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ÚVOD 

 

 

Konference „Krizový management 2010“ byla již desátým ročníkem této akce. Ve dnech 

13. a 14. května 2010 ji tradičně pořádala Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice 

spolu s Institutem ochrany obyvatelstva MV GŘ HZS ČR, Lázně Bohdaneč a Generálním 

ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, Praha.  Záštitu nad jednáním převzal v roce 

2010 náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzové plánování 

brigádní generál Ing. Miloš Svoboda.  

 

Konference byla koncipována jako setkání pracovníků teoretické, akademické a praktické 

sféry, zaměřené na interakci teorie a praxe.  

 

Ústředním tématem byla problematika vyhodnocování rizik. Konference zahrnovala čtyři 

bloky. První blok byl zaměřen na teoretické a praktické souvislosti vyhodnocování rizik při 

mimořádných událostech. Zaujalo vystoupení náměstka policejního prezidenta Policie ČR 

plk. Mgr. Ing. Ivana Bílka, který referoval o činnosti Policie ČR v IZS. Druhý blok se zabýval 

vybranými problémy a představením dosažených pokroků ve vyhodnocování rizik v HZS 

Moravskoslezského kraje s využitím technologie GIS. Druhý den pokračovala konference 

dvěma bloky na téma praxe vyhodnocování rizik v jihočeském a Pardubickém kraji a ve 

Zdravotnické záchranné službě. Představeny byly nestandardní technologie hašení požárů. 

Poslední blok byl věnován povodňovým rizikům. Hlavním smyslem setkání bylo předání 

nových teoretických i praktických poznatků se zaměřením na praktické aplikace.  

 

Domníváme se, že konference naplnila nejen své odborné poslání, ale přispěla rovněž 

k nezbytným odborným kontaktům a spolupráci. Naším cílem bude obdobné setkání praktiků 

a teoretiků krizového managementu uspořádat i v příštím roce. 

 

 

 

 

Za organizátory 

 

           doc. Ing. Josef Janošec, CSc.                       doc. Ing. Radim Roudný, CSc. 

          Institut ochrany obyvatelstva                               Fakulta ekonomicko-správní 

    MV GŘ HZS ČR Lázně Bohdaneč                                    Univerzita Pardubice 
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BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT A ZNEUŽITÍ INFORMACÍ 

Vilém Adamec, Věra Kosová 

Abstrakt: Praxe často přináší otázku, jak postupovat při ochraně informací v rámci 

bezpečnostního managementu. Často je tato otázka převedena na dotaz, jak využít institutu 

zvláštních skutečností k ochraně výsledků řešení bezpečnostních úloh? Stať shrnuje některé 

právní a organizační souvislosti s tím spojené. 

Klíčová slova: Bezpečnostní management, krizový management, ochrana informací, zvláštní 

skutečnost 

1. Všeobecně 

Orgánům veřejné správy, resp. orgánům krizového řízení, je zákonem o integrovaném 

záchranném systému, resp. zákonem krizovém řízení
1
 uloženo za povinnost, aby: 

- vedly přehled možných zdrojů rizik,  

- prováděly analýzy ohrožení, 

- odstraňovaly v rámci prevence nedostatky, které by mohly vést ke vzniku 

mimořádné události,  

- rozhodovaly o činnostech ke zmírnění následků,  

- rozhodovaly o činnostech k řešení mimořádných situací,  

- organizovaly okamžité opravy nezbytných veřejných zařízení pro přežití 

obyvatelstva a k zajištění funkčnosti veřejné správy,  

- vytvářely podmínky pro nouzovou komunikaci ve vztahu k jiným správním 

úřadům, obcím, právnickým a fyzickým osobám. 

Tyto aktivity nutno vnímat v procesních souvislostech.
2
 Pak lze připustit, že uvedené 

povinnosti naplňují znaky bezpečnostního managementu. V těchto souvislostech nutno rovněž 

přistupovat v předmětné oblasti k ochraně informací.  

Informaci rozumíme jakýkoliv obsah nebo jeho část, v jakékoliv podobě, zaznamenaný na 

jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v 

elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
3
 

Informace, která by v případě zneužití mohla vést k ohrožení 

- života, zdraví, majetku, životního prostředí
4
 nebo 

- podnikatelského zájmu právnické osoby  

se označuje jako zvláštní skutečnost.
5
  

                                                 
1
 § 6 zákona č. 239/2000 Sb. a § 9 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb. 

2
 Např. § 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. 

3
 § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.  

4
 Přijměme pro zpřehlednění tohoto textu ujednání, že slovní spojení „ohrožení života, zdraví, majetku a 

životního prostředí“ může být nahrazeno slovním spojením „ohrožení území“. 
5
 § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. 
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Tato definice poměrně jasně vyjadřuje, co může být zneužitím informace ohroženo. 

Zneužití informace pak lze v obecné rovině vnímat jako takové její užití, které může vést 

nebo povede k poškození někoho nebo  něčeho.
6
  

Posouzení toho, zda konkrétní informaci nutno označit jako zvláštní skutečnost, je 

ponecháno na původci informace.  

2. Zneužití informace  

Možnost zneužití konkrétní informace je spojena s konkrétním obsahem informace a tím, 

že zneužitím má být zpravidla dosaženo maximální možné újmy na chráněných zájmech. 

Zkušenosti ukazují, že s cílem zneužití informací mohou být vyhledávány např. následující 

údaje: 

 

Obsah informace Možné scénáře zneužití 

Analýza rizik v území - přímé vyvolaní mimořádné události 

- využití nastalé mimořádné události ke 

spuštění domino-efektu 

- šíření poplašné zprávy 

Opatření ke zmírnění dopadu mimořádné 

události v území 
- narušení procesu záchranných a 

likvidačních prácí 

- narušení poskytování následné pomoci 

Opatření k aktivaci bezpečnostních orgánů a 

složek 
- narušení akceschopnosti bezpečnostních 

orgánů a složek 

Opatření ochrany kritické infrastruktury - narušení funkčnosti kritické infrastruktury 

 

V těchto souvislostech má zřejmě smysl zabývat se stanovením míry zneužití informace. 

Tu je možné vyjádřit ve tvaru (1).  

 

 MZ = PZ  * UZ  (1) 

   

kde: MZ = míra zneužití  

 PZ =  pravděpodobnost zneužití  

 UZ = újma způsobená zneužitím  

 

Problémem při stanovení míry zneužití je samozřejmě vyčíslení jednotlivých koeficientů. 

Při stanovení velikosti koeficientu PZ se bez expertního odhadu neobejdeme. Statistické 

podklady v současnosti nelze využít, protože prakticky neexistují. Stanovení újmy způsobené 

zneužitím informace může mít v obecné rovině následující východiska. 

1.1.    Informace vedoucí k ohrožení území 

Při stanovení výše újmy můžeme vyjít z toho, že pro vyhlášení stavu nebezpečí
7
 musí být 

splněny dvě podmínky, a to, že: 

- intenzita ohrožení území nedosahuje značného rozsahu
8
 a 

- ohrožení není možné odvrátit běžnou činností správních úřadů a složek IZS. 

                                                 
6
 Význam termínu „zneužití“ - http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php 

7
 § 3 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb. 

8
 Čl. 5 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. 
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Lze dovodit, že nedosahuje-li intenzita ohrožení značného rozsahu, pak je plošně postiženo 

maximálně území celého kraje. To v zásadě představuje rovněž mezní stav pro hodnocení 

výše újmy.  

To lze rovněž vyložit tak, že veškeré informace, které se týkají zejména toho, že 

v souvislosti s řešením následků mimořádné události se plánuje vyhlášení stavu nebezpečí, by 

měly být předmětem ochrany. Mohou to být jak výsledky analýzy konkrétních krizových rizik 

pro konkrétní území, tak i o informace o podrobnostech konkrétních krizových opatření, 

jejichž přijetí se plánuje. V souvislosti s přijímanými opatřeními totiž nelze vyloučit úmysl 

jejich nasazení zmařit a tím dotčené území poškodit. 

Mezním stavem je také to, že nastalé ohrožení není možné odvrátit běžnou činností 

správních úřadů a složek IZS.  

V praxi to znamená stanovit ty případy v činnosti úřadů a složek IZS, které povedou 

k vyčerpání možností jejich běžné činnosti. To může nastat v zásadě z nedostatku zdrojů nebo 

z nedostatku kompetencí.  

Pro IZS můžeme za onen moment považovat vyhlášení zvláštního stupně poplachu. 

Zvláštní stupeň poplachu
9
 je vyhlašován v případě, že 

- mimořádná událost ohrožuje více jak 1000 osob,  

- celé obce nebo  

- plochy území nad 1 km2, 

- záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky IZS včetně sil a 

prostředků z jiných krajů, popřípadě i ze zahraničí, 

- společný zásah složek vyžaduje koordinaci orgánem veřejné správy. 

Komplikace způsobuje deklarování vymezení toho, že nastalé ohrožení není možné 

odvrátit běžnou činností správních úřadů. Zde lze např. vyjít z ustanovení vodního zákona, 

který stanoví, že při vyhlášení krizového stavu, přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, 

který krizový stav vyhlásil.
10

 V ostatních případech  bude zřejmě potřebné posuzovat situaci 

individuálně.  

1.2. Informací vedoucí k ohrožení podnikatelského zájmu právnické osoby  

Problematiku ohrožení podnikatelského zájmu nutno vnímat především s vazbou na 

oprávnění hasičského záchranného sboru kraje vyžadovat, shromažďovat a evidovat zákonem 

stanovené údaje.
11 

Např. údaje o kapacitách zdravotnických zařízení, výrobních možnostech, 

produktovodech a další. 

Ohrožení podnikatelského zájmu může nastat i v souvislosti s narušením akceschopnosti 

vymezené v plánu krizové připravenosti
12

 právnické osoby, která je vyzvána k plnění 

krizových opatření.   

Ve výše uvedených souvislostech by mohlo zřejmě platit následující. Pokud není 

informace o jednotlivém podnikajícím subjektu přímo chráněna jako obchodní tajemství
13

, tak 

                                                 
9
 § 24 vyhlášky č. 328/2001 Sb.  

10
 § 77 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb. 

11
 § 15 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb. 

12
 § 29 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb. 

13
 § 17 zákona č. 513/1991 Sb. 
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v rámci nastolení důvěry mezi podnikatelem a veřejnou správou by měla být chráněna jako 

zvláštní skutečnost, zejména když bude dále doplněna.
14 

 

Totéž lze samozřejmě přijmout tehdy, když jednotlivé informace sice samy o sobě nejsou 

nikterak citlivé, ale poté, co jsou shromážděny a prezentovány ve formě sestav a vzájemně 

provázány, mohou vytvořit skutečnosti zneužitelné např. k teroristickému útoku, k rozpoutání 

negativní reakce v médiích, případně k vyvolání paniky mezi obyvatelstvem. 

3. Možný postup při rozhodování o zvláštní skutečnosti 

Rozhodování původce informace o tom, zda je potřeba informaci ochránit jako zvláštní 

skutečnost, či nikoliv, by mělo mít svá pravidla. Původce informace by měl v zásadě hledat 

odpovědi na to, zda zneužitím informace může dojít k ohrožení zákonem stanovených  

podmínek.
15

  Tyto podmínky jsou v předkládaném návrhu pojaty jako kriteria pro hodnocení. 

Samotný proces rozhodování probíhá v několika úrovních a je znázorněn vývojovým 

diagramem – viz obr. č. 1.  

Použité zkratky uvedené v jednotlivých krocích vývojového diagramu jsou zřejmé 

z připojené legendy. 

 

                                                 
14

 § 29 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb. 
15

 Život, zdraví, majetek, životní prostředí nebo podnikatelský záměr 
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Obr. č. 1 – Postup při rozhodování o zvláštní skutečnosti 

 

Legenda: 

Označení v diagramu Kriterium  Kontrolní seznam 

ŽIVOT ? Ohrožení života CHECK ŽIVOT 

ZDRAVÍ ? Ohrožení zdraví CHECK ZDRAVÍ 

MAJETEK ? Ohrožení majetku CHECK MAJETEK 

ŽIV.PROSTŘEDÍ ? Ohrožení životního prostředí CHECK ŽIV.PROSTŘEDÍ 

POD. ZÁMĚR ? Ohrožení  podnikatelského záměru CHECK POD. ZÁMĚR 

 

Jednotlivé zákonné požadavky jsou v rozhodovacím procesu posuzovány s využitím 

kontrolních seznamů. Ty jsou sestaveny tak, aby bylo možné získat pokud možno 

jednoznačnou odpověď, zda se jedná o zvláštní skutečnost nebo nejedná. Vhodný režim 

ochrany pak v sobě odráží požadavky odpovídající posuzované úrovni. 

Omezený rozsah tohoto příspěvku bohužel neumožňuje zveřejnění existujících kontrolních 

seznamů.  
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4. Závěr 

Text upozorňuje na základní problémy spojené s  využitím institutu zvláštních skutečností. 

A to zejména z pohledu toho, jak usnadnit rozhodnutí o tom, že tento institut bude aplikován. 

V této souvislosti si autoři plně uvědomují to, že stávající právní úprava v předmětné oblasti 

není úplná a vyžaduje další precizace. Prezentace příslušných úprav však přesahuje rámec 

tohoto textu.  

Prezentovaný text nemá ambici popsat předmětnou problematiku vyčerpávajícím 

způsobem. Autoři jej považuji za námět k diskusi nad signalizovanými problémy. 
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KVANTITATIVNÍ ANALÝZA SOCIOGENNÍCH 

MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ NA TERITORIU ČESKÉ 

REPUBLIKY 

Lenka Burdová, Oldřich Krulík 

Abstrakt: Autoři na půdě Policejní akademie České republiky v Praze dlouhodobě věnují 

problematice predikce a analýzy kontextu vzniku sociogenních mimořádných událostí. 

Čtenářům nyní předkládají pilotní kvantitativní analýzu sociogenních mimořádných událostí, 

jejichž výskyt byl na území České republiky předpokládán či potvrzen v roce 2008. Jejich 

analýza se opírá o periodicky připravované „Přehledy o akcích v České republice“ z dílny 

Policejního prezídia České republiky, respektive o dosavadní výstupy odboru bezpečnostní 

politiky Ministerstva vnitra. Z těchto podkladů se autoři snaží vysledovat určité pravidelnosti 

či trendy týkající se sociogenních mimořádných událostí (jejich četnost, rozložení v rámci 

jednotlivých krajů státu, jejich výskyt v průběhu roku, respektive v rámci jednotlivých dní 

v týdnu). Autoři předpokládají dopracování této analýzy v horizontu let 2006-2010. Existuje 

předpoklad využití těchto zjištění v rámci relevantních bezpečnostních sborů, ústředních 

orgánů státní správy, respektive ze strany regionální a místní samosprávy. 

Klíčová slova:  četnost výskytu, indikátor, kvantitativní anaýza, prediktor, sociogenní 

mimořádná událost.  

1. Teoreticko-metodologická východiska 

V návaznosti na příspěvek
1
 publikovaný ve sborníku vydanému k příležitosti konání 14. 

mezinárodní vědecké konference v Žilině ve dnech 27. - 28. května 2009 se autoři zabývají: 

 vytipováním jednotlivých kategorií sociogenních mimořádných událostí, které by bylo 

vhodné z pohledu bezpečnostní vědy dále rozpracovat; 

 identifikací indikátorů (varovných signálů, předzvěstí), které vznik dané sociogenní 

mimořádné události v dostatečném časovém předstihu predikují. 

Základem pro toto úsilí je kvantitativní analýza podkladů o reálném výskytu sociogenních 

mimořádných událostí na území České republiky v letech 2006-2010. Jedná se přitom o 

syntézu existujících podkladů, vytvářených v rámci Policie České republiky (Policejního 

prezidia České republiky) a Ministerstva vnitra (Situační centrum v rámci odboru 

bezepčnostní politiky)
2
.  

Autoři zde vychází z kritérií, která podle jejich názoru, diferencují a vydělují specifickou 

kategorii sociogenních mimořádných událostí z obecné množiny mimořádných událostí, tak 

jak jsou definovány platným právem a chápány odbornou veřejností. 

Pro potřeby této analýzy a dalšího rozpracování této problematiky nebude určujícím 

kritériem a rámcem řešení problému dispozice či potenciál těchto sociogenních mimořádných 

                                                 
1 ŠUGÁR, J., BURDOVÁ, L., ŠESTÁK, B. Bezpečnostní management a negativní sociální jevy velké intenzity. In Riešenie 

krízových situácií v špecifickom prostředí. Zborník príspevkov z 14. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Žilina: 

ŽU v EDIS, 2009, s. 641. ISBN 978-80-554-0015-0. 
2 Tzv. týdenní „Přehled o akcích v České republice“ a další návazné svodné materiály sumarizující určité trendy v oblasti 

extremismu, diváckého násilí či jiných sledovaných fenoménů. 

Bezpečnostní hrozby <http://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnost-a-prevence-bezpecnostni-hrozby.aspx>. 
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událostí vyvolat situaci, k jejímuž zvládnutí bude zapotřebí vyhlásit některý z právním řádem 

definovaných krizových stavů, neboť při respektování tohoto kriteria by se jednalo o diskusi 

ryze teoretickou vzhledem k faktu, že v minulosti, opomineme-li období války, zatím nebyla 

sociogenní mimořádná událost příčinou vyhlášení krizového stavu. Autoři tedy 

rozpracovávají tuto oblast s vědomím, že se jedná o problematiku, která by měla být primárně 

v preventivní rovině řešena odpovědnými orgány veřejné správy (aplikace opatření, která 

snižují četnost výskytu takovýchto mimořádných událostí nebo eliminují jejich dopady na 

chráněné zájmy), které však nejsou orgány krizového řízení nebo zde nebudou vystupovat 

jako orgány krizového řízení, neboť tyto události nedosahují takové intenzity a takových 

rozměrů, aby bylo nutné vyhlásit krizový stav a řešit je v krizovém režimu státu.  Přesto autoři 

považují za důležité se těmito jevy (ač zpravidla lokálního charakteru a zvládnutelnými 

místně příslušnými výkonnými orgány), zabývat, neboť mohou být předstupněm vyvolání 

závažnějších situací, relevantních pro krizové řízení. Analýzou identifikované sociogenní 

mimořádné události by pak bylo vhodné dále rozpracovat z pohledu jejich příčin a podmínek, 

které jejich vznik umožňují či usnadňují, indikátorů a prediktorů, na jejichž základě bychom 

dokázali blížící se sociogenní mimořádnou událost včasně rozpoznat. 

2. Sociogenní mimořádná událost a její kriteria 

Sociogenní mimořádná událost představuje nenadálou (i když při včasném rozpoznání a 

identifikaci jejích indikátorů predikovatelnou), částečně nebo zcela neovládanou (avšak 

odpovědné orgány se ji snaží dostat pod svou kontrolu), časově a prostorově ohraničenou 

sociální událost, která vznikla v důsledku narušení sociálních vztahů mezi sociálními 

skupinami navzájem nebo mezi sociálními skupinami a státní nebo veřejnou sférou.  

Narušení sociálních vztahů, v nichž jsou vyjádřeny vazby mezi sociálními subjekty 

(nadindividuálními sociálními celky), má často povahu konfliktu, tzn., že se konkrétní 

sociální skupina (nebo skupiny) snaží prosadit a dosáhnout uspokojení vlastních potřeb na 

úkor jiného sociálního subjektu.  

Vycházíme-li z abstraktní množiny mimořádných událostí, je zřejmé, že ty sociogenní 

budou tvořit její významnou podmnožinu. Vymezení pojmu sociogenní mimořádná událost 

by přitom nebylo zcela správné a přesné interpretovat pouze v intencích „mimořádné 

události“ tak, jak ji charakterizuje zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému
3
. 

Mimořádnou událostí jsou podle názoru autorů i jiné mimořádné situace, které sice 

nevyžadují provedení záchranných a likvidačních prací ve smyslu § 2 písm. b), c) zákona o 

integrovaném záchranném systému, ale potenciálně či reálně ohrožují společností chráněné 

hodnoty a zájmy a vyžadují určitou regulaci orgány státní správy a jejich výkonnými 

složkami, popř. orgány územní samosprávy, přičemž je zde určitá reálná možnost manifestace 

zpravidla násilných projevů.  

Z  naznačeného vymezení pojmu vyplývá, že sociogenní mimořádná událost by měla 

naplňovat následující kriteria: 

 Mimořádná událost vzniká v sociální sféře, ve společnosti. Je tedy nutné vyloučit 

mimořádné události, jejichž příčiny tkví v technologických či biogenních procesech, i 

když jejich (sekundární, následné) účinky na společnost nelze popřít. Dochází 

k narušení vztahů mezi sociálními subjekty, např. mezi skupinami osob vyznávajícími 

různé náboženství nebo ideologii, mezi příslušníky různých etnik apod. Mohou to být 

                                                 
3 § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. „Mimořádnou 

událostí je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, 

zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.“  
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tedy jen ty mimořádné události, které jsou bezprostředně vyvolány úmyslným 

působením člověka. 

 Narušení vztahů je třeba manifestovat jako konflikt (jedna strana konfliktu se 

dopouští úmyslně jednání, které ohrožuje nebo poškozuje zájmy druhé strany 

konfliktu nebo veřejný zájem). 

 V důsledku jednání sociálních subjektů dochází k plošnému ohrožení chráněných 

zájmů (životů, zdraví, majetkových hodnot apod.), případně již ke vzniku škod. 

 Důležitý je také předpokládaný rozsah, jenž odděluje událost, která je sice sociogenní, 

ale týká se pouze jednotlivce či skupiny osob (např. násilí proti jednotlivci) a událost, 

kterou lze z hlediska svého minimálně lokálního rozsahu a dopadů, jenž toto lokální 

vymezení přesahují, označit jako sociogenní mimořádnou událost. Sociogenní 

mimořádná událost tedy ohrožuje, či poškozuje zájmy celé společnosti, státu, 

regionu, lokality, nikoli izolovaně konkrétního jednotlivce. Přitom i v případech 

lokálních dopadů se však jedná o chráněné zájmy a hodnoty k nimž se hlásí společnost 

minimálně v národním rámci jako celek, případně o hodnoty a zájmy, které jsou 

prioritní i v nadnárodním významu (např. tzv. tvrdé jádro práv). 

 Důležitým kriteriem pro vymezení sociogenní mimořádné události je rovněž četnost 

(frekvence) výskytu tohoto jevu ve společnosti (tedy nebude sociogenní mimořádnou 

událostí jev, který se byť v jednotlivých lokalitách ve větším rozsahu vyskytuje, ale 

jeho výskyt je každodenní, běžný, např. vandalismus), protože za těchto okolností by 

se nejednalo o jev mimořádný, i když o mimořádnosti událostí, na něž se vztahuje 

zákon o integrovaném záchranném systému by se také dalo s úspěchem polemizovat. 

Kriterium mimořádnosti je tedy spíše naplněno existencí odchylky od „normálu“ (to 

co je v dané době, za daných podmínek a v dané společnosti považováno za 

„normální“, běžné). 

 Významnou roli v daném kontextu sehrává rovněž také nutnost vnějšího zásahu proti 

těmto negativním procesům ve společnosti. Sociogenní mimořádná událost tedy bude 

charakterizována i nutností plošného nasazení sil a prostředků bezpečnostních, popř. 

záchranných složek, zejména Policie České republiky, jejichž prostřednictvím lze 

dostat sociogenní mimořádnou událost pod kontrolu a eliminovat možné újmy na 

chráněných zájmech. 

Podle povahy konfliktu lze sociogenní mimořádné události rozdělit pracovně (předběžně) 

na incidenty: 

 náboženského charakteru (například snaha představitelů určitého náboženského směru 

co nejvíce ovlivňovat společenské dění); 

 sociálního charakteru (narušené vztahy mezi různými skupinami, např. zaměstnanci a 

zaměstnavateli, odbory a podnikateli apod.); 

 politického charakteru (politicky motivované násilí, např. terorismus, extremismus); 

 rasového či etnického charakteru (konflikty mezi příslušníky různých etnik nebo i 

uvnitř jednoho etnika); 

 ideologického charakteru (konflikt ideologií, kdy jedna ideologie je povyšována nad 

jiné a s využitím politické moci výrazně prosazována proti jiným ideologiím); 
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 hospodářského a ekonomického charakteru (odrážejí konflikty mezi různými 

hospodářskými odvětvími, kdy některé jsou preferované z jiných než ekonomických 

důvodů); 

 ekologického charakteru (konflikty v oblasti vztahů k životnímu prostředí, kdy 

ochrana životního prostředí je preferována před ekonomickými zájmy); 

 národního, mezinárodního případně meziblokového (jsou výrazem sociálních 

konfliktů mezi národy nebo seskupeními národů či států, například válka). 

3. Indikátory a prediktory sociogenních mimořádných událostí 

Genezi negativního sociálního jevu velké intenzity předchází vznik a přítomnost určitých 

sociálních faktorů (indikátorů) v sociálních vztazích, ze kterých lze dovodit, že v sociální 

realitě je určitý problém, který je vnímán jako příčina, podmínky nebo situace, které vznik 

sociogenní mimořádné události usnadňuje, podporuje a zároveň predikuje. Tento sociální 

problém se manifestuje tím, že konkrétní sociální systém začíná oproti optimálnímu stavu 

upravenému předpisy nebo dlouhodobě uznanému jako optimálnímu, vykazovat určité 

odchylky. Tyto odchylky však pro fungování sociálního systému zatím nepředstavují 

v podstatě žádné riziko nebo hrozbu a rovněž nezpůsobují žádnou újmu. Uvedení sociálního 

systému do optimálního stavu je řešeno standardními postupy místních orgánů veřejné správy. 

Dalším stupněm ve vývoji sociogenní mimořádné události je vznik konfliktu v sociálních 

vztazích, který ve fungování sociálního systému už představuje určitou obtíž a jeho uvedení 

do optimálního stavu vyžaduje zásah regionálních orgánů veřejné správy. V případě, že má 

konflikt masovější charakter a v jeho průběhu dojde k ohrožením na životě a zdraví účastníků 

konfliktu nebo dalších sociálních skupin, které se konfliktu neúčastní, přeroste sociální 

negativní jev v sociogenní mimořádnou událost. Obnovení původního stavu vyžaduje 

zapojení orgánů bezpečnostního managementu. Rozsah sociálního konfliktu je omezen 

většinou na jednu oblast nebo region. Pokud sociální konflikt zasáhne více regionů nebo 

oblastí společenského života, vývoj sociálního negativního jevu dosáhne stupně sociální 

katastrofy, chceme-li použít analogii s označením živelních pohrom velké intenzity a rozsahu, 

jejichž oběti lze počítat na desítky či stovky. I když tento termín příliš zaužívaný není a autoři 

k němu mají své výhrady, bylo by možné sociální katastrofu vymezit jako sociogenní 

mimořádnou událost, která je způsobena cílenou činností člověka nebo sociálních skupin a 

působí negativně proti určité části či celé lidské společnosti, přičemž intenzita těchto dopadů 

již ohrožuje společnost jako celek. Návrat do původního stavu bez použití záchranných a 

bezpečnostních složek není možný. 

4. Výsledky kvantitativní analýzy sociogenních mimořádných událostí na 

území České republiky: příklad pro rok 2008  

Pokud odhlédneme od teoretického rámce, jakým způsobem se na potenciální sociogenní 

mimořádné události připravují orgány moci veřejné a jejich výkonné složky? Základní 

preventivní přehledy v této oblasti jsou na základě operativní činnosti vytvářeny s týdenní 

frekvencí (s perspektivou možného doplnění). Přehledy pro potřeby Policie České republiky 

jsou strukturovány jak po dnech, tak po jednotlivých krajích. De facto jakékoli větší „srocení 

lidu“ v sobě obsahuje potenciál pro narušování veřejného pořádku. Z tohoto důvodu jsou 

„preventivně“ sledovány i apriori nezávadné akce, které by však mohly být narušeny 

provokatéry atd. 

Na základě aktuálních podkladů (se zaměřením na zkoumaný rok 2008, ke kterému se 

badatelům podařilo získat zatím nejvíce kompletních údajů) je možné sledované (potenciálně 

rizikové) akce ze strany Policie České republiky strukturovat do těchto podmnožin (které jsou 
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a budou podrobeny detailnější analýze s ohledem na rozložení akcí v průběhu roku, dnech 

týdnu či krajích České republiky): 

 akce krajní pravice („pochody“ a „koncerty“
4
); 

 akce krajní levice (většinou „pochody“ či „demonstrace“); 

 potenciál pro divácké násilí (zcela převažuje fotbal; hokejové a nově třeba futsalové 

akce jsou jako rizikové označovány v minimu případů). Rok 2008 byl v tomto ohledu 

posledním obdobím, kdy byli policisté na stadionech masově přítomni. Od ledna 2009 

se o pořádek na stadionu mají v rozhodující míře starat pořadatelé. Na tom nic nemění 

ani novela zákona o podpoře sportu z roku 2010
5
; 

 technoparty (s různou mírou organizovanosti a povolení); 

 další hudební produkce pod širým nebem (zpravidla letní festivaly na komerční bázi); 

 jiné akce (standardní vzpomínkové akce při různých výročích, odborově-sociálně 

motivované demonstrace, volební mítingy demokratických stran, motorkářské srazy, 

exhibiční akce atd.). 

Výsledkem kvantitativní analýzy mohou být konkrétní zjištění týkající se určitých lokalit 

či období. Určitá akce, nazývaná jako „oslava narozenin“, „vzpomínková akce“ či podobně 

pak může být s vysokou pravděpodobností některou z „tradičních“ akcí krajní pravice nebo 

levice.   

V této souvislosti je nicméně třeba dodat, že policejní statistiky však nejsou pro 

kvantitativní analýzu tohoto druhu ideální a to z několika důvodů: 

 zahrnují, jak již bylo řečeno, celou řadu akcí, které jsou samy o sobě nezávadné 

(hudební produkce bez politického podtextu, exhibiční akce atd. – viz níže); 

 naopak některé incidenty, které vzikly nečekaně, podchyceny nejsou (např. některé 

„spontánní“ demonstrace stoupenců krajní pravice) a je třeba je dohledávat zpětně, 

z tzv. svodných informací pro potřeby managerské úrovně bezpečnostních složek. 

Jedině zde se rovněž dozvíme, jak akce vlastně skončila. 

5. ZÁVĚR 

Z kvantitativní analýzy četnosti výskytu sociogenních mimořádných událostí vyplynulo, že 

Česká republika zatím naštěstí zůstává masovějšími nepokoji nedotčena. Pokud pomineme 

fenomén tzv. Street Parties, nedovolených technoparty, demonstrací souvisejících s tzv. 

antiglobalismem (Praha 2000) a některých případů diváckého násilí, zůstává většina 

„preventivně sledovaných“ akcí „pod rozlišovací schopností“ bezpečnostních složek či širší 

veřejnosti. 

Krajní pravice i levice se „naučila“ pořádat své akce většinou v rámci zákonných 

mantinelů. Případů masovějšího diváckého násilí není více než desítka (nebo několik málo 

desítek) do roka. Pořadatelé technoparty nebo motorkářských srazů již zjistili, že ani v České 

republice není možné takové akce pořádat při ignorování základních právních norem. 

Nestabilita politického prostředí, nepříznivý socioekonomický vývoj provázený finanční 

krizí a rostoucím zadlužováním, negativní změny v hodnotovém žebříčku společnosti, to vše 

                                                 
4 Naprostá většina akcí tohoto typu není určena pro veřejnost, a tím pádem zde mizí jeden z určujících znaků pro 

jednoznačnou specifikaci těchto akcí jako sociogenních mimořádných událostí. 
5 Novelizace zákona o podpoře sportu neznamená návrat Policie ČR na stadiony <http://www.mvcr.cz/clanek/novelizace-

zakona-o-podpore-sportu-neznamena-navrat-policie-cr-na-stadiony.aspx>. 

Vláda - proti násilí na stadionech <http://www.mvcr.cz/clanek/vlada-proti-nasili-na-stadionech.aspx>. 
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jsou faktory, které mohou společnost destabilizovat a stát se důvodem pro příklon 

k radikálnějším či extrémním řešením nahromaděných problémů. Výše popsané podmínky 

jsou pak živnou půdou pro extremisty, stávky, manifestace a jiné, v krajním případě i násilné, 

vyjadřování postojů na veřejnosti. Stejně tak, v případě prudkého zhoršení socioekonomické 

situace a životních podmínek v okolních státech, se Česká republika může lehce stát cílovou 

či transitní zemí pro osoby s cizí státní příslušností, čímž na našem území vyvstane potřeba 

řešit migrační přílivovou vlnu velkého rozsahu. Zmíněné sociogenní mimořádné události by 

bylo vhodné dále rozpracovat z pohledu jejich příčin, podmínek, které jejich vznik umožňují 

či usnadňují, indikátorů a prediktorů, na jejichž základě bychom dokázali blížící se sociogenní 

mimořádnou událost včasně rozpoznat. V hrubých rysech je toto pro potřeby krizového řízení 

realizováno v typových plánech „Narušování zákonnosti velkého rozsahu“ a „Migrační vlna 

velkého rozsahu“, nicméně vzhledem k sílícímu významu a potenciálu možných excesů by se 

autoři rádi dále podíleli na jejich rozpracování a specifikaci pro konkrétní varianty 

sociogenních mimořádných událostí. Pokud zvládneme vytipovat indikátory a predikátory, je 

možné aplikací preventivních opatření nejrůznějšího charakteru (zejména legislativní, resp. 

právní povahy) vytvořit určité bariéry, které riziko konání událostí, jež by se mohly 

manifestovat jako sociogenní mimořádná událost, zredukují (eliminují) na minimum (viz. 

shromažďovací právo, povinnost ohlásit, vyčlenění určitých prostranství, kde je možné takové 

akce pořádat atd.) Se zbytkovými riziky je potom možné poradit si různým způsobem, 

například „tolerovat“ je a monitorovat jejich průběh, ve snaze, aby při konání takových akcí 

nedošlo (jsou-li legální) k zásahům do práv a svobod zúčastněných i nezúčastněných stran. 
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ASPIRAČNÍ TENDENCE PŘI PRAKTICKÉ VÝUCE PŘEŽITÍ 

Jaroslav Dvorský, Miloš Fiala, David Vondrášek 

 

Abstrakt: Soudobou zátěž zvládáme pomocí technických vymožeností a naše úspěšnost je 

závislá na technické, počítačové zdatnosti. Získávaný obraz vlastních možností aktivně 

zasahovat a usměrňovat bezprostřední okolí je v tomto směru zprostředkovaný, nepřímý.  
 

V kontaktu s reálným ohrožením máme větší či menší tendenci vnímat tuto situaci zkresleně.  

Každá odchylka na obě strany od reálného vnímání ohrožení je při našem dalším rozhodování 

škodlivá a zavádějící. 

 

Předložená studie je zaměřena na zjišťování velikosti individuální odchylky aspiračních 

tendencí od objektivního expertního hodnocení výkonu účastníků v zátěžových situacích při 

praktické výuce přežití. 

 

Klíčová slova: zátěž, aspirace, přežití, ohrožení. 

 

1. Úvod 

Běžný život staví před každého jedince různé zátěže, se kterými se musí vyrovnat. 

V průběhu dne jsou zaujímány různé role, pro které je každý odlišně dispozičně vybaven. 

Tam, kde se jeden člověk pohybuje jako ryba ve vodě, jiný strádá. Tato dispoziční výbava 

předurčuje člověka být v určitých oblastech lidských činností úspěšným. Opakovaným 

působením stejného druhu zátěže se dostáváme do stejných nebo podobných situací, pro 

jejichž řešení si vytváříme osvědčené vzorce chování. Ty nám pak pomáhají zátěžovou situaci 

vyřešit s menší energetickou náročností. 

V průběhu let se tak vytváří určité postupy a algoritmy, které zakládají v lidském vědomí 

ostrůvky našich zkušeností. Ve velké většině lidského konání probíhá tento proces paralelně 

s civilizačním zázemím, kde převážně tato činnost probíhá. Vyskytují se však i jiné situace, 

kdy zaběhnuté vzorce lidského chování použít nelze. 

V intencích Patočkova třetího stupně pohybu, tj. „když se země zatřese“, mohou nastat 

situace, pro které jsou doposud osvojené postupy nepoužitelné. Civilizace nefunguje a člověk 

reaguje jinak. 

Současná výkonová společnost upřednostňuje mladé, sebevědomé a rychlé jedince, kteří se 

v množství různých informací rychle pohybují polem nástrah vpřed. Tak si to vynucuje 

současné prostředí peněz, které se stávají hlavním ukazatelem lidské výkonnosti. Postupující 

amerikanizace ve výchově českých dětí směřuje k vysokému sebevědomí a informační 

záplava zase podporuje lidskou povrchnost. 

Otázkou je, jak bude tento produkt soudobé výchovy fungovat v podmínkách, kdy úspěch 

závisí na jeho reálných možnostech, na odhadu situace v ohrožení, a to v podmínkách, kdy se 

nemůže spolehnout na civilizaci? 

2. Teoretická východiska 

Praktická východiska, která jsou popsána v úvodu, jsou dostatečně vysvětlena sociální 

psychologií. Ovlivnění dítěte při výchově sleduje pojem „kauzální atribuce“.  
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2.1. Kauzální atribuce  

Kauzální atribuce je sklon k často odlišnému připisování příčin vlastního chování a 

stejného chování jiných lidí (Kohoutek, R. 2009), tendence k nezřídka rozdílnému připisování 

příčin vlastního či cizího úspěchu a neúspěchu, sklon připisovat vlastnímu chování, úspěchu 

či neúspěchu jiné příčiny než stejnému chování u jiných lidí. 

Jiná koncepce vidí kauzální atribuci jako připisování příčin, založené na odrážení 

vlastností vnímané osoby osobou vnímající, a vnímající také vnímanému připisuje určité 

vlastnosti, sklony, pohnutky apod. Vychází z potřeby lidí orientovat se v prostředí tak, že vidí 

za tím, co druzí konají, jak se projevují, jakých výkonů dosahují apod. určité příčiny (Hartl, 

2000). 

 

Charakteristiky atribuování příčin jednání a výkonů osoby „A“ k osobě „B“ vedou mnohdy 

u osoby „B“ k tzv. kauzální autoatribuci, kdy si sám tento jedinec začne vykládat sama sebe, 

příčiny svých úspěchů, jak si je původně vykládal druhý, respektive, jak si myslí, že si je 

vykládal ten druhý. Některé atribuce (autoatribuce) mají účinek inhibiční, desaktivační, 

frustrující, stresový apod., zatímco jiné mají naopak účinek aktivizující, facilitační, 

podporující apod. (Nakonečný, 1997). 

Tendence v atribuování: 

 připisování příčin úspěchu a neúspěchu vnitřním nebo vnějším činitelům, zejména jde 

např. o schopnost, 

 připisování příčin úspěchu a neúspěchu stálým, trvalým anebo měnlivým, dočasným 

činitelům. 

Význam má také rozlišování tzv. šťastné, respektive ofenzivní, versus nešťastné neboli 

defenzivní atribuce a autoatribuce. Šťastnou, ofenzivní, atribuci charakterizujeme tak, že 

jedinec připisuje úspěch vnitřním činitelům, dobrým schopnostem a přiměřenému úsilí. 

Ofenzivní a defenzivní autoatribuce jsou naučené, jsou produktem socializace (Nakonečný, 

1997)..  

Druhy kauzální atribuce: 

 vnitřní – vychází z dítěte samého, je to „v něm“, 

 vnější – vnější podmínky – náhoda, náhlá indispozice, špatné podmínky v rodině, 

 měnlivá versus stálá, 

 šťastná atribuce – úspěch posiluje, neúspěch mobilizuje, 

 autoatribuce – jak se vidím já sám, sebehodnocení. 

Usměrňováním atributivních a autoatributivních procesů lze dosáhnout lepších výkonů. 

Zde lze hovořit o Pygmalion efektu = formování osobnosti dítěte vlivem učitele (U). 

Očekávání toho, jak se dítě bude chovat, jaké je, popř. jakým se stane záleží na: 

 učitelově názoru a jeho schopnosti, 

 žákově (Ž) názoru na vlastní schopnosti, 

 nakolik je „U“ pro „Ž“ důležitou osobou. 

Atribuce se mění v autoatribuci (pozitivní či negativní), je-li žákovi zdůrazňováno, že je 

v něčem, nebo ve všem neschopný. Zprvu to přijímá jako hodnocení výkonu, posléze se za 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/tendence
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neschopného začne skutečně považovat. Vnímá se tak a tím mu klesá aspirace a ničí se jeho 

sebeobraz. Dítě se pak vidí jako nekompetentní v dané činnosti. Nikdy jsem nebyl dobrý 

v matematice, nebudu dobrý ani teď, nemám na to. 

2.2. Aspirační úroveň 

Vyjadřuje míru usilování o dosažení nějakého budoucího cíle nebo výkonu a zároveň míru 

jeho očekávání v závislosti na předchozích vlastních úspěších či neúspěších. Dosažený úspěch 

vede obvykle k mírnému zvýšení aspirace, zatímco neúspěch k jejímu mírnému snížení. 

Cílovou diskrepancí se označuje rozdíl (kladný i záporný) mezi předchozí dosaženou úrovní 

výkonu a následujícím vyjádřením míry usilování a očekávání. Výkonovou diskrepancí je 

rozuměn rozdíl mezi očekávanou a skutečně dosaženou úrovní výkonu. Dosažení, respektive 

nedosažení stanoveného cíle je spojeno s prožitkem úspěchu či neúspěchu a zvyšuje se nebo 

se snižuje sebehodnocení. U lidí s adekvátním sebehodnocením odpovídá usilování a 

očekávání jejich schopnostem, u lidí s nepřiměřeným sebevědomím jsou aspirace nereálné (ve 

smyslu přeceňování i podceňování vlastních možností). 

S pojmem aspirace úzce souvisí Životní plány, což je systém cílů, kterých se člověk snaží 

dosáhnout. Jsou významným aktivačním činidlem. Tyto plány se však často mění. Výzkumy 

úrovně aspirace dělí lidi na dva typy: 

a) jedinci snažící se dosáhnout úspěchu, 

b) jedinci snažící se vyhnout neúspěchu. 

Činitele vyplývají ze stanovené obtížnosti úkolů. Pokud bylo vyřešení úkolu moc 

jednoduché, neuspokojí to zdaleka tak, jako vyřešení úkolu složitého. Naopak nevyřešení 

velmi těžkého úkolu nemrzí jedince zdaleka tak, jako nevyřešení úkolu jednoduššího. Zájmy 

jsou soustředěné déle trvající zaměření lidí na uspokojování určitých potřeb. Uspokojení 

zájmu by mělo následovat až po zabezpečení základních potřeb. Významnou roli ve vzbuzení 

a udržení zájmu mají schopnosti. Zájmy aktivizují člověka a dávají mu pocit tvůrčího 

uspokojení. Zájmy rozvíjejí schopnosti a osobnost jedince. Uspokojování zájmu je trvalé, 

protože zájmy jsou neuspokojitelné, s každým dílčím uspokojením motivační síla zájmu 

narůstá. Někdy vzniká zájem např. tak, že se jedinec činností z počátku zabývá, jelikož si to 

přejí rodiče, ale později, pokud je v činnosti dobrý se z činnosti stává zájem. Druhy zájmů 

jsou politické, sportovní, ekonomické, kulturní, technické atd. (Zanden, 1976).  

Z výše uvedeného vyplývá, že kauzální atribuce ovlivňuje aspirace subjektu. Zdravá 

úroveň aspirace koresponduje se schopnostmi a dovednostmi jedince. Odchylky na obě strany 

jsou projevem nereálného hodnocení, které není v relaci se skutečností. 

3. Aspirační tendence při praktické výuce přežití 

Praktická výuka přežití v létě je prováděna se studenty 2. ročníku a trvá 7 dnů. Specifickou 

zvláštností této výuky je, že studenti nemají, mimo své osobní zkušenosti, žádnou průpravu. 

Mimo obecné informace, zveřejněné celoročně na webových stránkách fakulty, a kusé 

informace od studentů, kteří kurz již absolvovali, neprobíhá v tomto směru žádná výuka. 

Přibližně měsíc před odjezdem proběhne informační schůzka, která v nejhrubších rysech 

přiblíží studentům průběh praktické výuky a didaktické nástroje. 

Praktická výuka přežití v zimě je prováděna se studenty 3. ročníku a trvá 5 dnů. U studentů 

se předpokládají zkušenosti z praktické výuky v létě a z bezpečnostních důvodů lze 

zaznamenat větší nároky na materiálové vybavení studentů. I zde se počítá s menší 

informovaností a praktickými zkušenostmi při pobytu v zimním prostředí. Jen zřídka se 

setkáváme se studenty, kteří ve sněhu již nocovali. 
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Při přípravě je pro studenty vodítkem doporučený seznam materiálu a jedna informační 

schůzka měsíc před konáním praktické výuky. Povinný materiál se kontroluje a jakékoliv 

další vybavení je na jejich zvážení. 

Pro obě varianty praktické výuky přežití je stanovena jako základní organizační jednotka 

(strávní jednotka), tj. skupina 2–3 studentů, kteří už při přípravě před odjezdem spolupracují 

na zajištění společné stravy a noclehu. Toto uspořádání nevylučuje další seskupování studentů 

do pracovních skupin, na které musí pedagogové citlivě reagovat při takto vzniklé situaci při 

přesunu. Závisí to hlavně na řešeném úkolu v průběhu přesunu, celkovém počtu studentů a 

náročností situace. Za ideální stav pro bezpečný průběh praktické výuky je považováno 5 

studentů na jednoho pedagoga – instruktora. 

Obě praktické výuky přežití probíhají v zahraničí, kde se lépe navozují mimořádné 

podmínky a neobvyklé situace. Praktická výuka přežití vychází z vojenských zkušeností 

záchranných jednotek, které simulují na svých kurzech přežití a chování sestřelených pilotů 

na nepřátelském území. Svou náročností se však praktická výuka přežití k tomuto výcviku 

pouze přibližují. 

Praktická výuka letního přežití na Ukrajině 

Praktická výuka začíná na konci nejmenované osady v zakarpatské oblasti. Po vyložení 

zavazadel řidič odjíždí a studenti s vyučujícími zůstávají osamoceni. Po základních 

navigačních informacích dostanou pracovní skupiny mapy 1 : 200 000 v azbuce. Výchozím a 

cílovým místem jsou dvě vesnice v protilehlých rozích mapy, mezi nimiž je cca 120km 

vzdálenost a mnoho variant jak tuto vzdálenost urazit. 

Prvním úkolem pro pracovní skupiny je naplánovat trasu přesunu tak, aby celá skupina 

dorazila do cíle s patřičnou rezervou na dohodnutou dobu odjezdu. Z předložených návrhů se 

vybere po zhodnocení varianta, která nejvíc vyhovuje zásadám pro plánování přesunu skupin 

neznámým terénem, časovým možnostem pobytu a profilu terénu. Současně se upozorní na 

chyby v plánování, které by mohly negativně ovlivnit další postup. Pro komunikaci na 

kurzech platí zásada řízeného postupu, kdy studenti navrhují řešení, ale konečné slovo mají 

instruktoři. Výuka nemá pevný denní program a vše se řídí efektivitou vynaložené energie na 

splnění úkolu. Při hladkém průběhu praktické výuky je snahou ukončit hlavní přesun dne do 

17.00 hodin. Do této doby se snaží všichni zúčastnění najít vhodné místo na nocleh, případně 

připravit improvizovaný přístřešek. Po jídle se odehrává více, či méně řízená debata, 

tematicky směřovaná k důležitým okruhům problémů, vyplývající z nuceného pobytu člověka 

v terénu (plánování trasy, zajištění potravy, hledání vodních zdrojů, nebezpečná zvířata, 

utajení postupu). 

Praktická výuka zimního přežití v Polsku 

Praktická výuka začíná na jedné chatě levné cenové skupiny na hřebenech Krkonoš, kde se 

studenti seznámí s hlavními zásadami zimních přesunů. Zde se také uskuteční kontrola 

materiálu. Náročnost zimního přesunu odpovídá běžeckým lyžím kategorie BC. Při této výuce 

se jedná o etapovitý přesun s noclehem ve volném zimním terénu. Jiné vybavení pro pohyb na 

sněhu není dovoleno, sněžnice i ski-alpinistické lyže jsou nežádoucí, neboť zdržují přesun. 

Při této praktické zimní výuce je zachována stejná zásada jako při letním přežití, a to stejná 

organizační struktura členěná na strávní jednotky a pracovní skupiny. Trasa přesunu je 

určována podle sněhových podmínek a aktuální povětrnostní situace. Studenti jsou vybaveni 

na budování improvizovaných sněhových záhrabů a postupuje se podle zásad, které se dají 

shrnout do několika bloků (plánování zimního přesunu, zajištění teplotního komfortu, strava a 

přísun tekutin, bivakování ve sněhu, řešení nouzových situací). 
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4. Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zjistit aspirační tendence účastníků praktické výuky letního a 

zimního přežití ve volném terénu při zvládání zátěže. 

5. Metody výzkumu 

a) NEO pětifaktorový osobnostní inventář „Big Five“ 

b) Subjektivní škálování vlastních pocitů 

c) Expertní hodnocení úrovně aspirace. 

6. Výsledky výzkumu 

V průběhu tří let se praktické výuky přežití v rámci akreditovaného směru ochrana 

obyvatelstva zúčastnilo 41 studentů – testovaných probandů, kteří se podrobili testům, které 

jsou dále vyhodnoceny. 

 

Graf č. 1 NEO pětifaktorový osobnostní inventář „Big Five“ 

  N E O P S 

x účastníků kurzů 19,14 36,19 28,14 30,00 30,09 

kontrolní hodnoty čs. populace 20,53 31,48 27,67 33,39 32,54 

Faktor „N“ – neuroticismus 

Faktor „E“ – extraverze 

Faktor „O“ – otevřenost 

Faktor „P“ – přívětivost 

Faktor „S“ – svědomitost 
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Zjištěná osobnostní data ukazují ve srovnání s kontrolními hodnotami čs. populace tyto 

výrazné odlišnosti: 

Extraverze – faktor „E“ ukazuje na výrazně vyšší hodnoty u účastníků praktické výuky, kteří více 

potřebují zvětšovat prostor ke společenskému styku. 

Přívětivost – faktor „P“ ukazuje na výrazně nižší hodnoty u účastníků praktické výuky 

v pokoře, soucitu, spolupráci a tendenci důvěřovat druhým. 
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Svědomitost – faktor „S“ ukazuje na výrazně nižší hodnoty u účastníků praktické výuky 

v připravenosti a schopnosti efektivního řešení úkolů, systematického jednání a promýšlení 

věcí předem. 

 

Graf č. 2 Expertní hodnocení úrovně aspirace 
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Toto hodnocení bylo provedeno před zahájením praktického přežití a po jeho ukončení. 

Testováno bylo 41 studentů. 

Dosavadní výsledky naznačují existenci tří skupin účastníků z hlediska různé úrovně 

aspirace. Pro lepší posouzení aspirace účastníků praktické výuky jsou dále uvedeny tři grafy, 

které ukazují na existenci tří skupin. Skupina s nízkou aspirací a následnou spokojeností s 

průběhem kurzu, skupina, která vykazuje odpovídající aspiraci k možnostem účastníka 

praktické výuky a skupina, která má na začátku vysokou aspiraci, po které následuje selhání. 

 

Graf. č. 3 Nízká aspirace a následná spokojenost s průběhem praktické výuky přežití 
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1. skupina – nízká úroveň aspirace a vysoká hodnota výkonu – 13 studentů 
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Studenti této skupiny přistupovali k programu praktické výuky přežití s obavami a spíše ze 

zadních řad zkoušeli nové postupy a praktiky. Bez výzvy a jiných pobídek by sami zbytečně 

neexperimentovali. Navzdory tomuto přístupu zvládli všechny obtíže a nástrahy bez chyby a 

byli platnou oporou ostatním. 

Graf. č. 4 Odpovídající aspirace k možnostem účastníka 

0

20

40

60

80

100

120

10. 11. 12. 6. 13. 15. 2. 23. 20. 30. 32. 34. 35.

Před

Po

 
 

2. skupina – odpovídající úroveň aspirace k možnostem jejich  výkonu – 22 studentů 

 

Každý ze studentů má jiné vstupní parametry pro zvládání neobvyklých zátěží. Tato 

skupina vykazovala reálné hodnocení náročnosti vnějšího prostředí, které koresponduje 

s odhadem vlastních možností. Jejich výpovědi a soudy odpovídají reálnému stavu věci. 

 

Graf. č. 5 Vysoká aspirace s následným selháním 
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3. skupina – vysoká úroveň aspirace a nízká hodnota výkonu – 6 studentů 

 

Studenti této skupiny patří k nejviditelnějším ze všech a nelze je přehlédnout. Horlivě 

reagují na nové podněty a není to projev extravertního typu osobnosti. Sebevědomě 
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podstupují i nejnáročnější zkoušky, ve kterých podávají velmi nestabilní výkony anebo 

selhávají. 

 

 

7. Diskuse 

Toto je shrnutí dosavadních výsledků. Nárůstem počtu testovaných účastníků praktické 

výuky přežití v průběhu další výuky přežití se předpokládá, že se budou výsledky zpřesňovat. 

Dále se předpokládá, že dalším výzkumným šetřením budou zjišťovány jemnější rozdíly, 

které umožní diferencovat spektrum dalších účastníků výuky přežití do většího počtu 

vyhraněných skupin. V současných výsledcích byly eliminovány tři skupiny. Z dosavadních 

dat vyplývá a potvrzuje se platnost Gaussova rozdělení četností. 

8. Závěr 

Byly zjištěny tři různé skupiny podle úrovně aspirační hladiny, které potvrdily předchozí 

výsledky o vztahu aspirace a stability výkonu. Po dalším dostatečném shromáždění 

výzkumných dat bude tento výzkum dále směřovat k odhalování výkonové nespolehlivosti, 

která bude základem pro zvýšení bezpečnosti při praktické výuce přežití. 

 

Použitá literatura: 

[1] HARTL, P. Slovník základních pojmů z psychologie. Praha : Fortuna, 2000. ISBN 80-

7168-683-2. 

[2] NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie. Praha : Academia, 1997. ISBN 

80-200-0625-7. 

[3] ZANDEN, JW. Social Psychology. New York : McGraw-Hill, Inc., 1976. ISBN 0-07-

553945-4. 

[4] KOHOUTEK, R. Závady (dificility) a poruchy chování a prožívání dětí a mládeže. 

Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy, Brno : PdF MU. ISSN 0323-

0449, 2009, vol. 134, no. 2, s. 4-7. 

 

Tento výzkum vznikl s podporou grantu SVV-2010-261602 

 

Kontaktní adresy: 

PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D., Katedra technických a úpolových sportů, UK FTVS, 

dvorsky@ftvs.cuni.cz 

 

Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D., Garant studijního směru Ochrana obyvatelstva, UK FTVS , 

fiala@ftvs.cuni.cz 

 

Bc. David Vondrášek, Posluchač 1. ročníku prezenčního navazujícího magisterského studia, 

UK FTVS, david@aquasport.cz 

 

 

 

 

 

 

http://www.motiv8.cz/cz/knihy/odborna-literatura/psychologie/slovnik-zakladnich-pojmu-z-psychologie.html
http://www.motiv8.cz/cz/knihy/odborna-literatura/psychologie/slovnik-zakladnich-pojmu-z-psychologie.html
mailto:dvorsky@ftvs.cuni.cz
mailto:fiala@ftvs.cuni.cz
mailto:david@aquasport.cz


25 

 

STUDIE OPERABILITY KRIZOVÉHO ŠTÁBU CESTOU 

ANALÝZY RIZIK 

Tomáš Hendrych 

Abstrakt: Studie operability krizového štábu je zkoumáním použitelnosti krizového štábu s 

užitím kvalifikovaných úsudků. Metoda využití tzv. expertního odhadu je zde aplikována na 

jednotlivé činnosti Krizového štábu Moravskoslezského kraje, hodnotové vyjádření jejich 

důležitosti a selhání ovlivňující jejich odstupňovanou zranitelnost.  První etapu studie 

završuje výpočet míry rizika pro každou identifikovanou činnost krizového štábu, druhá 

pokračuje určením selhání funkcionality a stanovením pořadí závažnosti jednotlivých selhání. 

Klíčová slova: studie operability, krizový štáb, analýza rizik 

1. Úvod  

Studovaným předmětem analýzy je krizový štáb kraje jako prostor funkcí. Analýza pracuje 

s indexy míra rizika /risk/ R, důležitost činnosti /aktivity/A, , zranitelnost  činnosti 

/vulnerability/ V, pravděpodobnost selhání /failure/ F, doba do účinku selhání X1 a  odhad 

doby do obnovy X2.  

Základem analýzy jsou klíčové činnosti. 

 

2. Spojitost klíčových činností  

 
Poř.č. Klíčové činnosti Spojité klíčové činnosti 

1 

Provádění analýzy vývoje krizové situace (KS) 

nebo závažné mimořádné události (MU) 

Využívání vnější a vnitřní komunikace 

Zabezpečení primárních  technických a 

informačních podmínek  

Nakládání se zdroji pro postup řešení 

2 
Nakládání se zdroji pro postup řešení KS Zabezpečení primárních  technických a 

informačních podmínek  

3 Navrhování způsobů řešení KS Provádění analýzy vývoje krizové situace  

4 
Vedení přehledu o upotřebitelnosti sil a 

prostředků (SaP) 

Využívání vnější a vnitřní komunikace Nakládání 

se zdroji pro postup řešení 

5 
Vedení přehledu o nasazení jednotek  Využívání vnější a vnitřní komunikace Nakládání 

se zdroji pro postup řešení 

6 
Využívání vnější a vnitřní komunikace  Zabezpečení primárních  technických a 

informačních podmínek  

7 
Zabezpečení primárních  techn. a inform. 

podmínek 

Využívání vnější a vnitřní komunikace 

8 

Příprava informací obyvatelstvu  Využívání vnější a vnitřní komunikace, Provádění 

analýzy vývoje krizové situace  Zabezpečení 

návrhů rozhodnutí a nařízení (pro případ krizových 

stavů) 

9 
Zabezpečení návrhů rozhodnutí a nařízení (pro 

případ krizových stavů)  

Provádění analýzy vývoje krizové situace. 

Nakládání se zdroji pro postup řešení  

 

Klíčové činnosti „se rozpadají“ na  identifikované činnosti, jimž lze přiřadit známku 

důležitosti. 
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Stupnice hodnocení  identifikovaných činností z hlediska důležitosti: 

 

5 -  kritická 

4 -  rozhodující 

3 -  důležitá 

2 -  méně důležitá  

1 -  zanedbatelná 

 

3. Identifikace a hodnocení činností 

 

Klíčové činnosti Identifikované činnosti 

Hodnocení 

důležitosti 

(A) 
Provádění analýzy vývoje KS nebo závažné MU  Nakládání s informacemi k situaci 5 

 Grafické vyjádření situace  na mapě 3 

 Zdokumentování průběhu situace a ZaLP 4 

 Koordinace pomoci (včetně dobrovolné) 4 

Nakládání se zdroji pro postup řešení Využití prac.plánů ved. SPS a odb. skupin 3 

 Orientace  v KP MSK 3 

 Práce s Manuály k úkolům odb. skupin KŠ 4 

Navrhování způsobů řešení Práce s ostatní dokumentací KŠ  4 

Vedení přehledu o upotřebitelnosti SaP a 

LaVzdrojů 

Zabezpeč. přístupu - ARGIS,KRIZDATA 4 

 Součinnost podle Dohod o plán. pomoci….. 3 

 Monitoring o využití   SaP a LaV zdrojů 3 

Vedení přehledu o nasazení jednotek Monitoring v místech nasazení  jednotek 4 

 Podpora činnosti jednotek SaP a LaV 2 

Využívání vnější a vnitřní komunikace Udržování aktualizace kontaktů  5 

 Příjem a odesílání hlášení 4 

Zabezpečení primárních  techn. a inform. 

podmínek 

Zabezpeč. servisu  techniky a  informatiky 2 

Příprava informací obyvatelstvu Komunikace s hromad. a ost. inf. 

prostředky 

4 

 Práce se vzory tísňových informací  3 

 Výkon  odb. skupin SPS KŠ MSK 5 

Zabezpečení návrhů rozhodnutí a nařízení  Produktivita Společné schůze KŠ 5 

 Práce se vzory pro rozhodnutí a nařízení 2 

 

Realizaci identifikovaných činností ovlivňuje selhání funkcionality definované jako 

identifikovaná selhání. 

 

Stupnice pravděpodobnosti selhání         

 

5 -  velmi  vysoká        

4 -  vysoká         

3 -  střední  

2 -  nízká              

1 -  zanedbatelná 
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4. Identifikovaná selhání a související zranitelnost 

 

Identifikované selhání 
Pravděpodobnost 

selhání (F) 
Příklad související zranitelnosti 

Schopnosti managementu SPS KŠ 2 Rozdílná kvalita skupin, (praktici a nezkušení) 

Výkon KOPIS  IZS MSK 2 Nedostatky v koordinaci běžného výkonu 

KOPIS 

Dodávka síťové elektrické energie 4 Obvyklé přerušení  dodávky u většiny kriz.  

situací  

Hardware pracovišť KŠ MSK 2 Nestejná kvalita  a příslušenství PC 

Připravenost kriz. serveru - využití 2 Ochromení ve vazbě na dodávku el. energie  

Připojení  a provoz  - INTERNET 3 Nezaručený  hladký provoz  sítě  

Doručování pošty 1 Překážky  běžného poštovního doručování 

Provoz telefonních linek  vč. faxů 2 Problémový provoz - redukce linek – přetížení 

aj. 

Provoz mobil. telefonů 1 Kolize v sítích jednotlivých operátorů  

Dostupnost dokumentace pro práci 

SPS 

2 Nesprávný výběr použitelné dokumentace 

Dostupnost Krizového plánu  MSK 2 Neznalost přístupu  ke KP a  využití jeho částí 

Zajištění techniky a materiálu pro KŠ 3 Nedostatečné zásobování  

Zajištění stravy pro  KŠ 2 Nedostatky ve stravování podlamují výkonnost 
 

Selhání se dotýkají identifikovaných  činnosti a projevují se zranitelností těchto činností. 

Hodnota zranitelnosti se zapíše do  matice zranitelnosti 

 

Stupnice zranitelnosti činností  

 

5 -  velmi  vysoká        

4 -  vysoká         

3 -  střední  

2 -  nízká              

1 -  zanedbatelná 

 

 

Matice zranitelnosti (V) 
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 Hodnota 
důležitosti 
činnosti (A) 

5 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 5 4 2 4 3 5 5 2 

Popis selhání 
Pravděpodobnost 

selhání (F) 
                     

Schopnosti managementu SPS KŠ 

MSK 

2 4 3 4                4   

Výkon KOPIS  IZS MSK 2   4 4      3 3 3 2         

Dodávka síťové elektrické energie 4 2       3       4     1  3 2     

Hardware pracovišť KŠ MSK 2 2 1 2      4     1        

Připravenost kriz. serveru - využití 2   2  3 4 4 4 4      3       

Připojení  a provoz  - INTERNET 3 4        5        3     

Doručování pošty 1 2       3         1     

Provoz telefonních linek vč. faxů 2 3  3 3          2 2  3     

Provoz mobil. telefonů 1 2  1 1          2 2  2     

Dostupnost dokumentace pro práci 

SPS 

2 2                     

Dostupnost Krizového plánu  MSK 2 3 2 1 1  5   3    3    4 3   3 

Zajištění techniky a materiálu pro 

KŠ 

3                   3 1  

Zajištění stravy pro  KŠ 2                   3   

2
8
 



 

 

5. Výpočet míry rizika /vzorec/   R = A * F * V 

 

Matice rizik (R) 
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 Hodnota důležitosti 
činnosti (A) 5 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 5 4 2 4 3 5 5 2 

Popis selhání 
Pravděpodobnost 

selhání (F) 
                     

Schopnosti managementu SPS KŠ MSK 2 40 18 32                40   

Výkon KOPIS  IZS MSK 2   32 32      18 18 24  8         

Dodávka síťové elektrické energie 4 40     36       64     20  24 32     

Hardware pracovišť KŠ MSK 2 20   6 16      32     10        

Připravenost kriz. serveru - využití 2   16  18 24 32 32 32      24       

Připojení  a provoz  - INTERNET 3 60        60        36     

Doručování pošty 1 10       12           4     

Provoz telefonních linek vč. faxů 2 30  24 24          20 16  24     

Provoz mobil. telefonů 1 10   4  4          10   8    8     

Dostupnost dokumentace pro práci SPS 2 20                     

Dostupnost Krizového plánu  MSK 2 30 12  8  8  30   24    12    32 18   12 

Zajištění techniky a materiálu pro KŠ 3                   45 15  

Zajištění stravy pro  KŠ 2                   30   

2
9
 



 

30 

 

Výsledky podle uvedeného vzorce (zapsané v matici rizik) jsou  míry rizika, jimž jsou 

příslušné identifikované činnosti  krizového štábu vystaveny. 

 

Stanovení hranic pro rizika  
 

 Míra rizika Barevné vyjádření 

míry rizika 
Výsledný počet rizik 

Vysoká rizika nad 40   7 

Střední rizika 21 až 39  27 

Nízká (přijatelná) rizika do 20  26 

 

6. Část funkcionální analýzy  

 

Část objasňuje zranitelnost činností z hlediska identifikovaných selhání a stanoví pořadí 

závažnosti selhání. Jsou v ní využity kategorie Suma zranitelnosti (Vk), a indexy 

Pravděpodobnost selhání (F), Doba do účinku selhání (X1) a Odhad doby do obnovy (X2). 

 

Ze vzorce                                                                                            určíme  selhání funkcionality 

v bodech  a podle nich pořadí  závažnosti 

selhání. 

 
21   

Vk =Vk = (V1 +V2+ V3+……..+ V21) 
    k=1 

 

Vyjádření dob 

Doba do účinku selhání:  

10  =   Ihned do jedné hodiny 

  5  =   Jedna hodina až jeden týden 

  3  =   Jeden týden až jeden měsíc 

  1  =   Více než jeden měsíc 

Odhad doby do obnovy: 

5    =  Ihned do jedné hodiny 

4    =  Jedna hodina až jeden týden 

2    =  Jeden týden až jeden měsíc 

1    =  Více než jeden měsíc

Body         = 
Vk*F* X1 

       X2 



 

 

 

 

 

Popis selhání 
Pravděpodobnost 

selhání (F) 
Doba do účinku selhání* X1 Odůvodnění doby 

Bodová 
hodnota X1 

Schopnosti managementu SPS KŠ MSK 2 1 h až 1 týden 12 hodinové střídání, možnost výměny (posílení) vedoucích 5 

Výkon KOPIS  IZS MSK 2 do l h Nutné okamžité střídání obsluh 10 

Dodávka síťové elektrické energie 4 1 h až 1 týden Pro EC se kalkuluje zásoba PH na 72 hodin provozu 5 

Hardware pracovišť KŠ MSK 2 1 h až 1 týden Hardware lze postupně improvizovaně nahradit, doplnit 5 

Připravenost kriz. serveru - využití 2 do l h Prodlení, než se zaktivují zálohovaná data 10 

Připojení  a provoz  - INTERNET 3 do l h Prodlení, než se zaktivují zálohovaná data 10 

Doručování pošty 1 1 týden až 1 měsíc Je řešitelné jako kurýrní doručování 3 

Provoz telefonních linek vč. faxů 2 1 h až 1 týden Lze nahradit provozem „mobilů“ /při provozu EC (dobíjení)/ 5 

Provoz mobil. telefonů 1 1 h až 1 týden Částečnou náhradou jsou linkové tel. a radiostanice 5 

Dostupnost dokumentace pro práci SPS 2 1 týden až 1 měsíc Dostupnost dokumentace v el. nebo list. podobě je obnovitelná 3 

Dostupnost Krizového plánu  MSK 2 1 týden až 1 měsíc  Je více možností dostupnosti včetně INTERNETU 3 

Zajištění techniky a materiálu pro KŠ 3 1 h až 1 týden Využití zálož.  pracoviště HZS kraje (zásoba PH na 72 h)  5 

Zajištění stravy pro  KŠ 2 1 h až 1 týden Možnost dovozu mražené stravy, nebo využití stravenek do 24 h 5 

*jak dlouho lze selhání funkce od jeho zjištění odolávat (dobu limituje doba nejvýše 30 dnů  - KS „stav nebezpečí“) 

 

Popis selhání 
Pravděpodobnost 

selhání (F) 
Doba do obnovy*  X2 Odůvodnění doby 

Bodová 
hodnota X2 

Schopnosti managementu SPS KŠ MSK 2 1 h až 1 týden Nástup vedoucích je reálný v čase od 1 do 12 hod  4 

Výkon KOPIS  IZS MSK 2 do l h Existující stálá služba poskytuje zdroje pro střídání ihned 5 

Dodávka síťové elektrické energie 4 1 h až 1 týden Predikce  doby obnovy dodávek – průměr 1 týden 4 

Hardware pracovišť KŠ MSK 2 1 h až 1 týden Shánění náhrad zabere kalkulovanou dobu 4 

Připravenost kriz. serveru - využití 2 1 h až 1 týden Lze odhadovat dobu delší než 1 hodina ale kratší než 1 týden 4 

Připojení  a provoz  - INTERNET 3 1 h až 1 týden Lze odhadovat dobu delší než 1 hodina ale kratší než 1 týden 4 

Doručování pošty 1 1 týden až 1 měsíc Podle komunikačních možností České pošty 2 

Provoz telefonních linek vč. faxů 2 1 h až 1 týden Lze odhadovat dobu delší než 1 hodina ale kratší než 1 týden 4 

Provoz mobil. telefonů 1 1 h až 1 týden Lze odhadovat dobu delší než 1 hodina ale kratší než 1 týden 4 

Dostupnost dokumentace pro práci SPS 2 do 1 h Alternativně, buď el.nebo list. podoba je ihned k dispozici 5 

Dostupnost Krizového plánu  MSK 2 do 1 h Alternativně, buď el.nebo list. podoba je ihned k dispozici 5 

Zajištění techniky a materiálu pro KŠ 3 1 h až 1 týden Doba je přiměřená možnostem. 4 

Zajištění stravy pro  KŠ 2 1 h až 1 týden Doba je přiměřená možnostem. 4 

* za jak dlouho lze  funkce od zjištění  selhání obnovit (dobu limituje doba nejvýše 30 dnů  - KS „stav nebezpečí“) 
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Popis selhání (funkcionality) Body Suma zranitelnosti (Vk) 
Pravděpodobnost 

selhání (F) 
Bodová hodnota X1 Bodová hodnota X2 

Schopnosti managementu SPS KŠ MSK 37,5 15 2 5 4 

Výkon KOPIS  IZS MSK            76 19 2 10 5 

Dodávka síťové elektrické energie            75 15 4 5 4 

Hardware pracovišť KŠ MSK            25 10 2 5 4 

Připravenost kriz. serveru - využití          120 24 2 10 4 

Připojení  a provoz  - INTERNET            90 12 3 10 4 

Doručování pošty              9   6 1 3 2 

Provoz telefonních linek vč. faxů            40 16 2 5 4 

Provoz mobil. telefonů 12,5 10 1 5 4 

Dostupnost dokumentace pro práci SPS   2,4   2 2 3 5 

Dostupnost Krizového plánu  MSK 33,6 28 2 3 5 

Zajištění techniky a materiálu pro KŠ            15   4 3 5 4 

Zajištění stravy pro  KŠ   7,5   3 2 5 4 

 

Pořadí závažnosti selhání  

 
Popis selhání (funkcionality) Pořadí závažnosti selhání 

Připravenost kriz. serveru - využití 1 

Připojení  a provoz  - INTERNET 2 

Výkon KOPIS  IZS MSK 3 

Dodávka síťové elektrické energie 4 

Provoz telefonních linek vč. faxů 5 

Schopnosti managementu SPS KŠ MSK 6 

Dostupnost Krizového plánu  MSK 7 

Hardware pracovišť KŠ MSK 8 

Zajištění techniky a materiálu pro KŠ 9 

Provoz mobil. telefonů 10 

Doručování pošty 11 

Zajištění stravy pro  KŠ 12 

Dostupnost dokumentace pro práci SPS 13 

3
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7. Závěr:    

„Studie operability Krizového štábu Moravskoslezského kraje cestou analýzy rizik“:  

 je komplexní studií spojitosti klíčových činností Krizového štábu  Moravskoslezského 

kraje (KŠ) a podmíněnosti realizace dílčích, tzn. identifikovaných činností KŠ, 

 identifikuje kategorie nutné pro  činnost KŠ z hlediska náchylnosti k selhání, 

 ukazuje zranitelnost činností KŠ v závislosti na pravděpodobných selháních, 

 stanovuje míry rizika, jimiž jsou příslušné identifikované činnosti KŠ vystaveny a 

člení je v hranicích vysoká, střední a nízká, 

 v části funkcionální analýzy přináší pořadí závažnosti selhání,  přičemž kalkuluje se 

sumou  zranitelnosti , dobou  do účinku selhání a  dobou do obnovy.  

 

V prostředí krizového řízení může být studie využita jako analogon : 

 pro analýzu funkcionality krizových štábů obcí, 

 pro analýzu  funkcionality krajských operačních a informačních středisek 

integrovaného záchranného systému, 

 pro analýzu funkcionality logistické podpory krizového řízení, 

 pro analýzu funkcionality skupin a štábů krizového řízení  průmyslových  aj. objektů, 

povodňových a  nákazových komisí, ad.); 

 

mimo krizové řízení: 

 všude tam, kde je výslednost týmů závislá na  energetické náročnosti prostředí, na 

vybavenosti informačními a komunikačními prostředky, na dalších základních 

prostředcích podmiňujících činnost týmů , na plynulém servisu služeb, apod. (např. 

urgentní příjmy nemocnic) 

 a tam, kde se funkcionalita  týmů stává základem budoucích projektů 
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NESTANDARDNÍ TECHNOLOGIE HAŠENÍ POŽÁRŮ 

Miroslav Janíček, Jan Zelinka 

Anotace:  V článku je předložen a vysvětlen princip nestandardního provedení hašení požárů 

pomocí rázových vln vyvolaných výbuchem nálože trhaviny. Jsou zde uvedeny poznatky nejen 

ověřené v praxi ale i závěry výsledku modelování těchto  postupů pomocí matematických 

modelů a výpočetní techniky. Modelování a ověření provedli pracovníci Výzkumného ústavu 

matematiky a fyziky Vysokého učení technického v Brně pod vedením jeho ředitele doc. Ing. 

Pavla Fialy, Ph.D. V závěru jsou uvedeny nejen možnosti využití tohoto fenoménu při hašení 

požárů ale i návrh jak vycvičit potřebné odborníky pro aplikaci uvedených nestandardních 

postupů v praxi.  

Klíčová slova: Trhavina, bleskovice, rozbuška, roznět, nálož, detonace, rázová vlna, 

interference, požár. 

 

1. Úvod 

Pro hašení vybraných požárů byl originálně využit všeobecné známy efekt, že při výbuchu 

nálože se ve vzduchu šíří od místa výbuchu rázová vlna, která postupně ztrácí energii až 

přejde ve vlnu akustickou, jejíž rychlost je shodná s rychlostí šíření zvuku. Rázová vlna má 

tvar vlny (obr.1). Narazí-li rázová vlna na pevnou překážku, odrazí se od této překážky a 

působí reflexním tlakem (jehož hodnota je až třináctinásobek tlaku na čele rázové vlny) na 

tuto překážku. Tím je dán všeobecně známý ničivý účinek rázové vlny. Rychlost výbušné 

přeměny při detonaci dosahuje hodnot řádově tisíců metrů za sekundu.   Příkladem takové 

detonace je výbušná přeměna trhavin, bleskovic a rozbušek, doprovázená silným zvukovým 

efektem a projevující se detonačním účinkem na okolí. Soudobá hydrodynamická teorie 

detonace vychází z předpokladu, že při detonaci vzniká ve výbušině tzv. detonační vlna, která 

je zvláštním případem rázové vlny.  

 

 
1 - místo výbuchu,  2 - vrstva atmosférického tlaku,  3 - vrstva zředění, 

                          4 - vrstva stlačení,   Δp - přetlak v čele rázové vlny,  5 - čelo rázové vlny 

Obr. 1 -  Zjednodušené schéma šíření rázové vlny v plynném prostředí 
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Charakteristickou zvláštností rázové vlny je to, že prostředí za vlnou se šíří ve směru 

pohybu vlny. Přesunem částic plynu z vrstev ležících bezprostředně za vrstvou stlačení ve 

směru šíření rázové vlny, nastává při pohybu rázové vlny zhuštěné prostředí.  Ve 

vzdálenějších vrstvách následkem toho vzniká vrstva zředění, ve které je tlak menší než tlak 

atmosférický (obr. 1). Vzdálenost od čela vlny do začátku vrstvy zředění se nazývá délka 

rázové vlny. 

2. Význam rázové vlny 

Narazí-li rázová vlna na dokonale tuhou překážku (ocel, beton apod.), musí se pohyb 

hmotného prostředí okamžitě zastavit. Náhlým zabrzděním tohoto pohybu vzniká značný tlak 

na překážku, který je možno přirovnat tlaku větru na plachtu, ovšem         s nesrovnatelně 

větší silou. Rázová vlna působí tedy na překážku na jedné straně zvýšeným tlakem, na straně 

druhé dynamickými silami, vyvolanými  nárazem  prostředí. U silných rázových vln 

dynamické síly několikrát převyšují působení tlaku. 

3. Praktické využití působení rázové vlny 

Energie rázové vlny se dá využít pro zastavení šíření přízemního požáru.  Při použití 

soustředěných náloží se v praxi tyto nálože o hmotnosti cca   6 - 12 kg rozmístí, je také možno 

použít protitankové miny (hmotnost trhaviny cca 10 - 12 kg) v řadě ve vzdálenosti 1 m od 

sebe, propojí se bleskovicí a odpálí se současně těsně před příchodem čela požáru cca max. do 

10 m (obr. č. 2). 

 

Obr. 2 -  Využití působení rázové vlny pomocí soustředěných náloží uložených v řadě 

k zastavení šíření přízemního požáru 

 

4. Parametry rázové vlny ve vzduchu při kontaktním výbuchu 

Jedná se o případ, kdy je nálož umístěna na zemském povrchu – pozemní výbuch 

(sekundární trhací práce, ničení trhavin na povrchu, výbuch povrchového skladu výbušin 

apod.). Při pozemním výbuchu se vytvoří rázová vlna s polokulatým čelem (obr. 3).  
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Obr. 3 -  Průběh rázové vlny ve vzduchu 

 

Maximální přetlak v čele vzdušné rázové vlny je možné podle Sadovského [8] zapsat ve 

tvaru 

 

                (Pa),        1<R≤15    (1) 

 

           (2) 

 

  pv  −  p0         (3) 

kde  Rr   je redukovaná vzdálenost (m·kg
-1/3

), 

 R – vzdálenost uvažovaného místa od středu nálože (m), 

 Q – nálož (kg), 

 pv – tlak v čele rázové vlny (Pa), 

 p0 – atmosférický tlak (Pa). 

 

Ze vztahu (1) je zřejmé, že největší destrukční účinek rázové vlny se projeví na okolních 

objektech ve vzdálenosti od 1 do 15 metrů. Dopad těchto negativních účinků se v běžné praxi 

snažíme eliminovat na únosnou míru (obr. 4). Je možno ale energii rázové vlny a její dopad 

na okolní prostředí využívat k hašení přízemních požárů. 
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Obr. 4 -  Průběh odražené rázové vlny ve vzduchu 

 

5. Využití energie interference rázových vln k hašení požárů 

Jak bylo již řečeno v předešlé podkapitole, při výbuchu nálože ve vzduchu (stlačitelné 

kapalině) se šíří od místa výbuchu rázová vlna, která postupně ztrácí energii až přejde       ve 

vlnu akustickou, jejíž rychlost je shodná s rychlostí šíření zvuku. Narazí-li rázové vlny na 

pevnou překážku, odrazí se od této překážky a působí reflexním tlakem (jehož hodnota je až 

třináctinásobek tlaku na čele rázové vlny) na tuto překážku. Tím je dán ničivý účinek rázové 

vlny. Hodnota reflexního tlaku v případě akustických vln je již pouhým dvojnásobkem tlaku 

na čele akustické vlny.  

Výbuchem dvou řad náloží (nebo náloží umístěných v kruhu) je možno zastavit šíření 

přízemního požáru. V tomto případě se dá využít energie interference (srazu a odrazu) dvou 

(resp. několika) rázových vln. 

Interference dvou kruhových (resp. kulových) vln vzniká například při výbuchu dvou 

náloží, které jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti od sebe. Vzniká tak vlnění, které se šíří 

z obou dvou zdrojů současně proti sobě. Pokud jsou nálože ze stejné trhaviny o stejné 

hmotnosti odpáleny ve stejný okamžik, kmitají se stejnou fází. Výsledné vlnění je pak dáno 

součtem (superpozicí) těchto dvou vlnění. Zjednodušeně pokud jsou obě nálože odpáleny ve 

stejný okamžik, postupují proti sobě a po střetu (nárazu) se od sebe odrazí a postupují 

v opačném směru avšak až s šestadvacetinásobnou rychlostí, to znamená dvojnásobek (součet 

obou) reflexních tlaků.  

Tím, že necháme ve stejný okamžik vybuchnout dvě táhlé nálože, které uložíme 

rovnoběžně k sobě a oheň se nachází mezi nimi (obrázek 5) dosáhneme toho, že někde 

uprostřed ohně se obě tlakové vlny srazí a odrazí  (několikanásobnou rychlostí). Účinek  je 

mnohem větší a výhodou je, že se táhlé nálože mohou umístit ve větší vzdálenosti  od požáru. 
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Obr. 5 – Využití působení interference rázových vln pomocí dvou táhlých náloží 

uložených rovnoběžně k zastavení šíření přízemního požáru 

 

Principu interference několika rázových vln je možno využít i v případě, pokud máme 

možnost okolo požáru rozmístit soustředěné nálože (protitankové miny nebo bedny 

s trhavinami) v kruhu. Tyto nálože je nutné propojit bleskovicí, která nám zabezpečí odpálení 

náloží ve stejný okamžik (obrázek 6). U této metody dochází k interferenci několika vln podle 

počtu použitých náloží. Výhodou této metody jsou silné detonační vlny i velká energie při 

odrazu, což nám zaručí dobré výsledky při hašení i při větších vzdálenostech náloží od 

požáru.  

 

Obr. 6 – Využití interference rázových vln pomocí soustředěných náloží uložených 

v kruhu kolem ohně k zastavení šíření přízemního požáru 

 

 

Hašení pomocí uvedené metody je výhodné použít v nepřístupném terénu k hašení 

lokálních požárů na terénu, přízemních lesních požárů a k hašení hořících výronů plynů.  

Při prvních praktických zkouškách byl proveden odstřel pomocí elektrického roznětu. Byly 

použity elektrické rozbušky mžikové (nultého stupně), stejné výrobní série. V tomto případě 

však interference rázových vln nefungovala, neboť nepřesnost časového zážehu rozbušek (byť 
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se jedná o zlomky sekundy) byla tak velká, že čela detonačních vln se střetávala mimo 

ohniště. Dalšími zkouškami bylo potvrzeno, že interferenci rázové vlny pro likvidaci 

(uhašení) požáru je možné zajistit jedině použitím bleskovicového roznětu. 

Autorem tohoto nestandardního postupu je Ing. Miroslav Janíček. Uvedené postupy byly 

patentovány s mezinárodní platností. Oprávněnost a platnost navrhovaného způsobu i když 

byl ve zmenšeném měřítku potvrzen v praxi ověřili a potvrdili pomocí matematického 

modelování odborníci z Výzkumného matematického a fyzikálního ústavu VUT v Brně, kteří 

mají z této oblasti velké zkušenosti.  

Uvedené metody Vám nepředkládáme jen pro informaci a pro větší přehled ale přicházíme 

s nabídkou na praktické využití. Jsme schopni připravit a vyškolit potřebné odborníky HZS 

ČR či ostatních složek IZS ve způsobu používání těchto nestandardních postupů. Máme na to 

připraveny vhodné metodiky. Jsme si vědomi toho, že tyto postupy budou využívány 

zpravidla jenom pokud to bude nezbytně nutné, tedy při řešení nestandardních mimořádných 

událostí s požáry či přímo při krizových situacích. Příprava by byla prováděna kromě nás a 

zařízení naší fakulty  s využitím možností Společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku a 

odborníků z Ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky Vysokého učení technického, 

Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně, pod vedením doc. Ing. Pavla 

Fialy, Ph.D, kteří mají kromě velkých zkušeností z matematického modelování různých druhů 

výbuchů i jejich rozsáhlou databázi z celého světa. Dovedou nejen určit jak ovlivní mraky a 

počasí odraz tlakové vlny a tím podmínky pro trhání ale i určit vhodné množství potřebné 

trhaviny. Dovedeme si také představit, že takto vyškolení specialisté by byli použitelní pouze 

při mimořádných událostech a jedině  na základě nařízení vybraných (určených) odpovědných 

pracovníků GŘ HZS ČR, nebo po nařízení příslušného  krajské hejtmana a ředitele 

příslušného krajského ředitelství HZS ČR, což by bylo určitě možné vhodně legislativně 

ošetřit. Aby se tito vysocí funkcionáři mohli odpovědně rozhodovat, jsme schopni pro tyto 

vybrané osoby připravit a provést speciální kurz. Umíme připravit i kurz „Využití 

nestandardních metod při hašení požárů“ pro vedoucí pracovníky IZS a krizového řízení ve 

veřejné správě tak, aby  byli „tzv. v obraze“ a mohli v případě potřeby navrhnou příslušným 

odpovědným pracovníkům využití těchto nestandardních metod. Je také možné pro rozšíření 

odborných znalostí příslušníků IZS a krizového řízení připravit v rámci jejich odborné 

přípravy krátký kurz o těchto metodách a o jejich možnostech. Teprve až budou připraveni 

naši odborníci v České republice budeme tyto možnosti nabízet v rámci Evropské Unie. 

Všechny metody jsou mezinárodně patentově chráněny. 
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HROZBA A RIZIKO V BEZPEČNOSTNÍ TERMINOLOGII 

Josef Janošec 

 

Abstrakt: Pojmy hrozba a riziko jsou klíčovými slovy pro teorii i praxi problémů bezpečnosti 

a nebezpečnosti. Rozvoj objasňování těchto pojmů v teorii i praxi terminologie v České 

republice je popisován za období 1994 – 2010. Pro objasnění pojmu v terminologii jsou 

použity nástroje modelového vyjádření bezpečnostní reality ze sekuritologie. Slovo riziko je 

závislý výraz na hrozbě, ale i na chráněných hodnotách. Rozvoj teoretických poznatků bude 

podmíněn terminologickým sjednocováním, které by mělo provázet postup rozvoje vědeckého 

poznání problémů bezpečnosti a nebezpečnosti. 

Klíčová slova: bezpečnostní terminologie, hrozba, riziko, sekuritologie, bezpečnostní realita, 

chráněná hodnota 

1. Úvod 

V začátcích uvažování o způsobu poznávání problémů, které jsou propojeny s bezpečností 

a nebezpečností, pracovní tým bezpečnostní politiky České republiky dospěl v letech 1993 – 

1994 k setkání se s pojmy „hrozba“ a „riziko“. V diskuzích bylo potvrzeno, že jde zřejmě o 

základní slova, která jsou v celé odborné oblasti používána. Něco již bylo o nich napsáno, ale 

bylo to obecné. Proto byl týmem organizován poměrně bohatý průzkum existujících 

zahraničních i domácích literárních pramenů, který měl napomoci ujasnění, co o těchto 

pojmech sdělují jiní autoři ve svých pojednáních. V následující diskuzi týmu k této 

problematice bylo potvrzeno, že tyto pojmy nejsou v kontextu teoretického rozpracování 

bezpečnostně – nebezpečnostní oblasti popsány a uchopeny. 

Není možné přehlédnout, že se v různých oborech činnosti, jako jsou ekonomika, fyzika, 

kultura, geografie, medicína, ale i chov exotického ptactva nebo získávání osob druhého 

pohlaví, setkáváme rovněž s pojmy hrozba a riziko. Člověk, který poznává, projevuje zájem o 

něco jiného, než o to, s čím se denně setkává. Uskutečňuje poznávací proces proto, aby lépe 

porozuměl druhým lidem, kteří v tom jiném prostředí žijí, nebo proto, aby své poznatky sdělil 

dalším lidem, kteří to „nové“ ještě nepoznali. Člověk, který poznává, by se měl smířit s 

objasněním základních používaných pojmů. 

Pojmy hrozba a riziko se staly součástí terminologie, jež pomohla postupnému rozvoji 

vědních disciplín, které se touto problematikou zabývají. Hrozba a riziko jsou klíčovými 

pojmy bezpečnostní terminologie. Nebylo tomu tak vždy, proto jsou přibližovány jak 

vývojové etapy, tak i pojetí pojmů z různých odborných pohledů.  

2. Česká bezpečnostní terminologie petra zemana 

Když se tvořily národní dokumenty v oblasti bezpečnostní politiky, několik let trvala 

pravidelně opakovaná diskuze o tom, jak by mohla vypadat celá oblast v budoucnosti a 

rovněž o používané terminologii. Nebyla to možná ta nejvýznamnější diskuze, která provázela 

počáteční období členství ČR v NATO, ale byly už přijaty základní zákony pro bezpečnostní 

a krizovou legislativu. Pro uklidnění odborně rozkmitané hladiny Ústav strategických studií 

Vojenské akademie v Brně organizoval odborné semináře a z pozice ředitele jsem zadal řešení 

projektu, který vyústil ve zpracování publikace „Česká bezpečnostní terminologie. Výklad 

základních pojmů“. Koordinátorem, hlavním redaktorem a člověkem, který se tohoto projektu 

ujal, byl RNDr. Petr Zeman, který ze zdravotních důvodů odešel z funkce ředitele Úřadu pro 
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zahraniční styky a informace. Proto se výkladovému slovníku, který si stanovil vysvětlení 35 

pojmů, může pracovně říkat: „Česká bezpečnostní terminologie Petra Zemana“. 

Volba hlavního editora nebyla nahodilá. Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) je 

zpravodajskou službou České republiky. Jeho posláním je zabezpečovat pro ústavní činitele a 

orgány státní správy ČR včasné, objektivní a kvalitní zpravodajské informace, které mají 

původ v zahraničí a jsou důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a 

ekonomických zájmů státu. (7) Tato instituce za vedení Petra Zemana v předchozích letech 

rovněž uskutečnila kroky na cestě k ujednocení používané terminologie a věnovala se 

zjišťování tehdejšího stavu poznání o této oblasti v zahraničí.  

Bezpečnostní politika a bezpečnostní studia byla vyhodnocována jako obory lidské 

činnosti, které mají multidisciplinární povahu a v praxi jsou uskutečňovány několika rezorty 

státní správy: ministerstvy vnitra, obrany, zahraničních věcí, financí, hospodářství, školství, 

zdravotnictví, životního prostředí, zemědělství a také Správou státních hmotných rezerv, 

Českým báňským úřadem a dalšími složkami. Teoretické poznatky používané v různých 

odborných disciplínách a státních úřadech jsou rozličné a přesto by se v oblasti bezpečnosti a 

nebezpečnosti měli odborníci mezi sebou umět domluvit. Setkat se můžeme s vojenskou 

teorií, teorií mezinárodních vztahů, politologií, krizovým řízením, disciplínami managementu, 

základy mezinárodního práva, jinými právními disciplínami, ale rovněž s informatikou a 

bezpečností informačních systémů, komunikací, medicínou katastrof, technickými vědami, 

biologickými vědami, s vědami o zemi a dalšími obory, které mohou ovlivnit bezpečnostní 

politiku a bezpečnostní praxi. Historicky tyto obory vznikaly samostatně a mají svůj 

specifický jazyk, který odráží zpravidla izolovaně podstatu disciplíny a umožňuje vytváření 

teoretických konstrukcí. Řada praktických oborů (vojáci, policie, záchranáři, hasiči, 

zpravodajské služby) pěstují „teorii“ pouze ve vlastních kruzích, které nejsou pro veřejnou 

diskusi dostupné. 

Po roce 1989 česká bezpečnostní komunita byla jen „teoretickou komunitou“. V pravém 

slova smyslu nebyla ustanovena a své teoretické výsledky vytvářeli výzkumníci a badatelé 

pro své odborné publikum samostatně, to je zvlášť vojenští odborníci, zvlášť badatelé v oboru 

mezinárodních vztahů, politologie, právních disciplín, kriminologie a tak podobně. V praxi je 

bezpečnostní politika uskutečňována vrcholovými orgány výkonné moci státu při krizových 

situacích, zejména v souvislosti s krizovým řízením. 

Nový multidisciplinární obor, který se začal rodit k vysvětlení zákonů a zákonitostí 

bezpečnostní reality, který je zastoupen praxí tolika rezortů a vědních disciplín, se odráží 

rovněž v potížích s komunikací uvnitř tohoto oboru. Slova jsou důležitou komunikační matérií 

a přijatá terminologie by měla naplňovat následující principy:  

 Princip ustálenosti, spočívá ve větší četnosti a návyku užívat pojem. 

 Princip systémovosti, propojení s dalšími pojmy oboru.  

 Princip přesnosti a jednoznačnosti, jasné stanovení hranice k dalším pojmům, k 

synonymům a sousedním oborům.  

 Princip rozvoje znamená, že pro další pojmy oboru může být použit jako východisko. 

Vývoj situace v bezpečnostně – nebezpečnostní oblasti dovedl ČR po povodních roku 1997 

k uznávané potřebě: konečně formulovat základní nadrezortní bezpečnostní dokumenty, 

jako jsou strategie, doktríny, politiky, zákony. Nově utvářená oblast byla terminologicky 

zanedbaná. Nové myšlenky neměly své pojmosloví, protože přežívaly staré tradice u tvůrčích 

i administrativních pracovníků. Projevovala se neochota uhnout ze svých pozic, pojmout 

celou oblast nově a společně. Základem bylo naplnit běžně používané pojmy konkrétním 
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obsahem, který bude nakonec všemi obecně akceptován. Uvědomme si, že ještě dnes jsme 

zvyklí používat některá slova, aniž bychom se příliš zamýšleli nad jejich obsahem. Ty pojmy 

se bezmyšlenkovitě tradují (politika, bezpečnostní hrozba, strategie). 

Budeme-li pojmenovávat činnosti, které souvisí s poznáváním bezpečnostních a 

nebezpečnostních stavů, aktivit jako jsou bezpečnostní výzkum nebo bezpečnostní studia, pak 

nezbývá dodat nic jiného, než že i v zahraničí jde o relativně mladou činnost, která teprve 

začíná s vytvářením své terminologie. Některé pojmy jsou poměrně zřejmé a srozumitelné 

(vnější bezpečnost, vnitřní bezpečnost, bezpečnostní komunita), ale i ty je třeba srozumitelně 

vymezit. Pro teorii mezinárodních vztahů konce 90. let sehrál významnou roli koncept 

sekuritizace (tzv. kodaňská škola mezinárodních vztahů) i uvědomění si role subjektů a 

objektů bezpečnosti v mezinárodních vztazích. Dále po roce 2000 se začala formovat 

sekuritologie jako nauka o bezpečnostní realitě. 

Problém nedorozumění nebo neporozumění spočívá zejména v nejasném nebo 

nejednotném používání těch nejobecnějších pojmů. Tyto pojmy jsou běžně používány v 

obecném jazyku, který není specializovaný na konkrétní vědní disciplínu. Jsou to pojmy: 

bezpečnost, zájem, hrozba, riziko, konflikt a další. Všechny můžeme označit jako pojmy 

klíčové a ústřední. Z nich jsou odvozovány pojmy další, z hlediska posloupnosti a vztahů ty, 

které jsou podřízené, jsou na nižších stupních „významového schodiště“.   

Klíčové pojmy jsou často vnímány a používány intuitivně. Intuitivní ale neznamená 

přesné. Obsah pojmů je jako rozmazaný („fuzzy and random“). Předpokladem pro takové 

vnímání je již zmíněný princip ustálenosti, to znamená, že je obvyklé jeho užívání v obecném 

jazyce. Zvláštností v češtině je například používání slov „národní“ a „státní“ v bezpečnostní 

terminologii (např. „státní bezpečnost“). Uplynulých 20 let přejímáme z anglofonní oblasti 

pojmy jako „národní bezpečnost“ a „národní zájmy“. Překlad z angličtiny, ale i jiných jazyků 

je někdy problematický. Existují opodstatněné důvody, proč tyto pojmy přejímáme. Je to 

zejména proto, že jsou to zažité a poměrně dobře definované výrazy, které jsou používány 

mezi odborníky.  

Slovníkové definice nabízejí vedle sebe několik významů podle jednotlivých disciplín, kde 

je možné a běžné konkrétní slovo používat. Mezi pojmy, které byly do nedávné doby krajně 

nepřesně používány, patří klíčové termíny: hrozba a riziko. Ilustrativním pojmem pro 

nepřesnost je slovo krize, jež se například používá natolik široce a metaforicky, že někdy 

téměř ztrácí schopnost označovat přesně stav, který má označovat. 

3. Hrozba a riziko v bezpečnostní terminologii  

Hrozby a rizika jsou součástí bezpečnostní reality, proto tyto pojmy rovněž patří do 

bezpečnostní terminologie. Bezpečnostní realita představuje objektivní stav, jehož vývoj jsme 

schopni popisovat abstraktními pojmy, zaznamenávat symbolickými zápisy a modelovat. 

Bezpečnostní realita je předmětem sekuritologie a tedy rovněž předmět bezpečnostního 

výzkumu.  

3.1. Symbolický zápis statického stavu 

Vztah mezi bezpečností a nebezpečností formou modelového vyjádření bezpečnostní 

reality (5) se promítá do entity tří základních odlišitelných komponent: 

 
s,t,r

BR = (
s,t,r

B, 
s,t,r

BP, 
s,t,r

BS),                                                                          (3.1) 

kde jsou indexy s – prostor, t – čas, r – stav (hrozba jako např. povodeň, průmyslová 

havárie, zemětřesení, požár). B je měřitelná hodnota intenzity bezpečnostního stavu (např. u 
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zemětřesení určeno Richterovou stupnicí), BP je model bezpečnostní politiky, BS pak model 

bezpečnostního systému. 

Pro každý prostor, čas a stav, existuje uspořádaná entita, která znázorňuje model 

bezpečnostní reality. Významnou a rovněž empiricky potvrzenou skutečností je, že uvedené 

složky (B, BP, BS) lze v realitě vzájemně odlišit a jako výsledek samostatného pozorování 

nebo analyzování popsat. To znamená, že můžeme vytvořit v podstatě nekonečné množství 

bezpečnostních entit, které budou popisovat minulé, současné i budoucí stavy bezpečnostní 

reality podle námi zvolených hrozeb a situací v mikroprostoru nebo makroprostoru, podle 

způsobu vydefinování indexu „s“. Běžně jsou používány rozměry státu, kraje, obce, domu, 

prvku kritické infrastruktury. 

Vyjádření sekuritologů je možné shrnout následujícím způsobem: „Naším úmyslem je 

zkoumat bezpečnostní realitu jako tu část objektivní reality, která v sobě zahrnuje všechny 

skutečnosti související s bezpečností a nebezpečností.“ 

Současnou zkušenost můžeme přiblížit tím, že před několika lety bylo pouze registrováno 

použití pojmu „bezpečnostní realita“. Vzhledem k terminologii můžeme hodnotit, že toto 

slovní spojení bylo dosud užíváno jen jako nahodilé, to znamená pro přiblížení obsahu, 

nikoliv pro jeho přesné vymezení. Následoval a ještě pokračuje proces pochopení a uznání, že 

je to předmět sekuritologie. Je to tedy nový pojem, nový terminus technicus, nové sousloví, 

které teprve získává svůj obsah, své sémantické objasnění.  

Co zahrnuje bezpečnostní realita?  

■ Základní skladebné elementy – aktéry, vztahy, prostředí. Mezi aktéry jsou 

bezpečnostní vztahy v určitém bezpečnostním prostředí. Jsou vztaženy ke konkrétnímu času, 

prostoru a situaci (hrozbě, ohrožení, stavu bezpečnostní události). 

■ Rovnováhu. Není-li bezpečnostní realita v rovnováze, síly a prvky nebezpečnosti 

převažují nad bezpečností. Matematická formulace je vyjádřena rovností, je-li stav 

rovnovážný a nerovností, bude-li pravá strana převažovat levou nebo levá nad pravou. 

Promítají se zde ty části poznatků různých vědních disciplín, které se dotýkají udržování 

rovnováhy. 

■ Kvantifikaci. Pravá a levá strana mají měřitelné hodnoty z hlediska intenzity dobra 

(bezpečnosti) a zla (nebezpečnosti), které můžeme vyjádřit jako energii zla (EN
-
) a energii 

dobra (EN
+
). Měřitelnost bezpečnosti, její intenzity a zprostředkovaně energie, která 

nahrazuje potenciální schopnost konání v objektivní realitě, ještě není plně vyřešená a 

objektivizovaná. Tato energie má v materiální oblasti známé vyjádření při využití Einsteinova 

vztahu: E = m.c
2
. Z praktických pozorování nerovnovážných stavů bezpečnostní reality víme, 

že rovněž duševní energie, která mnohdy zahrnovala vůli, přesvědčení, snahu, úsilí, 

odhodlanost, dovednost, lest i schopnost riskovat, nebo použít nové technologie, dokázala 

vytvořit takové doplňky hmotné energie, které i při nižší materiální energii vedla k vítězství. 

Takže výsledná energie (dobra nebo zla):  EN = E + ΔE vedla k nerovnovážnému stavu a 

tedy k vítězství dobra nebo zla. To znamená, že EN
- 
≠

 
EN

+
 za předpokladu, že bude naměřena 

nějaká hodnota energie, která bude hodnotě vždy kladná (EN
+
 , EN

- 
> 0).

 
Pouze orientace 

těchto energií může být protisměrná. Tato skutečnost znamená: 1. výsledná energie je 

společnou materiální i duševní energií; 2. jestliže platí E = m.c
2
, pak ΔE má slučitelné 

jednotky [g.(m/s)
2
].  

Co je jádrem problémů řešených sekuritologií? 

Procesy popisu bezpečnostní reality, vyjádření speciálních stavů, které porušují rovnováhu 
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mezi aktéry a způsoby, které napomáhají zpětnému nastolení rovnovážného stavu. Tyto 

otázky jsou součástí předmětu sekuritologie, protože jsou objektivní a tedy i bezpečnostní 

realitou. Z toho vyplývá otázka: Můžeme přesně poznat a dokonale popsat bezpečnostní 

realitu? Odpověď by měla být: Budeme o to usilovat, ale bez terminologické přesnosti je jen 

malá pravděpodobnost, že se to podaří. 

Co je rozumným cílem pro vědce v oboru sekuritologie?  

Je to dokonalý popis a také nalezení zákonů, zákonitostí a vzorových postupů při 

nacházení rovnováhy v bezpečnostní realitě. Je to nalezení vysvětlení pojmů hrozba a riziko, 

jejich podložení racionálním zdůvodněním. Vědy obecně existují a jsou uznávány, jestliže 

potvrzují existenci zákonů, které jsou předmětem vědy. Zvláštní logikou je, že v případě 

souhlasu s předchozí větou musíme uznat také existenci vědomí, které je spojeno s člověkem. 

Vědomí vnímá zákony, protože kdyby bylo jenom objektivní a nebylo by subjektivní, pak 

bychom jistě žádnou vědu neměli. Další zvláštností je, že bez komunikace nic neexistuje. 

Teprve sdělený poznatek, který vnímá jiný člověk, je uznán jako poznatek. Pro vnímající 

subjekt tato skutečnost znamená, že existence čehokoliv je komunikací mezi objektem a 

subjektem. Každý subjektivní poznatek nutně působí zpětně na vnímanou objektivní realitu a 

tedy i bezpečnostní realitu. Důsledkem je, že se objektivní realita mění. To znamená, že 

nejen subjekt získal poznání o objektivní realitě, ale také objektivní realita vnímá toho, kdo ji 

pozoroval a mění se prostřednictvím komunikace mezi subjektem a objektivní (bezpečnostní) 

realitou. Tradiční věda předpokládá jednostranný informační tok od objektivní reality 

k vnímajícímu subjektu. Soudobé přístupy zvažují, že jde o oboustranný proces. Proto 

pozorování není jen jednostrannou činností. Hrozba je spojovaná s existencí nejméně dvou 

proti sobě stojících prvků: ohroženého a ohrožujícího. Platí to i v případě, kdy subjekt 

bezpečnostního zájmu je sám sobě hrozbou, protože se projevuje vnitřní rozpolceností. 

3.2. Symbolický zápis dynamiky modelů 

Model bezpečnostní reality je možné vnímat jako posloupnost statických snímků (3.1), 

které promítáme v časové posloupnosti jako filmové snímky, které se vzájemně odlišují 

zejména změnou času. V praxi je používán pojem scénář, který znázorňuje rozpis děje pro 

modelovací, inscenační, technické, vědecké nebo jakékoliv jiné účely. Bezpečnostní realita je 

jedna. V konkrétním okamžiku probíhá v kosmickém prostoru, na planetě Zemi, na území 

vybraného státu, města, podniku obrovské množství různých bezpečnostních dějů, jejichž 

scénáře mohou být modelovány. Zvolíme základní označení pro libovolný model (snímek) 

„M“ a pro definování modelového času index „(ti)“. Elementárními prvky modelu, který je 

statickým zobrazením stavu, jsou aktéři (A), jejich vzájemné vztahy (R) a prostředí (E).  

M(ti) =  (A(ti)  ∩ R(ti)) U  E(ti)                                                                 (3.2) 

Ve vztahu jednotlivé symboly znamenají: A(ti) je množina aktérů v modelu scénáře v čase 

ti, R(ti) je množina vztahů v modelu scénáře v čase ti, E(ti) je množina prostředí, v němž 

probíhají vztahy mezi aktéry v čase ti, ∩ je průnik množin a U je sjednocení množin. 

Dynamika vychází z porovnání dvou modelů v různých časech (tx) a (ty). Výsledek může 

být pro (tx) ≠ (ty) pouze M(tx) = M(ty) nebo M(tx) ≠ M(ty). Protože výzkum je o změnách, 

které byly nebo mají být dosaženy, řešíme porovnání obou modelů. 

M(tx) =  (A(tx)  ∩ R(tx)) U  E(tx)  

M(ty) =  (A(ty)  ∩ R(ty)) U  E(ty)                                                           (3.3) 

Zjištěný výsledek u elementárních prvků (A│R│E) může vést jen k jednomu z 

následujících pěti možných stavů (symbol „│“ znamená slovo nebo): 
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1. vznik nového (A│ R│ E), 

2. pokračování   (A│ R│ E) beze změn, 

3. pokračování   (A│ R│ E) s vnitřními změnami, 

4. pokračování   (A│ R│ E) po transformaci, 

5. zánik              (A│ R│ E).                                                                               (3.4) 

 

3.3. Odlišnost pohledu sekuritologie na bezpečnost  

V čem se tedy liší sekuritologie od politologie, mezinárodních vztahů, mezinárodní 

politiky, obranné politiky, teorie obrany státu, válečné ekonomiky apod. Je to v tom, že vnímá 

svůj předmět – bezpečnostní realitu (BR) jako společné působení bezpečnostní politiky (BP), 

bezpečnostního systému (BS) a měřitelné (nebo plánované) intenzity bezpečnosti (B) ve 

sledované hrozbě (stavu) (r), v jistém čase (t) a prostoru (s). Pro konkrétní modelový čas (ti) 

jsou v bezpečnostní realitě vnímány dva modely, jeden bezpečnostní politiky, druhý 

bezpečnostního systému:   

s,t,r
M(ti)BP =  (

s,t,r
A(ti)BP  ∩ 

s,t,r
R(ti)BP) U  

s,t,r
E(ti)BP;                      (3.5) 

s,t,r
M(ti)BS =  (

s,t,r
A(ti)BS  ∩ 

s,t,r
R(ti)BS) U  

s,t,r
E(ti)BS.                      (3.6) 

Tyto modely jednoho stavu, například povodně, mají jiné aktéry, jiné vztahy a trochu 

odlišné prostředí. Bezpečnostní politika v době předcházející povodně ovlivnila přijetí 

zákonů, zpracování povodňových plánů, stanovení úkolů pro složky bezpečnostního systému 

a v průběhu povodní jsou všechny zákony a dokumenty používány. Někteří aktéři 

bezpečnostní politiky budou do řešení povodní zasahovat. Bezpečnostní systém bude při 

povodních podle územního principu aktivován. Bude mít konkrétní aktéry a vztahy, které 

budou probíhat v zasaženém bezpečnostním prostředí. Modely obsahují všechny danosti 

materiální i duchovní povahy, které jsou s průběhem bezpečnostní události (povodně) 

spojeny. Sekuritologie v modelu například může zavést aktéra, kterým bude technika nebo 

technologie (cisterna automobilní stříkací, evakuační zavazadlo, siréna). 

Jak je to s modely jiných vědních disciplín? Tak například mezinárodní vztahy mají aktéry 

státy a mezinárodní organizace. Model z pohledu mezinárodních vztahů by mohl být zapsán 

následujícím způsobem:  

s,t,r
M(ti)MV =  (

s,t,r
A(ti)MV  ∩ 

s,t,r
R(ti)MV) U  

s,t,r
E(ti)MV                   (3.7) 

Předmětem mezinárodních vztahů je zkoumání vtahů mezi státy, mezinárodními 

organizacemi a dalšími aktéry na této úrovni. Stav povodní by mohl být předmětem zájmu, 

jestliže by zasahovala nejméně do dvou států. Model by znamenal jisté filtrování situace z 

pohledu vědního oboru, nebyl by úplný a neuměl by odpovídat na bezpečnostní otázky 

spojené s komplexním řešením záchranných a likvidačních prací. Stejně tak je možné popsat 

politologii, která se zabývá politickými aktéry a to nejen v souvislostech bezpečnostní 

politiky. Rovněž další obory mají jiný předmět zkoumání, než sekuritologie.  

T. G. Masaryk napsal: „Každá klasifikace věd je více či méně vyumělkovaná a nepřirozená. 

To tkví v povaze věci samé a hlavně v okolnosti, že vědy spolu tak úzce souvisejí, že si velmi 

těžko můžeme představit vzájemný poměr všech, každé jednotlivé ke každé a ke všem.“ 

Mezioborovou toleranci naznačil slovy: „Věda může vědě posloužit buď věcně, nebo 
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metodicky; jiný poměr než užitečnost nás zde vůbec nemůže zajímat. Věda, jejíž látka je 

jednodušší, poslouží oné vědě, jejímž předmětem jsou věci složitější povahy.“  

Předmět bezpečnostního výzkumu – bezpečnostní realita – byl specifikován pro poznávání 

možných cílů výzkumu (modely, aktéři, vztahy, prostředí, prostory, čas, hrozby a jejich 

rizika).  

3.4. Hrozba a riziko v bezpečnostní teorii a terminologii 

Hrozba a riziko jsou klíčovými pojmy. Když si položíme otázku, jsou-li to ty 

nejvýznamnější pojmy v teorii i praxi bezpečnosti a nebezpečnosti, nebo pojmy odvozené, 

není odpověď jednoznačná. Jen málo odborníků je řádným způsobem definuje, proto existují 

přístupy, které je považují za nedůležité.  

Hrozba a riziko jsou součástí obecného (přirozeného) jazyka, který je používán pro 

odborná vyjádření, ale i v médiích. Pojmy mají jen něco připodobnit, bez konkrétní představy 

o formě hrozby. V odborném jazykovém prostředí, například v bezpečnosti informačních 

technologií, v managementu nebo řízení rizik a v některých odvětvích ekonomie, jsou oba 

pojmy dobře definovány. Riziko představuje nosný koncept sociologie.  

Hrozba a riziko jsou v oboru sekuritologie, bezpečnosti, mezinárodních vztahů, politologie 

i vojenství výrazy velmi frekventované. V českém jazykovém prostředí se v obecné řeči a 

v žurnalistice „hrozba“ a „riziko“ užívají tak, že se obsahově překrývají. Oba výrazy se 

navzájem zaměňují a můžeme konstatovat, že častěji, než je tomu v angličtině nebo dalších 

jazycích.  

Používání pojmů „hrozba“ a „riziko“, posuzujeme-li dokumenty bezpečnostní politiky ČR, 

bylo a někdy dosud není jednoznačné. Jazyk používaný v zákonech zlepšení stavu nepomohl. 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR používá pouze na jednom místě pojem 

„nebezpečí“ a „riziko“ ani „hrozbu“ neobsahuje. Krizový zákon č. 240/2000 Sb. uvádí, že 

„analýza a vyhodnocení bezpečnostních rizik“ je součástí krizového řízení.  

Závěrečná zpráva z výzkumného projektu Ústavu mezinárodních vztahů Praha vydaná 

roku 1996 jako Bezpečnostní politika České republiky (13) je prvou prací, která usilovala z 

vícerezortního pohledu o vytvoření terminologie oboru. Pojmy „hrozba“, „riziko“, „ohrožení“ 

však ještě nepoužívala dostatečně přesně. „Pojem ohrožení se často považuje za synonymum 

pojmu riziko, občas se chápe jako vyšší stadium rizika“ (13, s. 82). „Riziko je možné 

nebezpečí, že neproběhnou předpokládané jevy a rovněž je pojmem pro označení samotných 

jevů, které jsou spojeny s takovým nebezpečím (…) Podle stavu připravenosti subjektu na 

riziko je možné rozlišovat rizika nepředpokládaná a předpokládaná (vědomá). Při jejich 

výskytu se mlčky očekává šťastný konec. (…) Bezpečnostní rizika (rizika bezpečnosti) jsou 

stavy bezpečnostní situace (…), jejichž projevy mohou přivodit ohrožení subjektu bezpečnosti. 

(…) Rizika mají různou míru pravděpodobnosti výskytu a rovněž různě dlouhou cestu, kterou 

musí překonat od aktivace k přerodu v ohrožení.“ (13, s. 86). 

Položíme-li si otázku, co je klíčovým pojmem pro analýzu bezpečnostních rizik, pak 

dojdeme k závěru, že je to hodnota. V bezpečnostní terminologii jsou používána synonyma 

pojmu „hodnota“ jako například:  

 chráněný zájem – je to soubor základních hodnot, které jsou předmětem ochrany, což jsou 

například pro společnost zejména životy, zdraví, majetková práva obyvatel, životní 

prostředí a kritická infrastruktura. Je to rovněž právní pojem, který je vztažen k 

trestnímu postihu (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 38, odst. 3 „Při ukládání 

trestních sankcí se přihlédne i k právem chráněným zájmům osob poškozených trestným 

činem“); 
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 postulovaný zájem – je v zahraniční politice vyslovený, nebo předpokládaný zájem státu. 

Můžeme zde zahrnout předpoklad nepřerušovaného přísunu potřebných surovin, před 

lety například zájem o vstup do NATO nebo EU; 

 aktivum – je pojem užívaný v různých oborech lidské činnosti; znamená to, co máme a 

čeho si ceníme, v informatice jsou to uložená data, v účetnictví charakteristika majetku 

organizace (materiální i duševní vlastnictví). 

Hrozba i riziko jsou pojmy, vztažené k chráněným hodnotám. Potenciál hrozby je 

důvodem k organizovanému úsilí o ochranu hodnoty. Hodnoty jsou vnímány a oceňovány 

prostřednictvím měřících postupů k jejich kvantifikaci, nebo prostřednictvím jiných postupů k 

vyjádření symbolického významu. Hodnoty jsou tedy základní a nezávislé proměnné k 

úvahám o hrozbách a následně o jejich rizicích. V průběhu procedur, které zvažují možnost 

působení hrozeb na hodnoty a při analýze pravděpodobnosti rizik, které z nich vyplývají, jsou 

zpravidla hodnoty v bezpečnostní realitě seřazeny do uspořádaného souboru při stanovení 

priorit. K přehledu mohou být připojena další kritéria, která mohou pořadí priorit změnit.  

V bezpečnostní realitě mohou být označovány jako hodnota:  

 životy obyvatelstva,  

 zdraví obyvatelstva,  

 hmotný majetek,  

 duševní majetek, 

 životní prostředí, 

 kritická infrastruktura,  

 stabilita měny,  

 fungování národohospodářských mechanismů,  

 fungování státní správy a samosprávy, 

 kultura,  

 věda,  

 veřejný pořádek,  

 státní suverenita, územní celistvost, 

 dodržování právního řádu (zejména práv fyzických i právnických osob),  

 udržení utajovaných a citlivých dat jen pro osoby povolané,  

 objekty důležité pro obranu státu a objekty možného napadení, 

 další konkrétní objekty nebo instituce,  

 aktivita státu k udržení míru a dobrých vztahů s jinými zeměmi,  

 osobní svoboda, pověst jednotlivce atd.  

Hodnoty jsou zranitelné. Zranitelnost vyjadřuje míru nedokonalosti hodnoty, tedy 

jakéhosi neúplného nebo děravého zajištění ideální existence. Hrozby jsou takovými stavy 

nebo aktivitami, které chráněnou hodnotu mohou poškodit nebo zničit. Nemusí směřovat jen 

do nedokonalostí hodnoty. Mohou například ve válce směřovat k jejímu zničení a nastavení 

hodnoty nové. Zranitelnost je možné konkrétně analyzovat. Smyslem takové činnosti je 

přijmout opatření, která zranitelnost sníží. Mohou ji v podstatě buď omezit, nebo plně 
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eliminovat prostřednictvím bezpečnostních protiopatření, pro něž jsou důležitým kritériem 

náklady. Protiopatření jsou prevencí zranitelnosti.  

1. Hrozba a riziko jsou základní pojmy pro vyjádření strachu z toho, že dojde k 

nepříjemnému vývoji chráněných hodnot.   

2. Hrozba je vždy primární, nezávisle existující, neodvozený fenomén, který chce nebo 

může poškodit nějakou chráněnou hodnotu. Je to vnější fenomén (činitel), existuje 

nezávisle na chtění člověka. Závažnost hrozby je (přímo) úměrná povaze chráněné 

hodnoty a tomu, jak je tato hodnota ceněna. Neintencionální hrozba je jevem přírodním, 

kde můžeme uvést hrozbu povodní, vichřice, zemětřesení, které jsou zpravidla náhodné 

povahy. Intencionální hrozba (antropogenní) je zamýšlená. Připravuje ji, spouští a 

uskutečňuje jedinec jako v případě hrozby teroristické akce nebo kolektivní aktér při 

hrozbě ozbrojeného konfliktu. 

Riziko je vždy odvozené a odvoditelné z konkrétní hrozby. Míru rizika, tedy 

pravděpodobnost škodlivých následků vyplývajících z hrozby a ze zranitelnosti zájmu, je 

možno posoudit na základě analýzy rizik, která vychází i z posouzení schopnosti připravit se 

na čelení hrozbám. Riziko je vyjádřením pravděpodobnosti vzniku hrozby. Numerické 

hodnoty se tedy mohou pohybovat pouze od nuly (0) do jedné (1), při vyjádření v procentech 

od 1 do 100. Přijatelné riziko je stavem, kdy je vnímáno ohrožení, a jsou připravovány 

aktivity, jejichž cílem je snížení pravděpodobnosti, že nastane. Společenství, stát, jednotlivec 

se připravují tak, aby byly případné následky co nejmenší.  

V technických a ekonomických oborech a rovněž v disciplínách, které se zabývají 

ochranou a bezpečností počítačových systémů nebo elektronických komunikací jsou veličiny 

exaktně změřitelné. Kvantifikovaná analýza rizik je běžným nástrojem, který obory používají 

a dosazují hodnoty do rovnice rizika. Pro neintencionální hrozby je používána rovnice 

 

                              (Hrozba) x (Zranitelnost) x (Hodnota)  

Riziko =                                                                                                                 (3.8) 

                                                 Protiopatření                                                

 

Uvedená rovnice vyjadřuje, že čím jsou závažnější hrozba, zranitelnost a hodnota, tím je 

riziko vyšší, což je přímá úměra. Velikost protiopatření v nepřímé úměře riziko snižuje. 

U intencionálních hrozeb, které se projevují událostmi jako úniky nebezpečných látek, 

průmyslové havárie, požáry, havárie dopravních prostředků, ztráty dat, nemusí být předem 

známo, zda škodu způsobil člověk (úmyslně nebo nedbalostí), nebo k ní došlo bez jeho 

zavinění. Z hlediska skutečné škody je tato informace málo významná, protože již došlo k 

poškození chráněných hodnot. Protiopatření jsou přijímána jak proti neintencionálním 

hrozbám, tak proti úmyslným pachatelům. Aktéři (A) intencionálních hrozeb (skuteční nebo 

potenciální pachatelé) se posuzují z dalších hledisek: schopnosti a motivovanosti způsobit 

škodu. Pro výpočet rizika z intencionální hrozby je používána rovnice  

 

                   (Schopnost A) x (Motivovanost A) x (Zranitelnost) x (Hodnota)  

Riziko =                                                                                                                    (3.9) 

                                                             Protiopatření                                                
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Porovnáním vztahů (3.8) a (3.9) můžeme konstatovat, že potenciál hrozby je součinem 

schopnosti a motivovanosti aktéra.  

Několik příkladů vyhodnocování rizik podle rovnice uvádí Mimra (4, 22 – 25), který 

implikuje, že cennější než samotné vyčíslení rovnic (obtížný proces, spory o přiřazení 

kvantity pro konkrétní jev) je samotný myšlenkový model vztahu mezi hrozbou a rizikem, 

který umožňuje další podrobnější poznávání a popis.  

Ve vědních oborech na sociologických základech jako je historie, mezinárodní vztahy, 

politologie je kvantifikace obtížná (suverenita, svoboda státu). Chráněné hodnoty jsou těžko 

uchopitelné z hlediska měřitelnosti různých faktorů, působí na ně velké množství mnohdy 

neznámých parametrů, které navíc mají různou úroveň. Do kvantifikace se promítá 

subjektivní vliv expertů, státních úředníků, politiků, jejich ideových hodnot a zájmů. Proto je 

rovnice rizika nezbytné vnímat jako kvazimatematický nástroj. Jeho využitelnost pro 

mezinárodní vztahy a volby odpovídajících strategií, pro mezinárodní politiku a jiné aplikace 

je jen orientační.  

Mimra (4, 18 – 21) se věnoval rovněž diskuzi o závislosti jednotlivých proměnných v 

rovnici rizika. Hodnoty jednotlivých ukazatelů jsou proměnlivé s časem a závisí na chráněné 

hodnotě. Zranitelnost je charakteristikou hodnoty, jakýmsi sumářem děr, které snižují reálnou 

hodnotu. Protiopatření nejsou zdarma, proto platí, že zvyšují cenu hodnoty a tedy prakticky 

navyšují chráněnou hodnotu. Nejvíce nezávislou proměnnou, jak se při prvém pohledu jeví, je 

Hodnota. I když v bezpečnostní realitě například objekt hradu od doby výstavby do dnešních 

dnů ztratil jak ceněnou hodnotu, tak i umístění v prioritách. To znamená, že i tato hodnota je 

závislá na času i hodnotitelích. Proto můžeme označit posloupnost poněkud závislejších 

proměnných: Zranitelnost, Hrozba (potenciál hrozby) a Protiopatření. Výsledkem úvahy o 

míře závislých proměnných je, že nejvíce závislou hodnotou je Riziko.  

Rozvoj sekuritologie, který bude orientován na jednotlivé pojmy (jak bylo popsáno v 

částech 3.1, 3.2 a 3.3), jež jsou prakticky užívány ve vztahu k řešení mimořádných událostí 

nebo krizových stavů, může napomoci rozvoji teoretického poznání takových procesů, jako je 

stanovování adekvátních protiopatření proti možným důsledkům hrozeb. Poznání správného 

obsahu chráněných hodnot, kvantifikace odpovídajících sil a prostředků zahrnutých do 

protiopatření. To všechno jsou problémy, k jejichž řešení se terminologickou přesností může 

praxe přibližovat. Celý soubor sekuritologických poznatků není založen jen na uvedených 

klíčových pojmech. Bude dále rozvíjen pro hledání prakticky použitelných řešení. Odborníci, 

kteří jsou propojeni s bezpečnostním systémem, s bezpečnostní politikou a praxí bezpečnostní 

reality, by měli intenzivně rozvíjet poznání, aby se podařilo nalézt přesnou, jasnou a všem 

srozumitelnou terminologii. 

3. Závěr 

Hrozba a riziko jsou klíčovými pojmy bezpečnostní terminologie, což bylo v celém 

příspěvku diskutováno. Na základě poznatků o vývoji bezpečnostní terminologie v 

podmínkách České republiky bylo uskutečněno historické shrnutí postupu poznání sémantiky 

pojmů hrozba a riziko od roku 1994 do roku 2010. Výkladový slovník z roku 2003 „Česká 

bezpečnostní terminologie. Výklad základních pojmů“ se věnoval vysvětlení 35 pojmů. Podle 

hlavního redaktora dokumentu – RNDr. Petra Zemana – byla část příspěvku orientována 

stručně představení významu „Česká bezpečnostní terminologie Petra Zemana“ pro objasnění 

pojmů hrozba a riziko.  

V dalším byly vysvětleny teoretické nástroje sekuritologie pro objasnění významu a 

souvislostí pojmů hrozba a riziko. Vysvětleny byly přístupy, které odlišují statický a 
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dynamický popis bezpečnostní reality a odlišnosti modelových nástrojů sekuritologie od 

jiných vědních disciplín. Popsán byl přístup k zařazení hrozeb v teorii i terminologii a 

rozvedena logická konstrukce k určení významu pojmů. Úvahy byly dovedeny k pojmům 

hodnota, zranitelnost, protiopatření, schopnosti a motivace aktérů. Diskutována byla rovnice 

rizika a vyvozeno, že jde o kvazimatematický nástroj.  

Připomenutí klíčových pojmů, které vedou po celou historii lidstva k vytváření 

bezpečnostních systémů, k vedení obrany, válek, hašení požárů, přípravě na zemětřesení, 

povodně, tsunami, vichřice, potlačování organizovaného zločinu a řešení ekologických 

katastrof podtrhuje potřebu rozvoje disciplíny sekuritologie pro řešení otázek bezpečnosti a 

nebezpečnosti. Upřesňování terminologie je v tomto úsilí základním opatřením. 
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ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU K ZÁVAZNÝM 

DOKUMENTŮM – ZKUŠENOSTI HZS JIHOČESKÉHO 

KRAJE 

Ladislav Karda 

Abstrakt: Příspěvek s názvem Analýza rizik ve vztahu k závazným dokumentům – zkušenosti 

HZS Jihočeského kraje dává přehled o postupu uvedeného HZS kraje při aplikaci dokumentu 

Plán oblasti povodí Horní Vltavy, schváleném zastupitelstvem Jihočeského kraje, při 

posuzování územně plánovací dokumentace a dokumentaci k územnímu řízení. V textu je 

pozornost věnována zejména místům omezujícím průtočnost vodních toků a nechráněným 

nebo nedostatečně chráněným zastavěným územím a následným opatřením. 

Klíčová slova: povodí, povodňové riziko, protipovodňová ochrana, protipovodňová opatření 

I. Úvod 
 Velká část Jihočeského kraje patří do hlavního povodí – povodí Labe a jen nepatrná 

část (převážně Dačicko) náleží do povodí Dunaje. 

 

 Plánování v oblasti vod je realizováno ve dvou úrovních. Národní úroveň tvoří Plán 

hlavních povodí ČR
2)

 zaměřený na léta 2007 – 2012 a schválený usnesením vlády č. 562 ze 

dne 23. 5. 2007. Plán hlavních povodí je rozdělen na závaznou a směrnou část. Závazná část 

byla publikována v Nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních 

povodí ČR.
1)

 Zpracování tohoto plánu vychází z ustanovení § 24 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5)

 

 

 Plán oblasti povodí Horní Vltava
3)

, jako územní dokument, byl schválen usnesením 

zastupitelstva Jihočeského kraje č. 607/2009/ZK-11 a dne 15. 12. 2009. Platí pro léta 2010 – 

2015. Oblast povodí Horní Vltavy je vymezena vyhláškou č. 292/2002 Sb., o oblastech 

povodí ČR, ve znění pozdějších předpisů.
4)

 Páteřním tokem této oblasti je vodní tok Vltava, 

jejími nejvýznamnějšími přítoky jsou Malše, Lužnice, Otava a Lomnice. 

 

II. Zhodnocení současného stavu 

1. Analýza rizik Jihočeského kraje 

 Z analýzy rizik Jihočeského kraje vyplývá, že povodně jsou, vzhledem k morfologické 

stavbě krajiny a množství vodních ploch a vodních toků, na předním místě a jsou 

charakterizovány jako nepřijatelné riziko. Je nutno zpracovat a plnit opatření ke zlepšení 

stavu. Jihočeský kraj v posledních deseti letech, stejně jako některá ostatní území ČR, zasáhly 

3 povodně, a to v letech 2002, 2006 a 2009. Nejúčinnější formou zlepšování ochrany území 

před povodněmi je zapracování opatření do právních předpisů, které jsou závazné. 

 

 Povodně představují pro ČR a tím i pro Jihočeský kraj největší přímé nebezpečí 

v oblasti přírodních katastrof a mohou být příčinou i závažných krizových situací. Povodně 

jsou přírodní fenomén, kterému nelze zabránit a absolutní ochrana proti nim neexistuje. 

 

 Cílem protipovodňových opatření může být pouze minimalizace následků. Rámcové 

cíle ochrany před povodněmi vytyčuje Plán hlavních povodí ČR
2)

 v oblastech legislativních a 
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ekonomických nástrojů. Základním dokumentem formulujícím rámec konkrétních postupů a 

preventivních opatření ke zvýšení systémové protipovodňové ochrany je Strategie ochrany 

před povodněmi.  

 

2. Plán oblasti povodí Horní Vltavy3) 

 Plán oblasti povodí Horní Vltavy se dělí na 7 částí, z nichž pro protipovodňovou 

ochranu je nejdůležitější část „D – ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny.“ 

 

 Tato část „D“ je do Plánu oblasti povodí Horní Vltavy zařazena nad rámec Směrnice 

2000/60/ES, neboť předmětem plánování v oblasti vod v ČR je i problematika ochrany před 

povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod.  

 

 Návrhy protipovodňových opatření vycházejí z hodnocení povodňových rizik podle 

Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Závaznou částí Plánu 

hlavních povodí ČR bylo uloženo do konce roku 2007 vymezit návrh konkrétních opatření 

v tzv. prioritních oblastech. Pro oblast povodí Horní Vltavy je prioritní oblastí území povodí 

Lužnice a Nežárky. Pro tuto oblast jsou zpracovány koncepční studie protipovodňových 

opatření, pro povodí Nežárky je zpracována i koncepce přírodě blízkých protipovodňových 

opatření.  

 

 Naprostá většina povodní v ČR je způsobena srážkami. Kromě známých typů 

přirozených povodní se v posledním období vyskytují i tzv. „bleskové povodně“ způsobené 

velmi intenzivním deštěm na poměrně malém území. Z toho důvodu se zejména malé toky 

extrémně rozlijí, zrychlí se proudění vody a z toho vyplývají velké způsobené škody na 

životech, zdraví i majetku. 

 

3. Kritická místa ochrany před povodněmi 

 Z hlediska ochrany před povodněmi je nutno věnovat zvýšenou pozornost: 

a) Místům omezujícím průtočnost vodních toků a údolním nivám a místům, kde dochází 

k nadměrnému zanášení splaveninami – celkem 255 míst.  

Zúžení průtočného profilu způsobuje při zvýšených vodních stavech vzdutí hladiny vody, která 

následně zaplavuje okolní pozemky a budovy, v horším případě dochází k částečnému nebo 

úplnému ucpání plávím s následným protržením objektu nebo překážky. Většinou jsou to 

mostní objekty, lávky, propustky, ploty nebo produktovody vedoucí přes koryto a snižující jeho 

průtočný profil. Dále to mohou být objekty, jako např. jezy, odběry vody, stupně, přehrážky 

nebo nedostatečně kapacitně provedené úpravy toků. Omezení průtočnosti koryt vodních toků 

může také nastat zanesením koryta splaveninami. Častým místem zanášení splavenin jsou také 

příčně orientované objekty na tocích, mezi něž můžeme zařadit jezové zdrže, přehrady a 

ostatní vodní nádrže, stupně a přehrážky, zúžené mostní profily nebo plavební komory.  

b) Vymezení zastavěných území nechráněných nebo nedostatečně chráněných před 

povodněmi 

Za území nechráněná nebo nedostatečně chráněná před povodněmi jsou považována ta 

zastavěná území, která jsou zaplavována již povodněmi vyšších četností. Doporučená úroveň 

ochrany území podle pravděpodobnosti opakování povodňového nebezpečí je následující: 

- historická centra měst, historická zástavba Q100 

- souvislá zástavba, průmyslové areály Q50 

- rozptýlená obytná a průmyslová zástavba a souvislá chatová zástavba Q20 

- izolované objekty individuální ochrana 
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Zastavěná území nechráněná nebo nedostatečně chráněná jsou vymezena v prostředí GIS a 

jejich analýzou byl zjištěn i počet ohrožených obyvatel, tj. počet všech obyvatel v záplavovém 

území Q100. Celkový počet lokalit s tímto ohrožením činí 67 a trvale v nich žije 35 063 

obyvatel.  

 

 Ze zmíněné Směrnice 2007/60/ES vyplývá, že členské státy EU musí zpracovat 

předběžné vyhodnocení povodňových rizik (popis povodní, jejich nepříznivé účinky a 

vyhodnocení možných nepříznivých účinků budoucích povodní) do 22. 12. 2011. Mapy 

povodňového nebezpečí budou zpracovány členskými státy EU do 22. 12. 2015 a budou 

zobrazovat území zaplavovaná povodněmi. 

 

 Pozornost je nutno věnovat i výchově obyvatelstva k jeho sebeochraně a 

informovanosti o všech hrozících rizicích z povodní a postupech jak je minimalizovat. 

Nezanedbatelným faktorem je i míra informovanosti obyvatelstva o způsobech ochrany svého 

majetku. Podle mezinárodních zkušeností lze dokonalou organizací opatření k ochraně 

obyvatelstva a jeho majetku snížit celkový objem škod až o 1/3.  

 

III. Opatření na ochranu území 
Základní strategie na ochranu území sestává ze 3 oblastí: 

- zvýšení přirozené retence povodí 

- technická protipovodňová ochrana 

- prevence před povodněmi. 

Z uvedených oblastí se budeme zabývat dvěma posledními oblastmi: 

1. Kapacita koryta vodního toku je většinou charakterizována n-letostí průtoku, 

který ještě nevybřežuje. Přirozená kapacita koryt se většinou pohybuje kolem Q1, 

což je nevyhovující. Nejschůdnější cestou ke zkapacitnění koryt v intravilánech 

obcí jsou úpravy koryta do obdélníkového tvaru, příp. výstavba podélných hrází 

kolem území, která mají být chráněna. Zvýšení kapacity koryt lze realizovat 

ohrázováním pevnými konstrukcemi (zemní hráze, betonové zídky nebo mobilní 

hrazení). Jedná se o úpravy toků, zkapacitnění a rekonstrukce mostů a mostků a 

zkapacitnění propustků ve 48 obcích v povodí Horní Vltavy. 

2. Záplavová území – administrativně určená území, která mohou být v případě 

povodně zaplavena vodou. V územích zastavěných a určených k zastavění se 

vymezuje aktivní zóna záplavového území – v ní je nutno dodržovat ustanovení 

vodního zákona, který stanoví, že v této zóně se nesmí umisťovat, povolovat ani 

provádět stavby (s určitými výjimkami). 

3. Území určená k rozlivům povodní – jedná se o zátopy suchých vodních nádrží 

(poldrů), které jsou opakovaně zatápěny povodňovými průtoky v různých 

periodách. V oblasti Horní Vltavy nejsou dosud území určená k řízeným rozlivům 

povodní vymezena.  

4. Území chráněná před povodněmi – úpravy vodních toků ve větší míře byly 

realizovány ve středověku, a jako reakce na povodně, i ve II. polovině 19. století. 

V průběhu 20. století, až do povodní v roce 1997, byla opatření protipovodňové 

ochrany zanedbávána, a proto jsou v současné době finanční prostředky, a to i 

z Evropské unie, v různých programech, věnovány na realizaci efektivních 

protipovodňových opatření.  
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5. Změny v územních plánech obcí a regulace využívání záplavových území je 

jeden ze základních cílů ochrany před povodněmi. Hlavní zásadou při tvorbě 

územního plánu obce by mělo být vymezení inundačních území všech vodních 

toků jako územních limitů a obezřetná volba jejich dalšího využití. Zastavování 

pozemků v záplavovém území se současně plánovanou protipovodňovou ochranou 

ohrázováním lze tolerovat, z hlediska ovlivňování odtokových poměrů, jen ve 

zcela výjimečných případech.  

6. Manipulační řády by měly být zpracovány a schváleny u všech nádrží I. až III. 

kategorie technicko-bezpečnostního dozoru a u těch nádrží IV. kategorie, které 

mohou zvláštní povodní ohrozit sídla na vodním toku pod hrází. Možností ke 

zlepšení situace je přehodnocení využití objemů nádrží s jejich případným 

přerozdělením při zachování všech požadavků kladených na nádrž (zásoba pitné 

vody, rekreační a další).  

 

IV. Závěr 
 Na závěr lze konstatovat, že HZS Jihočeského kraje může ovlivňovat 

protipovodňovou ochranu uplatňováním stanovisek územním plánům a regulačním plánům 

z hlediska své působnosti v požární ochraně, integrovaném záchranném systému a ochraně 

obyvatelstva při přípravě na mimořádné události v souladu s § 12 zák. 239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů.
6)

 Požadavky uplatňuje i vydáváním koordinovaných závazných stanovisek 

k posouzení podkladů k územnímu řízení, kde je v souladu s § 10 odst. 6 zákona 

č. 239/2000 Sb. dotčeným orgánem.  

 

 HZS Jihočeského kraje po vydání závazné části Plánu oblasti povodí Horní Vltavy 

formou nařízení kraje bude účinněji ovlivňovat zejména budování mostních objektů, lávek, 

propustků a produktovodů přes vodní toky. 
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NÁVRH SYSTÉMOVÉ INTEGRACE INFORMAČNÍ 

PODPORY VE VAZBĚ NA OCHRANU KRITICKÉ 

INFRASTRUKTURY V RESORTU DOPRAVY 

Zdeněk Kopecký, Vítězslav Života 

Abstrakt: Vytvoření systémového prostředí pro integraci informační podpory umožní efektivní 

propojení stávajících systémů krizového řízení v resortu MD ČR a dalších relevantních 

systémů, které již poskytují nebo mohou poskytnout informační podporu pro systém krizového 

řízení v resortu MD ČR. Tento komplexní a efektivně využitelný systém umožní získávání 

informací z velkého množství datových zdrojů různého stáří, velikosti, využitelnosti a způsobu 

zabezpečení. Zlepšením dostupnosti informační základny uložené v informačních systémech 

krizového řízeni tak dojde ke zkvalitnění rozhodovacích procesů probíhajících při řešení 

krizových situací.  

Klíčová slova: krizové řízení, ochrana kritické infrastruktury, informační systém pro krizové 

řízení, systémové prostředí, informační podpora, komunikační technologie, zpracování dat 

1. Úvod 

Navrh systémového prostředí umožní efektivní propojení stávajících agend krizového 

řízení v resortu MD ČR a dalších relevantních systémů, které již poskytují nebo mohou 

poskytnout informační podporu pro systém krizového řízení v resortu MD ČR i ve vazbě na 

aktuální požadavky ochrany kritické infrastruktury [4]. Systémová integrace s využitím 

moderních komunikačních prostředků a technologií přispěje k účelnému, účinnému 

a efektivnímu využití stávajících a získávání nových informací pro podporu krizového řízení 

veřejné správy. To umožní efektivněji identifikovat a snižovat rizika [1], lépe řešit vzniklé 

mimořádné události a následné krizové situace a odstraňovat jejich důsledky, což povede ke 

snižování ztrát. 

Integrací informačních systémů chápeme vytvoření takového rozhraní, zpřístupňujícího 

data existujících systémů, aby uživatel získal dojem, že pracuje s jediným informačním 

systémem. Uživateli je potom poskytován homogenní pohled na data, které fyzicky pocházejí 

z heterogenních datových zdrojů. Data z různých informačních systémů se navíc mohou 

vhodně doplňovat, aby poskytla komplexnější pohled na danou problematiku. Kromě 

integrace dat informací je možné integrovat i služby a aplikace a tím k nim vytvořit 

unifikovaný přístupový bod. Touto cestou lze propojit existující IT služby a aplikace, a to 

i takové, které jsou provozovány na různých platformách. 

Historicky se integrační systémy nejčastěji implementovaly na úrovni datového skladu. 

Data jsou vyzvednuta z primárních zdrojů, transformována do jednotného schématu a 

uložena. V době dotazu jsou uložena na jednom místě, výsledek dotazu může být tedy získán 

velice rychle. Problémem je možná zastaralost dat, pokud se zdrojová data změní, je nutné 

nad nimi provést nový dotaz a transformaci na jednotné schéma. 

Lze zvolit i odlišný přístup, kdy integrační systém poskytuje jednotné dotazovací rozhraní 

a dotaz transformuje na specializované dotazy na externí databáze. Tento přístup lze nazvat 

,,odpověď na dotaz založený na pohledech (view)'', protože každý z datových zdrojů funguje 

jako databázový pohled nad zprostředkovaným datovým schématem. Zde jsou možné dvě 

varianty: 
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 Integrace dat metodou „Local as View“. Globální datové schéma je specifikováno 

nezávisle na zdrojích dat. Každý datový zdroj je definován jako datový pohled na 

globální schéma. 

 Integrace dat metodou „Global as View“. Každá relace globálního schématu je 

vyjádřena jako datový pohled na zdroje dat, takže jeho význam je specifikován pojmy 

datových zdrojů. 

2. Návrh modelu systémové integrace a její přínosy  

 

Na základě stávajících analýz se předpokládá, že navrhovaný systém bude řešen jako 

kombinace datového skladu a přístupu k datům metodou virtuálních pohledů „Local as 

View“. Byl vytvořen následující model navrhovaného systému (viz. obr. č.1): 

 

 

Obr. č. 1: Návrh modelu systému integrace 

 

Metodika řešení je navržena podle vlastní ověřené metodiky příjemce a spolupříjemců, 

vytvořené a určené pro řešení projektů v rámci programů výzkumu a vývoje. Tato metodika 

byla vytvořena na základě uznávaných mezinárodních standardů, českých norem a na základě 

zkušeností s dříve řešenými projekty výzkumu a vývoje. 

Metodika vychází ze standardu ČSN ISO/IEC 15288 - Procesy životního cyklu systému [3] 

a ze standardu ČSN ISO/IEC 12207 – Procesy v životním cyklu softwaru [2].  

Pro znázorňování modelů byl zvolen standardizovaný jazyk pro analýzu a návrh objektově 

orientovaných systémů označovaný jako UML (Unified Modeling Language) [5].  

Jak z UML diagramu vyplývá, navrhovaný model se skládá z následujících částí: 

 Transformační jádro. Obsahuje pravidla pro transformaci mezi externími daty 

a výstupním schématem. Zároveň rozhoduje, která externí data se poskytují jako 

virtuální pohled a která se ukládají do datového skladu. Pravidla jsou dána 

konfiguračním nastavením. 

 Datový sklad. Databáze, do které se ukládají data z externích zdrojů, které není 

možné, nebo praktické poskytovat jako virtuální pohled na živá data. 
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 Vstupní rozhraní. Zde jsou implementována rozhraní pro přístup k externím datům. 

Na diagramu je zobrazeno rozhraní pro datové formáty XML, a XLS, přístup k SQL 

databázi a čtení dat z webových stránek XHTML. 

 Výstupní rozhraní. Modul pro poskytování integrovaných dat. Implementuje rozhraní 

pro komunikaci s uživatelem prostřednictvím webových stránek a rozhraní webové 

služby pro komunikaci s jinými systémy. 

 

Přínosem realizace modelu bude návrh: 

 architektury systémového prostředí pro sjednocení výstupů zapojených systémů, 

 rozhraní pro získávání dat ze zapojených systémů, 

 metodiky pro budoucí zapojení dalších požadovaných systémů, 

 metodiky implementace navrženého systémového prostředí do praxe, která bude 

zahrnovat organizační, technická a technologická doporučení, 

 doporučení k zapojení dalších systémů pro zvýšení dostupnosti a komplexnosti 

požadovaných informací, včetně informačních vazeb, která umožní efektivní 

plánování, organizování a kontrolu v této oblasti ze strany veřejné správy. 

 

Navrhované nástroje, prostředky a možnosti systémového prostředí budou pilotně ověřeny 

a bude navržen postup pro úplnou implementaci, včetně metodických, organizačních 

a technických pokynů. 

To v konečném důsledku povede k rychlejšímu, přehlednějšímu a efektivnějšímu 

využívání stávajících nástrojů v oblasti krizového řízení. 

Potřebu systémové integrace informační podpory lze dokumentovat na problematice 

ochrany  kritické infrastruktury [4]. Z analýz struktury krizového a havarijního plánování 

vyplývá, že na podnikohospodářské subjekty (subjekty kritické infrastruktury) je již nyní 

v systému krizového řízení ČR kladeno tolik požadavků, že pokryjí i požadavky na ochranu 

subjektů kritické infrastruktury k zabezpečení její funkčnosti, nepřetržitosti a celistvosti. To 

co chybí, je systémová integrace uvedených požadavků a související dokumentace s jejich 

informačním zabezpečením, která bude zahrnovat i propojení požadavků systému krizového 

řízení ČR se zájmy podnikohospodářských subjektů z hlediska řešení jejich podnikatelských 

rizik. Přitom je nezbytné vycházet jak ze závazné „Krizové legislativy“, tak z obecných, ale 

ověřených metod, postupů a nástrojů řešení problematiky zvyšování odolnosti (snižování 

zranitelnosti) podnikohospodářských subjektů (subjektů a objektů kritické infrastruktury), na 

kterých závisí i věcná ochrana kritické dopravní infrastruktury, jejíž nefunkčnost by měla 

závažný dopad na bezpečnost státu, ekonomiku, výkon veřejné správy a zabezpečení 

základních životních potřeb obyvatelstva.  

3. ZÁVĚR 

Z hlediska účinnosti a efektivity zabezpečování informační podpory krizového 

managementu v širokém spektru využití je nutný komplexní, systémový a účinný systém pro 

získávání informací z velkého množství stávajících datových zdrojů různého stáří, velikosti, 

využitelnosti a způsobu zabezpečení tak, aby se v systémové integraci účelně zhodnotil 

současný stav informační podpory pro nové požadavky vyplývající z rozvoje krizového 

řízení, včetně aktuálních požadavků na ochranu kritické infrastruktury. Návrh takového 

systému je předmětem i projektů výzkumu a vývoje. Jde o projekty „Vytvoření systémového 

prostředí pro integraci informační podpory krizového řízení resortu Ministerstva dopravy ČR 
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– CG941-022-030“ a „Návrh systému informační podpory ochrany kritické dopravní 

infrastruktury pro potřeby řešení typových plánů krizového řízení veřejné správy – CG941-

055-030“. 
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MAPOVÁNÍ RIZIK 

Antonín Krömer, Petr Musial, Libor Folwarczny 

Abstrakt: Příspěvek popisuje metodu mapování rizik, která byla vyvinuta u Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje na základě metodiky doporučené Evropskou 

unií. Mapování rizik je proces, při kterém se identifikují území s různou úrovní rizika. Při 

mapování rizik je prováděna interakce projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území 

a s úrovní připravenosti území. Mapování rizik se provádí na základě technologií 

geografického informačního systému s využitím statistických a numerických analýz. Výsledky 

mapování rizik se prezentují na speciálních mapách (mapy rizik), které umožňují identifikovat 

složení a úroveň rizika pro každou část území analyzovaného územního celku. Využití 

zpracovaného mapování rizik pro daný územní celek je široké. Mapy rizik slouží jako základní 

vstup do procesů havarijního a krizového plánování, podávají komplexní informaci o zatížení 

území riziky, jsou zdrojem analýzy ohrožení objektů a další. 

Klíčová slova: riziko, nebezpečí, zranitelnost, připravenost 

1. Základní východiska mapování rizik 

Základ metody pro provádění mapování rizik předkládá příručka zpracovaná v rámci 

evropského projektu Interreg IIIC SIPROCI [1]. Cílem tohoto projektu je zlepšení lokální a 

regionální schopnosti reagovat na mimořádné události a katastrofy využitím meziregionální 

spolupráce v rámci Evropských zemí.  Za tímto účelem byl vytvořen mezinárodní program 

pro výměnu a rozvoj metod, technik a praktických zkušeností a dovedností v oblasti prevence 

a zmírnění dopadů mimořádných událostí a katastrof. Výstupem projektu je soubor příruček, z 

nichž jedna je zaměřena na rozvoj a zlepšení metod, techniky a nástrojů pro mapování a 

monitorování rizik. Příručka předkládá návrh společné metody pro mapování rizik. Používání 

společné klasifikace rizik a společné terminologie v různých zemích by umožnilo jednotné 

předvídání a prevenci vzniku krizových situací a dalších mimořádných událostí, případně i 

jednotné řešení vzniklé situace. 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) je podle zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, orgánem krizového řízení a, mj., zabezpečuje zpracování 

krizového plánu kraje. HZS MSK je také gesčně zodpovědný za komplexní provádění analýzy 

rizik na území Moravskoslezského kraje. HZS MSK, inspirován zmíněnou metodou 

mapování rizik, v rámci své profesní činnosti na úseku civilní nouzové připravenosti 

problematiku mapování rizik rozpracoval, zpřesnil a ověřil její použitelnost. Tento příspěvek 

popisuje v základních rysech metodu mapování rizik vyvinutou kolektivem odboru ochrany 

obyvatelstva a krizového řízení HZS MSK.  

Jak již napovídá název metody, mapování rizik je znázornění rizik na mapě. Mapování 

rizik je proces, při kterém se identifikují území s různou úrovní rizika možného vzniku 

mimořádných událostí. Jedná se o zobrazení výsledků hodnocení rizik na speciálních mapách 

(mapy rizik) zobrazujících úrovně očekávaných ztrát, které je možné předpokládat na určitém 

území. Mapy rizik umožňují identifikovat složení a úroveň rizika pro každou část území 

analyzovaného územního celku. 

V mapování rizik jde o klasifikaci a kvantifikaci rizika ve vztahu k území, jde o hodnotové 

vyjádření rizika na mapě. Riziko je zde pojímáno komplexně jako suma rizik pro jednotlivé 

typy mimořádných událostí. Základním předpokladem je, že do mapování rizik lze zahrnout 

jen takové typy mimořádných událostí, jejichž projev na území lze nějakým způsobem 
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vyjádřit v kartografickém zobrazení, tedy na mapě. Do mapování rizik vstupují i jednoduché 

numerické a statistické analýzy, které napomáhají získání přesnějších a reálnějších výsledků.  

Zpracování mapování rizik je nemyslitelné bez podpory geografických informačních 

systémů (dále jen „GIS“). Jedině technologie GIS umožňují aplikovat všechny principy 

metody mapování rizik a získat tak využitelné výsledky. Bylo-li výše řečeno, že do mapování 

rizik lze zahrnout jen takové typy mimořádných událostí, jejichž projev na území lze nějakým 

způsobem vyjádřit na mapě, znamená to, že pro daný typ mimořádné události musí existovat 

vrstva GIS nebo musí existovat taková data, z nichž lze vrstvu GIS generovat (např. přehled 

objektů daného typu jako soupis adresních míst, či jako soupis souřadnic). 

Mapování rizik využívá výsledky analýzy rizik pro různé typy mimořádných událostí. 

Přesněji řečeno, využívá výsledky analýz projevů možných mimořádných událostí na území. 

Tyto dílčí analýzy mohou být zpracovány na základě numerických modelových výpočtů 

(např. únik nebezpečné látky, průlomová vlna při narušení hráze vodního díla), dlouhodobých 

meteorologických a hydrologických statistických sledování (např. záplavová území při 

přirozených povodní, sněhové a větrné oblasti), sledování přírodních jevů a dalších metod, 

expertní odhady nevyjímaje. 

Mapy rizik jsou kartografické listy definovaného území (např. obce, kraje, celé republiky), 

na nichž jsou barevně vyznačeny různé úrovně rizika. Důraz je kladen na hodnotové vyjádření 

úrovně rizika a znázornění na mapě v barevné škále je možností vizualizace výsledků. Tato 

vizualizace upozorní na území s vyšší úrovní rizika a je pak předmětem dalšího zkoumání, 

proč je zde takové riziko, jaká je jeho skladba (tedy čím je způsobeno) apod. K takto 

definovaným územím s vyšší úrovní rizika by pak měl být směřován zájem o snížení rizika 

nebo alespoň o jeho další nezvyšování. 

2. Základní pojmy, veličiny a definice 

Riziko je výsledkem součinu nebezpečí a zranitelnosti.  

RIZIKO = NEBEZPEČÍ  x  ZRANITELNOST 

Pojem „nebezpečí“ lze charakterizovat jako jev s možností ohrožení života, zdraví, 

majetku nebo životního prostředí. Nebezpečí je potenciál způsobit škodu. Pochází-li 

nebezpečí z konkrétního zdroje (např. podnik skladující nebezpečnou látku), je nebezpečí 

vlastností zdroje. Mimořádná událost (MU) je aktivované nebezpečí. 

Pro potřeby mapování rizik je nutno nebezpečí hodnotově vyjádřit. K tomu je použit pojem 

Míra Rizika (MR), kterou lze chápat jako hodnotové vyjádření pravděpodobnosti vzniku 

škodlivých následků vlivem aktivace nebezpečí. 

Pojem Zranitelnost území (Z) vyjadřuje vnímavost území na dopady mimořádné události. 

Je to schopnost území negativně reagovat na působení nežádoucího jevu. 

Riziko (R) jsou tedy očekávané škodlivé následky vlivem aktivace nebezpečí na daném 

území. 

ZMRR   

Do mapování rizik lze zahrnout jen takové typy nebezpečí, jejichž projev na území lze 

nějakým způsobem vyjádřit v kartografickém zobrazení, tedy na mapě. Jak naznačuje obrázek 

č. 1, projevy různých typů nebezpečí na území se různě překrývají. V místech překryvů 

vzniká tzv. kumulované riziko (Rkum). 
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Obr. č. 1 Kumulované riziko 

 

Do definice rizika lze zahrnout ještě jednu veličinu, a sice Připravenost (P), chápáno jako 

připravenost lidských, materiálních a dalších zdrojů k minimalizaci ničivých dopadů 

mimořádné události. Připravenost je měřítkem snížení rizika. Získáme tak korigované riziko 

(Rkor), tedy riziko snížené o úroveň připravenosti. 

 
 

3. Mapa nebezpečí 

Tvorba mapy nebezpečí je první fází mapování rizik. V této fázi je nutno hodnotově 

vyjádřit na mapovém podkladě úroveň kumulované míry rizika. Podkladem jsou mapy 

jednotlivých typů nebezpečí, tedy na digitální mapě zakreslených projevů jednotlivých typů 

mimořádných událostí. Rovněž je nutno stanovit pro jednotlivé typy nebezpečí číselnou 

hodnotu míry rizika, která má pak při procesu kumulace rizik význam porovnávacího 

(váhového) koeficientu. Ke stanovení hodnoty míry rizika byla použita revidovaná 

vícekriteriální analýza metodou expertních odhadů vyvinutá u HZS MSK v roce 2002 [2]. 

V tabulce jsou uvedeny identifikované typy nebezpečí v Moravskoslezském kraji, pro které 

byl nalezen způsob zakreslení v mapě, dále typ zdrojových digitálních dat a číselná hodnota 

míry rizika. Doplněn je typ nebezpečí „radiační havárie“. Je nutno zdůraznit, že tento výčet 

není konečný. Závisí na existenci typů nebezpečí na daném území a na existenci příslušných 

digitálních dat GIS.  

 

           Nebezpečí X1 

Nebezpečí X2 

 

 

 

Nebezpečí 

X3 

Rkum=X1+X2 

Rkum=X1+X2+X3 

Rkum=X1+X3 



 

64 

 

nebezpečí využitelná data (vrstvy GIS) MR 

přirozená povodeň 5-ti letá, 20-ti letá, 100 letá voda, maximální povodeň 768 

zvláštní povodeň území ohrožené průlomovou vlnou 737 

únik nebezpečné látky ze 

stacionárního zdroje 

zóny havarijního plánování, zóny ohrožení 356 

chřipka ptáků dislokace velkochovů, pásma dozoru, ochranná 

pásma 

192 

letecká havárie dislokace letišť, letecké koridory 403 

havárie v silniční dopravě silniční síť 294 

havárie v železniční dopravě železniční síť 524 

sněhová kalamita mapa sněhových oblastí 189 

větrná bouře mapa větrných oblastí 225 

nekontrolovatelný výstup 

důlních plynů na povrch 

mapa kategorizace území – oblasti úniku metanu 58 

lesní požár mapa lesního porostu 80 
radiační havárie zóny havarijního plánování 944 

 

V procesu mapování rizik je nutno zohlednit důležitý aspekt. Téměř u všech definovaných 

typů nebezpečí není intenzita působení nebezpečí na celé ploše území, na kterém lze projev 

nebezpečí vyjádřit, konstantní. Typickým příkladem je takový typ nebezpečí, které pochází 

z určitého zdroje. V oblastech přilehlých ke zdroji je zpravidla ohrožení vyvolané aktivací 

nebezpečí intenzivnější než ve vzdálenějších oblastech (viz obr. č. 2). 

Různou intenzitu působení nebezpečí je vhodné vyjádřit na základě fuzzy logiky a použít 

koeficient intenzity (K), který je roven nebo menší než 1. Oblast, ve které je intenzita 

působení nebezpečí nejvyšší (nejhorší varianta), je ohodnocena koeficientem K = 1, 

„nebezpečnosti“ mírnějších variant jsou koeficientem K < 1 sníženy. Toto má ten výsledek, 

že na částech území, kde je intenzita působení nebezpečí nižší, je sníženo hodnotové 

vyjádření míry rizika (viz obr. č. 2). Obr. č. 2 znázorňuje modelový příklad, kdy je použito 

lineární čtyřstupňové vyjádření koeficientu K = {1; 0,75; 0,5; 0,25}. Takto může být řešen 

např. únik nebezpečné látky či přirozené a zvláštní povodně. Vhodné je využít i sněhové a 

větrné oblasti. Použitím těchto koeficientů dojde ke zpřesnění popisu působení nebezpečí na 

území.  
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Obr. č. 2  Vyjádření intenzity nebezpečí – koeficienty K ≤ 1 

 

 

4. Mapa zranitelnosti 

Analýza zranitelnosti definovaného území (obce, kraje) a tvorba mapy zranitelnosti je 

druhou fází mapování rizik. V této fázi je nutno hodnotově vyjádřit na mapovém podkladě 

ukazatel kumulované zranitelnosti území jako sumu dílčích prvků zranitelnosti. V tabulce 

jsou uvedeny identifikované prvky zranitelnosti, pro které byl nalezen způsob zakreslení 

v mapě, dále typ zdrojových digitálních dat a váha prvku zranitelnosti, která má vyjadřuje 

porovnávací koeficient významnosti.  

 

prvek zranitelnosti využitelná data (vrstvy GIS) váha 

obyvatelstvo hustota obyvatel (počet obyvatel na plochu) 0,22 

kritická infrastruktura dislokace subjektů a prvků (adresní body) 0,17 

silnice silniční síť 0,13 

železnice železniční síť 0,10 

rozvodná elektrická síť rozvodná elektrická síť 0,13 

významné objekty dislokace objektů (např. školy, soc. a zdrav. zařízení) 0,15 

kulturní památky dislokace kulturních památek 0,04 

životní biotické prostředí CHKO, vegetace, vodní plochy (součást ZABAGED) 0,06 

 

Podobně, jako u tvorby mapy nebezpečí, je vhodné vyjádřit různé intenzity zranitelnosti 

pomocí koeficientů intenzity zranitelnosti ve škále ≤ 1. Hodnota 1 se přiřadí území, kde je 

intenzita 

nebezpečí 

vzdálenost 

od zdroje 

vzdálenost 

od zdroje zdroj 

K=1 

K=0,75 

K=0,25 

K=0,5 

MR=MR x 0,25 

MR=MR x 0,5 

MR=MR x 0,75 

MR=MR 
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nejvyšší úroveň zranitelnosti daného prvku (nejhorší varianta, např. nejvyšší hustota 

obyvatelstva), území s mírnější zranitelností je pak ohodnoceno koeficientem < 1. 

5. Mapa připravenosti 

Ve třetí fázi mapování rizik se stanovuje mapa připravenosti. Připravenost na území lze 

vyjádřit jako dostupnost sil a prostředků (složek integrovaného záchranného systému apod.) a 

dostupnost prostředků ochrany obyvatelstva (např. pokrytí území koncovými prvky varování). 

V tabulce jsou uvedeny využitelné typy sil a prostředků pro kartografické vyjádření 

připravenosti, pro které byl nalezen způsob zakreslení v mapě, dále typ zdrojových digitálních 

dat a váha typu sil a prostředků, která má význam porovnávacího koeficientu významnosti. 

typ sil a prostředků využitelná data (vrstvy GIS) váha 

jednotky požární ochrany dislokace JPO, síťová analýza dle časů dojezdu na 

místo MU 

0,23 

zdravotnická záchranná 

služba 

dislokace výjezdových stanovišť ZZS, síťová analýza 

dle časů dojezdu na místo MU 

0,18 

letecká záchranná služba dislokace heliportů LZS, časová pásma doletu 0,06 

nemocnice dislokace nemocnic, síťová analýza dle časů dojezdu 

z místa MU 

0,09 

Policie ČR dislokace obvodních oddělení, síťová analýza dle časů dojezdu 

na místo MU, hustota policistů – počet policistů na 

10000 obyvatel dle služebních obvodů 

0,13 

Letecká služba Policie ČR časová pásma doletu 0,01 

obecní policie hustota strážníků – počet strážníků na 10000 obyvatel 

obce 

0,10 

varování dislokace koncových prvků varování, slyšitelnost 

signálu a verbální informace 

0,20 

 

Různou úroveň dostupnosti a kvality sil a prostředků lze vyjádřit opět s použitím 

koeficientů ve škále ≤ 1. Území s nejlepší variantou (nejvyšší dostupnost či kvalita sil a 

prostředků) je ohodnocena koeficientem = 1, pro území s nižší dostupností sil a prostředků je 

připravenost snížena koeficientem < 1. 

6. Mapa rizik 

Interakcí mapy nebezpečí, mapy zranitelnosti a mapy připravenosti vznikne mapa rizik 

(obr. č. 2). Barevná škála v indexovém vyjádření – polozavřený interval (0; 1〉  – umožní 

vizualizovat výsledky. Význam vizualizace je především upozornit na území s vyšší úrovní 

rizika. Pro práci s mapou rizik a získání přesných informací o daném místě je nutno použít 

GIS software nebo vytvořit speciální aplikaci.  
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Obr. č. 3  Mapa rizik 

 

7. Využití výsledků mapování rizik 

Zpracování mapování rizik umožní získat komplexní přehled o rizicích na daném území 

(kraje, okresu, obce …). Pomocí vhodného software lze získat přesnou informaci o 

konkrétním místě – skladba působících nebezpečí, struktura zranitelnosti, rozbor připravenosti 

apod. Pomocí výsledků mapování rizik lze hodnotit a optimalizovat rozmístění sil a 

prostředků složek IZS. V mapě rizik je možno provádět komplexní analýzy, např. zjištění 

maximálního rizika na daném území, průměrné hodnoty rizika na území, maximální úrovně 

zranitelnosti pro daný typ nebezpečí apod. Využití map rizik se zcela určitě nabízí i při 

územním plánování a podobných činnostech ve vztahu k území. 

8. Závěr 

Mapování rizik nikdy nebude ukončený proces. Vždy je prostor na doplňování a 

zpřesňování. Metoda má tu výhodu, že lze kdykoliv kterýkoliv segment vyjmout, zpřesnit a 

znovu vložit do výpočtu. Stejně tak lze doplnit novou část. Jako příklad lze uvést typ 

nebezpečí bleskové povodně, jak je známe z krizové situace v létě roku 2009 na Moravě. Je 

jen otázkou času, kdy odborníci budou schopni vyjádřit náchylnost určitého území ke vzniku 

přívalových povodní. Pak, při existenci digitálních dat, určitě tento typ nebezpečí vstoupí do 

fáze tvorby mapy nebezpečí. Jako další příklad lze uvést doplnění mapy zranitelnosti o 

zranitelnost systému veřejných vodovodů, plynovodů ad. Vše je jen otázkou existence 

relevantních dat. 
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OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ – 

NOVÉ TRENDY VE VÝUCE 

Eleonóra Tilcerová 

Abstrakt: Od roku 1999 se do výuky základních a středních škol začala postupně dostávat 

problematika ochrany člověka za mimořádných událostí. V průběhu let se určitým způsobem 

modifikovala do současné podoby.  Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) od začátku 

významnou měrou přispěl a nadále přispívá k její realizaci a rozvoji na školách. Avšak s 

ohledem na razantní změnu vzdělávacích dokumentů a stávající, ne vždy vyhovující, stav této 

výuky na školách dnes vyvstává potřeba nového pojetí této problematiky a s tím souvisejících 

nových přístupů k výuce.  

Klíčova slova: ochrana člověka, mimořádné události, nové trendy ve výuce 

1. Stručné ohlédnutí 

Po zrušení předmětu branná výchova ve školách si odborníci čím dál více uvědomovali 

vakuum, které vzniklo ve společnosti v oblasti přípravy obyvatelstva k sebeochraně 

a vzájemné pomoci při mimořádných událostech. Na základě výsledků experimentu, který 

realizoval Hlavní úřad civilní ochrany ČR na vybraných základních a středních školách, byl 

v roce 1999 vydán Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výuce tématiky 

ochrany člověka za mimořádných událostí (Pokyn). Tento časově neomezoval výuku a ani 

obsahově neupřesňoval její náplň. Forma, obsah a rozsah výuky byly ponechány na učiteli. 

Ve vazbě na zářijové události roku 2001 v USA a po povodních 2002 v České republice 

vznikla potřeba stávající Pokyn novelizovat, což se stalo v roce 2003. Nový Pokyn stanovoval 

rozsah výuky na 6 hodin ročně v každém ročníku a současně vymezil cíle a obsah výuky 

předmětné problematiky, jejíž zařazení se uskutečňovalo podle rozhodnutí ředitele samostatně 

nebo v rámci příslušných předmětů.   

2. Stávající stav 

V roce 2004 dochází k přijetí nového školského zákona (č. 561/2004. Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů), 

s čím úzce souvisela změna vzdělávacích dokumentů. Klasické učební osnovy nahradily tzv. 

rámcové vzdělávací programy (RVP), podle kterých se začala realizovat výuka ve školách od 

roku 2007 (v letošním roce dobíhá poslední ročník výuky podle starých vzdělávacích 

dokumentů a od příštího školního roku se ve školách bude vyučovat pouze podle RVP). 

Ochrana člověka za mimořádných událostí je v těchto dokumentech obsažena ve více 

předmětech, dosti nepřehledně a nejasně a není nijak časově vymezena. 

Od své novodobé existence se HZS ČR snaží pomáhat školám při realizace dané výuky, ať 

už se jedná o realizaci různých akcí na školách, pomoc při tvorbě učebnic a pomůcek 

či vzdělávání učitelů. I přes veškeré tyto snahy však situace ve výuce dané problematiky není 

ideální, i když se postupem času určitě posunula k lepšímu. Mezi nejzásadnější problémy patří 

zejména nedostatečný počet vzdělaných učitelů, značná roztříštěnost výuky a nedostatečná 

kontrola a zpětná vazba. 
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3. Kroky vedoucí ke zlepšení situace 

Jestli chceme tuto situaci začít nějakým způsobem řešit, je nutné k tomu přistupovat 

systémově: 

           

Systém výuky

Legislativní 
základ

Odborně 
připravení 

učitelé

Učebnice a 
pomůcky

Spolupráce 
se složkami 

IZS

Důsledná 
kontrola

 
Pokud nebudou jednotlivé „kamínky“ do sebe navzájem zapadat, nelze očekávat, že 

situace ve výuce tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí se významným 

způsobem zlepší. HZS ČR proto navázal intenzivní spolupráci s příslušnými institucemi, 

zejména Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s cílem zlepšení situace v této oblasti. 

Legislativní oblast 

V legislativní oblasti se v letošním roce chystá novelizace Pokynu, který již neodpovídá 

novým podmínkám vzdělávání. Na tomto úkolu se kromě HZS ČR bude podílet i Výzkumný 

ústav pedagogický a příslušní zástupci MŠMT. Rovněž je nutná revize stávajících RVP. 

Nejasně obsaženou problematiku ochrany člověka za mimořádných událostí je nutné jasně 

vymezit a definovat. Po dílčích jednáních s MŠMT se připravuje nové průřezové téma, které 

kromě této problematiky bude obsahovat dopravní výchovu, ochranu zdraví a první pomoc. 

Příprava učitelů 

Dalším předpokladem k tomu, aby výuka na školách probíhala odpovídajícím způsobem, 

je nezbytné mít dostatečně připravené učitele. HZS ČR od roku 2001 do současné doby 

proškolil již 12 500 učitelů, ale vysoká fluktuace ve školství způsobuje permanentní 

nedostatek adekvátně připravených učitelů. Tato situace vedla k tomu, že do Harmonogramu 

realizace opatření Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

schválené usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února 2008 byl zapracován úkol č. 9 

„Na základě pilotního projektu navrhnout začlenění problematiky ochrany člověka za 

mimořádných událostí do studijního programu pedagogických fakult“. 

V podstatě se jedná o zavedení vzdělávání budoucích učitelů v předmětných oblastech již 

na vysokých školách. K tomu vznikla meziresortní pracovní skupina složená s představitelů 

Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR (MV-GŘ HZS ČR), MŠMT, Ministerstva 

dopravy (MD) a Ministerstva zdravotnictví (MZ). Kromě toho se rozvinula spolupráce 

s vybranými pedagogickými fakultami a fakultami tělovýchovy a sportu. Úsilím této 
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spolupráce je vytvořit studijní základy z výše uvedených oblastí, které by bylo možné 

implementovat do vzdělávacích programů fakult.  

Studijní základy jsou zatím navrženy pro budoucí učitele napříč obory vzdělání, tj. formou 

jakéhosi kurzu pro všechny studenty tak, aby získali základní znalosti a dovednosti při 

ochraně sama sebe, ale především při ochraně svěřených žáků v případě mimořádné události. 

Další studijní základ je určen pro studenty v rámci oboru „výchova ke zdraví“ a další, 

nejrozsáhlejší, pro studenty dvouoborového studia, kde jedním z oborů je ochrana 

obyvatelstva. Posledním je studijní základ pro stávající učitele v rámci celoživotního 

vzdělávání. 

Učebnice a pomůcky    

Pokud budeme mít kvalitně vzdělaného pedagoga, který však nebude mít k výuce 

odpovídající podmínky, nemůžeme očekávat zázraky. Protože si tuto skutečnost 

uvědomujeme, snažíme se připravit učitelům dostatečné množství učebnic, pomůcek 

a příruček. Seznam všech pomůcek a učebnic je zveřejněn na webových stránkách 

www.hzscr.cz v sekci „Pomoc školám“. 

Nově se MV-generální ředitelství HZS ČR a zejména HZS Karlovarského kraje podíleli 

na tvorbě 11 interaktivních výukových kurzů pro školy spolu s metodickou příručkou pro 

učitele, které zaštiťovala asociace Záchranný kruh jako projekt „Chraň svůj svět, chraň svůj 

život“. Tento projekt je učiteli velice ceněn, protože kromě výukových materiálů a metodiky 

obsahuje pracovní listy pro žáky a obrovské množství variací testových otázek. Vše je úplně 

zdarma a je to možné kopírovat a volně stahovat z internetu. 

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým MV-GŘ HZS ČR spolu s MD a MZ 

spolupracuje na tvorbě nového digifolia k předmětným tematikám, tj. k ochraně člověka 

za mimořádných událostí, dopravní výchově, ochraně zdraví a první pomoci a na tvorbě 

metodiky pro učitele, která by kromě metodických návodů obsahovala kompletní přehled 

všech dostupných materiálů využitelných pro výuku. 

Vzhledem ke končící platnosti doložky MŠMT pro učebnice z nakladatelství ALBRA 

a Fortuna, na kterých se spolupodíleli a příslušníci HZS ČR, byla tato úspěšně prodloužena 

na dalších pět let. 

Poslední trend při tvorbě pomůcek je zaměřen na interaktivní a metodické materiály, 

po kterých je ze strany učitelů největší poptávka.  

Spolupráce se složkami IZS 

HZS krajů se dlouhodobě snaží nabízet školám spolupráci při výuce dané tématiky. 

Mnohdy je tato spolupráce školami zaměňována za výuku. Tady je potřebné zdůraznit, že 

nelze touto spoluprací nahrazovat roli učitele, který by měl tématiku probírat se žáky 

systematicky, opakovat a postupně utvrzovat získané vědomosti. Akce pořádaná některou se 

složek IZS by měla vhodně doplnit či zpestřit výuku. Měla by být jakousi pomyslnou 

třešničkou na dortu.  

Kontrola výuky    

Kvalita výuky v této oblasti by měla být rovněž pravidelně kontrolována. Proto MV-GŘ 

HZS ČR navázalo spolupráci s Českou školní inspekcí. V loňském roce proběhlo několik 

dílčích jednání, na kterých byla stanovena další spolupráce v této oblasti. Prvním krokem bylo 

proškolení zástupců vedení a krajských poboček ČŠI, aby se lépe orientovali v dané 

problematice. Dále se spolupráce rozšířila na krajskou úroveň, kde pokračuje už konkrétními 

formami, například spoluúčastí na kontrolách ČŠI na školách apod. V roce 2010 byla 

zahájena spolupráce na tvorbě tematické kontroly v dané problematice.  
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Rychlá šetření 

Abychom dotvořili naše poznatky z praxe oficiálním průzkumem stavu v této oblasti, 

Ústav pro informace ve vzdělávání ve spolupráci s MV-GŘ HZS ČR provedl v závěru roku 

2009 průzkum na školách v rámci projektu „Rychlá šetření“. Šetření se ze 4000 oslovených 

základních a středních škol (stálý panel škol) účastnilo celkem 2725 škol, tj. 68.1 %.  

Z tohoto průzkumu mimo jiné vyplynulo, že tematiku ochrany člověka za mimořádných 

událostí zařazuje do výuky více jak polovina dotázaných škol. 73,7 % vyhovuje začlenění 

do více předmětů. Za nejdůležitější formu výuky považuje většina dotázaných modelové 

situace. Nejžádanější typy pomůcek jsou multimediální programy, filmy a názorné pomůcky. 

Učitelé pro svou přípravu využívají odbornou literaturu, informace z médií a webové stránky 

odpovědných institucí. Zajímavý je i poznatek, že školy, jejichž učitelé se zúčastnili přípravy 

v této oblasti, dokážou lépe pojmout tuto problematiku při výuce. 

Bližší informace o projektu „Rychlá šetření“ a podrobné výsledky průzkumu naleznete 

na webových stránkách Ústavu pro informace ve vzdělávání 

http://www.uiv.cz/clanek/368/1950. 

4. Závěr 

Situace ve výuce tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí není zatím v České 

republice ideální. Věříme však, že kroky, které jsme zahájili v předchozích letech, povedou 

k jejímu zlepšení, tj. získáme kvalitně vzdělanou populaci, která bude schopná při mimořádné 

události ochránit nejenom svůj život, ale pomoci i ostatním. Uvědomujeme si však, že tato 

činnost je dlouhodobý proces a výsledky se nedostaví okamžitě. 
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