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Cíl práce:
Cílem bakalářské práce je posouzení rizik vyplývajících z přerušení dodávky pitné vody pro průmyslovou
zónu Hrabová v provozní a požární oblasti v závislosti na vzniku mimořádné události na vodovodním
zařízení pro veřejnou potřebu v Ostravě, technicko-technologickému uspořádání vnitřních vodovodů zóny a
jejich odběrných míst.

Charakteristika práce:
V rámci bakalářské práce budou posouzena základní rizika, která mohou vzniknout průmyslové zóně jako
celku nebo u jednotlivých subjektů v oblasti požární bezpečnosti, omezení nebo přerušení výroby v
důsledku nedostatku vody v distribuční síti vodovodů pro veřejnou potřebu, které jsou jediným zdrojem její
dodávky. Pro posouzení bude použita metodika analýzy zranitelnosti, která je výstupem výzkumného
projektu VD20062008 A04 MV ČR.  Současně budou posouzeny vzájemné závislosti jednotlivých činností
v oblasti výroby a distribuce vod, její akumulace, způsobech monitorování vnímání rizika, jeho promítnutí
do sestavení krizových managementů a výcviku zaměstnanců pro zvládání mimořádných událostí.
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