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Diplomová práce Bc. Lindy Vašatové se zabývá velmi aktuálním problémem, kterým je 
zásobování pitnou vodou a riziky spojenými s přerušením její dodávky spotřebitelům. Přístup 
k pitné vodě je obyvatelstvem již desítky let pokládán za samozřejmost, nicméně výpadky 
v dodávkách pitné vody v posledních létech v  Praze a jejich medializace jsou příčinou 
velkého zájmu obyvatel. Rizika technické poruchy jsou veřejností chápána, rizika 
teroristického napadení jsou místy démonizována, ale jejich kvantifikace a správně 
formulované závěry pro bezpečnost nezbytná. Aktuálnost řešené problematiky podtrhuje 
fakt, že narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu je událostí, která se svým možným 
rozsahem a svými dopady řadí mezi 23 situací v České republice, kde hrozí nebezpečí 
vzniku krizové situace. Ztráta této životně důležité podmínky, byť jen částečně, může mít 
fatální dopady. 

K řešení této velmi aktuální problematiky autorka důsledně staví na výzkumných pracích 
prováděných v Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství Dopravní fakulty ČVUT, 
zaměřených do oblasti bezpečnosti složitých technologických celků, které jsou exaktně 
aplikovány do oblasti analýzy rizik provozu sítí pro dodávky pitné vody. Diplomová práce 
vychází ze současného poznání a zkušeností nezbytných pro bezpečný provoz složitých 
technologických celků, do kterých rozsáhlé vodovodní sítě bezpochyby patří a v souladu s 
aspekty, které sleduje OSN, EU a většina vyspělých států. Autorka definuje teoretické 
modely použité ve svých rozborech. Použité modely, základní pojmy i zkratky  jsou přesně 
definovány, literární odkazy jsou úplné a systematicky seřazené. 
 
Pro řešení problému přerušení dodávky pitné vody z důvodu poruchy na vodovodním řadu a 
úmyslné kontaminace zdroje pitné vody aplikuje autorka analýzu „Co se stane, když“. Z 
výsledků této analýzy je patrné, že systém dodávky vody i přes mnohonásobnou ochranu a 
velkou bezpečnost může selhat a vodní zdroje a veřejné vodovody budou vždy v ohnisku 
zájmu teroristických útoků. Konkrétní analýzy selhání dodávek pitné vody jsou řešeny pro 
oblast obcí s rozšířenou působností Rakovník, Kladno, Slaný, Kralupy nad Vltavou, 
Neratovice a Mělník. Práce přesně popisuje charakteristiku místní kritické infrastruktury 
dodávek pitné vody, topologie sítě, důležité vodní zdroje a zpracování vody a geografické 
vlastnosti  posuzovaného území. 
 
V části práce popisující data jsou popsány případové studie nehod spojených s dodávkou 
pitné vody vybraných havarijních událostí, jmenovitě kontaminace vody v Praze – Dejvicích, 
výskyt toxických látek v blízkosti vodní nádrže Klíčava a jedna z mnoha havárií vodního 
potrubí v Praze. Veškeré možné jevy, které mohou svým výskytem poškodit či narušit 
systém dodávek pitné vody, jsou přesně definovány a utříděny za pomoci metody Rybí kosti. 
Diagram obsahuje jak jevy a události, které se běžně projevují, tak potenciální ohrožení, 
která by mohla nastat. Práce obsahuje i několik tabulek a histogramů, které vychází 
z databáze provozních jevů vodovodní sítě. Jde o vybrání, uspořádání a zpracování dat o 
událostech na vybraném území popisující množství vyrobené pitné vody pro jednotlivé obce 
s rozšířenou působností v různých letech, počty nehod rozdělené podle roku a území obce s 
rozšířenou působností, a s tím spojené ztráty pitné vody rozdělené stejně jako předchozí 
sledované charakteristiky. 
 
Z analýzy rizik pro dopady specifické pohromy autorka správně vyvozuje, že v případě 
kontaminace vodního zdroje bude postiženo celé popsané území. Z výsledků provedené 



analýzy pro dopady kritické pohromy je patrné, že v případě přerušení hlavního vodovodního 
řadu nebude stačit zásobování pouze jedním zdrojem vody. Autorka diplomové práce 
dokazuje, že pokud dojde k přerušení zdroje vody v oblasti Mělnické Vrutice, nebude vodní 
zdroj Klíčava absolutně schopen pokrýt postižené území. U obou těchto případů by bylo 
nutné použít jako náhradní zdroj zásobování nejen vodu balenou a cisterny, ale i zajistit 
dodávku pitné vody z vodní nádrže Želivka přivaděčem z hlavního města Prahy. Z 
provedené analýzy dále vyplývá, že pokud nebudou jednotlivé kraje a celá republika 
dostatečně připraveny i na pohromy s tak katastrofálními dopady, které jsou právě ve 
zmíněné analýze vyobrazeny, může opravdu dojít k nenapravitelným celospolečenským 
škodám. 
 
Autorka z provedených analýz správně vyvozuje, že pro zvýšení bezpečnosti a odolnosti 
proti vnějším i vnitřním vlivům vodovodního potrubí by měla být provedena rozsáhlá 
rekonstrukce celé sítě. Měly by být zváženy okolní a klimatické podmínky a dle této úvahy by 
v případě potřeby měl být vyměněn materiál trubek za odolnější. Celá síť by měla být 
zařízena tak, aby v případě jakékoliv poruchy, bylo možné čerpat do postiženého místa vodu 
odjinud tak, aby se případný defekt neprojevil jako dlouhodobé a závažné přerušení dodávek 
pitné vody obyvatelům. Zajímavým doplňkem této práce, mimo rozsah zadání by byl rozbor 
finanční náročnosti těchto úprav ve vazbě na harmonogram takové rekonstrukce a porovnání 
s finančními náklady spojenými s odstraněním následků nehody současného systému.  
  
Diplomová práce splnila ve všech bodech zadání. Staví a rozvíjí rizika spojená se 
selháním dodávek pitné vody na základě ověřených teoretických modelů. Pro vlastní analýzu 
používá data, které byla shromážděná pro oblast obcí s rozšířenou působností Rakovník, 
Kladno, Slaný, Kralupy nad Vltavou, Neratovice a Mělník.  Autorka na základě popsaných 
metod a použitých dat vybrala dva scénáře porušení dodávek pitné vody ve zvolené oblasti 
Středočeského kraje. Rozbor je proveden pečlivě  a přesné závěry jsou cenné a použitelné 
pro praktická řešení krizových stavů. Práce je sestavena přehledně, metodicky a logicky 
správně, komplexně řeší celospolečensky mimořádně důležitou problematiku, tj. plně splňuje  
legislativní nároky, a proto hodnotím diplomovou práci stupněm A - výborně. 
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