské a chemické provozy, galvanovny, 
sklady chemických látek aj.)  

 Je v blízkosti zdroje silniční nebo železniční komunikace? 
(rizika splachů s obsahem ropných látek a solí, rizika havárií s úniky 
škodlivých látek)  

 



Kontrola území v okruhu 100-200 m kolem 

jímacího objektu – ohrožení množství vody 

 Probíhají v okolí větší zemní práce, výstavba ploch 
s nepropustným povrchem, skladových areálů apod.?  

 Dochází v okolí k významnému umělému odvodňování 
(zemědělské a lesní drenáže, odvodnění základů staveb) 
nebo naopak k zavlažování pozemků? 

 Probíhá v okolí výstavba tunelů a dalších podzemních 
staveb včetně hluboko založených kanalizačních řadů a 
dalších podzemních sítí?  

 Dochází v okolí ke změnám vodních poměrů (výstavba či 
rušení rybníků, jezů, přehradních nádrží, překládání 
vodních toků aj.? 

 Dochází v okolí k těžbě nerostných surovin? 

 Je nebezpečí odstávky zdroje v důsledku povodní nebo 
bleskových povodní? 

 



Nouzové zásobování vodou na místní úrovni 

v mimořádné situaci 

 I když dnes většina malých obcí spoléhá 
s nouzovým zásobováním vodou na vnější pomoc 
v rámci krizového řízení, je všestranně výhodné 
(pro obec, místní obyvatele i pro stát), když bude 
obec disponovat svými vlastními zdroji pro 
nouzové zásobování svých obyvatel, pokud 
přírodní podmínky katastru obce takovéto řešení 
dovolí.  

 

 Otázka solidarity 

 Otázka subsidiarity 

 Otázka lepšího komfortu pro místní obyvatelstvo 

 



Pravděpodobnost vzniku různých 

mimořádných událostí na úrovni malé obce 

Přírodní vlivy Antropogenní vlivy 

 Povodňová situace 

 Sucho 

 Jiný přírodní jev 

(sesuvy, dlouhodobě 

nepříznivé zimní počasí 

apod.) 

 

 Ekologická nebo 
technická havárie 

 Odříznutí obce od okolí 
(neprůjezdnost silnic) 

 Teroristický útok 

 Humanitární krize, 
epidemie 

 Válečná situace 

 Nemožnost pomoci ze 
spádového města z jiného 
důvodu (blackout apod.) 

 



Pravděpodobnost vzniku různých 

mimořádných událostí na úrovni malé obce 

Přírodní vlivy Antropogenní vlivy 

 Povodňová situace 

 Sucho 

 Jiný přírodní jev 

(sesuvy, dlouhodobě 

nepříznivé zimní počasí 

apod.) 

 

 Ekologická nebo 
technická havárie 

 Odříznutí obce od okolí 
(neprůjezdnost silnic) 

 Teroristický útok 

 Humanitární krize, 
epidemie 

 Válečná situace 

 Nemožnost pomoci ze 
spádového města z jiného 
důvodu (blackout apod.) 

 



Riziko sucha 

 Posouzení rizika sucha bývá často u malých 
zdrojů problematické. 

 Často chybí nezbytná data:  
 Delší časové řady vydatnosti zdroje a hladin 

podzemní vody, jakosti surové vody. 

 Není výjimkou, že odebíraná množství či hladiny 
nikdo dlouhá léta neměří. 

 Dalšími často chybějícími údaji u malých 
zdrojů je jejich geologická pozice, litologický 
profil, neznalost technické konstrukce 
jímacího objektu, hydraulické parametry 
horninového prostředí apod. Jsou dokonce 
případy, kdy obec netuší, kde se jímací 
objekty nacházejí (!) 

 

 



Specifický přístup k různým objektům v 

různé pozici 

 Jímací zářezy (gravitační zdroje) 

 Mělké studny v dosahu vodního toku (v údolní nivě) 

 Mělké studny mimo dosah vodního toku (ve svahu) 

 Pramenní jímky 

 Hlubší vrtané studny 

 



Jímací zářezy a další gravitační zdroje 

období červenec 11 srpen 13 říjen 13 březen 14 srpen 14 září 14 leden 15 

l/s 3,00 4,00 1,67 1,06 0,86 0,83 1,08 

JZ Velký Špičák – zásobování Kamenického Šenova 



Co lze dělat u jímacích zářezů pro 

eliminaci hrozby sucha? 

 Předimenzováním velikosti (délky) jímacích zářezů, aby 

dlouhodobé minimální vydatnosti pokrývaly potřebu 

odběratele 

 Omezením spotřeby vody v době minimálních vydatností 

 Optimalizací vodovodního systému (možnost 

dostatečné akumulace v době minimálních průtoků přes 

noc nebo v jiné době minimálních odběrů) 

 Vybudováním záložních zdrojů méně ovlivňovaných 

suchými obdobími  

 V oblastech nižších nadmořských výšek (nižší úhrny 

srážek, vyšší teploty a evapotranspirace) zvážit další 

využívání jímacích zářezů 

 



Mělké studny v dosahu vodního toku či 

nádrže 

 

 Z hlediska odolnosti zdroje před suchem jde o 

relativně dobré řešení 

 Přesto je třeba posoudit některé aspekty: 

 Odolnost vodního toku vůči vyschnutí či výraznému 

zaklesnutí hladiny 

 Možnost prohloubení studny 

 Změna jakosti povrchové a poříční vody v době sucha, 

problémy s dosažením parametrů pitné vody 



Mělké studny mimo dosah vodního toku 



Možnosti řešení  zásobování z mělkých 

studní ve svahu v době sucha 

 Kratší a méně intenzívní období sucha může vykrýt 
optimalizace odběru:  

 obec by měla disponovat záložním zdrojem, který je 
méně zranitelný vůči dlouhému suchu – např. záložní 
studna v údolní nivě blízkého toku apod.  

 Dvojice zdrojů vody - jedna studna výše ve svahu a 
druhá studna v údolí v blízkosti vodního toku, je 
z obecného pohledu dobrým řešením, které výrazně 
zvyšuje bezpečnost dodávek vody pro místní 
obyvatelstvo. Zvláště pokud pravděpodobnost vzniku 
sucha a povodní je v daném místě vyšší než je 
obvyklé. 



Pramenní jímky 

 Záleží na typu zachyceného pramene a době 
zdržení vody v horninovém prostředí4 

 Prameny mělkého oběhu s kolísavou vydatností 
(prameny svahové, suťové, terasové, přelivné 
apod.), svým charakterem a riziky se blíží jímacím 
zářezům 

 Prameny hlubšího oběhu se stálou a ověřenou 
vydatností - proti obdobím sucha výrazně 
rezistentnější. Je ale dobré konkrétně vědět, jak 
dlouhé a jak intenzívní období sucha  jsou schopné 
tyto prameny vykrývat. 

 Krasové prameny – odolnost vůči suchu bývá 
malá, rozkolísanost vydatnosti bývá extrémní 

 

 



Hlubší vrtané studny 

 Vrtané studny výrazně odolnější vůči suchým 

obdobím z důvodu vysokého vodního sloupce 

 Rizika: 

 Technický stav výstroje starších vrtů 

 Nezaznamenané dlouhodobé poklesy hladin 

 Nevhodně vysoko umístěné čerpadlo 

 Změna jakosti jímané vody s poklesem hladiny 



Užitečnost existence záložních zdrojů na 

úrovni malé obce 

 Pokud to přírodní podmínky umožňují, je pro obec výhodné mít 
vhodný záložní vodní zdroj pro případ nejčastějších rizik v místě – 
sucho, povodně. 

 Zdroj by byl rychle a jednoduše dočasně využitelný pro běžně nebo 
mimořádné zásobování obyvatelstva pitnou nebo alespoň 
užitkovou vodou po dobu trvání sucha.  

 V první řadě by měly být vhodné zdroje vytipovány z existujících 
možností na území obce  - obecní studny, soukromé studny, 
průzkumné vrty.  

 Ve druhém sledu by byly zjišťovány další možnosti  - výstavba nové 
studny, zachycení pramene apod.  

 Z metodického a praktického hlediska se ukazuje jako největší 
riziko existence záložního zdroje jeho průběžná údržba – kontrola, 
čištění, vzorkování, udržovací čerpání, ochrana okolí atd.  Bylo by 
proto vhodné, aby tento existující záložní zdroj byl relativně často i 
provozně využíván – např. k vykrývání špiček odběru, k zásobování 
obce během odstávek běžného zdroje, jako obecní studna apod. 

 



Nalezení nouzových a záložních zdrojů vody 

 V katastru příslušné obce a blízkém dostupném okolí 
(tam ve spolupráci se sousedními obcemi) by měl 
proběhnout v předstihu před vznikem mimořádné 
situace vyhledávací hydrogeologický průzkum, který 
by vytipoval a určil vhodné zdroje vody (existující či 
potenciální) využitelné v době vzniku mimořádné situace.  

 Nouzové zdroje – zdroje nesplňující všechna kritéria 
(technická, jakostní, legislativní), umožňující však 
dočasné provizorní dodávky vody (pitné či užitkové) 

 Záložní zdroje – zdroje splňující veškeré náležitosti 
technické, odborné, legislativní, které je možné aktivovat 
v případě, že běžné zdroje nebudou stačit, k 
plnohodnotnému zásobování vodou (pitnou či užitkovou) 



Typická minimalistická 

konstrukce náhradního 

vodárenského vrtu 

s desinfekční jednotkou 

(A - zařízení pro desinfekci čerpané vody 

(např. průtok vody přes desinfekční UV 

lampu), E - skříňka el. vybavení vrtu 

(přívod energie pro čerpadlo a desinfekční 

zařízení, ovládání čerpadla pomocí el. 

tlačítka) 

Nejjednodušší variantou nouzového zdroje 

pro nejobtížnější situace bez elektřiny a 

dalších energií je však mělká kopaná studna 

s ručním odběrem vody či zachycení 

pramenního vývěru, a s desinfekcí 

chemickou nebo převařením. 



Schéma postupu průzkumu záložních a 

nouzových zdrojů zásobování vodou  

 Průzkum zajišťuje odborně způsobilá osoba 

v hydrogeologii v úzké spolupráci se zástupcem 

provozovatele (majitele) místního vodovodního systému. 

Identifikace  existujících dalších zdrojů 
vody (skutečných nebo potenciálních) 

v katastru obce a v blízkém okolí 

studny hromadného i 
individuálního zásobování 

další jímací objekty podzemních 
vod (pramenní jímky, jímací 

zářezy aj.) 

průzkumné a jiné vrty, prameny, 
drenážní systémy, důlní vody 

místa možné lokalizce nových 
jímacích objektů  

Pasportizace  nalezených objektů 

umístění a technická konstrukce 

využívaný vodní útvar, 
hydrogeologické poměry 

využitelná vydatnost 

údaje o jakosti vody 

Jakost vody 

zjištění aktuální jakosti vody v 
potřebném rozsahu 

vyhodnocení jakostních ukazatelů  

možnosti a podmínky využití 
zdroje pro zásobování pitnou 

vodou 

možnosti a podmínky využití 
zdroje pro zásobování užitkovou 

vodou 

Podmínky ochrany vodního zdroje 

hrozící rizika, zranitelnost zdroje 

vylučujícím kritériem je 
identifikace stejného rizika jako 

pro běžný vodní zdroj obce 

podmínky a  možnosti ochrany 
zdroje 

potřebné technické úpravy jímání 

nutná průběžná údržba a péče o 
nouzový zdroj 

Technické a administrativní podmínky 
využití těchto zdrojů 

vlastnické vztahy a možnosti 
jejich řešení 

zajištění základní ochrany zdroje 
a jakosti odebírané vody 

technické aspekty využití zdroje 
(způsob odběru a distribuce vody 

v mimořádné situaci) 



Děkuji za pozornost. 

Prezentovány výsledky výzkumného 

projektu financovaného TA ČR 

TA02020184 


