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Vak Zlín aktuálně sdružu-
je 51 obcí regionu a předsta-
vuje významného vlastníka
vodohospodářské infrastruk-
tury, který prostřednictvím
oddílného modelu provozování zajišťuje dodávky pitné vody
a odkanalizování pro více než 170 000 připojených obyvatel.

Předcházející technické řešení centrálního dispečinku z ro-
ku 1999 bylo poplatné době vzniku a tehdejší úrovni znalostí
a možností návrhu dispečerských pracovišť a nasazených systé-
mů SCADA pro řízení vodárenských provozů. Přestože bylo zvo-
leno nadčasové řešení nové koncepce s dlouhodobou podporou,
technické provedení v současné době po 18 letech provozu již
dosáhlo limitů možných vylepšení a rozšíření.

Na základě výše uvedených skutečností se MOVO, ve spo -
lupráci s VaK Zlín, rozhodla vybudovat nové dispečerské cen-
trum v konceptu Hubgrade, rozšířené o další podpůrné funkce,
které zajišťují poskytování komplexních služeb jak zákazníkům,
tak i ostatním provozním útvarům společnosti. V průběhu re-
konstrukce byly provedeny stavební úpravy vnitřních prostor,
nasazeno nové HW vybavení datových prvků a rovněž tak dis-
pečerský SCADA systém. Nově nasazený řídicí systém, který je
obsluhován sedmi pracovníky a funguje v nepřetržitém provozu
24 hodin, 7 dní v týdnu, monitoruje online 173 objektů vodá-
renské a kanalizační infrastruktury a sbírá a vyhodnocuje údaje
z 1 723 senzorů.

Hlavní přínosy nového řešení je možno definovat následují-
cími body:
1. Prioritou rekonstrukce dispečerského systému bylo vyřešit

problémy s bezpečností, provozní spolehlivostí a zálohováním
systému. Udržování původního HW řešení bylo omezeno do-
stupností náhradních dílů a SW podpory ze strany dodavatele.

2. Rozšíření uživatelských, monitorovacích a servisních funkcí.
3. Doplnění dálkového přístupu pro provozní pracovníky.
4. Zvýšení rozsahu ukládaných provozních údajů do databáze

a možnost zpětné analýzy a statistického vyhodnocení.
5. Rozšíření rozsahu pravidelného reportingu provozních údajů

pro nastavené časové období.
6. Upravení a rozšíření monitorovacích funkcí dle požadavků ob-

sluhy a v souladu s novými trendy implementace SCADA sy-
stémů.

Nové řídicí středisko
Hubgrade ve Zlíně
Pavel Valkovič

Společnost VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s., prostřednic-
tvím své společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.,
(MOVO) v uplynulém období vybudovala a v současné
době uvedla do plného provozu pro svého klienta Vo -
dovody a kanalizace Zlín, a. s., (Vak Zlín) nové řídicí stře-
disko v konceptu Hubgrade. Implementované řešení
zastřešuje centrální informační a řídicí uzel, který kom-
binuje prvky pro řízení vodohospodářských soustav,
sběr dat, jejich analýzu a následnou optimalizaci řízení.
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7. Zajištění dlouhodobé servisní podpory
a dálkové správy ze strany dodavatele
řešení.

8. Zvýšení ergonomie ovládání a lepší pře-
hlednost ovládacích prvků pro jednot-
livé objekty.

9. Nasazení nových systémů elektronic-
kého zabezpečení a kamerového do-
hledu nad vybranými prvky kritické
infrastruktury.

Koncept Hubgrade zajistí spotřebite-
lům vyšší provozní spolehlivost systému
zásobování vodou, efektivnější a úspor-
nější provozování, zejména rychlejší od-
halení případných úniků na vodovodní 
síti, zkrácení doby odstávek a další rozši-
řitelnost o nové ovládací a monitorovací
prvky ve vazbě na aktuální požadavky
moderního přístupu při provozování vo-
dohospodářské infrastruktury. Rekon-
strukce dispečinku po stránce HW a SW
rovněž umožnila zajistit kybernetickou
bezpečnost dispečerského pracoviště
v souladu s platnou legislativou.

V neposlední řadě umožní technicky
vyspělé pracoviště operativně řídit a koor-
dinovat postupy s integrovaným záchran-
ným systémem v případě mimořádných
událostí (povodně, požáry, havárie apod.)
a pokryje také komunikaci se zákazníky,
i řešení případných krizových situací. 

Projekt za přibližně 15 milionů korun
byl úspěšně dokončen v polovině roku
2020.

Ing. Pavel Valkovič, Ph. D. 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
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