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Abstract 

Water-supply engineering is a sector that decisively affects standard of living of the 
population and thus functioning of the state.. Hence, increased political, societal and 
professional attention is paid to the water-supply engineering as a component of the 
state's technical infrastructure and a separate scientific discipline.  
Newly emerging natural and anthropogenic dangers and risks connected with 
operation of the water-supply system can cause emergency situations that affect 
continuity, quality and amount of the produced and distributed water.  
This dissertation thesis involves research into this issue. Its output concerns 
recognition and definition of potential basic risks connected with individual elements 
of the water-supply system; it suggests management of the risks and management of 
the water-supply system during an emergency. The concept proposes a system of 
organization and control of these emergencies within a waterworks company, which is 
an operator of the water-supply system. It also suggests a technical management 
system for the water-supply system and a structure of the management information 
system for operation of a waterworks company.  
 

 
Key words: 
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Předmluva 
 
Vodárenství je odvětví, které rozhodujícím způsobem ovlivňuje životní úroveň 
obyvatelstva a způsob fungování státu. 
Při provozování vodárenských systémů se objevují nová nebezpečenství a rizika 
přírodního a antropogenního charakteru, která mohou zapříčinit vznik mimořádné 
situace a tak ovlivnit plynulost, kvalitu a množství vyráběné a distribuované vody. 
Zkoumání uvedené problematiky je předmětem disertační práce.  
Jak tento složitý úkol v reálných podmínkách provozování vodárenských systémů 
řešit a jak zajistit distribuci minimálního potřebného množství pitné vody při vzniku 
mimořádné situace alespoň pro rozhodující odběratele mající zásadní vliv na 
fungování veřejné infrastruktury státu, je obsahem této disertační práce. 
 Cílem práce je analyzovat proces výroby a distribuce pitné vody z hlediska vzniku 
možných rizik ovlivňující kvalitu a množství vyráběné a distribuované vody, najít a 
popsat jednotlivá rizika ovlivňující tento proces a navrhnout řešení, jak těmto rizikům 
předcházet nebo jak minimalizovat jejich možný sociální a ekonomický dopad. 
 
 
Poděkování 
 
Chtěl bych poděkovat paní doc. Ing. Šárce Kročové, Ph.D. za vstřícnost a čas, který 
mi věnovala při konzultacích a za užitečné rady vedoucí ke zpracování této disertační 
práce.   
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I. Úvod 
 
Vodárenské systémy pro veřejnou potřebu patří k nejdůležitější technické 
infrastruktuře každého státu. Z hlediska životního prostředí jsou základní podmínkou 
pro život obyvatel a činnost subjektů veřejné infrastruktury státu. 
Vodovody pro veřejnou potřebu v České republice dodávají pitnou vodu pro více než 
93 % obyvatel státu. Výrobou pitné vody a její distribucí konečným spotřebitelům, tj. 
obyvatelstvu a technickým subjektům veřejné infrastruktury státu se zabývá téměř 
1800 právních subjektů. Celkem je v České republice evidováno 4 086 veřejných 
vodovodů o celkové délce více než 75 000 km a celkové hodnotě vodárenského 
majetku za více než 1000 mld. Kč.[1]. Velmi závažnou, a ve státech Evropské unie a 
USA vnímanou problematikou, je zvyšující se deficit zdrojů vhodných k úpravě na 
vodu pitnou a zvyšující se riziko zranitelnosti distribučních sítí vodovodů vlivem 
přírodních nebo antropogenních vlivů.  
Vodovody pro veřejnou potřebu, jako součást veřejné infrastruktury státu, jsou tedy 
oblasti se značným významem pro fungování státu a pro zachování řady nouzových 
služeb obyvatelstvu po vzniku mimořádné situace. Vzhledem k tomu, že riziku 
přerušení dodávek pitné vody z přírodních nebo antropogenních důvodů a tím i 
vzniku mimořádných situací, nelze zabránit, je nutné alespoň minimalizovat negativní 
dopady na její spotřebitele.  
Jak tento složitý úkol v reálných podmínkách provozování vodárenských systémů 
řešit a zajistit distribuci minimálního potřebného množství pitné vody alespoň pro 
rozhodující odběratele mající zásadní vliv na fungování veřejné infrastruktury, při 
vzniku mimořádné situace, je obsahem této disertační práce. 
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II. Cíl disertační práce 
Hlavním cílem disertační práce je nalezení nových možností a metod k řízení 
výrobně-distribučních procesů u vodárenských systémů určených pro veřejnou 
potřebu. Z realizace cílů vyplyne, jak zvýšit bezpečnost provozování vodárenských 
systémů a jakými systémovými prostředky toho lze dosáhnout. Z výsledků dále bude 
zřejmé, které základní technické údaje je nutno pro zvýšení bezpečnosti vodárenských 
systémů monitorovat a v jakých provozních režimech nastavit hlášení nouzových 
stavů, které zabrání nebo sníží riziko samovolného vyprázdnění distribučního systému 
vodovodní sítě nebo jeho kontaminaci. 
Hlavním cílem disertační práce: 

 je návrh nového postupu řízení rizik vzniklých přerušením dodávky pitné 
vody technickým subjektům veřejné infrastruktury státu při vzniku 
mimořádné situace na vodárenských systémech, 

 je návrh, jak daná rizika snižovat na přijatelnou úroveň. 
 
 

Pro splnění uvedených cílů je nutné se zabývat následující problematikou, která bude 
současně obsahem disertační práce: 

 managementem rizik vodárenských systémů 
 organizaci a postupy řízení vodárenských systémů, 
 vlivem a možnostmi telemetrických zařízení na snižování rizik ve 

vodárenství, 
 hodnocením navrženého postupu řízení a vymezením dalších směrů 

zkoumání. 
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III. Analýza stávajícího způsobu zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou  
Výroby a distribuce pitné vody je složitý proces, který se člení do mnoha provozních 
celků, technologií a samostatných vodárenských objektů, tzv. vodovodů, 
rozmístěných na rozlehlých územích. 
Pravděpodobnost vzniku mimořádné situace na některé z technologických částí 
vodovodu, která omezí nebo zcela zamezí plynulé dodávce vody v požadované 
kvalitě, množství a tlaku je vysoká.  
Provozovatelé vodovodů ve většině případů disponují technickým a personálním 
vybavením, které jim umožňuje odstraňovat jen běžné poruchy a havárie na 
zařízeních, která provozují.  Nejsou materiálně ani personálně připraveni na řešení 
rozsáhlých havárií a mimořádných či kritických situací.  
Vymezení rizikových částí vodárenských systémů 
V současné době můžeme, z dostupných informací[22] a provedených analýz 
uvedených v disertační práci, pro řízení vodárenského systému, za prvky 
vodárenského systému s největším rizikem, z hlediska ohrožení provozu 
vodárenských systémů, považovat následující prvky vodárenského systému: 

 elektrické zdroje napájení vodárenské technologie, 
 ventily a armaturní komory vodárenských objektů a vodovodů, 
 hydranty vody, 
 technologie areace (technologie úpravny vody), 
 technologie chlorace (technologie úpravny vody), 
 telemetrický a řídicí systém vodárenského systému.  
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IV. Návrh organizace a postupu řízení při mimořádných situacích 
Hlavním cílem distribuce pitných vod je převést vyrobenou nebo nakoupenou vodu 
z místa výroby ke spotřebiteli ve stanovené kvalitě a množství. Jednotlivá vodní díla a 
vodohospodářské soustavy, tj. vodovodní a kanalizační systémy, jsou řízeny podle 
manipulačních řádů, které vycházejí z projektové dokumentace vodovodů a 
vodohospodářských zkušeností z provozování jednotlivých staveb a technologií. 
Neřeší změny požadavků a priorit v provozování ve vazbě na zvládání přírodních či 
antropogenních mimořádných situací a technických havárií vzniklých na jednotlivých 
technologiích.   
V následujících částech autoreferátu jsou proto uvedeny mé návrhy řešení organizace 
řízení vodárenského systému při vzniku mimořádných situací, které jsou pak detailně 
rozpracovány v mé disertační práci. 
 

4.1. Návrh nového postupu zpracování plánů krizové připravenosti 
Vzhledem k tomu, že současná legislativa a krizové orgány krajů a obcí nevyžadují 
úplnou havarijní připravenost subjektů v celé škále rizik, jak bylo definováno, 
navrhuji pro zvýšení vnitřní provozní a technické bezpečnosti provozování vodovodů 
a snížení potenciálních rizik a tím i snížení možných negativních dopadů na veřejnou 
infrastrukturu, rozdělit stávající způsob zpracování plánů krizové připravenosti[2] do 
dvou vzájemně provázaných úrovní plánů krizové připravenosti (dále jen PKP) [14]:  

 externí plány krizové připravenosti ve smyslu zákona o krizovém řízení, tj. 
stávající rozsah PKP dle zákona[2], 

 interní plány krizové a havarijní připravenosti ve smyslu interních norem 
řízení (nově mnou navrženo pro všechny typy vodárenských společností). 

 

4.2. Návrh systému organizace řízení mimořádných situací 
Pro provozně a ekonomicky úspěšné řešení mimořádné situace je nutno, na úrovni 
vodohospodářské připravenosti vodárenské soustavy a provozovatelské vodárenské 
společnosti, vytvářet projekční a technické předpoklady uvedené  disertační práci. 
Splněním tohoto základního požadavku se vytváří prostor pro následné organizační a 
technické řízení vodárenského systému pro předcházení či řešení mimořádných 
situací. 
Organizační struktura navrhovaného systému je uvedena na obr. č. 17.  
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Legenda: FBO-fyzická bezpečnost objektů, OBP-organizační bezpečnost provozu, 

PBP-personální bezpečnost provozu, OOŘ-operativní organizace řízení, HOS-
hydraulická odolnost vodárenského systému, IBS-informační bezpečnost, ASŘ – 

úroveň telemetrického systému, MISMI – modul manažerského informačního systému 
pro řízení mimořádných situací, SCADA – dispečerský systém, GIS – geografický 

informační systém, ERP/MIS-podnikový informační systém, IZS-integrovaný 
záchranný systém. 

Obr. č. 17: Návrh organizace řízení MS 
 
Takto mnou navržený systém organizace řízení, jehož součástí bude výše uvedený 
návrh organizačně-technických preventivních opatření pro omezení rizik vzniku, 
případně účinného řízení mimořádných situací, by měl garantovat zvýšení:  

 fyzické bezpečnosti objektů, 
 informační bezpečnosti podnikových sítí, 
 personální bezpečnosti vodárenských provozů,   
 organizační bezpečnosti vodárenské společnosti, 
 hydraulické odolnosti vodárenského systému, 
 kvality operativního řízení provozu, 
 účinnosti monitoringu, 
 unifikace a adaptability informačního systému, 
 efektivní zvládání řešení vzniklých mimořádných situací. 
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Konkrétním zpracováním uvedených návrhů opatření, dle místních podmínek a jejich 
uvedením do vodárenské praxe, se omezí riziko vzniku mimořádné situace, případně 
se vytvoří podmínky pro efektivní řízení mimořádných situací s cílem minimalizovat 
sociální a ekonomické škody z nich vyplývající. Typový obsah a rozsah řešení 
jednotlivých, výše uvedených, částí je navržen a popsán v disertační práci. 
 

4.3. Návrh systému operativního řízení mimořádných situací 
Zabezpečení dodávek pitné vody v mimořádných situacích je rozhodující pro 
zásobování vodou nejenom pro obyvatelstvo, ale zejména pro technické subjekty 
veřejné infrastruktury. Ke vzniku těchto situací může dojít (na základě provedených 
analýz) vlivem: 

 havárie na hlavních přívodních potrubích, 
 havárie technologie významných vodárenských objektů, 
 enormního zhoršení kvality vody (ve zdroji, při distribuci), 
 výpadku elektrického napájení, 
 výpadku systému telemetrie, 
 dlouhodobého nedostatku vody. 

Algoritmus rozhodování o vzniku mimořádné události je uveden na následujícím 
obrázku. 

 

 
Obr. č. 18: Algoritmus řízení mimořádné události 

 
Při zjištění výše uvedených skutečností musí provozní management vodárenské 
společnosti předat informaci o vzniku této mimořádné události krizovému štábu 
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vodárenské společnosti, nebo vedení této společnosti. Krizový štáb, s využitím 
navržených informačních nástrojů, případně kontrolních mechanismů, zjistí příčinu 
mimořádné situace a s využitím již navržených a definovaných organizačních a 
řídících postupů zvolí opatření na její odstranění. Příklady možného řešení jsou 
uvedeny v disertační práci. 

 

4.4. Návrh manažerského informačního systému řízení MISMI 
Pro realizaci a provozní zabezpečení navržených postupů a organizace řízení 
mimořádných situací je nutno mít k dispozici relevantní informace o stavu 
technologických procesů vodárenského systému. Proto jsem v disertační práci navrhl 
informační systém MISMI pro sběr a monitoring dat potřebných pro automatizované 
řízení vodárenského systému.   
Navržený systém MISMI využívá dat z telemetrického SCADA systému, jehož 
definici jsem provedl v disertační práci, provádí jejich filtraci a porovnání se 
zadanými požadovanými stavy, provádí případné výpočty, vyhodnocuje překročení 
stanovených mezí nebo požadovaných stavů. V případě zjištění odchylky, vyhlašuje 
alarmní stavy, nabízí výstupní reporty se srovnáním aktuálních a požadovaných stavů, 
tisk technologické mapy a topologie problematické části vodovodu, technologické 
schéma zařízení, seznam zařízení, náhradních dílů (ve vazbě na GIS), výčet možných 
poruch a návrhy na jejich řešení, seznam technických subjektů s uvedením min. 
potřeb pitné vody.  
Jedná se tedy o expertní návrh způsobu řízení při mimořádných situacích. V rámci 
modulu MISMI mohou pracovat následující systémy: : 

 systém LDS (Leak Detection System, systém detekce úniku vody), 
 systém FIS (Failure Identification System, systém hlášení poruch), 
 systém MIS (Mayor Interface System, manažerský informační systém). 

 
Výstupem ze systému budou soubory dat a reportů z vodárenského systému 
napomáhající managementu vodárenské společnosti řešit případný nedostatek vody ve 
vodovodním systému a zejména možnost rychlé a správné reakce managementu na 
odstranění havarijní události s cílem zmenšení škodlivých následků, tzn. zachování 
možnosti distribuce vody určeným technickým subjektům, případně obyvatelstvu.  
 
 
Systém LDS (Leak Detection System, systém detekce úniku vody) 
Tento systém je podpůrným systémem pro řízení hydraulických poměrů ve vodovodní 
síti a je podkladem pro zvýšení hydraulické odolnosti sítí při řešení mimořádných 
situací. Na základě prováděných měření budou k dispozici data, která lze navzájem 
porovnávat v časových řadách a tím detekovat případné zvýšení průtoků ukazující na 
vznik skrytého úniku, tj. poruchy na části vodovodu. Výstupem ze systému mohou 
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být tabulkové a grafické reporty s uvedením jednotlivých časových řad pro jednotlivé 
větve vodovodů, např. obr č. 20.  
 

Obr. č. 20: Návrh sestavy nočních průtoků 

 
Systém FIS (Failure Identification System, systém hlášení poruch) 
Systém hlášení poruch je podpůrný systém pracující nad SCADA databázi. Jeho 
výstupem je automatické generování reportů ze SCADA databáze po jednotlivých 
částech vodovodů (případě provozních střediscích) s uvedením údajů o typu, místa, 
času vzniku poruchy, průtoku a tlaku, způsobu  a času odstranění  poruchy. Výstupem 
budou grafy a přehledové tabulky umožňující přehled a operativní řešení vzniklých 
provozních situací, např. obr. č. 22. 
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Obr. č. 22: Návrh výstupního reportu FIS 

 
 

Systém MIS (Mayor Interface System, manažerský informační systém) 
Tento systém bude generovat vybraná data z technologie, distribuce a provozování 
vodárenského systému. Bude se jednat zejména o: 

 bezpečnostní údaje, tj. vstup do objektů, armaturních šachtic, detekované 
hackerské pokusy v počítačové síti, 

 blokové přehledy jednotlivých úseků vodovodů s vyznačením provozních 
stavů, 

 technologické data, tj. tlaky, průtoky, hladiny vody, stavy zařízení, kvalita 
vody,  

 poruchové stavy, tj. poruchy jednotlivých zařízení, výpadky el. proudu, 
výpadky v komunikacích telemetrického systému. 
 

Příklady výstupních sestav jsou uvedeny na obr. 24, 26. 
 

 
Obr. č. 24: Příklad sestavy průtoků – návrh MIS 
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Obr. č. 26: Příklad sestavy alarmů – návrh MIS 

Uvedené možné výstupy ze systému MISMI budou k dispozici managementu a 
krizovému štábu vodárenské společnosti prostřednictvím podnikové informační sítě 
LAN. 
 
 
Z dílčího hodnocení provedeného v disertační práci vyplývá, že rozsah finančních 
prostředků nutných pro doplnění podnikových informačních systémů ERP o navržený 
způsob informačního SW systému je závislý na technické vyspělosti konkrétní 
vodárenské společnosti. Na základě znalostí stavu informačních a dispečerských 
systémů českých vodárenských společností v územním rozsahu velikosti okresu, 
odhaduji tuto finanční částku potřebnou na doplnění systému ERP a vybudování 
podpůrného manažerského systému MISMI zhruba na 3-4 mil. Kč na jednu 
vodárenskou společnost. 
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V. Návrh techniky řízení při mimořádné situaci 
Obsahem této kapitoly, v souladu s vytčenými cíli disertační práce, je návrh rozsahu a 
způsobu řízení vodárenského systému na úrovni operativního a taktického řízení a 
návrh rozsahu telemetrie na rozsah ovládání, řízení, sběr a přenos dat a informací pro 
potřeby manažerského systému MISMI, jako součástí a zároveň nadstavbou 
dispečerského telemetrického systému vodárenské společnosti. 

 

 
Obr. č. 29: Návrh hierarchie IS ve vazbě na řízení mimořádné situace 

 
Navržený dispečerský systém by měl umožňovat vzdálené monitorování a řízení 
vodovodních řadů a rozhodujících vodárenských zařízení jako je úpravna, čerpací 
stanice, vodojem apod. z jednoho centra, tj. vodárenského dispečinku.  
V případě vzniku mimořádné situace, kdy hrozí omezení distribuce vody nebo snížení 
požadovaných kvalitativních a distribučních parametrů, musí dispečer provádět řízení 
vodárenského systému přímým řízením a osobními operativními zásahy do 
vodárenské soustavy prostřednictvím mnou navrženého telemetrického dispečerského 
systému, a to v souladu s návrhem řízení uvedenou v plánech krizové připravenosti, 
případně dle pokynů managementu a krizového štábu vodárenské společnosti.  
Aby systém plnil své základní poslání při řízení vodárenského systému v režimu 
mimořádné situace, musí zabezpečovat sběr, přenos a prezentaci základních 
technologických a provozních informací a základní řídicí funkce v rozsahu, které jsem 
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podrobně zpracoval, pro jednotlivé technologické části vodárenského systému, 
v disertační práci. 

5.1. Rozšířený návrh automatizace  pro manažerský modul MISMI 
Navržený systém sběru dat je zpracován tak, aby současně bylo možno využít tyto 
informace nejenom pro potřeby „ krizového řízení“ v rámci MISMI, ale současně 
sloužily i provozním potřebám managementu vodárenské společnosti v rámci jejího 
podnikového informačního systému, tzv. ERP systému (Enterprise Resourse 
Planning). 
V disertační práci jsem provedl detailní návrh potřebného rozsahu a typů 
technologických dat, které by měl systém MISMI využívat. 
 
 

 
Obr. č. 34: Návrh hierarchické struktury SCADA 

 

5.2. Návrh integrace MISMI do informačního systému ERP 
Datový modul MISMI bude samostatnou součásti dispečerského systému SCADA a 
jeho distribuce a napojení na informační systém ERP vodárenské společnosti je přímo 
závislý na funkcionalitě instalovaného systému SCADA. Detailní postup komunikace 
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MISMI s nadřazeným podnikovým systémem ERP a přístup k externím databázím je 
popsán v disertační práci. Návrh datové komunikace je uveden na obr. č. 36. 
 

 
Obr. č. 36: Schéma datové komunikace MISMI 

 
Pro jednotlivé uživatele, management, členy krizového štábu mohou být zřízena 
klientská pracoviště s tzv. WEB klienty, která umožní přístup k vybraným datům ze 
systému MISMI.   
Rozsah finančních prostředků nutných pro doplnění systému automatizace a ASŘ 
vodárenské společnosti je závislý na technické vyspělosti konkrétní vodárenské 
společnosti.  
Na základě mých praktických znalostí technického stavu ASŘ českých vodárenských 
společností o velikosti vodárenské soustavy cca. 70 vodárenských objektů, což je 
rozsah vodárenského systému na úrovni územního celku velikosti okresu, odhaduji 
tuto finanční částku potřebnou na doplnění a vybudování systému řízení MISMI 
zhruba na 10-11 mil. Kč. 
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VI. Hodnocení přínosů  
Hodnocení přínosů můžeme členit z hlediska dopadů na oblast: 

 bezpečnostních a společenských přínosů, 
 ekonomických přínosů. 

 
Hodnocení společenských a bezpečnostních přínosů 
Navržený postup odráží především veřejný zájem státu, který je v některých směrech 
odlišný od zájmu privátního provozovatele vodárenského systému. Hlavním cílem 
mého návrhu je zajištění dodávek vody technickým subjektům veřejné infrastruktury, 
tzn. umožnění fungování provozu: 

 sociálních a zdravotních zařízení, 
 potravinářského průmyslu, 
 tj. technických subjektů veřejné infrastruktury státu. 

Z tohoto pohledu je navržen i způsob hodnocení přínosů. 
 

Ekonomické hodnocení 
Realizace navrženého postupu v podmínkách vodárenské společnosti, co by součásti 
veřejné infrastruktury státu, má charakter veřejného statku, za jehož používání 
uživatel (odběratel vody) neplatí přímo, ale očekává lepší služby v zásobování vodou. 
Investor a provozovatel vodárenského systému by měl očekávat nepřímý finanční 
prospěch, tj. zejména zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozování vodárenského 
systému. Samotný ekonomický přínos z aplikace navrženého systému řízení je až 
druhotný efekt a je daný: 

 zvýšením hospodárnosti provozu vlivem snižování ztrát vody a optimalizací 
hydraulických poměrů ve vodovodní síti, 

 snižováním počtu, závažnosti a doby trvání vzniklých poruch a 
mimořádných situací. 

Samotný návrh postupu výpočtu ekonomického zhodnocení je uveden v disertační 
práci. 

 
Zhodnocení praktických přínosů 
V této části práce byly novým způsobem definovány požadavky na způsob a rozsah 
zpracování organizačních a řídicích postupů potřebných pro zvládání mimořádných 
situací. Byl popsán návrh organizace řízení mimořádných situací a navržen způsob, 
forma a obsah jeho řešení. Byla navržena a popsána SW aplikace manažerského 
informačního systému MISMI (manažerský informační systém pro řízení 
mimořádných situací), jako součást podnikového informačního systému ERP. 
Současně byly definovány i požadavky na technické prostředky zabezpečení 
navrženého postupu řízení pro potřeby managementu, krizového štábu vodárenské 
společnosti, případně nadřazeného integrovaného záchranného systému IZS.  
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Postupy a návrhy, včetně navržené SW aplikace MISMI jsou řešeny tak, aby aplikace 
navržených technických prostředků a navrženého SW zvýšila informovanost 
managementu a možnost operativní řízení  jednotlivých vodárenských procesů a 
technologických zařízení zejména v oblasti: 

 provozního řízení ve standardních i mimořádných podmínkách, 
 zvýšení bezpečnosti provozu vodárenských objektů a technologií proti 

útokům vandalismu a terorismu, 
 snížení možných příčin technologických poruch vodárenského zařízení, 
 dodržení a zvýšení kvalitativních parametrů distribuované vody, 
 snížení doby potřebné pro technologické opravy a řešení mimořádné 

situace, 
 vytvoření technických předpokladů pro zabezpečení dodávky vody 

technickým subjektům veřejné infrastruktury při vzniku mimořádné situace, 
 vytvořila předpoklady pro efektivní provozování vodárenského systému, 
 navržený postup řízení mimořádných situací bylo možné využít ve všech 

provozních i majetnických vodárenských společností, které vlastní nebo 
provozují vodovody pro veřejnou potřebu. 
 

Navržený postup a organizace řízení mimořádných situací tuto problematiku řeší 
systémovým a komplexním způsobem s cílem jejich předcházení, případně snížením 
hospodářských nebo sociálních následků těchto situací.  
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VII. Přínos práce 

7.1. Přínos práce pro vědní obor 
Disertační práce z hlediska vědního oboru je zaměřena do rozšířeného a nového 
zkoumání závislosti působení přírodních a antropogenních vlivů na vodárenské 
systémy z hlediska jejich bezpečného provozování, zejména do oblasti problematiky 
dodávek vody při mimořádných situacích a zkoumání možností jak tento vliv omezit.  

7.2. Přínos práce pro praxi 
Zpracované návrhy a postupy řešení, návrh systému organizačního a technického 
způsobu řízení uvedeného v disertační práci budou moci být využívány primárně pro 
řízení vodárenských systémů a provoznímu předcházení vzniku mimořádných situací 
ve všech typech vodárenských společností. 
 Navržený organizační postup řízení mimořádných situací, využívající prvků pružné 
organizační struktury v rámci vodárenské společnosti, by měl umožnit operativní a 
efektivní zvládání vzniklých mimořádných situací v provozování vodárenských 
systémů. 
Výstupy z informačního systému MISMI, jako podpůrného systému pro rozhodování 
při řízení mimořádných situací, mohou být poskytovány orgánům státní správy a 
samosprávy regionů a orgánům krizových štábů. Současně je možno využívat 
navržených postupů a informačních výstupů z nich vyplývajících, nejen při řízení 
vodárenských systémů v mimořádných podmínkách, ale i při řízení ve standardním 
provozu. 
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VIII. Závěr 
Vodovody pro veřejnou potřebu v České republice dodávají pitnou vodu pro cca 93 % 
obyvatel státu a hodnota vodárenského infrastrukturního majetku dosáhla 1000 mld. 
Kč. Cílem práce bylo navrhnout nové postupy řízení rizik přerušením dodávky pitné 
vody technickým subjektům veřejné infrastruktury státu při vzniku mimořádné 
události. 
Původním přínosem práce je tedy vytvoření návrhu řízení vodárenského systému při 
vzniku mimořádné situace. Uvedený návrh obsahuje a definuje nové postupy a 
způsoby řízení vodárenského systému při vzniku mimořádné situace a následně je 
zohledňuje v návrhu manažerského informačního systému MISMI. Návrh řízení tedy 
představuje ucelený systém organizace a operativního řízení mimořádných situací a 
na to navazujícího automatizovaného systému sběru a přenosu potřebných informací 
z jednotlivých vodárenských technologických procesů a jejich prezentaci do 
manažerského informačního systému. Výstupy z navrženého informačního systému je 
možno využívat i pro potřeby krizových orgánů státní správy. 
Následně bylo v disertační práci provedeno hodnocení přínosů navržených postupů 
řízení v oblasti společenských, bezpečnostních a ekonomických přínosů a navržen 
způsob, jak tento přínos hodnotit v reálných podmínkách vodárenské společnosti.  
Navržené postupy organizačního řízení, návrhy technického řízení a způsoby 
organizace zvládání mimořádných situací při provozování vodárenských systémů, 
uvedené v disertační práci, mohou být aplikovány ve všech vodárenských 
společnostech, a to nejenom v České republice. Tato problematika byla autorem 
disertační práce přednášena na mezinárodních konferencích a publikována 
v odborných časopisech. Výstupy zkoumání byly také otištěny v časopise Journal of 
the Polish Mineral Engineering Society načítaném databází SCOPUS. 
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