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Řešíte problém týkající se vodního hospodářství? Obraťte se na společnost DHI. Nezáleží na tom, zda se 

problematika, ve které se pohybujete, týká oblastí ochrany před povodněmi, kvality vody nebo zásobování 

vodou či čištění odpadních vod.  

Žijeme vodou a všechny obory vodního hospodářství jsou nám stejně blízké. Znalosti DHI se zakládají 

na padesáti letech výzkumu a na praktických zkušenostech s řešením problémů ve více než 140 zemích 

světa.  

Své znalosti se snažíme využít ve prospěch klientů a partnerů po celém světě prostřednictvím 

odborníků v našich místních pobočkách. K tomu využíváme kromě jiného i celou paletu vlastních 

softwarových prostředků, které jsme pro řešení specifických problémů pro sebe i své klienty vytvořili - 

MIKE by DHI.  

Ať už tedy potřebujete hospodařit s vodou, zlepšovat její kvalitu, vyhodnotit vliv povodní či sucha, nebo 

spravovat vodní tok, řešit odvodnění obcí a zásobování pitnou vodou, jsme tu pro vás. Naše znalosti spolu 

s odborností našich expertů a využitím našich technologií představují klíč ke správnému řešení. 

PROFIL SPOLEČNOSTI DHI  

THE EXPERT IN 

WATER ENVIRONMENTS 

NAŠE ŘEŠENÍ OBSAHUJÍ 

 Konzultační služby 

 Pokročilé nástroje pro hydrologické a hydraulické modely 

– MIKE by DHI 

 Systémy pro podporu rozhodování „na míru“ 

– MIKE CUSTOMISED by DHI  

 Program globálního vzdělávání 

– THE ACADEMY by DHI 

NABÍZÍME ODBORNÉ ZNALOSTI V TĚCHTO 

OBLASTECH 

 Zásobování pitnou vodou 

 Městského odvodnění 

 Ochrany před povodněmi 

 Plánování v oblasti vod 

 Hydrauliky a hydrologie 

 Modelování jakosti vody 

 Podzemních a důlních vod 

 Monitoringu vod 



DHI a.s. POBOČKY SPOLEČNOSTI DHI  

Austrálie  

Brazílie  

Brunej  

Bulharsko  

Česká republika  

Čína 

Dánsko (hlavní sídlo) 

Francie  

Indie 

Indonésie  

Itálie 

Jihoafrická republika 

Kanada 

Maďarsko  

Malajsie 

Německo 

Norsko  

Nový Zéland 

Peru 

Polsko  

Rakousku 

Rumunsko  

Singapur 

Slovenská republika  

Spojené arabské 

emiráty  

Španělsko  

Švédsko 

Turecko 

USA  

Velká Británie  

Vietnam 

Na Vrších 1490/5  

100 00 Praha 10, 

Czech Republic   

 

+420 267 227 111  Telephone 

+420 271 736 912  Telefax 

 

Kontakt: office@dhi.cz  

Další informace: www.dhi.cz / www.dhigroup.com  
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PROFIL SPOLEČNOSTI DHI  

NAŠI LIDÉ PROHLUBUJÍ SVÉ ZNALOSTI A PŘEDÁVAJÍ JE PO CELÉM SVĚTĚ  

Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci (80 % s magisterským, inženýrským nebo doktorským titulem) neustále rozšiřují a prohlubují 

svoje znalosti ve vodních hospodářství. Globální síť poboček poskytuje přístup k těmto znalostem po celém světě. Naše řešení 

proto vždy berou ohledy na místní podmínky. 
 

NAŠI KLIENTI, NAŠI PARTNEŘI  

Realizujeme projekty v těsné spolupráci s našimi klienty. Zaměřujeme se na jejich specifické potřeby. Jsme důvěryhodnými 

poradci, protože klademe velký důraz na profesionální čest. Máme pestrou škálu klientů v celém spektru vodního hospodářství:  

 orgány veřejné správy a vládní organizace 

 průmyslové sektory, například přístavy, společnosti v oblasti vodohospodářských služeb, energetiky, infrastruktury a přepravy   

 odborné techniky a dodavatele 

ZAJIŠTĚNÍ ŠPIČKOVÉ KVALITY  

Nejvyšší kvalita služeb klientům je 

zaručena systémem řízení kvality pro 

veškeré prováděné činnosti.   

Systém řízení je certifikován  v souladu s 

mezinárodním standardem pro řízení 

kvality - ISO9001.  

SPOLUPRACUJEME SE ŠPIČKAMI V OBORU 

VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  

Firmy v oboru uznávají naši odbornost, znalosti 

a důvěryhodnost. Jsme hrdí na své partnerství 

s nejvýznamnějšími společnostmi ve světě vody. 

MONITORING 

Zastoupení firem pro Českou republiku, Slovensko a 

Bulharsko 


