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Vážení přátelé,  

 
 
i v letošním roce se mi dostalo cti, abych zahájil konferenci 
Krizový management 2013. Nutno vzpomenout, že první 
konference probíhaly v prostředí krkonošské chaty Tereza. 
V posledních letech je hostitelem konference Institut ochrany 
obyvatelstva v Lázních Bohdaneč. Místo konání se změnilo, řada 
věrných účastníků konference zůstala.   
Stalo se tradicí, že obsahově je konference zaměřena do teorie a 
praxe krizového managementu. Ani v letošním roce tomu nebylo 
jinak. Dokladem je tento sborník přednášek, které byly na 
konferenci prezentovány. Přináší pestrou paletu problémů, se 
kterými se musí krizový management vyrovnat, ekonomikou 
požární prevence počínaje a ochranou kritické infrastruktury 
konče. 
Věřím, že předkládaný sborník přispěje svým obsahem k rozšíření 
poznání o krizovém managementu.  

 

 
 

brig. gen. Ing. Miloš Svoboda  
náměstek generálního ředitele  
Hasičského záchranného sboru ČR  
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Předmluva 
Konference „Krizový management 2013“ byla již třináctým ročníkem pořádaným pod tímto 
názvem. Tradičně je pořádána Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice ve 
spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR Praha a Institutem 
ochrany obyvatelstva MV GŘ HZS ČR, Lázně Bohdaneč. Záštitu nad konferencí převzal 
brigádní generál Ing. Miloš Svoboda, náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a 
civilní nouzovou připravenost.  
Smyslem těchto konferencí je prezentace teoretických i praktických otázek ochrany 
společnosti, nejen z pohledu zástupců akademické sféry ale i odborníků, kteří se ochranou 
obyvatelstva zabývají ve své každodenní praktické činnosti.  
Tématem letošní konference byla problematika rizika a prevence ve vztahu k ekonomice a 
možnostem realizace systémových opatření. Na prezentaci jednotlivých vystoupení 
navazovala diskuze k nastoleným problémům, kterou sborník neobsahuje. Velkým přínosem, 
z hlediska předání zkušeností a názorů, bylo neformální setkání praktiků, pedagogů a 
teoretiků. 
Konference je specifická svým pojetím, které klade důraz na interakci mezi teorií a praxí 
v daném oboru. Proto není organizována jako masová akce, ale jako setkání užšího okruhu 
zasvěcených odborníků.  
Rádi přivítáme vaše názory ke koncepci akce a k dalším odborným i organizačním 
záležitostem.  
 
 
 

Organizátoři   
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HAZOP v plynárenském průmyslu jako nástroj minimalizace rizik 
HAZOP in gas industry as tool for minimalization of the risk 

 

František Janáč, Lukáš Kopal 
 

Abstrakt 
Tento článek s názvem " HAZOP V PLYNÁRENSKÉM PRŮMYSLU JAKO NÁSTROJ 
MINIMALIZACE RIZIK " je zaměřen na výhody, které by měla metoda HAZOP přinést 
energetickým společnostem. HAZOP je strukturovaná technika, která definuje potenciální 
nebezpečí v rámci systému, kde je aplikována. Je to nástroj, který může pomoci zvládat a 
minimalizovat potenciální rizika a ekonomické důsledky. V poslední době nachází tato 
metoda využití obzvláště v energetickém průmyslu. Metoda je použitelná v jakémkoliv jiném 
průmyslu, jelikož není zaměřena na konkrétní odvětví. Energetický průmysl je v mnoha 
zemích Evropské unie regulován. Vzhledem k této skutečnosti, státní instituce jako 
Energetický státní úřad může vyžadovat od společností, které operují v energetickém 
průmyslu identifikaci nebezpečí a následné přijetí takových opatření eliminující případná 
rizika. Samozřejmě existuje více než jedna metoda, která se používá pro identifikaci rizik. 
Výhodou HAZOPu je poskytnutí detailnějších informací na výstupu, nicméně je na začátku 
časově i znalostně náročný.  
 
Abstract 
This article called “HAZOP IN GAS INDUSTRY AS TOOL FOR MINIMALIZATION OF 
THE RISK” is focused on benefits, which should bring HAZOP to the energetic companies. 
HAZOP is a structured technique which can define potential hazards in the system for which 
is applied. It is a tool which can help manage and minimalize potential hazards and economic 
consequences. Lately this method find usage in many cases in energetic industry, even though 
it can be used in any other industry as this method is not aimed to any specific area.  Energetic 
sector is in many countries within European Union regulated and due to this fact government 
agencies like ERU require from companies who work in energetic industry identification of 
the hazards and take proportional action due to several reasons. There is more than one tool to 
be used for identification, but advantage of HAZOP is that it gives wider and deeper 
information as output so it has better responding value for the user, but it requires more details 
and it is time consuming at beginning, but on the other hand. 
 
Klíčová slova  
nebezpečí, energetika, zásobník plynu, riziko, regulace. 
 
Key words 
hazard, energetics, gas storage, risk, regulation. 
 
Úvod 

Tento článek se zaměřuje na HAZOP (Hazard and Operability Study - Analýza ohrožení a 
provozuschopnosti) jako jeden z nástrojů pro minimalizaci a prevenci nebezpečí, a to zejména 
u energetických společností. Toto téma se stává aktuálním zejména v souvislosti s havárií v 
jaderné elektrárně Fukušima v Japonsku, a zařízením pro likvidaci jaderného odpadu ve 
Francii je opakovaně diskutováno v médiích. Zmíněné havárie ovlivňují široké masy 
veřejnosti díky svým obrovským důsledkům, které způsobily především v Japonsku. 
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Současně mnoho populistů žádá uzavření těchto výrobních zdrojů energie avšak bez hlubší 
znalosti toho, co způsobilo tyto katastrofy a zároveň nejsou schopni říct, jak tyto výrobní 
zdroje budou nahrazeny. Není pochyb o tom, že škoda měla obrovský sociální a ekonomický 
dopad na mnoho lidí. Právě zde by měla přijít na prvním místě otázka, zda bylo učiněno dost, 
aby se zabránilo těmto škodám a budoucím hrozbám, kterým se budeme muset postavit tváří? 
Některá odvětví musí dle zákona povinně provádět analýzu a prevenci rizik, například v 
České republice je to chemický průmysl, kde se prevence rizik řídí zákonem č. 59/2006 Sb., o 
prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo 
chemickými přípravky, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 59/2006 Sb.). Pro 
odvětví, která nespadají pod dikci zákona č. 59/2006 Sb., jsou obvykle zřizovány dohledové 
orgány, které přebírají na národní úrovni kontrolu nad těmito odvětví.  Zákon č. 59/2006 Sb. 
vychází z evropské směrnice 2003/105/ES - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/105/ES ze dne 16. prosince 2003‚ kterou se mění směrnice Rady 96/82/ES o kontrole 
nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, obecně známé jako Seveso II 
[5]. 
Český energetický zákon, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, na základě 
směrnic EU 713/2009, 714/2009, 617/2010 a 994/2010 reguluje odvětví zabývající se 
elektřinou, plynem a teplem. Tato odvětví jsou předmětem mnoha právních omezení, tj. od 
získání licence pro provoz přes omezení prostřednictvím státních organizací dohlížejících nad 
činností v těchto odvětvích (např. báňský úřad ve vztahu k plynárenskému odvětví, který 
dohlíží nad činností firem působících v plynárenství v oblasti skladování a z technického 
hlediska garantuje, že společnosti, které dostanou povolení k provozování podzemního 
zásobníku určeného ke skladování plynu budou splňovat minimální požadavky na provoz 
těchto zařízení z hlediska bezpečnosti, které jsou stanoveny již tak hodně vysoko). 
Hlavní prioritou v rámci uvedených odvětví je primárním cílem udržení bezpečnosti a 
sekundárním pak provozování obchodní činnosti. Proto se společnosti působící v 
energetickém průmyslu snaží používat různé nástroje k odstranění nebezpečí, která by mohla 
vzniknout při provozu těchto potenciálně nebezpečných zařízení. 
 

1. Metodologie 

Metody použité v tomto dokumentu mohou být shrnuty do následujících bodů: 
• Literární rešerše z různých zdrojů; 
• Interpretace textu, myšlenky či jevu; 
• Hypotéza - předpoklad, domněnka, která nám umožní objasnit nebo vysvětlit jev; 
• Syntéza - umožňuje sloučit více částí v jeden celek; 
• Zkoumání je často popisováno jako aktivní a systematický proces bádání s cílem objevit, 

interpretovat nebo přepracovat 
 

2. HAZOP 

Existuje mnoho různých způsobů, jak analyzovat rizika a provádět příslušné studie, aby se 
riziku předešlo. Proto je velmi důležité se rozhodnout, jakou metodu použít v každém odvětví, 
s cílem získat co nejvíce efektivní výstupy. 
V plynárenství se zaměřením na podzemní zásobníky plynu (dále PZP), které provozuje 
společnost RWE Gas Storage, s. r. o. v České republice, byla vybrána jako nejvíce efektivní a 
spolehlivá metoda HAZOP. Rozhodnutí k realizaci studie HAZOP bylo založeno na firemním 
závazku zajistit při provozu všech PZP nejvyšší možnou bezpečnost, a to i přesto, že 
společnost nespadá do dikce směrnice SEVESO. PZP jsou charakteristické jako vymezené 



 

oblasti s vysokým stupněm technologického zařízení řízeným převážně automaticky pomocí 
elektronického systému. Lidská kontrola
by automatický systém selhal. PZP se využívají k
které jsou umístěny pod zemí v
skladování plynu jsou výstupy s
časové náročnosti, při vtláčení a těžbě plynu.
Je zřejmé, že výsledek HAZOP studie má vliv na použité technologie a budoucí investice.
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by automatický systém selhal. PZP se využívají k
které jsou umístěny pod zemí v blízkosti PZP, kde je uložen plyn. Přínosem využití PZP při 
skladování plynu jsou výstupy s minimálními ztrátami, které vysoce 
časové náročnosti, při vtláčení a těžbě plynu.
Je zřejmé, že výsledek HAZOP studie má vliv na použité technologie a budoucí investice.
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Anglický název metody
Relative Ranking
Safety Review
Checklist Analysis
Preliminary Hazard Analysis
What-If Analysis
What-If / Checklist Analysis

Hazard and Operability Analysis

Failure Modes and Effects 
Analysis 
Fault Tree Analysis
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Cause – Consequence Analysis
Human Reliability Analysis

Tyto nejvíce používané metody mají různé využití dle velikosti a komplikovanosti procesu, 
nich poskytuje jiný druh výsledků, jsou různě složité z

pro pracovní tým. Některé z metod jsou na sobě závislé, nebo se doplňují navzájem, ostatní 
nejsou srovnatelné. Volbu metody může ovlivnit několik faktorů, jako je cíl nebo typ studie, 
zkušenosti pracovního týmu, přístup k potřebným informacím a samozřejmě ekonomické 

oblasti s vysokým stupněm technologického zařízení řízeným převážně automaticky pomocí 
a sekundární manuální systém

těžbě a vtláčení zemního plynu do sond, 
blízkosti PZP, kde je uložen plyn. Přínosem využití PZP při 

minimálními ztrátami, které vysoce 

Je zřejmé, že výsledek HAZOP studie má vliv na použité technologie a budoucí investice.

Anglický název metody
Relative Ranking 
Safety Review 
Checklist Analysis 
Preliminary Hazard Analysis

If Analysis 
If / Checklist Analysis

Hazard and Operability Analysis

Modes and Effects 

Fault Tree Analysis 
Event Tree Analysis 

Consequence Analysis
Human Reliability Analysis

Tyto nejvíce používané metody mají různé využití dle velikosti a komplikovanosti procesu, 
nich poskytuje jiný druh výsledků, jsou různě složité z hlediska časového a náročnosti 

obě závislé, nebo se doplňují navzájem, ostatní 
nejsou srovnatelné. Volbu metody může ovlivnit několik faktorů, jako je cíl nebo typ studie, 
zkušenosti pracovního týmu, přístup k potřebným informacím a samozřejmě ekonomické 

oblasti s vysokým stupněm technologického zařízení řízeným převážně automaticky pomocí 
a sekundární manuální systém je zde pro př

těžbě a vtláčení zemního plynu do sond, 
blízkosti PZP, kde je uložen plyn. Přínosem využití PZP při 

minimálními ztrátami, které vysoce překonávají nevýhodu 

Je zřejmé, že výsledek HAZOP studie má vliv na použité technologie a budoucí investice.

Anglický název metody 

Preliminary Hazard Analysis 

If / Checklist Analysis 

Hazard and Operability Analysis 

Modes and Effects 

Consequence Analysis 
Human Reliability Analysis 

Zdroj: zpracování vlastní podle

Tyto nejvíce používané metody mají různé využití dle velikosti a komplikovanosti procesu, 
hlediska časového a náročnosti 

obě závislé, nebo se doplňují navzájem, ostatní 
nejsou srovnatelné. Volbu metody může ovlivnit několik faktorů, jako je cíl nebo typ studie, 
zkušenosti pracovního týmu, přístup k potřebným informacím a samozřejmě ekonomické 

oblasti s vysokým stupněm technologického zařízení řízeným převážně automaticky pomocí 
je zde pro př

těžbě a vtláčení zemního plynu do sond, 
blízkosti PZP, kde je uložen plyn. Přínosem využití PZP při 

překonávají nevýhodu 

Je zřejmé, že výsledek HAZOP studie má vliv na použité technologie a budoucí investice.

 

Zkratka 
RR 
SR 
CL 
PHA 
WI 
WI/CL 

HAZOP 

FMEA 

FTA 
ETA 
CCA 
HRA 

zpracování vlastní podle

Tyto nejvíce používané metody mají různé využití dle velikosti a komplikovanosti procesu, 
hlediska časového a náročnosti 

obě závislé, nebo se doplňují navzájem, ostatní 
nejsou srovnatelné. Volbu metody může ovlivnit několik faktorů, jako je cíl nebo typ studie, 
zkušenosti pracovního týmu, přístup k potřebným informacím a samozřejmě ekonomické 

oblasti s vysokým stupněm technologického zařízení řízeným převážně automaticky pomocí 
je zde pro případ, že 

těžbě a vtláčení zemního plynu do sond, 
blízkosti PZP, kde je uložen plyn. Přínosem využití PZP při 

překonávají nevýhodu 

Je zřejmé, že výsledek HAZOP studie má vliv na použité technologie a budoucí investice. 

Zdroj: [3] 

zpracování vlastní podle[1] 

Tyto nejvíce používané metody mají různé využití dle velikosti a komplikovanosti procesu, 
hlediska časového a náročnosti 

obě závislé, nebo se doplňují navzájem, ostatní 
nejsou srovnatelné. Volbu metody může ovlivnit několik faktorů, jako je cíl nebo typ studie, 
zkušenosti pracovního týmu, přístup k potřebným informacím a samozřejmě ekonomické 
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Tabulka č. 2: Typické využití uvedených metod 

Využití metod analýzy rizik 

Metoda 
Koncepční 
návrh 

Detailní 
návrh 

Běžný 
provoz 

Rozvoj a 
modifikace 

Vyšetřování 
nehod 

RR Vhodná Nevhodná Nevhodná Vhodná Nevhodná 
SR Nevhodná Nevhodná Vhodná Vhodná Nevhodná 
CL Vhodná Vhodná Vhodná Vhodná Nevhodná 
PHA Vhodná Vhodná Nevhodná Vhodná Nevhodná 
WI Vhodná Vhodná Vhodná Vhodná Vhodná 
WI/CL Vhodná Vhodná Vhodná Vhodná Nevhodná 
HAZOP Nevhodná Vhodná Vhodná Vhodná Vhodná 
FMEA Nevhodná Vhodná Vhodná Vhodná Vhodná 
FTA Nevhodná Vhodná Vhodná Vhodná Vhodná 
ETA Nevhodná Vhodná Vhodná Vhodná Vhodná 
CCA Nevhodná Vhodná Vhodná Vhodná Vhodná 
HRA Nevhodná Vhodná Vhodná Vhodná Vhodná 

Zdroj: vlastní zpracování podle [1] 

HAZOP technika byla vynalezena při praxi v petrochemickém podniku Imperial Chemical 
Industries se sídlem ve Velké Británii. Metoda využívá pravděpodobnostní vyhodnocení rizik 
v místě, kde se rizika mohou vyskytovat. V průběhu let byla tato metoda mnohokrát použita s 
velmi rozumnými výstupy, takže nakonec byla uznána za mezinárodně uznávaný standard, 
který byl implementován do národních norem a je založen na IEC 61882:2001  
Studie HAZOP je týmový proces podrobného rozpoznávání problémů týkajících se nebezpečí 
a provozuschopnosti. Studie HAZOP se zabývá rozpoznáváním potenciálních odchylek od 
cíle projetu (projektované funkce), zkoumáním jejich možných příčin a hodnocením jejich 
následků [4] 
 

2.1 HAZOP postupy 

Obecně můžeme hovořit o čtyřech krocích, z nichž se skládají postupy HAZOP, ty jsou 
zobrazeny ve stručnosti na obrázku 2. Provedení studie se opírá o tým, který se skládá z 
přibližně 5-7 specialistů.  Zpracováním provází vedoucí studie, kterému pomáhá zapisovatel. 
Ostatní členové týmu jsou specialisté z různých vědních a technických oborů, kteří mají 
zkušenosti z daného oboru. V této oblasti je velmi důležité zajistit kvalitu a znalosti členů 
týmu v dané problematice, aby byla následně zajištěna kvalita výstupů. 
V rámci týmu bývají projednávány klíčové otázky, kdy odpovědi na ně se zapisují a následné 
formují do tabulky. Z rozpoznaných a zapsaných problémů vyplynou úkoly pro odpovědné 
pracovníky provozu, kteří by je měli vzít v úvahu a případně zajistili protiopatření. 

 
 
 



11 
 

 
 

Obrázek č. 2: Postup studie HAZOP 
Zdroj: zpracování vlastní podle [4] 

 

3. Diskuse 

RWE Gas Storage poskytuje služby týkající se uskladnění plynu v podzemních zásobnících 
plynu (PZP). Tím se rozumí vtláčení zemního plynu do PZP (základní období duben – září, 
pokud to je technicky možné, i v jiném období), jeho uložení a následně těžba (základní 
období říjen - březen). [3] 
Společně s RWE Gas Storage existují i jiné společnosti, které poskytují odpovídající služby, 
jako MND Gas Storage a SPP. 
V souladu s nařízením (ES) č. 994/2010 musí společnosti, které jsou činné v plynárenském 
průmyslu, vytvářet studii rizik, jejímž cílem je nalezení potenciálních hrozeb, které by mohly 
nastat během přepravy nebo skladování plynu. 
Současné technologie používané v České republice v plynárenství splňují vysoké 
bezpečnostní standardy, technologie a systémy jsou postupně vylepšovány, aby bylo 
potenciální riziko minimalizováno. Provozovatelé těchto technologií si uvědomují, že 
případný následek, jako exploze, únik plynu nebo jiné poškození, může způsobit nejen ztráty 
na samotné technologii, ale také by zastavilo činnost v postižené oblasti, což přinese další 
ztráty jako ztráty zisku, medializaci, negativní zájem veřejnosti atd. 
Mnoho z dnešních plynárenských zařízení vzniklo nebo bylo rekonstruováno v posledních 
třiceti letech. I přesto, že splňují bezpečnostní standardy, je možno konstatovat, že úroveň 
informací a rozsahu dokumentace o těchto zařízeních se může diametrálně lišit. Příčiny je 
možno spatřovat jednak z historického pohledu, kdy úroveň dokumentace se vyvíjela 
souběžně s aplikací nových technologií a bezpečnostních prvků, kdy logicky dokumentace 
vypracovaná před třiceti lety bude mít jiný rozsah než tomu je nyní. Dále to mohou být lidské 
faktory, generační odchody do důchodu a s tím nepředání všech informací ad. Tyto a obdobné 
podněty vedou podniky k snížení zmíněných rozdílů, které mohou vést k potenciálnímu 
riziku.  
V plynárenství stejně jako v chemickém průmyslu je považována v posledních letech za 
standard metoda HAZOP. I přesto, že z výše uvedené tabulky může vyplývat, že metoda 
What If (jednoduchá analytická technika používaná při rozhodování a řízení rizik. Její princip 

Stanovení rozsahu, cílů a 
odpovědnosti 

• Stanoví se rozsah platnosti a cíle 

• Stanoví se odpovědnosti 

• Vybere se tým 

 

Příprava 
 
• Vypracuje se plán studie 
• Shromáždí se data 
• Dohodne se způsob zápisu 
• Odhadne se doba 
• Sestaví se časový plán 

Zkoumání 
 

• Systém se rozdělí na části 
• Zvolí se nějaká část a stanoví se cíl projektu 
• Pomocí vodících slov se u každého prvku zjistí odchylky 
• Rozpoznají se následky a příčiny 
• Rozpozná se, zda existuje významný problém 
• Rozpoznají se mechanismy ochrany, detekce a indikace 
• Rozpoznají se možná opatření k nápravě/zmírnění (volitelné) 
• Odsouhlasí se činnosti 
• Totéž se opakuje u každého prvku a potom u každé části 

systému 

Dokumentace a další postup 
• Zkoumání se zaznamená 
• Schválí se dokumentace 
• Vypracuje se zpráva o studii 
• Sleduje se, jak jsou tyto činnosti 

uplatňovány 
• Studie se opakuje u jakýchkoliv částí 

systému, pokud je to nutné 
• Vypracuje se závěrečná výstupní zpráva 
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je postaven na hledání možných dopadů vybraných situací) vychází jako nejlépe použitelná, 
má i své stinné stránky a tou je, že se nejedná o strukturovanou metodu.   
Výhodu HAZOP oproti metodě What if vymezuje Lásková a kol. následovně: „Předností 
metody HAZOP v porovnání s metodou What-If je též skutečnost, že jde o systematickou 
metodu. Při jejím správném použití by neměl být přehlédnut žádný z významných 
nebezpečných stavů posuzovaného zařízení.“[6] 

 
Hlavní důvody použití metody HAZOP tedy jsou: 

• v Evropě je uznávána a léty prověřena,  
• výstupem je vedle identifikace nebezpečných stavů také návrh tzv. opatření,  
• jde o systematickou metodu,  
• byla vyvinuta na základě poznatků z praxe,  
• má široké možnosti využití (zvýšení efektivity posuzovaného zařízení apod.). [6] 

Institut NATIONAL de l 'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES provedl 
průzkum, jehož cílem bylo zjistit příčiny nehod.  Za první příčinu bylo pojmenováno selhání 
materiálu, za druhou chyba lidského faktoru. Oběma z těchto příčin lze zabránit. Selhání 
materiálu může být omezeno opakovanými kontrolami technologie, před ukončením 
životnosti materiálu výměnou výrobku za nový. V plynárenství mívají hlavní technologie na 
podzemní činnosti životnost 25-30 let, každoročně zde bývají prováděny kontroly funkčnosti 
hlavních částí, někdy i opakovaně v rámci jednoho roku. 

 
Tabulka č. 3: Příklad pracovního výkazu HAZOP 

NÁZEV STUDIE: PŘIKLAD PROCESU LIST č.: 1 z 1 

Výkres č.: ČÍSLO REVIZE: DATUM: DD.MM.RRRR   

SLOŽENÍ TÝMU: LB, DH, EK, NE, MG, JK DATUM PORADY: DD.MM.RRRR 

UVAŽOVANÁ ČÁST: Přepravní potrubí ze zásobního tanku A do reaktoru 

ClL PROJEKTU: 
Látka: A                           Činnost: Nepřetržitá přeprava rychlosti vétši než B  
Zdroj: Tank pro A         Místo určení: Reaktor 

Č. Vodící slovo Prvek Odchylka Možné příčiny Následky 
Bezpečnostní 
opatření 

Komentáře Požadovaná opatření 
Opatření 
přiděleno 

1 ŽÁDNÝ, 
NENÍ ŽÁDNÝ 

Látka A Žádná látka A Zdrojový tank 
A je prázdný 

Žádný tok A do 
reaktoru  
 
Výbuch 

Žádná nejsou 
specifikována 

Nepřijatelná  
situace 

Uvážit instalaci poplachu 
plus zablokování čerpadla 
B při nízké hladině v tanku 
A 

MG 

2 ŽÁDNÝ, 
NENÍ ŽÁDNÝ 

Přeprava A  
(rychlosti >B) 

K žádné 
přepravě A 
nedochází 

Čerpadlo A se 
zastavilo, 
potrubí se 
ucpalo 

Výbuch Žádná nejsou 
specifikována 

Nepřijatelná  
situace 

Měřeni rychlosti průtoku 
materiálu A plus poplach 
při malém průtoku plus 
zablokováni čerpadla B při 
malém průtoku 

JK 

3 VYŠŠÍ Látka A Více látky A: 
zdrojový tank je 
přeplněn 

Plněni tanku z 
tankeru při 
jeho 
nedostatečné 
kapacitě 

Tank přeteče do 
omezeného 
prostoru 

Žádná nejsou 
specifikována 

Poznámka: Toto 
by se zjistilo 
během 
zkoumáni tanku 

Uvážit poplach při vysoké 
hladině, jestliže nebyla 
rozpoznána jíž dříve 

EK 

4 VYŠŠÍ Přeprava A Vyšší přeprava  
 
 
 
Zvýšená 
rychlost 
průtoku látky A 

Nesprávná 
velikost 
čerpadla 
 
 
 Instalace 
nesprávného 
čerpadla 

Možné snížení 
výtěžku  
 
 
 
Produkt bude 
obsahovat velký 
přebytek A 

Žádné   Zkontrolovat průtoky 
čerpadlem a jeho 
charakteristiky při 
oficiálním uváděni do 
provozu  
 
Zkontrolovat postup 
uvádění do provozu 

JK 

5 NIŽŠÍ Látka A Méně látky A Nízká hladina 
v tanku 

Nepřiměřená 
sací hlava se 
síťkou  
 
Možná 
turbulence 
vedoucí k 
výbuchu  
 
Nepřiměřený 
tok 

Žádné Nepřijatelné  
Totéž jako u 1 

Poplach při nízké hladině v 
tanku  
Totéž jako u 1 

MG 
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6 NIŽŠÍ Přeprava A  
(rychlosti >B) 

Snížený průtok 
látky A 

Potrubí je 
částečně 
ucpané, průsak, 
snížený výkon 
čerpadla atd. 

Výbuch Žádná nejsou 
specifikována 

Nepřijatelné Totéž jako u 2 JK 

7 A TAKÉ,  
JAKOŽ I, 
A ROVNÉŽ 

Látka A Ve zdrojovém 
tanku je kromě 
látky A 
přítomna i jiná 
kapalina 

Znečištěni 
zdrojového 
tanku 

Nejsou známy Kontrolovat 
obsah všech 
tankerů a 
analyzovat jej 
před jejich 
vyprázdněním 
do tanku 

Považuje se za 
přijatelné 

Zkontrolovat provozní 
postup 

LB 

8 A TAKÉ,  
JAKOŽ I, 
A ROVNÉŽ 

Přeprava látky 
A 

Přeprava látky 
A a také 
nastává něco 
jiného, jako je 
koroze, eroze, 
krystalizace 
nebo rozklad 

Je třeba uvážit potenciální možnosti v souvislosti se specifičtějšími podrobnostmi NE 

9 A TAKÉ,  
JAKOŽ I, 
A ROVNÉŽ 

Cílový reaktor Reaktor, jakož i  
 
Vnější průsaky 

Průsaky 
potrubí, ventilů 
nebo těsnění 

Znečištěni 
životního 
prostředí  
 
Možnost 
výbuchu 

Použit 
přijatelný 
kód/vhodnou 
normu pro 
potrubí 

Kvalifikovaná 
přejlmka 

Umístit průtokové čidlo co 
nejblíže k reaktoru 

DH 

10 OBRÁCENÝ,  
ZPĚTNÝ 

Přeprava látky 
A 

Obrácený směr 
toku  
 
Látka teče z 
reaktoru do 
zdrojového 
tanku 

Tlak v reaktoru 
je vyšši, než je 
výtlačný tlak 
čerpadla 

Zpětné 
znečištěni 
zdrojového 
tanku reakčním 
materiálem 

Žádná nejsou 
specifikována 

Neuspokojivá 
situace 

Uvážit instalaci zpětné 
klapky do potrubí 

MG 

11 JINÝ NEŽ Látka A Jiný než A  
 
Ve zdrojovém 
tanku je jiná 
látka než A 

Nesprávná 
látka ve 
zdrojovém 
tanku 

Nejsou známy  
Budou záviset 
na látce 

Před 
vypouštěním 
tankeru 
zkontrolovat a 
analyzovat jeho 
obsah 

Přijatelná 
situace 

    

12 JINÝ NEŽ Cílový reaktor Vnější trhlina  
 
Nic se do 
reaktoru 
nedostane 

Prasklé potrubí Znečištěni 
prostředí a 
možný výbuch 

Celistvost 
potrubí 

Zkontrolovat 
návrh potrubí 

Specifikovat, aby navržené 
blokování toku mělo 
dostatečné rychlou odezvu, 
aby zabránilo výbuchu 

MG 

Zdroj: vlastní zpracování podle [4] 

Výstup má rovněž vliv na budoucí investice pro majitele systému. Nejvyšší prioritu bude mít 
událost, u níž vyjde nejvyšší pravděpodobnost, že nastane.  
Při realizaci studie HAZOP vzešlo mnoho informací vztahujících se ke zlepšení bezpečnosti 
pracovníků, obyvatelstva a PZP technologie, jako např.: 

• řídící místnosti musí být přesunuty z technických místností, aby obsluha byla mimo 
nebezpečí, 

• instalace podpovrchových bezpečnostních ventilů do PZP sond je určena k zastavení 
nekontrolovatelného úniku plynu v případě problémů na ústí sondy, 

• nové hraniční armatury, které umožňují oddělit poškozené nebo odtlakované části 
technologie nebo přívodních vstupních a výstupních plynovodů k PZP. Spolehlivost 
těchto armatur musí být v souladu s nejvyššími technickými standardy a musí být 
vyrobeny tak, aby je bylo možno bezpečně ovládat v nouzové situaci. Zároveň musí 
být ohnivzdorné. 

• výpočty bezpečnostních zón odsavačů a komínů se provádí za nejhorších předpokladů 
za účelem dosažení žádné kolize odsávaného proudu s ostatními technologickými 
částmi, 

• systémy nouzového odtlakování musí splňovat hygienické limity s ohledem na hluk a 
tepelné záření v případě, kdy se průtok plynu při havárii vznítí a díky své rychlosti 
výstupu částečně spálí, 

• každá část technologie musí být bez tlaku v určitém časovém období, kdy je definován 
minimální tlak. Tento přístup minimalizuje škody v případě nehody. 

• nouzové odtlakování musí být poháněno nezávisle a řízeno upraveným řídicím 
systémem PZP. 
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Přínosem HAZOP studie je vliv nejen na systém jako takový, ale i prostředí, ve kterém je 
systém umístěn. Investice do technologie ovlivní zaměstnanost v lokalitách PZP, zvýší se 
bezpečnost stávajících systémů a ve skutečnosti modernizovaná technologie zvyšuje hodnotu 
celého systému. Z hospodářského hlediska je otázkou, kde se nachází hranice toho, co závěr 
studie HAZOP nařizuje a co lze považovat za pouhá doporučení.  

 

Závěr 

Energetické společnosti by měli provádět některou z výše zmíněných studií na odstranění 
potenciálního rizika, jelikož otázka bezpečnosti je veřejností vnímána velice citlivě. Výskyt 
případné nehody není pro společnost pouze negativní reklamou, ale má dopad i na ekonomiku 
společnosti a národa, na životní prostředí a na obyvatelstvo. Peníze, které společnost vynaloží 
na prevenci eliminace rizik, tvoří obvykle jen malou část jejich investic. V případě nehody by 
se investice na její odstranění mohly pohybovat v řádu miliard.  
Studie HAZOP potřebuje ke svému vypracování více času při vynaložení vyšších peněžních 
prostředků na její provedení, ale výstupy z ní mohou být velmi použitelné. Možná rizika 
budou roztříděna dle významu a lze je navzájem porovnat, což usnadní rozhodování 
společností o případné potenciální investici a ve finále se tak může vyhnout nepotřebným 
výdajům do technologií, které pro společnost nemají přidanou hodnotu. 
Analýzu mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří mají předchozí zkušenosti s 
HAZOP postupy, a to ve spolupráci s vysoce kvalifikovanými specialisty z oblasti 
plynárenství. 
RWE Gas Storage s.r.o. na základě provedené analýzy HAZOP, která proběhla v období 
2010-2012 sestavil plán opatření, které započne realizovat v období 2013. Od plánovaných 
investic očekává větší bezpečnost při zachování nebo zvýšení efektivnosti systému. 
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Rizika krizového řízení v informačních a komunikačních systémech 
Risks of crisis management in information and communication systems  

 

Martina Janková, Jiří Dvořák 
 

Abstrakt 
V článku jsou podány některé možnosti systémového pohledu na chápání současných rizik 
krizového řízení v informačních a komunikačních systémech (ICT). Modelování a simulace 
systémů je především z pohledu nových možností teorie systémů, operačního výzkumu,  
teorie  umělé inteligence a kybernetiky v nové ekonomice v definovaném kyberprostoru 
bezpečnosti moderních systémově integrovaných a inteligentních technologiích. Článek se 
orientuje především na jednu z oblastí informačních a komunikačních systémů a to z hlediska 
nových pohledů na možnost poznávání rizik modelováním reálného systému a na možnosti 
řízení elektronického prostředí zpracovávaných informací a poznávaných rizik krizového 
řízení v této moderní oblasti aplikované kybernetiky. 
 
Abstract 
The article discusses some options of the systemic view on the current understanding of the 
risks of the crisis management in information and communication technologies (ICT). 
Systems modelling and simulation is especially in view of the new possibilities of systems 
theory, operations research, artificial intelligence theory and cybernetics in the new economy 
in a defined cyberspace security of modern systematic integrated and intelligent technologies. 
The article focuses mainly on one area of information and communication systems in terms 
of new approaches to possibilities of risk exploring by modelling of real systems and to 
possibilities of the electronic environment management of processed information and 
recognized risks of crisis management in this modern field of applied cybernetics. 
 
Klíčová slova 
informační a komunikační systémy, modelování a simulace systémů, aplikovaná kybernetika, 
rizika, krizové řízení. 
 
Keywords 
information and communication systems, modelling and simulation, applied cybernetics, 
risks, crisis management. 
 
Úvod 

V posledních letech obrovským způsobem vzrostl význam informačních systémů (IS) a nyní 
navazujících informačních a komunikačních technologií (ICT), obecně informačních a 
komunikačních systémů. 
Za další rozvoj nové globalizace, v rámci e-ekonomiky, je považována informační a také 
znalostní společnost, která má vytvořit předpoklady pro zlepšení kvality života, zkvalitnění 
podpory rozvoje podnikání ve výrobě i službách a vymezení kyberprostoru pro nové formy 
řízení společnosti v rámci ekonomické kybernetiky a nezbytné cílevědomé užití informací 
v reálném čase s uvažováním možného krizového řízení ve vymezeném prostoru rizik.  
Pojem informační společnost bývá chápán jako soubor nástrojů výpočetní, komunikační 
techniky a komunikačních a informačních služeb, které se stávají postupně určujícím 
faktorem rozvoje ekonomiky a významně ovlivňují i rozvoj celé společnosti. Jde o celkové 
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systémově integrované prostředí, ve kterém se odehrává plnohodnotný život planety. 
Představuje to tedy celkovou filosofii práce s informacemi spočívající v tom, že informace 
nejsou chápány samoúčelně. Člověk je neshromažďuje jen proto, aby je měl, ale proto, aby se 
podle nich rozhodoval ve zcela konkrétních situacích a to v souladu s vymezeným krizovým 
řízením s riziky a podílem řídicího podsystému (řídicích pracovníků) a tak se stala ICT 
významnou složkou znalostního systému společnosti.  
Cesta k informační a znalostní společnosti je podporována současnou technologickou 
revolucí, která je založena na vzájemném propojení informačních, robotických, 
komunikačních, mediálních a všech nově poznávaných progresivních technologií a také nově 
vymezena existencí těchto technologií v prostoru kybernetické bezpečnosti.  
Nejvýznamnějším rysem informační a znalostní společnosti bude efektivní posun od 
uzavřených interních informačních a komunikačních systémů k systémově integrovaným 
adaptabilním systémům a k moderním projektovaným systémům využívajícím také 
komunikace a to zase v systémově integrovaném prostoru podsystému rizik krizového 
řízení  informačních a komunikačních systémů. Současný Internet a další nové prostředky 
ICT umožňují čím dál více masové propojení informačních zdrojů a prostředků, zpracování 
informací prakticky po celém světě a stávají se tak důležitým nástrojem pro rozšíření nových 
služeb informační a budoucí znalostní společnosti.  
Splývání informačních, komunikačních, mediálních a nových technologií v uvedeném 
kyberprostoru plně podpoří nebývalý rozvoj klíčových odvětví (zejména nových robotických 
systémů, bezpilotních prostředků, inteligentních bezposádkových prostředků a dalších 
integrovaných kybernetických prostředků a přinese nebývalé možnosti pro rozvoj nové 
kybernetické ekonomiky a uplatnění vysoce kvalifikovaných systémově vzdělaných 
pracovníku s chápáním moderních fyzikálních jevů a zákonitostí a to s kvalifikovaným užitím 
jazyků (jako prostředků komunikace v systémech), matematického myšlení a teoretického a 
praktického dokazování v modelech a simulacích nového pojetí krizového řízení.  
 

1. Formulace problematiky 

K vymezení řešeného problému využijeme v projektu [1] možností Teorie systémů, která 
uspořádává poznatky o systémech, popisuje, klasifikuje a definuje systémy. Definuje je na 
reálných objektech, zkoumá jejich vlastnosti, strukturu a chování ( 
 ). Jádrem teorie systémů je soubor abstraktních objektů, které nazýváme obecné systémy. Jde 
o formální logické konstrukce. Při tvorbě modelu se musíme rozhodnout o jejich struktuře 
(podrobnosti členění) a hranicích (vymezení systému). [7] 

 
Obrázek č. 1: Systém a jeho okolí 
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Zdroj: vlastní zpracování autorů podle [1] 

Systém S je účelově definovaná množina prvků P a vazeb (relací) R mezi těmito prvky 
množiny P  

S = { P , R } 
kde: 

P = { pi },   jsou na dané rozlišovací úrovni prvky pi, 

             i ϵ J, pro i=1,…,k,..,,n 
R = { r i, j } jsou relace r mezi prvky s indexy i a j    
                             i ϵ J, pro i=1,…,k,..,,n 
                 j ϵ J, pro j=1,..k, ..,,n J    

Prvky pi systému S jsou elementární části systému S. Množinu P všech prvků pi nazýváme 
universum systému. Vazby jsou vzájemné závislosti mezi prvky pi a pj nebo vzájemné 
působení mezi těmito prvky. Může jít o informační vazby - realce r i,j  (informační a 
komunikační systém), vyjádřené prvky pi a vztahy (relacemi) r i,j . 
Množina všech vazeb (vztahů, relací) R ={ r i,j }mezi prvky pi a pj systému S se nazývá 
strukturou systému. Struktura systému může být funkční, technická, informační, časová, 
organizační, apod. Specifickou strukturu systému tvoří tzv. hierarchická struktura, která 
vyjadřuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti reálných systémů S. 
Z okolí na systém S působí podněty (vstupy I do systému S na definované prvky pi . Podněty 
mohou mít různý charakter: přesně definované, stochastické informace, šumy, parazitní 
podněty, informace z kyberterorismu, atd. 
Systém S působí na okolí reakcí (systém reaguje na okolí systému) – chováním vyjádřeným 
jako reakce systému O (výstup systému S jako chování uvedeného systému). 
Reakce systému (výstup, chování systém označené O) jsou dány vstupy I, možnostmi vlastní 
struktury systému S a chováním okolí daného systému (deterministické, stochastické, statické, 
dynamické prostředí atp.).Na základě poznání (analýzy, identifikace, rozpoznávání scén a 
prostředí systému S a jeho okolí) vytvoříme model M ( 
). Na modelu M systému S budeme postupně zavádět další pojmový aparát vhodný pro proces 
modelování (tj. pro práci s modelem M ve formě textové informace – přirozeným jazykem, 
dále matematickým jazykem – prostředky matematiky a fyziky atd.). Model M bude 
realizován na počítači (na prostředcích ICT pro řešení optimalizačních úloh „Operačního 
výzkumu“ modelováním a dále simulací možných mezních stavů – odhalováním krizových 
stavů systému S pomocí modelu M). (Obrázek 3) 
 

2. Rozbor problému 

Postup řešení: identifikace stávajícího prostředí teoretických disciplín, použitelných metod 
systémového inženýrství v oblasti kyberprostoru. Dále vyjádření současných možnosti 
plnohodnotného využití především teorií k uvedenému modelování sociálně-technického 
prostředí v profilu moderního řízení. 
Dále posouzení možností matematického modelování a užití vybraných optimalizačních 
metod v modelech a simulátorech.  
Posouzení trendů ve využití metod modelování a simulací pro systémově integrované a 
inteligentní modely z pohledu systémového inženýrství.  
Zvážení možnosti užití vybraných metod kybernetiky, umělé inteligence a matematického 
modelování pro uvedené inteligentní modely s optimálními strukturami a chováním systému.  
 



 

3. Metody
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• identifik
• matematické modelování procesů, 
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• vyjádření možných systémově vymezených stavů systému S a jeho okolí v datovém 
prostoru rizik a jejich podmíněné existence, 

• klíčové body pro možnou filtraci rušivých stavů reálného systému S a jeho okolí 
s odhalením současných kritických míst existujících nebo s velkou pravděpodobností 
předvídatelných stavů v oblasti: 

� možných šumů, 
� změny podstatného okolí systému S: 

o nedokonalostí projektovaných ICT, 
o vlivem záměrné činnosti v probíhající kybernetické 

válce světa, 
• získání zatím rámcových podkladů pro možnou regulaci a řízení krizových stavů 

v oblasti používání moderních ICT zejména pro elektronický obchod s informacemi. 
Proces modelování a simulace systému S a jeho okolí na počítačovém prostředí (moderní 
výkonný PC v síti počítačů) je schematicky vyjádřen a podrobně popsán na následujícím 
obrázku (Obrázek 3). Při modelování procesů je velmi důležité důležité rozhodnutí o složitosti 
procesu a při popisu těchto procesů vystupuje do popředí nerčitost způsobená nepřesným 
definováním pojmů. Jedním z možných přístupů řešení této problematiky je umělá 
inteligence. [3] 

 
Obrázek č. 3: Podklady pro modelování rizik krizového řízení v ICT 

Zdroj: vlastní zpracování autorů 

Modelováním systému S a jeho podstatného okolí (Obrázek 3) lze získat uvedené dílčí 
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hodnot informace veličin A,B)  charakterizujících strukturu a chování modelovaného systému 
S) a nalezení oblasti „Mezní stavové hodnoty systému S“ s parametry T4 a A,B a 
s odpovídající stavovou hodnotou. (Obrázek č. 4) 
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Obrázek č. 5: Model kybernetického systému (KS) 
Zdroj: vlastní zpracování autorů podle [6] 

Kybernetika (reprezentovaná kybernetickým systémem  KS  - Obrázek č. 5) je věda, která 
zkoumá obecné vlastnosti a zákonitosti sdělování informace a obecně řízení v živých a 
neživých organismech, technických a společenských systémech a je segmentována na: 

• teoretickou kybernetiku (využívající teorii regulace, teorii informace, teorii automatů, 
teorii učení, teorii her, teorii algoritmů a dalších teorií), 

• aplikovanou kybernetiku, ke které řadíme:  
o technickou kybernetiku,  
o lékařskou kybernetiku,  
o vojenskou kybernetiku, 
o bezpečnostní kybernetiku (kyberbezpečnost), 
o ekonomickou kybernetiku a další.  

Jednotlivé dílčí segmenty ekonomického systému jsou pak klasické modely kybernetického 
systému a modelujícím prostředím je zase jenom technická kybernetika – zjednodušeně 
počítačové prostředí, tj PC. Obdobně celé modelování systému S a jeho podstatného okolí je 
vždy pro řídící procesy modelem kybernetického systému KS, kde rozpoznáváním prostředí 
získáváme údaje o stavu daného prostředí a zpětnou vazbu tvoří vyhodnocování procesu 
modelování resp. simulace. 
Kybernetika definuje problémy řízení a sdělování informace, teorie řízení řeší jen dílčí 
problémy. Měnící se systémy se chovají podobně jako živé organismy. Kybernetika tedy 
studuje živé i neživé organismy, které musí mít schopnost zachovávat, sdělovat a 
transformovat informaci. Aplikačními prostory pro moderní kybernetiku jsou: technika (např. 
počítačové sítě, roboty a robotické linky, dopravní bezposádkové prostředky, bezpilotní 
prostředky bojové techniky, bezposádkové prostředky hasicích technik, atd.). 
Každý KS (Obrázek č. 5) je složen z řídicího a řízeného podsystému, veličin řízení získaných 
ze strategie pro KS a cílového chování KS zhodnocených v řídicím podsystému jako veličiny 
zpětné vazby pro výkonné povely řízení v KS. 
Každý počítač (PC, počítačová síť a prostředky komunikace tvoří model KS. Každý tento 
model má své charakteristiky (parametry) charakterizující mezní stav modelu a možnost 
vzniku krizového stavu a z toho vyplývající rizika. Rizika lze za jistých podmínek řídit a to 
v celém informačním a komunikačním systému jako hierarchicky uspořádaných 
kybernetických systémech. 

Krize v IST mohou být pracovně definovány jako [1]:  
• krizi transformovanou z krize reálného systému S do modelu informačního systému 

M,  
• krizi transformovanou z krize reálného systému S do informačního systému M,  
• krizi oboustranného přenosu informací mezi reálným systémem S a vlastním 

informačním systémem modelu M:  
o krizi vlastního informačního systému podmíněnou:  

� technickým vybavením počítačového prostředí, programovým 
vybavením počítačového prostředí,  sociálním vybavením počítačového 
prostředí,  dalším vybavením počítačového prostředí (krizí 
stavového prostoru reprezentovaného bází dat, krizí bezpečnostního a 
zálohového podsystému počítačového prostředí, obecně krizí 
imunitního systému počítačového prostředí vůči např. virům, atd.).  

Z hlediska dynamiky reálného systému (ICT) si můžeme krize v informačních systémech 
pracovně vyjádřit jako: 

• krize reálného času zpracování informací v počítačovém prostředí způsobenou: 
o krizí reálného systému S,  
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o krizí informačního a komunikačního prostředí mezi reálným systémem S a 
počítačovým prostředím,  

o krizí vlastního informačního systému (ICT),  
o krizí v bázích dat v počítačovém prostředí způsobenou:  

� krizí technického,  
� programového,  
� organizačního a  
� sociálního zabezpečení počítačového prostředí.  

Obecně krize v informačních a komunikačních systémech mají svůj vnější a vnitřní původ. 
Omezení krizí v informačních a komunikačních systémech je možné dosáhnout: 

• kvalitou informačního systému,  
• kvalitou definovaného okolí informačního systému.  

Prevenci krizí v informačních systémech je možné řešit: 
• tvorbou adaptabilního počítačového prostředí,  
• tvorbou modelu využívajícího prostředí umělé inteligence.  

Nastalé reálné krize v informačních systémech je možné řešit: 
• adaptací sociálně-technického zabezpečení havarovaného počítačového prostředí,  
• zákrokem nahrazujícím stávající informační a komunikační systém jiným krizovým 

informačním systémem.  
Elektronické obchodování s informacemi v informačních a komunikačních systémech je o 
reálném prostředí s výrobky, službami a jejich katalogy 2D a 3D, mapami 2D, 3D apod.) a je 
součástí informační společnosti a je to forma obchodních operací, při které spolu partneři 
komunikují mnohem více elektronickou cestou než fyzicky (např. při osobních setkáních, 
apod.). Znamená to, že převažují aktivity v kyberprostoru [1]. 
Je to způsob podnikání využívající informačních a komunikačních technologií jak v oblasti 
řízení, tak v oblasti spolupráce s partnerskými podniky a organizacemi. 
 
Základem pro úspěšné naplnění záměru elektronického podnikání s informacemi je: 
• kvalitní, průchodná, spolehlivá infrastruktura lokální sítě zaručující bezpečné datové  

přenosy,  
• propojení páteřního segmentu lokální sítě do Internetu vysokorychlostním spojem,  
• servery určené k poskytování služeb vybavené robustním hardwarem s vyhovujícími  

technickými parametry a vhodným operačním systémem, který garantuje bezpečnost  
dat uložených v tomto systému,  

• aplikační programové vybavení, splňující veškeré funkční a bezpečnostní požadavky a  
poskytující srozumitelné a pohodlné uživatelské rozhraní,  

• kvalifikovaný a vyškolený personál, zajišťující funkčnost všech výše vyjmenovaných  
složek.  

Ústředním pojmem strategického řízení je strategie vyjadřující základní představy o tom, 
jakými způsoby budou vytyčené strategické cíle naplněny. Je to množina dlouhodobých cílů a 
cest jejich realizace. 
Rozhodování o strategických cílech je ovlivňováno:  
• prostředím, v němž působí organizace (volba tohoto prostředí bude nyní také  

ovlivňována postupujícími záměry „konkurentů“ v rozvíjejícím se elektronickém  
obchodování s informacemi, efektivním využívání informačních a komunikačních 
technologií v řadě oblastí tohoto okolí apod.),  

• objemem dostupných faktorů (obsáhnutím informačních zdrojů a jejich spojením),  
• interními vztahy (vztahem vnitřní struktury organizace k informační společnosti),  
• schopnostmi manažerů (jejich informační gramotností a předpoklady pracovat s 

novými stále dokonalejšími informačními a komunikačními prostředky),  
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• znalost dynamiky vývoje společnosti (extrapolace vývojových trendů a predikce  
datového obsáhnutí této strategie systému a jeho okolí).  

Strategické cíle musí být vždy spojovány s dynamikou celého systému a jeho bezprostředního 
okolí. Změna strategie je spojena s analýzou strategické mezery a ta může být spojována s 
novými kvalitativními změnami v informačních a komunikačních technologiích, jejich 
provozování resp. v jejich inovacích. 
Významné místo v rozvoji elektronického obchodu s informacemi budou sehrávat strategické 
struktury celého KS vymezené svým organizačním uspořádáním a strategickým posláním. 
Hierarchie strategií musí integrovaným způsobem propojovat odpovídající úrovně 
informačního systému ICT. 
 

Řízení krizí v informačních a komunikačních systémech si pracovně můžeme v 
informačních systémech a komunikačních systémech vyjádřit jako: 
• krizi transformovanou z krize reálného systému S do modelu informačního systému  

M,  
• krizi oboustranného přenosu informací mezi reálným systémem S a vlastním  

informačním systémem: jako krizi vlastního informačního systému podmíněnou:  
� technickým vybavením počítačového prostředí,  
� programovým vybavením počítačového prostředí,  
� sociálním vybavením počítačového prostředí,  
� dalším vybavením počítačového prostředí (krizí stavového prostoru  

reprezentovaného bází dat, krizí bezpečnostního a zálohového 
podsystému počítačového prostředí, obecně krizí imunitního systému 
počítačového prostředí P vůči virům apod. 
 

Závěr 

Informační a komunikační systém se v současné době stává prostředím, ve kterém mohou 
být mezní jevy rozpoznány, odstraňovány, předvídány, ale také zde mohou vznikat, a to 
vědomou nebo nevědomou činností. Tím, že se v nich koncentruje vše o reálném prostředí 
a vytváří se zde základ pro řízení procesů reálného světa, stávají se informační a 
komunikační systémy jedním z nejzranitelnějších prostředí a v budoucnu tím 
nejcitlivějším místem pro teroristické a další útoky. Hrozba těchto útoků je nesmírně 
vysoká a případná krize reálného světa může, za jistých předpokladů, vznikat v těchto 
informačních a komunikačních prostředích relativně velmi jednoduše a ekonomicky levně.  
Význam bezpečnosti komunikačních a informačních technologií bude tedy nejdůležitějším 
úkolem při vytváření informačního zázemí reálného světa, a to tak, aby hrozba narušení či 
zhroucení informačního systému nenastala a neohrozila se tak funkčnost reálného světa na 
dané rozlišovací úrovni [1]. 

 

Poděkování  

Přínosem řešeného projektu je systémové vymezení integrovaných modelů ICT a také vznik 
optimálních cest a příležitostí pro novou ekonomickou kybernetiku (aplikovanou kybernetiku) 
s novými možnostmi projektování informačních a komunikačních systémů např. globálního 
elektronického podnikání (e-business), elektronického obchodu (e-commerce), elektronického 
bankovnictví (e-banking), řízení veřejné a státní správy (e-government) a dalších oblastech 
např. vojenského, bezpečnostního systému a také progresivního bezpečného integrovaného 
záchranného systému.  
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Příspěvek je výstupem projektu specifického výzkumu „Využití ICT a matematických metod 
při řízení podniku“ tematická část tohoto projektu: „Systémově integrované prostředí pro 
návrh inteligentních modelů, modelování a simulací moderního kyberprostoru podniku“ 
Interní grantové agentury Vysokého učení technického v Brně s registračním číslem FP-S-13-
2148 (2013-14). 
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Rozhodování manažerů v krizovém řízení 
Crisis managers‘ decision making 

 

Zdeněk Kopecký  
 

Abstrakt 
Východiska zkvalitnění informační podpory pro rozhodování krizových manažerů jsou 
předmětem projektu „Návrh a implementace technik a procesů pro podporu rozhodování 
krizových manažerů s využitím metod kvantitativního managementu a distribuované datové 
základny - VG20102014019“. Východiskem pro zefektivnění krizového managementu bude 
především optimalizace informační podpory a využití metod kvantitativního managementu. 
Software bude podporovat návrh alternativních řešení krizových situací na základě stanovení 
kritérií pro hledání dostatečně dobré varianty rozhodnutí. Zároveň bude navržen systém 
zabezpečené synchronizace dat mezi datovými uzly a instalacemi systému. 
 
Abstract 
Basis of improving information support of crisis managers‘ decision making is subject of the 
project „Design and implementation of techniques and processes for decision support to crisis 
managers using methods of quantitative management and distributed data base - 
VG20102014019“. The starting point for making crisis management more efficient will be 
especially optimalization of information support and usage of quantitative management 
methods. The software will support design of alternative solutions for crisis situations based 
on setting specific criterias for searching sufficiently good variant as a decision. At the same 
time, a system of secure data synchronization among date bases and system installations will 
be designed. 
 
Klíčová slova 
analýza rizika, informační podpora, krizové řízení, rozhodování krizových manažerů 
 
Keywords 
information support, crisis management, crisis managers‘ decision making, risk analysis 
 
Úvod 

Riziko a nejistota, které vyplývají z turbulentního prostředí současného globalizovaného 
prostředí, jsou každodenní součástí našeho konání. Proto také riziko a nejistota patří 
významným aspektům rozhodování, a to zejména u rozhodovacích procesů v krizovém řízení, 
které jsou ve velké většině špatně strukturované a jejich dopady mohou mít fatální dopady na 
dosahování cílů nebo samotnou existencí řízených subjektů (územních samosprávných celků, 
hospodářských organizací, atd.) a procesů. 
Při rozhodování za rizika a nejistoty se krizový manažer nevyhne riziku volby chybné 
varianty. Míra podstupování rizika v rozhodování závisí na tom, zda má krizový manažer 
k riziku averzi, neutrální postoj, nebo sklon k riziku. Podle toho pak také krizový manažer 
jedná. Závisí na zkušenostech a připravenosti krizového manažera, jeho osobnostní 
charakteristice, na problému, který řeší a na míře rizika optima zvolené rizikové varianty. 
Podstupování většího rizika přináší větší zisky, ale v případě neúspěchu to může mít i fatální 
důsledky na řízený subjekt. 
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Proto hlavní cíl navrhovaného systému zkvalitnění informační podpory rozhodování 
krizových manažerů není zaměřen jen na proces věcného zvládání krizových situací a jejich 
negativních dopadů, ale i na přípravu krizových manažerů. 

 
1. Identifikace rozhodovacích problémů a jejich typy 

Při identifikaci rozhodovacích problémů v oblasti krizového řízení je nezbytné vycházet ze 
stávající praxe, která v návaznosti na právní předpisy a vydané metodiky zavedla určitý 
standard pro zajištění stejných a správných postupů rozhodování krizových manažerů. 
Jde zejména o jednací řády, statuty a metodiky a standardizované postupy činnosti 
koordinačních a pracovních orgánů v oblasti krizového řízení. 
K identifikaci rozhodovacích problémů a jejich typů užívaných k naplňování manažerských 
funkcí (popř. manažerských rolí) při zvládání krizových situaci ve všech fázích je možno 
v rámci současné praxe uvést okruhy, které je nutné řešit: 

• analýza odpovědnosti jednotlivých manažerských funkcí v daném úřadě, podniku, 
organizaci atd. z hlediska stanovených kompetencí obecně i pro oblast krizového řízení, 

• organizace a úkoly krizového managementu v daném úřadě, podniku, organizaci atd. 
včetně určení dělby práce a odpovědnosti mezi statutárními funkcionáři, ostatními 
řídícími pracovníky, profesionálními krizovými manažery – pracovišti krizového řízení, 
koordinačními a pracovními orgány typu krizový štáb, komise atd., 

• rozsah a obsah plánovací dokumentace předepsané a doporučené v návaznosti na zajištění 
schopnosti daného úřadu, podniku, organizace atd., realizovat plánované i operativní 
řízení při řešení mimořádných událostí a krizových situací – celá široká oblast předmětu 
krizového řízení, 

• zajistit odbornou připravenost všech určených řešitelů, procvičit schopnosti těchto 
řešitelů, otestovat reálnost zpracované plánovací dokumentace a v nich navržených 
opatření a postupů formou nácviků, provádět pravidelné i namátkové kontroly 
připravenosti podřízených a metodicky řízených subjektů.  

 
K identifikaci rozhodovacích problémů a jejich typů užívaných k naplňování manažerské 
funkce plánování ve fázi operativním řízení je možno v rámci současné praxe uvést okruhy, 
které je nezbytné: 

• řešit způsob řízení na úrovni operačního, taktického a strategického řízení – místo zásahu, 
operační střediska, povodňové, havarijní a jiné komise, krizové štáby apod., 

• řešit zajištění akceschopnosti v daném úřadě, podniku, organizaci atd. z hlediska 
zabezpečení činnosti v daných subjektech, aktivace řídících, poradních a koordinačních 
orgánů, vyčlenění vlastních zástupců do spolupracujících koordinačních orgánů, zajištění 
ochrany řídících a komunikačních center, umožnit přesun do záložních řídících pracovišť 
atd., 

• zabezpečit nepřetržitý tok informací o vzniku a průběhu mimořádné události a krizové 
situace včetně informací a hodnocení úspěšnosti navržených krizových opatření, tak aby 
informace byly v duchu principů logistiky ve správný čas, na správném místě, ve správné 
kvantitě, ve správné kvalitě a za správnou cenu, 

• provádět průběžnou analýzu rizik, vývoje krizové situace a jejích dopadů, ve spolupráci 
s gesčními subjekty (odborníky) navrhovat a realizovat plánovaná a operativní opatření, 

• provést celkové vyhodnocení průběhu mimořádné události a krizové situace včetně 
provedení likvidačních prací a v rámci tohoto hodnocení navrhnout případná zlepšení 
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systému krizového řízení a zpracovat návrhy na likvidaci a náhradu škod, obnovu území 
a nová účinnější preventivní opatření. 

 
2. Stanovení funkčních požadavků na informační podporu 

Požadavky mapují způsob, jakým by měl být navrhovaný systém informační podpory 
sestaven. Vzhledem k většímu množství byly požadavky rozčleněny do logických celků 
a stanoveny vazby mezi nimi. 
Systém bude obsahovat systémové a uživatelské nástroje umožňující evidenci a správu typů 
systému. Nástroje budou využívány ke strukturované správě všech možných typů systému. 
Hlavní funkční požadavky představují entity jednotlivých systémových, uživatelských 
a prezentačních vlastností a funkcí systému. Jsou obrazem hlavní nabídky voleb systému. 
S ohledem na jejich rozsah je uveden pouze jejich základní přehled. Systém bude obsahovat 
uživatelské prostředí umožňující hlavně: 
• evidenci ohrožení, 
• evidenci subjektů krizového řízení (subjektů veřejné správy a podnikohospodářské sféry 

dotčené legislativně a věcně systémem krizového řízení), 
• evidenci pracovních a koordinačních orgánů subjektů krizového řízení, 
• evidenci krizových manažerů, 
• evidenci organizací účastných v procesech krizového řízení, 
• evidenci informací a nástrojů, které souvisejí s podporou a optimalizací rozhodování 

krizových manažerů, 
• podporu vyhledávání a poskytování informací které souvisejí s podporou a optimalizací 

rozhodování krizových manažerů, 
• stanovení parametrů opatření souvisejících s řešením krizových situací a se simulací 

cvičení krizových manažerů, 
• simulaci mimořádných událostí a krizových situací pro cvičení krizových manažerů podle 

definovaných scénářů (využitelné i pro e-learningovou formu vzdělávání), 
• analyzování a vyhodnocování řešení krizových situací nebo provedených cvičení na 

řešení krizových situací, 
• evidenci a správu typů systému, 
• přenos a výměnu dat. 

 
Závěr 

Optimalizace rozhodování v krizovém řízení je podmíněná nejen metodami, nástroji 
a postupy kvantitativního managementu, ale i úrovní informační podpory, protože informace 
(pokud možno úplná, včasná, srozumitelná a s dobou vypovídací schopností) snižuje míru 
rizika rozhodování.  
Úroveň informační podpory rozhoduje o efektivitě uplatnění administrativního modelu 
rozhodování, který vychází z toho, že manažer:  

• disponuje omezeným rozsahem informací,  

• na základě zjednodušeného obrazu světa má omezené schopnosti řešit rozhodovací 
problémy,  

• vzhledem k omezenému poznání (ale i omezenému času) nestanovuje všechny varianty 
vedoucí k dosažení cíle, ani všechny jejich důsledky, 
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• vzhledem k předchozímu nevolí optimální variantu, ale variantu dostatečně dobrou pro 
zadaná kritéria, která zabezpečuje přiměřený (dostatečný) užitek (jedná se o tzv. princip 
satisfakce).  

Jde o přístup, který vychází z omezení času, disponibilních zdrojů (informačních, věcných, 
finančních), schopností a dovedností v rozhodování, což jsou i limitující faktory především 
pro rozhodování v krizovém řízení. K tomu ještě přistupují determinanty rozhodování, 
kterými jsou v krizovém řízení především faktor času a možnost fatálních dopadů špatného 
rozhodnutí, vedoucích až ke stresovým situacím v rozhodování. Proto je nezbytné zabývat se 
i úrovní, metodami a nástroji zkvalitnění informační podpory pro minimalizaci rizik 
v rozhodování krizového manažera. 
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Finanční nástroje při prevenci a eliminaci následků povodní 
(na příkladu ČR) 

Financial instruments at impacts of flood prevention and elimination 
(evidence from the Czech Republic) 

 

Ivana Kraftová, Ondřej Svoboda 
   

Abstrakt 
Povodně patří k hrozbám a jsou příčinou mimořádných událostí se zvlášť významným 
negativním dopadem na chráněná aktiva a ekonomický rozvoj regionu. Proto se nemalá část 
finančních prostředků vynakládá jednak na odstraňování jejich škodních následků, jednak na 
jejich prevenci. Finančních nástrojů se přitom v současnosti nabízí a je využíváno vícero. 
Cílem tohoto článku je zachytit finanční nástroje, které jsou v posledních letech v ČR 
v daném směru implementovány a nastínit změny, k nimž přitom dochází. 
Pozornost je přitom zaměřena jak na zdroje zahraniční (úvěry, dluhopisy, dotace), tak na 
zdroje tuzemské (státní rozpočet a rozpočty krajů). 
 
Abstract 
Floods belong to threats and they are the cause of incidents with particularly significant 
negative impact on protected assets and economic development of regions. Therefore, 
a significant part of the funds spent partly on removing consequences of their claims, partly 
on their prevention. Currently, it is offered and used several financial instruments. 
The aim of this article is to capture financial instruments, which are implemented in the 
mentioned direction in the Czech Republic in recent years and outline changes that are being 
developed. 
Attention is focused on foreign sources (loans, bonds, grants), and as well as to domestic 
sources (state budget and regional budgets). 
 
Klíčová slova 
prevence povodní, následky povodní, veřejné rozpočty, finanční nástroje, úvěry a dluhopisy, 
dotace  
 
Keywords 
flood prevention, consequences of flooding, public budgets, financial instruments, loans and 
bonds, grants 
 
Úvod 

„Povodní se rozumí dočasné zaplavení území, které obvykle není vodou zaplaveno. Povodně 
jsou přírodním jevem, kterému nelze zabránit. Určité činnosti člověka …a změna klimatu však 
přispívají ke zvyšování pravděpodobnosti výskytu povodní a jejich nepříznivých účinků. 
Povodně mohou způsobovat úmrtí, vysídlení obyvatel a škody životnímu prostředí, vážně 
ohrožovat hospodářský rozvoj.“ [1]  
Povodně nejsou pochopitelně novým jevem dnešní doby, první historicky zaznamenané 
povodně na území českých zemí spadají do 13. století, avšak s ohledem na schopnost naší 
ochrany před jinými katastrofami se povodně stávají nejrizikovější hrozbou, multiplikuje-li se 
jejich četnost a dosahované ztráty. Intenzita povodní se dlouhodobě nesnižuje, svědčí o tom 
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naměřený průtok vody ve vybraných letech:  4 500 m3/s (1784, 1845); 3 300  m3/s (1872); 
4 000 m3/s (1890); 3 245 m3/s (1940); 5 300 m3/s (2002). V posledních 20 letech, tj. po roce 
1993, zasáhly povodně Českou republiku hned osmkrát, a to v letech 1997, 1998, v novém 
tisíciletí pak v letech 2002, 2006, 2009, 2010 (dvakrát – v květnu a v srpnu) a také v letošním 
roce, 2013. O ničivosti toho přírodního živlu svědčí ztráty na životech, k nimž došlo v jejich 
souvislosti, jak ukazuje graf č. 1. 

 
Graf č. 1: Ztráty na životech v důsledku povodní v ČR v letech 1993-2013 

             Zdroj:  [20],[22] 
 
Závažnost tohoto problému se odráží i v tom, že jednotlivé státy – ČR nevyjímajíce, ale 
i Evropská unie jako celek, jej ošetřují právními předpisy, strategiemi a metodikami. [1], [5], 
[9], [10], [11], [12], [13], [14]. Výše citovaná povodňová směrnice EU zdůrazňuje, že „Je 
proveditelné a žádoucí omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na 
lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost 
a infrastrukturu.“ [1] Mimo jiné ukládá členským státům dokončit a zveřejnit plány pro 
zvládání povodňových rizik do konce roku 2013, akcentuje tedy preventivní protipovodňová 
opatření zamezující vzniku škod na chráněných aktivech. 
Cílem tohoto článku je zachytit využívané finanční nástroje v ČR pro financování výdajů na 
preventivní opatření proti povodním a na odstraňování jejich následků a zhodnotit, v jaké 
míře jsou využívány, zda se zvyšuje či snižuje míra „adresnosti/účelovosti“1 prostředků a jaká 
je relace mezi výdaji na prevenci a na odstraňování následků povodní. 
Za účelem naplnění vytýčeného cíle je pozornost zaměřena jednak na zahraniční, jednak na 
domácí zdroje financování, a to jak z pohledu centrální úrovně státu, tak z pohledu regionů, tj. 
krajů ČR. 
 

1. Potenciální finanční nástroje a zdroje 

Při určování potenciálních finančních zdrojů je nutné vyjít z faktu, že prevence, likvidační 
a záchranné práce mají charakter veřejného produktu, byť z části lokálně či regionálně 
vymezeného. To pak akcentuje jako využitelné veřejné zdroje (zdroje veřejných rozpočtů) 
a jim adekvátní finanční nástroje. 
Aby bylo možné činit výdaje z veřejných rozpočtů, je třeba je naplnit prostřednictvím příjmů, 
které mohou mít i dopad na růst zadlužení státu či územně samosprávního celku. 

                                                 
1 Adresností je chápáno zacílení podpory na konkrétního příjemce; účelovostí se rozumí vazba podpory na 
povodně – prevenci či následky. 
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Na straně rozpočtových příjmů stojí standardně jako nejvyšší položka daně (nepřímé i přímé), 
specifickým případem může být i snížení slevy na dani, která ve svém důsledku znamená 
vyšší zdanění daňového poplatníka. Právě tento prvek sice může přinést zvýšení daňových 
příjmů do státního rozpočtu (podle nastavení rozpočtového určení daní do územních 
rozpočtů), avšak užití těchto zdrojů je následně neadresné a neúčelové, neboť nejsou exaktně 
kvantifikovatelné, natož pak aby směřovaly k naplnění účelového fondu. Do nevratných 
zdrojů náleží dále dotace z vyšších rozpočtů (ve vztahu ke státnímu rozpočtu ČR z rozpočtu 
EU) či z mimorozpočtových zdrojů (speciálně mimorozpočtově vytvářených fondů).  
Do návratných zdrojů patří úvěry a emitované dluhopisy, které – jak už bylo naznačeno – 
zvyšují míru zadlužení ať už státního či územního rozpočtu.  
Nástrojem, který naopak snižuje rozpočtové příjmy je institut „prominutí daní“, který bývá 
v souvislosti s živelními pohromami nezřídka aplikován. S ohledem na procesní nastavení 
tohoto institutu jej lze hodnotit jako vysoce adresný a účelový. 
Obdobně zdrojem financování nikoli prevence, ale zpravidla až odstraňování následků 
živelních pohrom a katastrof jsou i soukromé zdroje (dobrovolné sbírky) jako výraz solidarity 
fyzických a právnických osob. 
Kromě výše uvedeného může být nástrojem financování výdajů vnitřní restrukturalizace 
rozpočtu, či výpomoc, resp. dary mezi územními rozpočty. 
Výdaje veřejných rozpočtů pak představují  
a) výdaje na zajišťování připravenosti na mimořádné události (financování složek 
integrovaného záchranného systému spadajících do veřejného sektoru či z veřejných zdrojů 
financovaných), tyto výdaje jsou svým charakterem de facto mandatorní či quasi-mandatorní;  
b) výdaje na preventivní – s ohledem na zaměření článku – protipovodňová opatření, které 
jsou lokálně či regionálně neomezené (vypracování strategií, implementace systému řízení), 
nebo omezené (stavba hrází, retenčních nádrží, územní strategie a plány); 
c) výdaje na záchranné a likvidační práce realizované zejména složkami integrovaného 
záchranného systému či v součinnosti s nimi; 
d) výdaje na odstraňování škodních následků povodní.  
V současnosti již existuje relativně pestré portfolio finančních nástrojů, kterými jsou potřeby 
výše uvedených výdajů saturovány. Klasické rozpočtové výdaje státního a územních rozpočtů 
- ať již z konkrétní kapitoly, paragrafu či položky, tak z účelové i neúčelové rezervy - jsou 
doplňovány zahraničními zdroji v podobě dotací (zejména z rozpočtu EU či 
mimorozpočtových fondů EU), úvěrů či odkupu dluhopisů. K financování preventivních 
opatření proti povodním a zejména odstraňování škod jimi způsobených jsou využívány 
v České republice zahraniční zdroje, mezi něž patří jednak úvěry EIB a emitované dluhopisy 
odkoupené EIB, jednak dotace z rozpočtovaných prostředků EU, které jsou alokovány 
v souvislosti s naplňováním cílů kohezní politiky, ale také dotace z Fondu solidarity EU.   
 

2. Úvěry a „povodňové“ dluhopisy 
 

2.1 Úvěry EIB  

Evropská investiční banka (EIB) poskytla do ČR od roku 1993 do začátku srpna 2013 úvěry 
v hodnotě přes 16,5 mld. EUR, v tom přes 5 mld. EUR tzv. úvěrů na plnění funkcí státu. 
Prostředky vztažené k problematice povodní představují nezanedbatelný podíl: z celkové 
částky poskytnutých úvěrů (často směřovaných na rozvoj podnikatelského sektoru, zejména 
malých a středních podniků) činí téměř 8 % (7,59 %), z úvěrů na plnění funkcí státu takřka ¼ 
(24,26 %). 
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Následující graf č. 2 ilustruje dobu a rozsah úvěrů poskytnutých ze strany EIB, jejichž účelem 
byla prevence povodní či odstraňování jejich následků. 

 
Graf č. 2: Úvěry od EIB poskytnuté ČR na prevenci povodní a odstraňování škod po nich (v mil EUR) 

                                                                                                       Zdroj: vlastní zpracování na základě [16]  
 
V roce 2002 byly úvěrové prostředky určeny na zmírnění rizika povodní v povodí 4 řek, a to 
Ohře, Labe, Odry a Moravy; relativně vysoká částka v roce 2006 na prevenci povodní byla 
určena na implementaci Strategie ochrany před povodněmi na území ČR přijaté v roce 2000. 
Prostředky na odstraňování škod po povodních byly určeny na rekonstrukci infrastruktury, 
konkrétně v roce 2003 na pražské metro a v roce 2009 byly směrovány na Moravu a do 
jižních Čech. [16]2 
 

2.2 Emitované dluhopisy  

Ojedinělým finančním nástrojem byly v ČR v roce 1997 emitované tzv. „povodňové 
dluhopisy“ v rozsahu 5 mld. Kč se splatností v roce 2002, které byly prodávány přímo 
občanům, takzvaně „zůstaly“ v ČR. [2]  
Teprve k následující emisi dluhopisů rovněž explicitně vázaných na povodně, resp. na úhradu 
nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi 
v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, [10] byla podepsána tehdejším ministrem financí 
Eduardem Janotou smlouva o jejich odkupu EIB. Oproti původnímu zákonu schválenému 
v roce 2009 [6] byla konečná emise navýšena ze 7 na 10 mld. CZK. (Pro srovnání 
s poskytnutými úvěry v EUR – viz výše při přepočtu směnným kurzem 25 CZK/EUR jde 
o částku 400 mil. EUR.) 
V březnu 2013 byl na jednání vlády předložen návrh zákona o státním dluhopisovém 
programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 
2013. Bylo navrženo vydat dluhopisy v celkové hodnotě cca 100 mld. Kč, jejichž účel však 
již byl označen obecně – na úhradu části schodku státního rozpočtu. Již nejsou vázány na 
odstraňování škod po povodních, neboť v návaznosti na usnesení vlády č. 848 z listopadu 
2012 byl stanoven „Postup při financování krizových situací a škod“, [13] podle nějž se na 
financování záchranných a likvidačních prací využívá kromě vlastních zdrojů územních 
rozpočtů účelová rezerva státního rozpočtu v rámci kapitoly všeobecné pokladní správy. 

                                                 
2 Kromě ČR jako celku rovněž osm českých krajů (vč. Hlavního města Prahy) a pět měst (kromě zmíněné Prahy, 
která je současně krajem, Plzeň, Ústí nad Labem, Brno, Olomouc a Ostrava) využívá úvěry EIB. Samotná Praha 
se na tomto segmentu úvěrů podílí více než 47 %. Kraje (bez Hlavního města Prahy) využívají cca 1/3, města vč. 
Prahy 2/3 celkové částky poskytnutých úvěrů. Žádný z těchto úvěrů však není směřován na prevenci povodní, 
jsou určeny zejména na rekonstrukci infrastruktury (nejčastěji vodovody, kanalizace, doprava). [18]  
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3. Dotace související s povodněmi 
 

3.1 Dotace z Fondu solidarity EU  

Fond solidarity EU vznikl po rozsáhlých záplavách ve střední Evropě v roce 2002 s cílem 
pomoci členským státům uhradit část nákladů spojených se záchrannými operacemi 
a následným odstraňováním škod v případech přírodních katastrof, jako jsou záplavy, požáry 
či zemětřesení. [17]   
Určitou nevýhodou těchto zdrojů je jejich „časovost“. Dotace se totiž přiděluje na základě 
žádosti vlády postiženého státu, která je posuzována nejdříve Evropskou komisí a po jejím 
kladném verdiktu ji musí odsouhlasit Evropský parlament a Rada EU, což pochopitelně 
znamená nemalou časovou prodlevu, a to v řádech měsíců. Tento nástroj funguje mimo 
rozpočet EU, tj. vytvářejí jej solidárně členské země EU. 
Vedle toho je třeba zdůraznit, že Fond solidarity EU má jistá omezení. Jeho prostředky nejsou 
určeny na dlouhodobé rekonstrukce, ani nehradí škody vzniklé soukromým osobám. V zásadě 
se soustřeďuje na nepojistitelné škody. 
Od svého vzniku poskytl 53 grantů 23 evropským státům v celkové výši cca 3 175 mil. EUR. 
Rozložení poskytnutých dotací podle druhu přírodní katastrofy v absolutním i relativním 
vyjádření zachycuje graf č. 3. 

 
Graf č. 3: Struktura poskytnutých dotací z Fondu solidarity EU od r. 2002 

                                     Zdroj: vlastní zpracování na základě dat Evropská komise[17] 
 
Z grafu č. 3 vyplývá, že nejvíce prostředků bylo přiděleno na pomoc po povodních, velmi 
podobná částka byla alokována jako pomoc po zemětřesení či výbuchu sopky. Bez 
zajímavosti není ani to, že povodně jsou nejčastější příčinou žádosti o pomoc, resp. její 
poskytnutí – jde o 33 případů oproti cyklonům, hurikánům a vichřicím (11), zemětřesením a 
výbuchům sopek (5) či suchu a lesním požárům (4). 
ČR obdržela z Fondu solidarity EU finanční pomoc na odstraňování škod po povodních 
v roce 2002 a dvakrát v roce 2010 v celkové hodnotě 145 mil. EUR, jak ukazuje tabulka č. 1, 
tj. cca 4,6 % z dosud poskytnutých dotací Fondem solidarity EU, vyčíslená škoda přitom 
představovala téměř 3 mld. EUR (2 942 mil. EUR).  
 
Tabulka č. 1: Přehled dotací z Fondu solidarity EU pro ČR (v mil. EUR) 

období vyčíslená škoda  přidělená dotace celkem finanční pomoc 

srpen 2002 2 300 129 

145 květen 2010 205 5.1 

srpen 2010 437 10.9 

Zdroj: [17] 
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ČR je co do výše obdržené dotace 6. státem v pořadí, více získala pouze Itálie (1 246,6 mil. 
EUR), Německo (610,9 mil. EUR), Francie (203,7 mil. EUR), Velká Británie (162,3 mil. 
EUR) a Rakousko (149,04 mil. EUR), tedy kromě Rakouska rozlohou velké evropské 
země.[17]  
Žádost o další dotaci byla ČR podána v srpnu 2013 po vyčíslení škod, které byly odhadnuty 
na 16,473 mld. Kč. [15] Na výši odhadnutých škody závisí i možná dotace.3 V případě, že 
Evropská komise předloženou žádost v horizontu následujících měsíců schválí, ČR bude mít 
dle pravidel Fondu solidarity EU nárok na grant v maximální výši 2,5 % celkových 
odhadovaných škod, tj. maximálně 411,841 mil. Kč, (což je při směnném kursu 25 
CZK/EUR cca 16,5 mil. EUR, jde tedy o srovnatelnou částku, kterou ČR obdržela v roce 
2010). [19] 
Získané prostředky by byly určeny na částečnou úhradu výdajů na odstranění povodňových 
škod na veřejném majetku, (tj. úklidové práce a základní opravy infrastruktury, sítí 
a telekomunikací, dále např. přechodné ubytování, zajištění zdravotních a hygienických 
potřeb a záchranná opatření) v sedmi postižených regionech (Jihočeský, Plzeňský, 
Středočeský, Královéhradecký, Ústecký, Liberecký kraj a území Hlavního města Prahy). 
 

3.2 INTERREG IV - projekt LABEL 

Projekt LABEL je příkladem projektu realizovaného v rámci programu Meziregionální 
spolupráce (INTERREG IV - Central Europe Programme), který je financován z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Jde tedy o investiční, zpravidla infrastrukturální 
projekty. Hlavními oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí 
a ochrana před riziky.  
A právě projekt LABEL, který se zaměřuje se na efektivní řízení záplavových rizik jako 
nezbytný předpoklad pro ekonomický rozvoj na řece Labi, poskytl prostředky na preventivní 
opatření proti povodním. Cílem projektu byl zejména návrh konkrétních protipovodňových 
opatření formou pilotních projektů. „Ústecký kraj v rámci projektu zpracoval Studii menších 
opatření v oblasti vzniku povodní v Krušných horách, dokumentaci protipovodňových 
opatření vybrané obce na Labi a vyhodnocení dopadů stavby plavebního stupně pod Děčínem 
na dotčené území.“ [19] Celkově byla vynaložena cca 1 mld. Kč, z toho na pořízení 
dlouhodobého nehmotného majetku bylo vydáno cca 9/10 získaných prostředků.[19] 
 

4. Veřejné rozpočty a povodně – legislativa a příklady 

Podle § 37 odst. 6 krizového zákona může vláda použít na krytí výdajů spojených 
s poskytováním pomoci při odstraňování a zmírňování následků povodní jednak rezervu 
vytvářenou speciálně na řešení krizových situací v rozpočtové kapitole „Všeobecná pokladní 
správa“, jednak může rozhodnout o využití k těmto účelům i vládní rozpočtovou rezervu. 
O tom, že hrozba povodní působí i na rozhodování o státním rozpočtu při jeho přípravě 
a schvalování ve formě zákona, svědčí jednoznačně § 2 zákona o státním rozpočtu na rok 
2013 [8], v němž je uloženo ministru financí zajistit, aby „…prostředky státních rozpočtů na 
roky 2002 až 2012, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na řešení 

                                                 
3
 Přesněji: pokud výše škody přesáhne 3 mld. EUR nebo 0,6 % hrubého národního důchodu (= cca 872 mil. 

EUR, resp. 22,5 mld. CZK), jde o přírodní katastrofu a ČR může získat 6 % hodnoty škod. Při nižší hodnotě 
škody jsou povodně klasifikovány jako živelní pohroma, při které je pomoc udělována na úrovni 2,5 % hodnoty 
vyčíslené škody. [17] 
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povodňových škod vzniklých v roce 2002 nebo vzniklých v roce 2006 a na nová 
protipovodňová opatření a nebyly vyčerpány do 31. prosince 2012, byly těmito kraji a obcemi 
použity v roce 2013 ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 2002 až 2012…“ dále 
také prostředky, které byly poskytnuty v rámci státního dluhopisové programu na řešení 
povodňových škod vzniklých v letech 2009, 2010 a 2012 a nebyly do konce roku 2012 
vyčerpány, mohly být „..použity ke stejným účelům v roce 2013“. [8] Tím je naplňován zákon 
o rozpočtových pravidlech, [3] který hovoří o tom, že prostředky všeobecné pokladní správy 
a vládní rozpočtové rezervy, o nichž bylo účelově rozhodnuto, mohou být v následujících 
letech použity pouze na daný účel. 
Pravidlem však je, že finanční prostředky z rezervy státního rozpočtu jsou krajům a obcím 
poskytovány až po vyčerpání finančních prostředků rozpočtovaných na krizové situace 
v jejich vlastních rozpočtech, které jsou v krajských rozpočtech vyčleňovány v souladu 
s rozpočtovými pravidly územních rozpočtů [4] pro daný účel. 
Například v Ústeckém kraji jsou to hned dva fondy: Fond pro mimořádné události Ústeckého 
kraje (do roku 2009 Havarijní fond Ústeckého kraje) a Fond obnovy Ústeckého kraje. Pro 
každý z fondů byly schváleny zásady čerpání. Prostředky prvního zmíněného jsou určeny pro 
užití v případě vzniku mimořádné situace na zabezpečení financování opatření a činností při 
řešení mimořádných situací, resp. činností směřujících ke zmírnění následků mimořádných 
situací na území Ústeckého kraje. Např. v roce 2009 z něj byly čerpány prostředky 
v souvislosti s povodněmi 2009 ve výši 8 841 tis. Kč, což odpovídalo čerpání na úrovni 
20,21  %. [21] 
Fond obnovy Ústeckého kraje soustřeďuje finanční prostředky (cca 44 mil. Kč v roce 2009), 
které jsou určeny na obnovu postižených území Ústeckého kraje. Jeho hlavním cílem je 
jednak „…sdružování finančních prostředků za konkrétním účelem, kterým je obnova území 
Ústeckého kraje postiženého povodní případně jinou přírodní katastrofou…“, jednak rozšíření 
financování „…i na další akce nepodporované v rámci státní strategie obnovy území (např. 
podpora osob podnikajících v oblastech obchodu a služeb, a dále činnosti v oblastech sportu, 
kultury apod.).“ [21] Tento fond je menšího rozsahu (cca 11 mil. Kč v roce 2009), ani jeho 
čerpání není „masové“. Např. v roce 2009 byly podány 3 žádosti, z toho byla schválena pouze 
jedna ve finančním objemu cca 75 tis. Kč, a to na opravu rodinného domku po povodních.[21] 
Vedle toho ale kraje téměř každoročně vynakládají prostředky na protipovodňová opatření, 
tedy na prevenci povodní na různé úrovni, od statisíců až po desetimiliony korun ze svých 
rozpočtů, přičemž je patrná nejednotnost začlenění těchto výdajů do rozpočtových kapitol, 
např. Středočeský kraj řadí výdaje na protipovodňová opatření do kapitoly „Regionální 
rozvoj“, Plzeňský kraj do kapitoly „Životní prostředí“.  
Příkladem kraje, který využívá úvěr od EIB právě na protipovodňová opatření, je Olomoucký 
kraj. 
 

Závěr 

Z uvedené analýzy využití finančních nástrojů k financování prevence a odstraňování 
následků povodní lze konstatovat, že kromě standardních rozpočtových výdajů, které jsou 
realizovány z rozpočtových příjmů dosahovaných v souladu s rozpočtovým určením daní ČR, 
jsou využívány další finanční nástroje, a to zahraniční úvěry, emitované dluhopisy a dotace 
z prostředků EU, konkrétně Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci vyhlášených 
programů podpory a z Fondu solidarity EU. 
Dosavadní výši zdrojů vázaných na uvedené finanční nástroje shrnuje tabulka č. 2: 

 



36 
 

Tabulka č. 2: Objem prostředků s vazbou na povodně podle druhu finančního nástroje (v mil. EUR) 

finanční nástroj/rok  1997 2002 2003 2006 2009 2010 

úvěry EIB   460 80 322 392   

dluhopisy 200         400 

Fond solidarity EU   129       16 

LABEL (ERDF)         9   

celkem 200 589 80 322 401 416 
Zdroj: vlastní zpracování 

Pozn. Dluhopisy uvedené v roce 2010 se týkají i roku 2009. Pro přepočet použit kurz 25 CZK/EUR. 
 
Tabulka č. 2 ukazuje na neklesající míru využívání těchto finančních nástrojů, které doplňují 
rozpočtové příjmy veřejných rozpočtů, a to v případě úvěrů a dluhopisů i za cenu zvýšení 
míry zadluženosti. K hlavní změně po roce 2009 došlo ve smyslu nahrazení úvěrů emisí 
dluhopisů, k dalšímu posunu pak v roce 2013, kdy již emitované dluhopisy nejsou konkrétní 
„povodňové“ dluhopisy, ale jejich účel je označen obecněji: „na úhradu části schodku státního 
rozpočtu“. 
Při hodnocení adresnosti a účelovosti zdrojů a finančních nástrojů je právě toto jeden 
z případů, kdy dochází ke snížení obou charakteristik. Je však třeba zmínit, že je to 
v okamžiku získávání zdrojů, nikoli v okamžiku jejich alokace. Tzv. „povodňová stokoruna“ 
jako snížení slevy na dani byla implementována v ČR pouze v roce 2011. Tuto omezenost lze 
vnímat jako výraz pochopení absence adresnosti a účelovosti tohoto nástroje. 
Pro hodnocení analyzovaných finančních nástrojů z hlediska jejich užití na prevenci povodní 
či odstraňování jejich škodních následků je využita tabulková matice – viz tabulka č. 3. 
 
Tabulka č. 3: Matice účelu užití výdajů v souvislostech s povodněmi 

 úvěry EIB emitované 
dluhopisy 

Fond solida-
rity EU 

LABEL 
(ERDF) 

státní rozpočet rozpočty 
územních 
samospr. celků 

prevence x   x x x 
následky x x x  x x 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Z naznačeného přehledu lze dedukovat, že uvedené finanční nástroje – kromě veřejných 
rozpočtů, kdy jsou uvažovány standardní druhy příjmů (zejména daňové) – se v rozhodující 
míře (po roce 2006) týkají odstraňování škodních následků povodní. Jinak řečeno: 
protipovodňová opatření patří k základním úkolům státu, krajů a obcí a tyto subjekty musí ve 
svých rozpočtech k jeho naplnění alokovat adekvátní prostředky. Kromě toho ony musí 
pamatovat na možná rizika a vytvářet příslušné rezervy, avšak v případě naplnění hrozby je 
možno využít i další finanční nástroje, koncipované na principu solidarity. 
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Analýza rizik vodárenských systémů 
Risk analysis of waterworks systems 

 

Šárka Kročová 
 

Abstrakt 
Negativní dopad mimořádných událostí vyvolaných přírodními nebo antropogenními vlivy  
na veřejnou a soukromou infrastrukturu měst a obcí se v posledních desetiletích ve srovnání 
s průběhem velké části 20. století zvyšuje. Zejména se zvyšuje počet přírodních povodňových 
událostí velkého rozsahu, při kterých je nutno vyhlašovat různé stupně krizového řízení  
pro zvládnutí situace. Jednou ze základních možností jak snížit nebezpečí nezvládnutí 
mimořádné události je včasná a profesionální prevence uskutečněná na ekonomicky 
přijatelném stupni pro každý úsek infrastruktury, který může být mimořádnou událostí 
ohrožen. 
Jak daného cíle dosáhnout na úseku provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 
v České republice při vzniku přírodních událostí naznačuje v základním rozsahu následující 
příspěvek. 
 
Abstract 
The adverse effect of extraordinary events induced by natural or anthropogenic factors  
on public and private infrastructure of towns and villages has increased during the last 
decades in comparison with the 20th century. Especially, the number of natural floods of large 
extent has increased. These floods require various levels of crisis management. One of the 
basic options how to decrease the risk of unsuccessful crisis management is well-timed and 
professional prevention. The prevention should be realized on the economically acceptable 
level for each section of the infrastructure which could be threatened by extraordinary event. 
This paper deals how to achieve the aim in the field of operation of public water supply 
systems and sewerage nets in the Czech Republic during the inception of natural events. 
 
Klíčová slova 
mimořádná událost, povodeň, vodní zdroj, vodárenský systém, kanalizační systém, vodní 
ekosystémy, prevence, ekonomika 
 
Key words 
extraordinary event, flood, water source, waterworks system, sewerage system, water 
ecosystems, prevention, economy. 
 
Úvod 

Se zvyšujícím se počtem obyvatelstva země, rychlým rozvojem průmyslu, obchodu a nároků  
na životní prostor a bydlení, začali lidé zejména v Evropě aktivně využívat i části území,  
které inklinují k vyšším rizikům vzniku mimořádných událostí přírodního charakteru. 
Využívání těchto území ale nebylo od prvopočátku doprovázeno přiměřenými bezpečnostními 
prvky, které by mohly snížit rizika působení přírodních událostí a které se na zemi periodicky 
opakují. Zřejmě hlavní příčinou opomíjení bezpečnostních rizik byla z klimatického hlediska 
poměrně dlouhá perioda klidu v průběhu téměř celého 19. a 20. století. K současnému 
zvýšenému nebezpečí dále přispěla celá řada chyb, kterých se společnost dopustila 
v zastavovacích plánech měst a obcí se současně snižující se schopností infiltračních 
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přirozených vlastností půdy, změnou jejího povrchu nebo nevhodným zemědělským 
hospodařením na pozemcích. Doba relativně klimatického klidu zřejmě již minimálně 
dočasně skončila a společnost se musí připravit na nové podmínky. Ve vodním hospodářství 
bude zřejmě nutno přepočítat používané pojmy „desetiletá až stoletá voda“ a na dané nové 
podmínky musí reagovat i bezpečnostní politika státu, státní správy, samosprávy měst a obcí  
a s dostatečným předstihem i provozovatelé technické infrastruktury. Ne každý provozovatel 
technické infrastruktury bude mít zvýšený stupeň nebezpečí a provozních rizik při působení 
přírodních událostí. Zvýšené až vysoké nebezpečí bude vznikat u těch provozovatelů, kteří 
mají nebo musí mít svá zařízení v záplavových územích a v blízkosti vodních toků. K těmto 
provozovatelům jednoznačně patří vodárenské společnosti vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu. 
Jaká rizika a nebezpečí jim na jejich provozních systémech vznikají, jak je včas preventivně 
rozeznat a následně přiměřeně v ekonomicky uskutečnitelné rovině eliminovat, naznačuje 
v základním rozsahu následující text článku. 

 
1. Základní přírodní rizika vodárenských a kanalizačních systémů 

Vodárenské a kanalizační systémy ve městech a obcích musí kopírovat zastavovací charakter 
území. Velmi často musí několikrát křížit vodní toky v intravilánech a extravilánech tak,  
aby zajistily plynulou dodávku pitné vody všem typům spotřebitelů a současně odvádění 
jejich odpadních vod. Z uvedených důvodů se distribuční systémy nebo jejich části vyskytují 
v záplavových územích recipientů a část těchto systémů i v nestabilním půdním prostředí  
se zvýšenými riziky vzniků mimořádných událostí. K nejvážnějším technicko - provozním 
mimořádným událostem může docházet působením přírodních událostí na zdrojích pitných 
vod a čistírnách odpadních vod. Jedná se zpravidla o následující druhy nebezpečí. 
 
Vodárenské systémy 
• kontaminace povrchových nebo podzemních zdrojů pitných vod závadnými nebo 

nebezpečnými látkami nad limit její upravitelnosti na vodu pitnou, 
• poškození liniových vedení vodárenských sítí povodňovými událostmi, 
• sesuvy půdy vlivem dešťových srážek. 
 
Kanalizační systémy 
• poškození nebo vyřazení z provozu čistíren odpadních vod povodněmi, 
• narušení funkce kanalizačních systémů při povodních. 
 
Při vzniku výše uvedených událostí přírodního charakteru nevznikají hmotné škody pouze 
majitelům a provozovatelům vodárenských a kanalizačních systémů, ale zejména uživatelům 
vody a vodním ekosystémům. Z technicko - provozního hlediska mají uvedené mimořádné 
události dle jejich typu následující negativní dopady na veřejnou a soukromou infrastrukturu 
měst a obcí. 
 

1.1 Kontaminace povrchových nebo podzemních zdrojů vody 

Kontaminace povrchových a podzemních vodních zdrojů závadnými, nebezpečnými nebo 
zvlášť nebezpečnými látkami patří vždy k nejproblémovějším a nejnebezpečnějším událostem 
na úseku výroby pitných vod. Dané riziko se neúměrně zvyšuje při povodňových stavech. 
Kontaminace vodního zdroje, pokud není k dispozici další ekvivalentní záložní zdroj, vždy 
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způsobí vyřazení z provozu celého následujícího výrobně - distribučního systému pitných vod 
pro spotřebiště a zajišťování rozsáhlého nouzového zásobování pitnou vodou. 
Rizikové faktory 

• dlouhodobá kontaminace podzemního zdroje vody ze starých neevidovaných 
ekologických zátěží, 

• krátkodobá kontaminace povrchových nebo podzemních vod neúmyslným 
znečištěním vodního zdroje organickými nebo anorganickými látkami, 

• kontaminace vodního zdroje povrchových nebo podzemních vod z přírodních příčin, 
zejména působením povodňových událostí. 

 
Ochranné prvky 

• u podzemních vod, dle charakteru rizika, realizace hydraulických bariér nebo výstavba 
milánských stěn, viz obrázek číslo 1, u deklarovaného zdroje kontaminace,  

• u povrchových vod výstavbou vhodného typu odběrového objektu surové vody do 
místa s nejnižším rizikem výskytu vyšších koncentrací kontaminujících látek 
přírodního nebo antropogenního charakteru, 

• pro oba typy vodních zdrojů dostatečný rozsah vyhlášeného ochranného pásma  
na základě komplexního hydrogeologického průzkumu území a podrobné znalosti 
rizik vyskytujících se nejen v ochranném pásmu vodního zdroje, ale v celém povodí 
nad vodním zdrojem. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 1: Milánská stěna zajišťující ochranu podzemního vodního zdroje před kontaminací 
             Zdroj: vlastní zpracování 

Uvedená a další rizika a nebezpečí je nutno nejen rozeznat a konstatovat, ale před aplikací 
ochranných a bezpečnostních prvků v praxi podrobit komplexní analýze rizik pro snížení 
nebezpečí, že investice do ochrany vodárenských systémů nebo objektů nebudou následně 
dostatečně účinná.  
 

1.2 Poškození vodárenských distribučních systémů povodňovými událostmi 

Výrobně - distribuční systémy vodovodů pro veřejnou potřebu sestávající z úpraven pitných 
vod, vodovodních sítí, vodojemů, tlakových a redukčních stanic, řídících a monitorovacích 
systémů, jsou ve srovnání s vodními zdroji podstatně méně rizikové ke vzniku krizových 
situací. Stupeň rizika vážného poškození zařízení nebo přerušení plynulých dodávek pitné 
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vody různým typům spotřebitelů vlivem přírodních událostí lze definovat v následujících 
rizikových oblastech.  
Rizikové faktory 

• nedostatek pitné vody v místním zdroji nebo ve vodárenské soustavě skupinového, 
případně oblastního vodovodu, 

• havárie velkého rozsahu v úpravně pitných vod způsobená přírodními vlivy s časovou 
výlukou  
nad akumulace vody ve spotřebištích, 

• rozsáhlá kontaminace vodovodní sítě přírodními vlivy při poškození vodovodních 
zařízení v záplavových územích. 

 
Ochranné prvky 

• realizace záložních zdrojů vody ve spotřebišti s vyšším stupněm veřejné a soukromé 
infrastruktury, případně výstavba akumulací s prvky umožňující mobilní doplňování 
v krizových situacích, 

• podrobná znalost hydraulické účinnosti vodovodní sítě prostřednictvím dynamických 
monitorovacích systémů, 

• možnost aktivního dálkového ovládání a řízení strategických částí vodovodní sítě a 
bezpečnostních systémů s dálkovým přenosem dat, 

• znalost hydraulické účinnosti vodovodní sítě nebo alespoň té části, viz obrázek číslo 2, 
která zásobuje pitnou vodou strategické subjekty a nouzové služby ve spotřebišti. 

 

 
Obrázek č. 2: Optimální hydraulická účinnost vodovodní sítě vhodná k potřebám NZV 

             Zdroj: vlastní zpracování 

U výrobně - distribučních systémů pitných vod, zejména velkých spotřebišť s rozsáhlou 
veřejnou a soukromou infrastrukturou, není řešením klasické zajišťování nouzového 
zásobování vodou v krizových situacích. Pro tyto subjekty je nutno zajistit vždy redukované, 
ale stálé dodávky vody přímo z vodovodní sítě. Úkol lze splnit v dostatečném rozsahu 
s bezpečnostními zárukami pouze v souvislosti s hydraulickou znalostí vodovodní sítě pitné 
vody a konkrétní trasy, určené pro strategické odběratele. 
 

1.3 Sesuvy půdy ve svažitých oblastech 

S postupnou změnou stávajícího klimatu ve střední Evropě, rostoucím počtem a intenzitou 
dešťových srážek, roste i nebezpečí sesuvů půdy. Z vodárenského hlediska jsou nejvíce 



42 
 

ohroženy úseky vodárenských soustav přivádějící pitnou vodu do celé řady spotřebišť a 
významných průmyslových aglomerací. Sesuv půdy v místech s technickou infrastrukturou 
může vyvolat mimořádnou až krizovou situaci v dodávkách vody pro celý region nebo jeho 
významnou část. 
 
Rizikové faktory 

• rozsáhlá destrukce přívodního řadu pitné vody do soustavy spotřebišť, 
• poškození nebo destrukce podzemních objektových staveb a systémů zabezpečujících 

ovládání vodárenského zařízení.  
 
Ochranné prvky 

• před výstavbou přívodních řadů podrobná znalost geologické skladby půdního 
prostředí v rizikových úsecích, 

• použití dostatečně účinných vodárenských kompenzačních armatur, 
• trvalý dálkový monitoring stability půdního prostředí a dálkové ovládání uzavíracích 

armatur  
při vzniku sesuvu půdy. 

 

1.4 Poškození nebo vyřazení čistíren odpadních vod z provozu přírodními vlivy 

Kanalizační zařízení, zejména čistírny odpadních vod, jsou mimořádně ohrožovány 
přírodními vlivy. Jsou vždy dislokovány do nejnižších míst za zastavěnou částí území v těsné 
blízkosti vodních toků. Mimo přírodních rizik mohou funkci čistíren odpadních vod vážně 
narušit i některé antropogenní události a vlivy. 
 
Rizikové faktory 

• totální zaplavení čistírny odpadních vod povrchovou vodou při povodni, 
• zaplavení pouze prvního stupně čistírny odpadních vod, 
• poškození funkce druhého stupně nebo jeho vyřazení z provozu, 
• vážná destrukce strategické technologie čistírny odpadních vod při povodních, viz 

obrázek číslo 3. 
 
Ochranné prvky 

• zvýšená investiční a technicko - provozní ochrana vždy minimálně druhého stupně 
čistírny odpadních vod před povodněmi, 

• preventivní technicko - provozní ochrana plošně rozsáhlých objektových staveb 
čistírny odpadních vod před působením tlaků vlivem změny hladiny podzemní vody 
při povodních,   

• analýza všech potenciálních rizik čistírny odpadních vod a následné přijetí 
preventivních operativních opatření k minimalizaci doby vyřazení čistírny z provozu 
z přírodních a antropogenních důvodů. 
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Obrázek č. 3: Destrukce plynojemu čistírny odpadních vod způsobený povodňovou událostí  

Zdroj: [1] 
U čistíren odpadních vod je strategicky důležité ochránit před působením přírodních  
a antropogenních událostí zejména druhý stupeň čištění odpadních vod. Od jeho ochrany  
se odvíjí i následné sekundární a terciární škody nejen na čistírně samotné, ale současně  
na vodních ekosystémech po odeznění povodňových událostí a velmi často i na zdrojích 
pitných vod.  
 

1.5 Narušení funkce kanalizačních systémů při povodních 

Narušení funkce kanalizačních systémů má ve srovnání s čistírnami odpadních vod výrazně 
nižší negativní následek. Na rozdíl od čistíren odpadních vod lze těmto škodám relativně 
dobře předcházet a jejich rizika minimalizovat. K hlavním přírodním a antropogenním 
rizikovým faktorům patří zejména následující události. 
 
Rizikové faktory 

• poškození kanalizačních výustí a části kanalizačních řadů v blízkosti vodních toků, 
• poškození shybek, případně přemostění recipientů, 
• poškození technologie a řidících systémů čerpacích stanic povodňovými událostmi. 

 
Ochranné prvky 

• provedení technicko - bezpečnostní analýzy rizik kanalizačního systému s primárním 
zaměřením  
na působení přírodních nebezpečí v zátopových oblastech, 

• u nejrizikovějších míst kanalizačního systému použití vhodného druhu trubního 
materiálu s vyšší odolností proti tlakovým, tahovým a smykovým vlivům 
způsobených mimořádnými přírodními vlivy.  

 
V současné době je velmi slabou stránkou většiny vodárenských a kanalizačních systémů 
v České republice absence systémového vyhodnocování rizik a nebezpečí. Rizika a nebezpečí, 
pokud jsou vůbec hodnocena, tak jejich hodnocení je prováděno segmentově, bez analýz 
širších vztahů, které mohou tyto systémy ohrožovat. Výsledkem při vzniku mimořádné 
události velkého rozsahu jsou neúměrné ekonomické ztráty nejen na majetku infrastruktury, 
ale současně u uživatelů vod a zejména na vodních ekosystémech. Přiměřeně, v závislosti na 
míře rizika a ekonomické náročnosti, lze docílit snížení nebezpečí pomocí volby vhodné 
metody analýzy rizik. 
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2. Metody analýzy rizik použitelné ve vodárenství  

V současnosti je ve světě vyvinuta pro různé technologické systémy řada metod, pomocí 
kterých lze identifikovat nebezpečí a odhalovat rizika. Pro vodárenské účely nebo posuzování 
rizik na kanalizačních systémech, tj. identifikaci značně různorodých rizik a nebezpečí 
přírodního a antropogenního původu s mimořádně rozsáhlými distribučními systémy, lze 
v základním rozsahu použít pouze dvě: 
 

• metodu kontrolního seznamu, 
• metodu FMECA. 

 
Obě uvedené metody jsou k sobě kompatibilní a lze je vhodně pro analýzy rizik kombinovat. 
Dané možnosti dostatečně vyhovují potřebám k provedení analýz rizik pro úsek státní správy, 
samosprávy měst a obcí a současně i provozovatele těchto systémů. 
 

2.1 Metoda kontrolního seznamu 

Metoda kontrolního seznamu se potřebám analýzy zranitelnosti a rizik pro oblast zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou a odvádění odpadních vod nejvíce přibližuje. Vychází ze zkoumání  
a studií dostupných mezinárodních a národních pramenů, které lze aplikovat zejména na 
zařízení technické infrastruktury. Patří do skupiny expertních metod FTA (Failure Tree  
Analysis) a ETA (Effect Tree Anylysis) zaměřených na hledání příčin možné nebo skutečné 
události a vývoj předpokládané události. U expertních metod této skupiny je základním 
předpokladem dosažení úspěšnosti zkušenost, erudice a informovanost expertů. Expert znalý 
řešené problematiky zásadně ovlivňuje kvantifikaci rizika oběma směry (pozitivním nebo 
negativním). 
Expertní posuzování rizik má v současné době mimořádný význam zejména z důvodů 
nedostatečné propracovanosti, znalosti a vzájemné provázanosti rizik nejen v České republice,  
ale i v dalších vyspělých státech EU 28 nebo ostatního světa. V oblasti této problematiky 
schází dostatek odborných vzorů, postupů, metodik, které by mohly podstatným způsobem 
snižovat rizika zranitelnosti systému jako celku a jeho strategických částí. 
Kontrolní seznamy zranitelnosti je vhodné strukturovat pro vodárenské a kanalizační systémy 
následujícím způsobem: 

• vzájemná závislost výrobních a distribučních systémů, 
• funkce a význam stavebních objektů, 
• význam a struktura monitorovacích zařízení, 
• vnímání nebezpečí a zpracování analýzy rizik. 

 
Při expertním posuzování a práci s výše uvedenými principy se dosáhne časové úspory, 
protože není nutno podrobně hodnotit všechny rizikové prvky, ale pouze prvky, které mohou 
zásadním způsobem ovlivnit výrobně - distribuční systém ve standardních nebo krizových 
podmínkách. Pro výsledné výstupy z analýzy rizik a nebezpečí a zvýšení komfortu uživatele a 
rychlosti použití je vhodné mít operační systémy v softwarové verzi. 
 

2.2 Metoda  FMEA 

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) je nejrozšířenější metodou expertní 
analýzy. Umožňuje analýzu vzniku poruch, možných způsobů poruch a jejich následků. 
Obecný postup metody je standardizován normou ČSN IEC 812.  Metoda má dvě fáze: 
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• verbální fázi, 
• numerickou fázi. 

 
Zpravidla se v analýze každého projektu identifikuje několik různých druhů poruch, které 
mohou ohrozit daný systém. Pro tyto případy se určí pro každý druh poruch jejich hodnota. 
Při použití metody FMEA je důležité vyhodnotit odděleně závažnost nebezpečí a 
pravděpodobnost jeho vzniku. Velmi závažná nebezpečí jsou zpravidla málo pravděpodobná. 
Pro řešení problematiky ve vodárenství je vhodné kombinovat FMEA s metodou FMECA 
(Failure Mode, Effect and Criticality Analisis), která se zaměřuje na závažnost a četnost 
poruch systémů. Hodnocení pravděpodobnosti a následků se provádí pomocí předem 
zvolených referenčních kategorií. Důležité pro analýzu je správné nastavení jejich jednotných 
hranic pro celý hodnocený systém. 
 

2.3 Aplikace metod v ekonomických podmínkách provozovatelů 

Minimalizovat rizika a nebezpečí, která mohou vznikat na infrastruktuře, je základní 
povinností všech jejich provozovatelů. Vzhledem k relativně vysoké ekonomické náročnosti 
uskutečnění provozně - bezpečnostních opatření na vodárenských nebo kanalizačních 
systémech v praxi, jsou velmi často realizována v několika etapách. Při stanovení etap je 
nutno vycházet z analýzy rizik na provozované zařízení. Ve vodárenství k těmto aspektů je 
nutno vždy přičíst současně i vliv na spotřebitele pitné vody, veřejnou a soukromou 
infrastrukturu jednotlivých měst a obcí. Na kanalizačních systémech je naopak velmi nutné 
pečlivě analyzovat negativní dopady mimořádné události na vodní ekosystémy. Pro vlastní 
analýzu rizik je vhodné rozdělit vodárenský systém na dva samostatně řešené okruhy: 

• vodní zdroje, 
• distribuční systémy pitných vod. 

 
Pro ilustraci je v následujícím textu v redukované podobě naznačena aplikační možnost 
realizace analýzy na jedné ze strategické části vodárenských a kanalizačních systémů. 
 

3. Diskuse 

3.1 Metoda kontrolního seznamu – vodního zdroje 

Tato technika identifikuje nebezpečí, která jsou typická pro daný typ vodního zdroje, jeho 
významu pro spotřebiště a zranitelnosti přírodními nebo antropogenními událostmi. 
Má tři samostatné části: 

• kontrolní seznamy zranitelnosti vodního zdroje, 
• seznam přírodního nebezpečí, 
• seznam antropogenního nebezpečí. 

 
Trvalá rovnoměrná kapacitní využitelnost vodního zdroje 
Při posuzování rizik a nebezpečí v analýzách je nutno posuzovat minimálně aspekty uvedené 
v následujícím výběru kontrolních seznamů zranitelnosti vodního zdroje z hlediska kapacitní 
využitelnosti vodního zdroje. Na vzájemné závislosti je nutné vždy zcela jednoznačně 
odpovědět ANO/NE, viz tabulka číslo 1.  
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Tabulka č. 1: Vzorový výběr z kontrolních seznamů zranitelnosti vodního zdroje 
 VZÁJEMNÉ ZÁVISLOSTI    
 Trvalá rovnoměrná kapacitní využitelnost surové 

podzemní a povrchové vody 
Ano Ne Poznámka 

1. Splňuje podzemní vodní zdroj celkovou potřebu množství 
realizované vody ve spotřebišti?                     

ano  Reálná využitelnost  
je 12 l.s-1, dlouhodobá 
kapacita 15 l.s-1 

2. Má vodní zdroj další kapacitní reservy pro zvýšené čerpání 
v mimořádných situacích? 
 

ano  
 

Krátkodobě, cca  3-5 
dnů, lze zvýšit čerpání  
na maximální kapacitu, 
tj. na 19 l.s-1 

3. Má vodní zdroj vyhlášené ochranné pásmo v dostatečném 
rozsahu ve vztahu k jeho provozní nezastupitelnosti? 

ano  
 

 

4.   Ohrožují vodní zdroj přírodní a antropogenní nebezpečí a 
rizika? 

 
ano 

 Riziko kontaminace 
studny závadnými 
látkami při povodňových 
stavech nad úroveň 
padesátileté vody 
Zdroj: vlastní zpracování 

Vzorový alternativní způsob hodnocení rizika a nebezpečí nedostatku surové vody ve zdroji  
je uveden  v další části této kapitoly pomocí metody Metoda FMEA/FMECA (analýza druhu 
poruchových stavů a jejich důsledků aplikovaná pro vodárenské potřeby) 
 
Řízení ochrany kvality surové vody 
Surová povrchová nebo podzemní voda je považována za vyhovující, pokud splňuje kategorie 
kvality  A1, A2, A3. V daném posuzovaném případě musí podzemní vodní zdroj splňovat 
kategorii surové vody A1 a index náročnosti úpravy „0“ (bez úpravy vody). Vzorové 
alternativní posuzování kvality surové vody ve vodních zdrojích je uvedeno v tabulce číslo 2. 

Tabulka č. 2: Vzorový výběr z kontrolních seznamů zranitelnosti vodního zdroje 
 VZÁJEMNÉ ZÁVISLOSTI    
 Řízení ochrany kvality surové podzemní a povrchové vody Ano Ne Poznámka 
1. Je zdroj surové vody ve standardním provozním prostředí 

ohrožován závadnými nebo nebezpečnými látkami 
organického nebo anorganického složení? 

 
ano 

 Ale pouze anorganického 
složení ze zemědělsky 
obdělávaného pozemku 
v ochranném pásmu 

2. Je kvalita surové vody ohrožována ve zvýšené míře 
přírodními vlivy? 
 

  
ne 

Jen při povodních  
na úroveň padesátileté 
vody 

3. Je kvalita surové vody ohrožována antropogenními vlivy a 
událostmi? 

 
ano 

 Jen zcela úmyslným 
činem nebo teroristickým 
činem 

4. Lze snížit rizika ohrožení kvality vody v místním podzemním 
zdroji přijetím technicko - provozních opatření? 

 
ano 

 Realizací prvků pasivní  
a aktivní ochrany 
s dálkovými přenosy dat 
Zdroj: vlastní zpracování 

Nezbytnou součástí metody kontrolního seznamu expertního posuzování rizik a nebezpečí  
je v každé analýze jejich rozdělení do dvou kategorií, které mohou ohrozit posuzovaný systém 
z hlediska jeho funkčnosti: 

• přírodní nebezpečí, 
• antropogenní nebezpečí. 
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V samostatných tabulkách pro přírodní a antropogenní nebezpečí je nutno analyzovat všechna 
potenciální nebezpečí, která mohou vodárenské nebo kanalizační systémy ohrozit, případně  
při větším rozsahu vyřadit z provozu. Na základě předcházející analýzy provede expert další 
krok, který se zabývá problematikou rizik, které nelze dostatečně postihnout v analýze 
metody kontrolního seznamu. 
  

3.2 Metoda FMEA 

Základním rysem analýzy FMEA je uvažování o každé významnější části vodárenského 
systému o poruchovém stavu, který by mohl nastat a jaký by mohl mít důsledek. Metoda je 
obvykle popisná ve formě tabulek nebo pracovního listu. Metodu FMEA je vhodné ve 
specifických případech rozšířit o metodu FMECA, tj. o analýzu druhů, důsledků a kritičnosti 
poruchových stavů. Metoda obvykle sestává z následujících jednotlivých, ale na sebe úzce 
navazujících kroků. 
 
3.2.1 Odhadování rizika 
Pro reálné řešení různých druhů událostí je vhodné zvolit přiměřený typ matice. Použitá 
matice musí zaznamenat všechny podstatné odhadnutelné pozice a alternativní scénáře dle 
charakteru mimořádné události. 
 
3.2.2 Výpočet rizika 
Výpočet rizika pomocí matice vyplývající z kvalitativní analýzy rizika je jedním 
z nejdůležitějších činností analýzy rizika. Výpočet matice rizik musí kvantifikovat jednotlivé 
možné scénáře.  
 
3.2.3 Analýza četností 
Analýza četností se používá k odhadu pravděpodobnosti výskytu každé nežádoucí události.  
U výrobně - distribučních systémů pitných vod je nutno samostatně počítat s přírodními 
událostmi a antropogenními událostmi. Při jejich definování je nutno zohlednit mimo 
statistických údajů událostí z minulosti minimálně další faktory dle druhu a významu 
negativního působení na spotřebitele pitné vody nebo vodní ekosystémy. 
 
3.2.4 Analýza následků 
Analýza následků vyplývajících z vyřazení vodárenských soustav nebo kanalizačních systémů 
musí v dostatečné míře postihnout nebezpečí, která mohou v důsledku události vzniknout. 
Následky je vhodné rozdělit do tří skupin: 

• primární, 
• sekundární, 
• terciární. 

V jednotlivých skupinách je nutno nejen zhodnotit vlastní následky, ale současně zvažovat 
formu prevence a její ekonomicko – technický vztah k minimalizaci škod nebo k jejich 
úplnému zabránění. 
 
3.2.5 Odhadování nejistot 
Analýza nejistot zahrnuje stanovení kolísání a nepřesnosti ve výsledcích výpočtu modelu.  
Pro výrobně - distribuční systémy vodárenských soustav a městských vodovodů pitných vod 
lze konstatovat, že nejistoty výstupů při optimální expertní analýze a podrobné znalosti 
experta problematiky těchto systémů jsou minimální. Nejistoty u vodárenských systémů 
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s jedním nezastupitelným vodním zdrojem je nutno snížit v analýzách na téměř absolutní 
minimum. 
V základním rozsahu se mohou projevit pouze v následujícím spektru nebezpečí: 

• úmyslné poškození technologického nebo technicko - provozního systému, 
• nepředvídatelná a rychlá a následně dlouhodobá změna klimatu, 
• teroristický čin, 
• válečné události. 

Pro praktické využití orgány státní správy, samosprávy území, měst, havarijním a krizovém 
plánování a provozovateli vodárenských systémů, je vhodné mít vypracovaný pro každý 
posuzovaný provozní systém v listinné podobě a softwarovém provedení model, který je 
jasný, spolehlivý a lehce ovladatelný. Současná monitorovací technika a vědecké poznání 
zákonitostí dějů již v dostatečné míře umožňují všem provozovatelům vodárenských systémů, 
státní správě a samosprávě měst a obcí zvládat i vážné mimořádné události s minimálními 
sekundárními negativními následky. Vzhledem ke stále se zrychlujícímu technickému vývoji 
a poznání lze předpokládat, že v průběhu následujících 10 -15 let se bude vývoj ubírat 
směrem uvedeným v další části článku.  
 

4. Nové trendy a možnosti snižování rizik ve vodárenství v 21. století  

Více než 100 let bylo vodárenství a provozování kanalizačních systémů z velké části závislé  
na fyzické přítomnosti člověka u většiny provozních zařízení. K podstatným změnám dochází 
teprve se zaváděním monitorovací, řídící a výpočetní techniky do provozních systémů 
v závěru 20. století. V jejím důsledku bylo možné snížit početní stavy zaměstnanců o desítky 
procent. Došlo nejen ke snížení počtu pracovníků, ale současně i ke zvýšení úrovně a 
bezpečnosti provozování této důležité technické infrastruktury a jejího operativního řízení 
v mimořádných nebo krizových podmínkách. V následujících letech lze očekávat na úseku 
provozování vodárenských a kanalizačních systémů pro veřejnou potřebu zejména následující 
vývoj: 

• vytvoření matematických modelů u provozovaných distribučních vodárenských a 
kanalizačních systémů, 

• provedení analýzy rizik na zdrojích vody a dalších strategických provozních 
zařízeních ke snížení rizika sekundárních škod způsobených přírodními nebo 
antropogenními událostmi, 

• zvýšení hydraulické účinnosti vodovodních sítí, minimálně těch částí, které mají 
rozhodující vliv na strategickou veřejnou a soukromou infrastrukturu měst a obcí, 

• realizace třetího stupně čištění odpadních vod u čistíren odpadních vod, zejména těch, 
které by mohly ohrožovat méně vodnaté recipienty, 

• přesně strukturované a vědecko - technicky odůvodněné rozšiřování výpočetní, řídící a 
monitorovací techniky do výrobního procesu, 

• na úseku stání správy a samosprávy měst a obcí provedení analýz rizika a vypracování 
nových krizových plánů a u provozovatelů vodárenských a kanalizačních systémů 
plánů krizové připravenosti. 

 
Výše uvedená a další opatření a činnosti nejen podstatně zefektivní pořizovací náklady  
při výstavbě objektových a liniových staveb, ale současně mají předpoklady snížit podstatným 
způsobem i trvalé provozní náklady u této technické infrastruktury. Při očekávaném vlivu 
klimatických změn se stanou i jedním se základních předpokladů snížení nezvládnutí 
potenciálních krizových situací, které mohou nastat a zřejmě minimálně na části území České 
republiky nastanou. 
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Požární inženýrství jako prostředek k úsporám ve stavebnictví 
Fire Safety Engineering as Means for Saving in the Construction 

 

Petr Kučera, Jiří Pokorný, Mikuláš Monoši 
 

Abstrakt 
Požární inženýrství je disciplínou, která umožňuje podrobnější posouzení rizik, konkrétnější 
a často vyváženější návrh bezpečnostních opatření. Ačkoli je oblast využití požárního 
inženýrství značné široká, nejvýznamnější uplatnění získává v současnosti ve stavebnictví. 
Přes určitou náročnost při využití požárně inženýrských metod, může vést jejich aplikace 
k významným úsporám. Článek popisuje filosofii požárního inženýrství a zejména pak 
interakci požárního inženýrství a možného ekonomického přínosu při navrhování staveb.  
 
Abstract 
Fire Safety Engineering is a discipline that allows more detailed assessment of the risks, more 
specific and often more balanced design of safety measures. Although the scope of 
application of fire safety engineering is very broad, the most important use it has currently in 
construction. Despite some difficulty in using the fire safety engineering methods, their 
application may lead to significant savings. This article describes the philosophy of fire safety 
engineering and especially the interaction of fire engineering and the potential economic 
benefits of building design. 
 
Klíčová slova 
požární inženýrství, navrhování staveb, posouzení rizika, ekonomický přínos 
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Úvod 

V současnosti je v odborných kruzích zabývajících se požární ochranou stále častější výskyt 
pojmů „odlišný postup posuzování staveb“ nebo „požární inženýrství“. Oborníci dokonce 
mnohdy vnímají jejich intenzivní výskyt v různých podobách jako „módní záležitost“. Ačkoli 
lze výskyt a používání těchto sousloví vnímat převážně v pozitivním významu, jsou-li 
používána ve správném kontextu, jejich obsahový význam není shodný a je nezbytné je 
rozlišovat.  
Odlišným postupem při posuzování staveb se rozumí postup jiný než podle českých 
technických norem nebo jiných technických dokumentů upravujících podmínky požární 
ochrany1 (zahraniční standardy jsou chápány jako postup odchylný od českých technických 
norem). [1] 
Požární inženýrství je souborem zásad a postupů určených k posouzení požární bezpečnosti 
zvlášť rizikových nebo jinak specifických staveb nebo technologií, s cílem nalezení 
efektivního řešení z hlediska požární ochrany při zajištění přijatelné míry rizika. Při řešení 
jsou využívány nejnovější poznatky z oblasti přírodních a aplikovaných věd. [1]  
  

                                                 
1 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011Sb. 
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Požární inženýrství je dílčí kategorií postupu odlišného2 od české technické normy nebo 
jiného technického dokumentu upravujícího podmínky požární ochrany.  
V obecné rovině je možné filosofii odlišného postupu posuzování a požárního inženýrství 
uplatnit nejen pro oblast posuzování staveb, ale také pro oblasti jiné, zejména: 

• zjišťování příčin vzniku požárů,  
• ochrany obyvatelstva a krizového řízení,   
• oblasti související s plněním úkolů jednotek požární ochrany. 

Shrnutím výše uvedeného lze dospět k závěru, že požární inženýrství je podmnožinou 
odlišného postupu posuzování (viz obr. 1).  

 

Obrázek č. 1: Vztah mezi normovým postupem, odlišným postupem a požárním inženýrstvím 

      Zdroj: [1] 

Pozornost v příspěvku bude dále zaměřena především na oblast stavebnictví.  
 

1. Filosofie požárně inženýrských hodnocení 

Každé posouzení požární bezpečnosti stavby či jiné oblasti související s požární ochranou 
vyžaduje vytvoření odborného posudku. U běžných staveb se obvykle využívá normových 
postupů, které poskytují taková projektová pravidla, aby je bylo možné používat obecně a 
opakovaně.  
U stavebních objektů nebo technologií se zvlášť rizikovým charakterem provozu nebo jinak 
specifických staveb se doporučuje zpracovat odbornou expertízu. Objevuje se tak možnost 
požárně inženýrského hodnocení (tedy využití požárního inženýrství), kdy lze stanovit nejen 
možný průběh požáru, ale i reakci instalovaných požárně bezpečnostních zařízení, chování 
stavebních konstrukcí za požáru atp. Je-li znám rozsah možné intenzity požáru, je možné 
zajistit přijatelný způsob řešení bezpečnosti posuzovaného stavebního objektu včetně zajištění 
bezpečnosti jeho uživatelů tak, aby byly minimalizovány ztráty na životech a majetku, stejně 
jako znečištění životního prostředí. 
Na tomto základě vzniká s ohledem na vstupní data a použité analytické metody technická 
zpráva řešení požární bezpečnosti. [1] 

                                                 
2 § 99 zákona č. 133/985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
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Požární inženýrství je souborem zásad, které si kladou za cíl posoudit možný průběh požáru 
a jeho působení na své okolí (např. na stavební objekt, jeho uživatelé, stavební konstrukce, 
účinný zásah hasičských jednotek). Tento postup zahrnuje následující kroky: 

� kvalitativní analýzu, 
� kvantitativní analýzu, 
� posouzení výsledků analýzy podle kritérií bezpečnosti, 
� zaznamenání a prezentace výsledků. [1] 

Pro posouzení kritérií přijatelnosti byly vytvořeny takzvané „subsystémy“ celkového návrhu, 
které spolupracují, čímž mezi nimi vzniká vzájemná závislost. Systém požárního inženýrství 
zjednodušeně pracuje s pěti základními subsystémy (SS1 až SS5), kdy každý z nich řeší 
samostatně oblast své působnosti vhodnou inženýrskou metodou: 

� SS1 – Vznik a rozvoj požáru a tvorba zplodin hoření, 
� SS2 – Pohyb zplodin hoření, 
� SS3 – Chování konstrukcí za požáru, 
� SS4 – Detekce, aktivace a hašení, 
� SS5 – Bezpečnost osob. [1] 

Součinnost subsystémů lze rozšířit také o další sledované oblasti (tj. subsystémy SS6 až SS9): 
� SS6 – Škody na majetku, 
� SS7 – Přerušení činnosti provozu, 
� SS8 – Znečištění životního prostředí, 
� SS9 – Zničení kulturního dědictví. [1] 

 
2. Participující subjekty při požárně inženýrských aplikacích  

Rozsah požárně rizikových objektů je „rámcově“ vymezen čl. 5.1.3 ČSN 73 0802 a ČSN 73 
0804. Požárně rizikovými objekty se normami rozumí zejména objekty vyšší než 60 m, 
objekty, kde je soustředěn velký počet osob nebo objekty, které charakterem provozu či 
prováděnou stavební změnou vyžadují aplikaci podrobnějšího hodnocení. [2], [3] 
Je zřejmé, že uvedeným článkem je rozsah použití metod požárního inženýrství, vymezen 
pouze orientačně a v praxi bude aplikace těchto metod a jejich rozsah záviset na úvaze 
zpracovatele technické zprávy řešení požární bezpečnosti, stavebníka, majitele nebo 
provozovatele stavby, správního úřadu na úseku požární ochrany a jejich vzájemné 
konsenzuální dohodě. 

 

Obrázek č. 2: Předpokládaný rozsah spolupráce participujících subjektů 

      Zdroj: [1] 
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Odchylným řešením oproti normovým postupům může dojít ke zvýšení, ale také ke snížení 
požadavků z hlediska požární bezpečnosti staveb. 
 

3. Vztah rizika/následků události a rozsahu realizovaných bezpečnostních opatření 

Rizikem zpravidla rozumíme určité nebezpečí a vysokou pravděpodobnost nezdaru. Riziko 
bývá charakterizováno mírou rizika, což je číselná hodnota nebo číselná funkce, která 
popisuje vztah mezi pravděpodobností a následky sledované nežádoucí události plynoucí ze 
zdroje rizika. 
Vztah mezi rizikem, případně možnými následky události, a rozsahem bezpečnostních 
opatření je možné popsat obecnou závislostí (viz obr. 3). Lze předpokládat, že s narůstajícím 
rozsahem realizovaných bezpečnostních opatření, dojde ke snížení rizika a možných následků 
události. 

 

Obrázek č. 3: Závislost mezi rizikem/následky a rozsahem realizovaných opatření 

      Zdroj: vlastní zpracování 

Opatření realizovaná v určitém rozsahu představují optimální poměr mezi realizovanými 
opatřeními a očekáváným rizikem nebo následky události. Optimální poměr je graficky 
znázorněn průsečíkem křivky rozsahu opatření a křivky rizika/následků.  
Poloha průsečíku křivek je ovlivněna jejich tvarem, na který mají vliv parametry 
(charakteristiky) území, objektu nebo provozu, prostředí, druh a rozsah bezpečnostních 
opatření atp. 
 

4. Předpokládaný ekonomický důsledek požárně inženýrských aplikací 

Využití požárně inženýrských metod má své klady a zápory.  
V souvislosti s popisovanou problematikou mohou být předností zejména očekávané úspory. 
Jako zápor je nezbytné zdůraznit zejména náročnost na rozsah a odborné znalosti pracovního 
týmu, který bude s využitím požárně inženýrských metod stavbu hodnotit.  
Použití požárně inženýrských metod v životním cyklu staveb je možné pojmout ve smyslu 
„projektového řízení“.  
Pro přiblížení uvedeného konstatování, se jeví jako účelné přiblížit význam slova „projekt“ a 
jeho vztah k využití požárně inženýrských metod. Slovo projekt pochází z latinského 
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proicere, tedy „hodit něco dopředu“. Slovo project v tomto kontextu znamená „to co přijde 
před tím, než něco jiného nastane“. [4]  
Projektem se rozumí dočasná organizace lidských, materiálních a finančních zdrojů k zajištění 
jedinečného logického sledu činností s cílem získání jedinečného výstupu při dodržení 
požadavků na kvalitu provedení, čas a náklady [5].  
Životní cyklus projektu je rámcově možné popsat třemi etapami: 

• předprojektová fáze, 
• projektová fáze, 
• poprojektová fáze. [4] 

Není od věci zmínit, že jednotlivé fáze životního cyklu obsahují řadu dílčích subfází. 
Životní cyklus staveb je možné etapizovat na: 

• záměr a zpracování studie, 
• projekční návrh, 
• výstavba (realizace), 
• provozování. 

Posuzování staveb s využitím metod požárního inženýrství je využíváno v rámci záměru a 
zpracování studie stavby a zejména v průběhu zpracování projekčního návrhu stavby. 
Aplikace popisovaných metod s největší pravděpodobností povede k určitému navýšení 
finančních nákladů v průběhu těchto etap životního cyklu stavby.  
Opačně však, a to je podstatné, ve většině případů povede aplikace těchto metod k úsporám 
při vlastní realizaci a provozování staveb.  
Schematické znázornění etap staveb v kontextu životního cyklu projektu a v ekonomických 
souvislostech je patrné z obr. 4. 

 

Obrázek č. 4: Znázornění etap staveb v kontextu životního cyklu projektu a v ekonomických souvislostech 
při aplikaci požárně inženýrských metod  

      Zdroj: vlastní zpracování 

Úspory při realizaci a provozování staveb ve většině případů převýší náklady vynaložené při 
navrhování staveb a v konečném důsledku bude využití požárně inženýrských postupů 
pravděpodobně ekonomický výhodné.  
Pro úplnost je nezbytné uvést, že použití požárně inženýrských metod nemusí vést vždy jen 
k úsporám. V některých případech mohou výsledky hodnocení vyžadovat realizaci rozsáhlých 
a finančně náročnějších opatření než stanoví standardy. [1], [7] 
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Závěr 

Příspěvek definičně vymezuje oblast odlišného postupu posuzování staveb a požárního 
inženýrství a popisuje filosofii požárně inženýrských hodnocení. Aplikací uvedených metod 
může dojít ke zvýšení nebo snížení nákladů v průběhu životního cyklu staveb. 
Je možné očekávat, že prvotní vyšší investice, která bude pravděpodobně aplikaci požárně 
inženýrských postupů doprovázet v přípravných etapách stavby (záměr a zpracování studie, 
projekční návrh), se ekonomicky pozitivně projeví při jejich realizaci a provozu.  
Příspěvek si neklade za cíl detailně specifikovat možné úspory při navrhování, realizaci a 
provozování staveb. Předestírá možný ekonomický přínos požárního inženýrství v oblasti 
stavebnictví s využitím určitého filosofického náhledu na popisovanou problematiku.  
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Analýza rizik v podnikání 
Business risk analysis 

 

Ivana Mandysová 
 

Abstrakt  
Článek se věnuje řízení rizik v podnikání. Analyzuje, jak by mohly podniky kategorizovat 
rizika, identifikovat nepředvídatelná rizika a zahrnout je včas do svých strategií a do 
operativy. Typologizuje rizika na preventabilní a non-preventabilní. Věnuje se zvláště 
strategickému riziku, zabývá se identifikací, náklady na jeho eliminaci a zmírňováním 
strategických rizik. Navrhovaná typologizace umožní podniku zjistit, která rizika mohou být 
spravována prostřednictvím modelu založeného na pravidlech a která vyžadují alternativní 
přístupy. Je diskutován jak individuální, tak podnikový přístup, aby byl vytvořen prostor pro 
konstruktivní diskusi o řízení rizik souvisejících se strategickou volbou.  
 
Abstract 
The article deals with risk and business management. It analyzes how businesses can 
categorize risks, identify unforeseen risks and include them in time in their strategies and 
operational activities. It creates typology of risks as preventable and non-preventable. It deals 
particularly with strategic risk, with the identification, costs of elimination and mitigation of 
strategic risks. The proposed typology will enable the company to identify which risks can be 
managed using a model based rules, which require alternative approaches. We discuss both 
individual and corporate approach to create a space for constructive debate on the 
management of risks related to strategic choice. 
 
Klíčová slova 
analýza rizik, podnikání, strategie, risk management 
 
Keywords 
risk analysis, business, strategy, risk management 
 
Úvod  

S pojmem riziko se v současnosti setkáváme se stále vyšší frekventovaností. Větší či menší 
míra rizika je charakteristická pro všechny oblasti našeho života. Neustálé změny a inovace 
vedou ke stále obtížnějším predikcím do budoucna, tedy i k vyššímu riziku, či nejistotě. Je 
nezbytné zaměřovat se na analýzu, prognózování a odvrácení rizik.  
 

1. Vymezení pojmů 
 

a. Podnikatelské riziko 
 
Riziko a nejistota jsou významným atributem většiny lidských aktivit, a to zejména aktivit 
podnikatelských. Samotné pojetí rizika prošlo určitým historickým vývojem, zejména 
v souvislosti s podnikáním a obchodem. Převažovalo chápání rizika jako určitého nebezpečí, 
tj. je vnímána především negativní stránka rizika. Rizika označovaná jako podnikatelská 
(Business risk) mají nejen negativní, ale i pozitivní stránku.  
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"Podnikatelské riziko" znamená možnost, že podnik bude mít nižší než předpokládané zisky, 
může dokonce dojít ke ztrátě. Podnikatelské riziko je ovlivněno řadou faktorů, včetně objemu 
produkce, objemu prodeje, jednotkové ceny, nákladů na vstupy, konkurence, celkového 
ekonomického klimatu a legislativních předpisů. Podniky s vyšším podnikatelským rizikem 
by měli zvolit takovou kapitálovou strukturu, která zajistí, aby byl podnik schopen plnit své 
finanční závazky za všech okolností. [1] 
Podniky jsou vystaveny podnikatelskému riziku, které v sobě obsahuje i finanční riziko, 
riziko likvidity, systematické riziko, devizové riziko, majetkové riziko, výrobní riziko atd. 
V úvahu přichází i riziko specifické pro danou zemi (přírodní, ekologické, politické). 
Politická rizika zapříčiní buď politika vlády, jindy jsou vyvolána nezákonnou činností 
(například povstání, nepokoje, války, teroristické akce). Politická rizika jsou zdrojem 
politické nestability a přinášejí značná rizika při podnikání v dané lokalitě. 
Podnikatel by měl brát ohled na všechny druhy rizik. Podnikání je vysoce riziková činnost. Je 
to způsobeno vysokou konkurencí a ztěžujícími se tržními podmínkami. Riziko se dá řídit, 
umožňuje pomocí výpočtů a správného řízení předvídat poměr rizika, nákladů k jeho 
eliminaci a zisku, to vše v rámci možností podniku. Ve velkých podnicích se pro řízení rizik 
zřizují specializované útvary risk managementu, které se snaží případná rizika eliminovat, 
resp. snížit jejich hrozbu (viz text níže). Složitější je situace v případě malých a středních 
podniků. Snadněji riziku podléhají a lehce se mohou dostat například do platební 
neschopnosti, pokud jim odběratelé nezaplatí včas. [6] 
 

b. Ovlivnitelné a neovlivnitelné riziko  

Jako ovlivnitelné chápeme riziko, které lze eliminovat, resp. oslabit opatřením orientovaným 
na jeho příčiny. Řada rizik patří mezi neovlivnitelná rizika, u kterých není možnost působit 
na příčiny vzniku nebo je úplně odstranit, ale můžeme alespoň přijmout opatření snižující 
nepříznivé následky těchto rizik. 
Základními druhy finančních rizik pro podnikatele jsou měnové riziko, úrokové riziko, 
riziko bonity, riziko likvidity, úvěrové riziko, tržní a operační riziko. Měnové (kurzovní) 
riziko vzniká změnou kurzu jedné měny vůči jiné měně, kdy obchod se uzavírá mezi podniky 
z odlišných měnových oblastí. V případě termínovaných obchodů toto riziko spočívá v tom, 
že klient by v průběhu nebo na konci doby splatnosti mohl cizí měnu prodat nebo nakoupit 
výhodněji, než v době uzavření obchodu. Výsledná cena, kterou za obchod obdrží, je kurzem 
ovlivněna, a to negativně i pozitivně, podnikatel může na změně kurzu prodělat i vydělat.  
Úrokové riziko vyplývá z neznalosti budoucí změny výše procenta úroků, které ovlivňují 
možný výnos investice. Toto riziko je tím významnější, čím výraznější je pokles nebo růst 
tržní úrokové sazby. Pod rizikem bonity se rozumí nebezpečí vyplývající z platební 
neschopnosti obchodního partnera, z možnosti, že nebude moci plnit ve stanoveném termínu 
anebo v plné výši své závazky, jako je splátka faktur, úhrada dividend, úhrada úroků, atd. [3] 
Riziko likvidity představuje stav, kdy podnikatel nebude mít dostatek likvidních prostředků v 
čase, kdy má plnit své finanční závazky. Není v souladu objem splatných závazků a objem 
splatných pohledávek v určitém čase (vyšší objem splatných závazků než objem splatných 
pohledávek, případně jiných rychle likvidních aktiv). K odvrácení tohoto rizika si podnik 
vytváří plán toku hotovosti, tzv. Cash flow. Tržním rizikem se rozumí potenciální ztráta v 
důsledku změn hodnoty či ceny aktiv způsobených fluktuací úrokových měr, změnou 
devizových kurzů, cen akcií či komodit (fluktuace trhu). Tržní riziko zahrnuje řadu faktorů - 
hospodářský a makroekonomický vývoj, spotřebitelské preference i politické změny. Úvěrové 
riziko (Credit Risk) je riziko finanční ztráty vyplývající ze selhání (default) smluvní 
protistrany tím, že nedostojí svých závazků vyplývajících podle podmínek ze smlouvy, na 
základě které se podnik stal jejím věřitelem. Operační riziko je spojeno s rizikem způsobeným 
selháním lidského nebo technického faktoru, nepřiměřeností či selháním vnitřních procesů, 



58 
 

systémů, působením vnějších událostí a porušením či nenaplněním platných právních norem. 
Úvěrové riziko (Credit Risk) je považováno za nejdůležitější finanční riziko.  Je rizikem ztráty 
ze selhání (default) dlužníka tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek smlouvy, 
čímž způsobí držiteli pohledávky (věřiteli) ztrátu. [2] 
 

2. Identifikace a ohodnocení rizik  

Identifikace a stanovení významnosti rizik představuje nejdůležitější a časově nejnáročnější 
fázi analýzy rizika. Navazující procesy pak už jen pracují s faktory, které byly včas 
rozpoznány.  
Prvním krokem při implementaci risk managementu je vytvoření souboru rizikových faktorů - 
databáze rizik, resp. registru rizik. Databáze musí být soustavně udržována a doplňována o 
podrobný popis příčin vzniku, projevů a dopadů rizik. Doplňují se také údaje o 
pravděpodobnosti výskytu a způsobené ztrátě.  
Na závadu by mohlo být, pokud se při identifikaci zaměříme na objekt jako celek. Mnohem 
účinnější je rozčlenění tohoto objektu na menší části. To pak umožňuje jít do větší hloubky 
než v případě, kdy se zabýváme všemi aspekty najednou.  
Ohodnocení rizik, neboli stanovení jejich významnosti, je činnost, která se týká 
vyhodnocování rizik s cílem posoudit možné výsledky projektu. Zabývá se určováním 
rizikových událostí, na které je třeba reagovat. Ohodnocení je komplikováno řadou faktorů, 
protože rizika se mohou vzájemně ovlivňovat. [5] 
Když se v roce 2007 Tony Hayward stal generálním ředitelem společnosti BP, sliboval, že 
udělá bezpečnost svojí nejvyšší prioritou. Zavedl nová pravidla, podle kterých mají všichni 
zaměstnanci používat víčka na šálcích od kávy a nesmějí smskovat během řízení vozidla. O tři 
roky později, pod přímým dohledem Haywarda, explodovala ropná plošina Deepwater 
Horizon v Mexickém zálivu a došlo k masívnímu úniku ropy do volného moře. Byla to jedna 
z nejhorších člověkem způsobených katastrof v historii. Vyšetřovací komise přisoudila vinu 
na katastrofě selhání managementu, selhání schopnosti jednotlivce identifikovat hrozící riziko 
a správně je vyhodnotit a vyřešit.  
Haywardův příběh odráží ústřední problém. Přes veškerou rétoriku a investované peníze se na 
řízení rizik příliš často pohlíží jako na dodržování předpisů. Řeší se to vypracováním spousty 
pravidel a průběžným ujišťováním se, že všichni zaměstnanci se jimi řídí. Množství takových 
pravidel má důležitý a neopominutelný cíl omezit rizika, která by mohla vážně poškodit 
podnik. Avšak management rizik podnikání založený na pravidlech nesníží ani 
pravděpodobnost katastrofy ani její dopad, jako se to stalo u Deepwater Horizon.  
Prvním a zásadním krokem při vytváření efektivního systému řízení rizika je analýza 
kvalitativních rozdílů mezi druhy rizik, kterým podniky čelí. Provedené průzkumy 
dokazují, že rizika se dají uspořádat do kategorií.  
 
Rizikové události všech kategorií mohou mít fatální vliv na podnik a dokonce na jeho 
samotné přežití. 
 

a. Preventabilní rizika 

Rizika, která dokážeme předvídat. Jedná se o rizika vznikající uvnitř podniku, jsou 
kontrolovatelná a musí být vyloučena. Příkladem jsou rizika plynoucí z neoprávněné, 
nelegální, neetické, nesprávné či nevhodné činnosti zaměstnanců a manažerů. Podniky by 
měly mít stanovenu toleranci vůči chybám, které by mohly vést k vážnému poškození 
podniku a pro něž by úplné vyloučení rizik bylo příliš nákladné. Obecně lze říci, že podniky 
by měly usilovat o eliminaci těchto rizik. 
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Tato kategorie rizik je nejlépe řízena prostřednictvím aktivní prevence:  
• sledování provozních procesů, 
• sledování chování lidí a  
• rozhodování směřující k naplnění norem.  

 
Existuje rozsáhlá a široce dostupná literatura zpracovávající danou oblast, proto se článek o 
dalších podrobnostech nezmiňuje. 
 

b. Strategická rizika 

Podnik dobrovolně akceptuje určitou míru rizika, kdy se snaží strategicky dosáhnout 
maximálních zisků. Banka například přebírá úvěrové riziko, když půjčuje peníze, mnoho 
podniků na sebe bere strategické riziko prostřednictvím svých výzkumných a vývojových 
činností. 
Strategická rizika jsou zcela odlišná od preventabilních rizik, protože nejsou ve své podstatě 
nežádoucí. Strategie vysokých očekávaných výnosů obecně požaduje, aby podnik na sebe 
záměrně bral významná rizika, právě kvalitní řízení takových rizik je klíčovým faktorem 
k dosahování potenciálně největších zisků. British Petrol přijmul vysoké riziko, když 
naplánoval vrty několik kilometrů pod povrchem Mexického zálivu, nicméně kvůli vysoké 
hodnotě ropy a zemního plynu doufal v extrémně vysoké zisky. 
Strategická rizika nemohou být spravována prostřednictvím modelu založeného na rigidních 
pravidlech. Místo toho potřebuje podnik „risk management“ navržený tak, aby se snížila 
pravděpodobnost, že se předpokládané riziko skutečně zhmotní. Risk Management zlepší 
schopnost nezabránit podnikům podstupovat riziko, naopak, umožnilo by to podstupovat při 
podnikání vyšší riziko s vizí ještě vyšších zisků.  
Přineslo by to výhodu podnikům, které dokáží přijmout tuto strategii a podstupují tato rizika 
oproti podnikům s odlišným a méně rizikovým přístupem. Některá rizika vznikají díky 
událostem mimo podnik a vymykají se jeho kontrole. Zdroje těchto rizik zahrnují přírodní a 
politické katastrofy a globální makroekonomické posuny. Externí rizika vyžadují specifický 
přístup. Vzhledem k tomu, že podnik nemůže takové události zabránit, musí se jejich řízení 
zaměřit na jejich identifikaci a zmírnění jejich dopadů. 
 

3. Řízení rizik v závislosti na kategoriích rizika 

Podniky by měly přizpůsobit své postupy řízení rizik v závislosti na různých kategoriích. 
Přístup řízení strategických rizik založený na principu řízení preventabilních rizik je zcela 
nedostatečný. Tyto vyžadují zásadně odlišný přístup založený na otevřených a explicitních 
komunikačních diskuzích. To se však snadno řekne, hůře udělá. Výzkum v podnicích dokázal, 
že lidé jsou schopní silných kognitivních úsudků, které je odvracejí od přemýšlení a diskusi o 
nebezpečí, dokud však není příliš pozdě. 
Je obtížné mluvit o hrozícím riziku. Studie prokázaly, že lidé přeceňují svoji schopnost 
ovlivňovat události, které jsou ve skutečnosti silně ovlivněny náhodou. Máme sklony k tomu 
být přehnaně sebevědomými a jistí si správností prognóz a hodnocením rizik. Příliš zužujeme 
rozsah výstupů a škod, které mohou nastat a bagatelizujeme je. Měli bychom posílit schopnost 
našeho posuzování dostupných dat navzdory oblíbenému postupu lineární extrapolace 
budoucnosti, která je z hlediska budoucnosti velmi nejistá, proměnlivá a nespolehlivá.  
Často upřednostňujeme informace, které podporují naši pozici a naše úspěchy. Potlačujeme 
informace, které jsou s našimi zájmy v rozporu. Pokud se události vyvíjejí odlišně od našich 
očekávání, máme tendenci stupňovat vnímání rizika, iracionálně investovat více finančních 
prostředků za účelem odvrácení neúspěšného průběhu událostí. 
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Také daná struktura podniku inhibuje naši schopnost otevřeně diskutovat o riziku a selhání. 
Zejména týmy čelící nejistým podmínkám a riskantním plánům se uchylují k fenoménu, 
kterému se říká „groupthink“. Jakmile shromáždí dostatečnou podporu v rámci skupiny, mají 
tendenci potlačovat námitky těch, které se svým názorem odlišují. Toto je pak označováno 
jako „groupthink“. Groupthink je zvláště pravděpodobný v případě, kdy je tým veden 
arogantním a sebejistým manažerem, který chce minimalizovat konflikt. Otálení v další své 
činnosti vnímá jako pokus o zdržování a snižování jeho autority. [1] 
Tyto předsudky jednotlivců vysvětlují, proč tolik podniků přehlíží nebo špatně odhaduje 
nejasné hrozby budoucnosti. Podniky se učí tolerovat zdánlivě drobné nedostatky a varovné 
signály vnímají jako falešný poplach, spíše než upozornění na hrozící nebezpečí.  
Účinné postupy pro řízení rizik musí tato zkreslení vyrovnat. Zmírňování rizik je bolestivé, 
není přirozenou vlastností lidí. Špičkoví absolventi elitních univerzit, u nichž nikdy nedošlo 
k selhání ve škole nebo v práci, zakládají nový projektový tým a snaží se přemýšlet a mluvit o 
tom, co se může negativního stát. Pravidla o tom, co dělat a co nedělat, zde nepomohou. Ve 
skutečnosti mají opačný účinek, podporují pasivní mentalitu, která inhibuje samostatnost a 
diskusi.  

 
4. Management strategických rizik 

Řízení strategických rizik vyžaduje velmi specifický přístup. Nejprve je nutné identifikovat, 
jak zmírňovat rizika plynoucí z přijaté podnikatelské strategie. Výzkumy uskutečněné během 
posledních 10 let ukázaly na odlišné přístupy k řízení strategických rizik. Který model je 
nejvhodnější pro daný podnik, do značné míry závisí na kontextu, ve kterém podnik funguje. 
Každý přístup vyžaduje zcela odlišné pojetí řízení rizik, nicméně všechny přístupy by měly 
povzbudit zaměstnance, měly by evokovat diskuze na dané téma. Naše zjištění, že „jedna 
velikost nevyhovuje všem“ je v rozporu s úsilím regulačních institucí zabývajících se 
standardizací. 
Některé podniky čelí skutečně vysokým rizikům, zejména to jsou technologičtí inovátoři, 
nositelé komplexních a nákladných rozvojových projektů. Protože velká část rizik souvisí 
s přírodními zákony, každé riziko se v průběhu času pomalu mění. V takových případech je 
možné, aby byla řízena rizika na úrovni řízení projektů. 
Některé podniky zřizují například komisi pro sledování rizik složenou z odborníků na tuto 
problematiku. Jejich úkolem je oponovat návrhy technických projektů, hodnotit rizika a 
navrhovat zmírňování rizik. Úkolem těchto odborníků je zajistit to, že ohodnocování rizik se 
koná pravidelně během celého vývojového i výrobního cyklu výrobku. Vzhledem k tomu, že 
tato rizika jsou relativně neměnná, stačí, když se komise pro sledování rizik schází pouze 
jednou nebo dvakrát za rok, přičemž vedoucí projektu a vedoucí hodnotící komise se scházejí 
čtvrtletně.  
Komise pro sledování rizik pracují intenzívně, vytváří intelektuální konfrontace. Členové to 
popisují slovy: „Rveme se vzájemně na kusy, házíme po sobě kamením, velmi kriticky 
komentujeme vše, co se děje“.  Technologové a projektanti vidí výrobní proces z jiného úhlu 
pohledu a nový pohled komise pro sledování rizik je pro ně šancí vidět věc z nového úhlu 
pohledu. Vzájemná setkání jsou jak konstruktivní, tak konzultační. [1] 
 

Závěr 

Řízení rizik je formální proces, který umožňuje jejich identifikaci, ohodnocení, měření a 
řízení. Slovo „riziko“ je často chápáno negativním způsobem. Jsou-li ale rizika řízena 
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správným způsobem, mohou mít i převážně pozitivní dopad. Řízení rizika je tedy nutno 
chápat nejen jako hrozbu, ale také jako příležitost možného zisku.  
Rostoucí důraz na přesnost plánování a snaha o následnou eliminaci odchylek vede v 
podnicích k posílení významu disciplíny řízení rizik, tzv. risk managementu. Ve vedení 
velkých podniků patří tato disciplína mezi základní manažerské metody. V poslední době se 
tento standard stále více prosazuje i u malých a středních podniků.  
Výběr správného postupu řízení rizika a jeho aplikace je nesmírně důležitý. Zvolené nástroje 
a postupy pro řízení rizika závisí především na typu investice či projektu. Je důležité 
poznamenat, že pro analýzu konkrétního rizika neexistuje žádný „specifický“ postup. Použití 
konkrétního postupu řízení rizika je jen na zvážení majitele podniku či odpovědného 
manažera. 
„Snížení rizika na nulovou úroveň je možné v praxi dosáhnout pouze tím, že konkrétní 
rizikové činnosti nebudeme vykonávat. To je samozřejmě v rozporu se základním posláním 
podnikatele nebo manažera. Nemůžeme tedy snižovat riziko za každou cenu, ale investujeme 
přiměřené náklady, které odpovídají odhadovaným (potenciálním) ztrátám.“ [4] 
 

Literatura 

[1] HESTER, R. E., Risk assessment and risk management. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 1998. ISBN 
1-920932-47. 
[2] JÍLEK, J., Finanční rizika. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-579-3.  
[3] MATOUŠEK S., STARÝ O., Řízení rizik v podnikání. Praha: ČVUT, 2010. 
[4] MERNA, T., AL-THANI, F., Risk management - Řízení rizik ve firmě. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 
978-80-251-1547-3. 
[5] OLSON, D., Enterprise risk management. Singapore: World Scientific Publishing, 2008. ISBN-10: 
9812791485. 
[6] SMEJKAL, V., RAIS, K., Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada Publishing, 2009. 
ISBN 978-80-247-3051-6.  
 

Kontakt: 
Ivana Mandysová, Ph.D. 
University of Pardubice 
Faculty of Economics and Administration 
Studentská 84 
532 10 Pardubice 
Czech Republic 
email: ivana.mandysova@upce.cz 
 
  



62 
 

Bezpečnost obyvatelstva v krajích České republiky 
The security of the population in the regions of the Czech Republic 

 

Zdeněk Matěja, Ondřej Svoboda 
      

Abstrakt 
Bezpečnost obyvatelstva v České republice patří k základním činnostem zajišťovaným orgány 
veřejné správy. Adekvátní rozhodování o volbě opatření na tomto poli je do značné míry 
závislé na vhodných podkladech a analytických postupech v rámci rozhodování. Cílem tohoto 
příspěvku je analýza bezpečnosti obyvatel České republiky z hlediska tří základních ukazatelů 
vztahujících se k bezpečnosti regionů a ukázat jeden z možných postupů využitelných 
v oblasti hodnocení bezpečnosti v krajích České republiky.  
 
Abstract 
The security of the population in the Czech Republic is one of the core activities organized by 
public authorities. Adequate decision-making process is dependent on suitable input data and 
appropriate analytical procedures. The aim of this paper is to analyse the security of the Czech 
population on the basis of three basic indicators and show one potential approach how to 
evaluate the security in the regions of the Czech Republic. 
 
Klíčová slova 
bezpečnost, trestné činy, dopravní nehody, požáry, index bezpečnosti 
 
Keywords 
Security, Crime, Traffic accidents, Fires, Security index 
 
Úvod 

Úkolem vlády České republiky i orgánů všech územních samosprávných celků je v 
příslušném rozsahu zajišťovat bezpečnost obyvatel, obranu svrchovanosti a územní celistvosti 
země a zachování náležitostí demokratického právního státu. Institucionálním nástrojem pro 
dosažení těchto cílů je komplexní, funkční a dynamicky se rozvíjející bezpečnostní systém. 
Bezpečnost České republiky je založena na principu zajištění bezpečnosti jednotlivce, 
ochrany jeho života, zdraví a majetku. K úspěšnému uplatňování tohoto principu je nezbytné 
zajišťovat bezpečnost státních institucí včetně jejich plné funkčnosti a rozvíjet procesy a 
nástroje sloužící k posilování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Ačkoli je za zajišťování 
bezpečnosti primárně odpovědná vláda, pro snižování rizik naplnění hrozeb je žádoucí aktivní 
spolupráce občanů, podnikajících právnických a fyzických osob a orgánů veřejné správy. [3] 
Bezpečnost obyvatel je v současné době ohrožována dynamikou a vzájemnou provázaností 
známých i nově vznikajících hrozeb. Potenciální bezpečnostní hrozby pro obyvatele České 
republiky se mohou řetězit a jejich následky se tak mohou vzájemně umocňovat. Mezi 
rizikové faktory patří mimo jiné souběh přírodních a člověkem způsobených pohrom (útoků 
či havárií). 
Jak vyplývá z Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje ČR do roku 2015, 
bezpečnostní výzkum je jednou z významných priorit Evropské unie. Tato koncepce 
vymezuje tři základní oblasti, ze kterých lze vycházet. [4] 
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Bezpečnost občanů zahrnující terorismus, organizovanou kriminalitu, další formy závažné 
kriminality ohrožující bezpečnost státu a jejich potírání, ochranu obyvatelstva, bezpečnost 
měst a obcí v případě živelních pohrom a provozních havárií včetně bezpečnosti podzemních 
objektů, ochranu občanů proti kriminalitě, protispolečenskému jednání a socio-patologickým 
jevům, kybernetickou kriminalitu a on-line vyšetřování, nešíření zbraní hromadného ničení a 
malých střelných zbraní, technologie a metody detekce chemických, biologických a 
radiologických látek, jaderných materiálů a výbušnin, socio-ekonomickou a etickou oblast 
bezpečnosti, detekci anomálií v dopravě a tocích cestujících a environmentální bezpečnost.  
Bezpečnost kritických infrastruktur zahrnující energetiku, vodní hospodářství, potravinářství a 
zemědělství, zdravotní péči, dopravu, komunikační a informační systémy, bankovní a finanční 
sektor, nouzové služby, veřejnou správu, výzkumné organizace, chemický, jaderný a báňský 
průmysl, specifické průmyslové záležitosti a spojení mezi různými infrastrukturami.  
Krizové řízení zahrnující formování a implementaci bezpečnostní politiky, rozvoj 
bezpečnostního systému, včasné varování, komunikaci s veřejností, připravenost, prevenci, 
reakci a obnovu, civilně vojenskou spolupráci a civilní nouzové plánování, moderní metody 
zásahového tréninku a vnější krizový management EU.  
 

1. Cíle a metodika 

Účinnost procesů krizového řízení je podmíněna efektivním nakládání s informacemi, které 
mají orgány krizového řízení k dispozici o zájmovém území. Cílem tohoto článku je 
analyzovat bezpečnostní situaci v krajích České republiky a na příkladu využití tří vybraných 
bezpečnostních ukazatelů poukázat na možnost vhodné agregace různorodých informací o 
bezpečnostních aspektech regionů do jediného indexu. Přínosem této agregace může být 
zjednodušení rozhodování při prioritizaci území z hlediska jejich bezpečnostní úrovně. 
Analyzovanými bezpečnostními ukazateli jsou počty zjištěných trestných činů, dopravních 
nehod a požárů v krajích České republiky v desetiletém období od roku 2003 do roku 2012. 
S požadavkem na srovnatelnost a s ohledem na značně rozdílné počty obyvatel v jednotlivých 
krajích jsou všechny ukazatele pomocí informací o středním stavu obyvatelstva přepočítány 
na 1000 obyvatel. 
Nejprve bude provedena oddělená analýza tří výše uvedených ukazatelů v krajích České 
republiky, k celorepublikovému popisu vývoje bude využito metody regresní analýzy. 
Následně bude přistoupeno k vytvoření jednoduchého bezpečnostního indexu, kterým bude 
moci být agregovaně popsána bezpečnostní situace v jednotlivých krajích.      
 

2. Analýza jednotlivých ukazatelů 

V této kapitole bude ve třech podkapitolách odděleně prezentována problematika počtu a 
vývoje zjištěných trestných činů, dopravních nehod a požárů.  
 

2.1 Zjištěné trestné činy  

Jak dokládá tabulka č. 1, dlouhodobě nejnižší počet zjištěných trestných činů je vykazován 
v Kraji Vysočina, Zlínském kraji a Pardubickém kraji. Naopak nejvyšší počty jsou 
zaznamenány v kraji Hlavní město Praha, s odstupem následují Ústecký kraj a Liberecký kraj. 
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Tabulka č. 1: Počet zjištěných trestných činů v krajích ČR (na 1000 obyvatel) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PHA 85,31  83,51  81,40  75,72  72,98  67,84  67,69  59,14  59,88  58,17  

STČ 34,09  33,20  32,35  31,88  37,03  35,01  33,21  30,40  29,58  27,69  

JHČ 25,34  26,37  26,88  25,77  25,08  25,10  22,42  23,98  23,31  22,01  

PLK 29,56  30,83  27,68  25,30  27,67  26,77  25,03  24,20  24,06  22,42  

KVK 34,89  34,16  33,18  31,16  34,63  29,26  28,69  25,81  26,72  25,07  

ULK 37,73  39,45  39,82  39,89  41,99  39,70  35,48  35,22  36,55  33,15  

LBK 36,68  35,93  35,13  34,38  37,14  35,48  33,53  31,32  31,21  29,65  

HKK 23,41  23,20  21,42  21,05  24,79  22,60  20,62  20,06  19,86  19,49  

PAK 20,81  20,82  20,35  18,92  20,60  19,59  17,88  17,18  17,74  17,42  

VYS 17,03  16,71  15,67  16,01  18,75  17,25  17,43  16,86  16,82  16,70  

JHM 30,53  28,41  27,36  28,33  29,45  27,72  26,17  25,43  25,70  25,30  

OLK 24,70  24,00  23,23  22,04  24,56  23,19  22,17  21,38  22,46  22,52  

ZLK 18,64  17,99  17,24  16,76  18,51  17,59  16,99  15,97  15,65  15,11  

MSK 29,75  28,03  28,08  29,60  31,80  32,76  33,40  31,91  34,46  33,07  

ČR 35,07  34,45  33,62  32,77  34,62  32,96  31,72  29,80  30,22  28,98  
Zdroj: vlastní zpracování z dat [2]. 

 
Počet zjištěných trestných činů v krajích ČR (v přepočtu na tisíc obyvatel) dlouhodobě klesá. 
Největší relativní pokles zjištěných trestných činů mezi rokem 2003 a 2012 zaznamenal kraj 
Hlavní město Praha (kraj zaznamenal pokles hodnoty ukazatele na 68 % oproti stavu v roce 
2003). Z hlediska velikosti absolutní hodnoty zjištěných trestných činů je však tento kraj 
vysoko nad úrovní ostatních regionů. Druhý největší pokles byl zaznamenán v Karlovarském 
kraji (kraj dosáhl v roce 2012 pouze 72 % počtu zjištěných trestných činů oproti stavu v roce 
2003). Naopak nejmenší pokles byl zaznamenán v Kraji Vysočina (98 % oproti stavu v roce 
2003). To je možné zdůvodnit tím, že Kraj Vysočina patří k regionům, které mají dlouhodobě 
nejmenší výskyt zjištěných trestných činů (vyjádřeno v absolutní hodnotě počtu zjištěných 
trestných činů). Nejhorší vývoj zaznamenal Moravskoslezský kraj, kde došlo k nárůstu 
zjištěných trestných činů o 11 % v roce 2013 oproti úrovni v roce 2003. 
 
Z obrázku č. 1, který znázorňuje vývoj zjištěných trestných činů v celé ČR, je zřejmé, že 
dlouhodobě dochází k poklesu četnosti tohoto jevu. Datovými body proložená regresní 
přímka vyjadřující trend ukazatele v čase odpovídá následujícímu vztahu: 
 
�	 = 	−0,6567
	 + 	36,032         (1) 
 
kde 
x – počet roků, která uplynuly od roku 2002, 
y – počet zjištěných trestných činů na tisíc obyvatel. 
 
Koeficient determinace uvedeného vztahu vykazuje poměrně vysokou hodnotu (R² = 0,849). 
Z uvedeného vztahu je možné odvodit, že v období let 2003 až 2012 docházelo 
k pravidelnému meziročnímu poklesu o cca 0,65 zjištěných trestných činů na tisíc obyvatel. 
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Obrázek č. 1: Počet zjištěných trestných činů v ČR na 1000 obyvatel v letech 2003 - 2012 

Zdroj: vlastní zpracování z dat [2]. 
 

2.2 Dopravní nehody 

Z hlediska počtu dopravních nehod je nejlepší situace (nejméně dopravních nehod na 1000 
obyvatel) ve Zlínském kraji, Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina. Na opačném konci 
pořadí jsou kraj Hlavní město Praha, Středočeský kraj a Liberecký kraj. Kompletní údaje 
zobrazuje tabulka č. 2. 
 
Tabulka č. 2: Počet dopravních nehod v krajích ČR (na 1000 obyvatel) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PHA 30,63  25,39  28,36  29,31  27,99  24,69  12,54  14,53  13,39  14,31  

STČ 22,26  22,99  23,52  21,10  20,43  18,12  9,02  7,85  7,77  8,24 

JHČ 20,71  21,92  20,78  18,23  17,97  15,16  5,03  4,54  4,74  5,04 

PLK 22,98  22,41  21,44  19,06  18,21  15,84  5,63  4,92  5,44  6,04 

KVK 20,69  21,76  21,20  19,49  18,59  15,10  5,75  5,65  4,91  4,62 

ULK 17,14  17,71  17,71  16,71  16,53  14,74  9,61  8,63  8,60  9,13 

LBK 20,22  20,49  21,06  19,93  18,50  16,26  9,96  8,79  8,26  8,80 

HKK 17,09  18,61  18,42  16,54  15,80  13,34  6,66  6,67  6,94  7,74 

PAK 15,80  16,95  16,29  15,37  15,22  13,26  6,79  6,50  6,94  7,22 

VYS 15,93  17,46  17,04  15,91  15,78  12,88  3,58  4,64  5,07  6,44 

JHM 15,98  16,74  16,06  14,67  14,11  12,39  3,17  4,90  5,10  5,71 

OLK 15,00  15,55  15,59  15,10  14,90  13,07  6,87  6,48  6,69  6,91 

ZLK 13,43  14,08  14,32  13,40  12,68  9,47  3,04  3,01  3,42  5,14 

MSK 15,45  15,92  16,30  15,40  14,89  13,17  6,86  6,35  6,55  6,63 

ČR 19,20  19,25  19,47  18,31  17,70  15,38  7,13  7,18  7,16  7,75 
Zdroj: vlastní zpracování z dat [2]. 

 
Počet dopravních nehod v krajích ČR nelze ve zkoumaném období považovat díky metodické 
změně v nahlašování dopravních nehod za konzistentní. Změna metodiky vykazování se 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

P
o

č.
 z

ji
št

. 
tr

e
st

n
ý

ch
 č

in
ů

 n
a

 t
is

. 
o

b
y

v
.

Zjištěné trestné

činy na 1000 obyv.

Lineární (Zjištěné

trestné činy na

1000 obyv.)



66 
 

promítla do statistik od roku 2009. Proto je nutné analýzu vývoje dopravních nehod posuzovat 
zvlášť do roku 2008 a poté od roku 2009 do roku 2012. 
Největší relativní pokles dopravních nehod mezi rokem 2003 a 2008 zaznamenal Plzeňský a 
Zlínský kraj (pokles na 69 % resp. 70 % oproti stavu v roce 2003). Naopak nejmenší pokles 
ve stejném období zaznamenal Ústecký a Olomoucký kraj (87 %, resp. 86 %). Přesto, že 
došlo mezi uvedenými roky v případě všech krajů k poklesu výskytu tohoto jevu, většina 
krajů s výjimkou Plzeňského kraje a kraje Hlavní město Praha zaznamenala mezi lety 2004 a 
2005 dočasný a krátkodobý nárůst dopravních nehod na tisíc obyvatel oproti úrovni v roce 
2003. Tuto skutečnost dobře dokládá obrázek č. 2, který zobrazuje počet zjištěných trestných 
činů na tisíc obyvatel na území celé České republiky. Červená regresní přímka pro dopravní 
nehody na tisíc obyvatel mezi roky 2003 a 2008 odpovídá následujícímu vztahu: 
 
�	 = 	−0,7117
	 + 	20,709         (2) 
 
kde 
x – počet roků, která uplynuly od roku 2002, 
y – počet dopravních nehod na tisíc obyvatel. 
 
Koeficient determinace uvedené regresní rovnice vykazuje také poměrně vysokou hodnotu 
(R² = 0,742). Z uvedeného vztahu je možné odvodit, že od roku 2003 do roku 2012 docházelo 
k pravidelnému meziročnímu poklesu o cca 0,71 dopravních nehod na tisíc obyvatel. 
 
 

 
Obrázek č. 2: Počet dopravních nehod v ČR na 1000 obyvatel v letech 2003 - 2008 

Zdroj: vlastní zpracování z dat [2]. 
 

Obrázek č. 3 znázorňuje vývoj dopravních nehod na tisíc obyvatel na území celé České 
republiky v letech 2009 až 2012. Z grafu je patrné, že v tomto období došlo k mírnému 
nárůstu dopravních nehod. Nárůst je vyvolán především poslední uvedenou hodnotou, kdy se 
počet nehod zvedl z předchozí hodnoty 7,2 na 7,7 dopravních nehod na tisíc obyvatel. 
Otázkou však zůstává, zda se jedná o dočasné vybočení jinak poměrně stagnujícího trendu 
(který lze pozorovat mezi roky 2008 – 2011) nebo jde o náznak dalšího růstu. Možným 
vysvětlením rostoucího trendu počtu dopravních nehod v tomto období může být změna 
chování řidičů v nahlašování dopravních nehod. Po změně legislativy začali více využívat 
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práva nehlásit méně závažné nehody, postupem času však i tyto nehody začínají častěji 
nahlašovat. 
  

 
Obrázek č. 3: Počet dopravních nehod v ČR na 1000 obyvatel v letech 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní zpracování z dat [2]. 
 
Regresní přímka vyjadřující trend časové řady pro dopravní nehody na tisíc obyvatel mezi 
roky 2009 a 2012 odpovídá následujícímu vztahu: 
 
�	 = 	0,1822
	 + 	6,8484         (3) 
 
kde 
x – počet roků, která uplynuly od roku 2008, 
y – počet dopravních nehod na tisíc obyvatel. 
 
Koeficient determinace uvedené regresní přímky nabývá oproti předchozímu vztahu nižší 
hodnoty (R² = 0,634). Na základě uvedeného vztahu lze konstatovat, že mezi lety 2009 a 2012 
docházelo k pravidelnému meziročnímu nárůstu o přibližně 0,18 dopravních nehod na tisíc 
obyvatel. Rostoucí trend tohoto jevu je ovlivněn především poslední hodnotou za rok 2012, 
kdy došlo k relativně významnému nárůstu oproti předchozím rokům. Teprve další vývoj 
(resp. delší časová řada) může potvrdit uvedený trend. 
 

2.3 Požáry 

Dlouhodobě nejnižší počty požárů na tisíc obyvatel vykazují Zlínský kraj, Pardubický kraj a 
Kraj Vysočina. Nejčastěji naopak hoří v Ústeckém kraji, Karlovarském kraji a Středočeském 
kraji.  
Vývoj výskytu požárů v krajích ČR mezi lety 2003 až 2012 popisuje tabulka č. 3. Na základě 
uvedených hodnot je možné konstatovat, že počet požárů v rámci celého území ČR 
dlouhodobě příliš neklesá. Pokud pomineme rok 2003, pak můžeme hovořit o kolísání počtu 
požárů kolem hodnoty 2 výskytů požárů na tisíc obyvatel. Toto kolísání probíhalo mezi lety 
2004 a 2012. V roce 2003 dosahovala četnost požárů za celé území ČR hodnoty přibližně 3 
výskyty na tisíc obyvatel.  
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Z pohledu jednotlivých krajů je situace podobná, přesto je však možné dohledat některé 
odlišnosti od celostátního průměru. Předně se jedná o nárůst počtu požárů na tisíc obyvatel 
v letech 2009 – 2012 u Zlínského kraje. I přes tento fakt se však i nadále jedná o kraj s jedním 
z nejnižších počtů požárů. Naopak největší snížení četnosti tohoto jevu zaznamenal kraj 
Liberecký (na 73 % úrovně v roce 2003) 
 
Tabulka č. 3: Počet požárů v krajích ČR (na 1000 obyvatel) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PHA 2,61  2,29  2,20  2,19  2,14  2,03  1,92  1,71  2,03  1,93 

STČ 3,64  2,74  2,50  2,49  2,85  2,54  2,47  2,13  2,37  2,26 

JHČ 2,68  1,70  1,68  1,78  2,20  1,91  1,70  1,48  1,62  1,62 

PLK 3,17  2,25  2,11  2,16  2,53  2,21  1,88  1,77  2,06  2,06 

KVK 4,40  2,98  2,68  2,79  2,92  2,57  2,72  2,45  2,69  2,68 

ULK 5,11  3,33  2,91  3,34  3,22  3,06  2,84  2,59  3,22  2,84 

LBK 3,51  2,43  2,15  2,28  2,46  2,09  2,32  2,06  2,10  1,78 

HKK 2,23  1,83  1,58  1,62  1,72  1,73  1,84  1,46  1,85  1,47 

PAK 1,92  1,32  1,23  1,31  1,38  1,38  1,26  1,18  1,54  1,48 

VYS 2,11  1,43  1,51  1,42  1,64  1,52  1,28  1,18  1,52  1,43 

JHM 2,47  1,72  1,65  1,48  1,79  1,61  1,57  1,36  1,86  1,90 

OLK 2,10  1,74  1,78  1,71  1,78  1,69  1,74  1,50  1,68  1,84 

ZLK 1,58  1,09  1,20  1,07  1,23  1,10  1,14  1,16  1,29  1,46 

MSK 2,38  1,85  1,92  1,76  2,11  2,09  1,95  1,68  1,94  2,01 

ČR 2,84  2,08  1,97  1,97  2,17  2,01  1,92  1,71  2,01  1,95 
Zdroj: vlastní zpracování z dat [2]. 

 
Na obrázku č. 4 je znázorněna regresní přímka vyjadřující trend časové řady vývoje počtu 
požárů na tisíc obyvatel: 
 
y = -0,0611x + 2,3985         (4) 
 
kde 
x – počet roků, která uplynuly od roku 2002, 
y – počet požárů na tisíc obyvatel. 
 
Koeficient determinace uvedené regresní přímky nabývá oproti všem předchozím vztahům 
nejnižší hodnoty (R² = 0,388).  Regresní model tak není vhodné považovat za významný.  
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Obrázek č. 4: Počet požárů na tisíc obyvatel v letech 2003 - 2012 

Zdroj: vlastní zpracování z dat [2]. 

3. Index bezpečnosti 

Pro zhodnocení celkové úrovně bezpečnosti zkoumaných regionů byl navržen index 
bezpečnosti. Jeho konstrukce je založena na součtu tří samostatně stanovených pořadí 
jednotlivých krajů, odpovídajícím třem posuzovaným kritériím (ukazatelům). Pořadí jsou 
propočtena pro každý rok samostatně, čímž je dosaženo srovnatelnosti výsledků a je tím 
odstraněn i problém se změnou metodiky ukazatele dopravních nehod. 
Součet dílčích pořadí je v navazujícím kroku převeden na celkové pořadí. Jejich přehled 
poskytuje tabulka č. 4, ze které je možné vyčíst pořadí krajů v jednotlivých letech 
zkoumaného období. Kraj na prvním místě je možné považovat za nejbezpečnější, kraj na 
čtrnáctém místě za nejméně bezpečný.  
 
Tabulka č. 4: Pořadí krajů ČR dle indexu bezpečnosti v jednotlivých letech 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PHA 14. 14. 14. 14. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 

STČ 11. 13. 12. 13. 13. 13. 11. 11. 11. 12. 

JHČ 8. 8. 7. 8. 8. 7. 5. 3. 3. 3. 

PLK 9. 9. 9. 9. 9. 9. 7. 8. 8. 7. 

KVK 11. 11. 12. 10. 11. 10. 9. 10. 9. 7. 

ULK 13. 11. 11. 11. 11. 12. 14. 14. 14. 14. 

LBK 10. 10. 10. 11. 10. 11. 12. 12. 12. 10. 

HKK 5. 7. 6. 6. 5. 6. 6. 6. 6. 5. 

PAK 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 

VYS 3. 2. 3. 3. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 

JHM 7. 5. 5. 4. 5. 4. 4. 5. 7. 6. 

OLK 3. 4. 4. 4. 4. 4. 8. 7. 5. 7. 

ZLK 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 

MSK 6. 6. 8. 7. 7. 8. 10. 9. 10. 10. 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Za nejbezpečnější kraj byl na základě sestaveného indexu ve všech deseti letech 
analyzovaného období vyhodnocen Zlínský kraj. Zhruba v první polovině sledovaných let byl 
nejméně bezpečný kraj Hlavní město Praha, v druhé polovině jej na tomto nelichotivém místě 
vystřídal Ústecký kraj.  
 
Výše uvedená pořadí za jednotlivé roky můžeme agregovat do jediného ukazatele, ten pak 
odráží postavení daného kraje v žebříčku krajů za celé období let 2003 až 2012. Přehled 
výsledků poskytuje tabulka č. 5. 
 
Tabulka č. 5: Pořadí krajů ČR dle indexu bezpečnosti za celé období let 2003 až 2012 

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Kraj ZLK VYS PAK OLM JHM HKK JHČ MSK PLK KVK LBK STČ ULK PHA 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Ze souhrnného hodnocení celého desetiletého období vyšel nejlépe Zlínský kraj, na druhém 
místě se umístil Kraj Vysočina, třetí místo obsadil Pardubický kraj. Nejméně bezpečným 
krajem je Hlavní město Praha, následují ho Ústecký kraj a Středočeský kraj.  
 
Pro lepší vizuální vnímání jsou pomocí vytvořeného kartogramu prezentovány zjištěné 
výsledky též na obrázku č. 5. Z něj je jasně patrné rozdělení České republiky na západní a 
východní část, přičemž ta východní (moravské kraje a východní české kraje) se na základě 
sestaveného indexu bezpečnosti jeví jako bezpečnější. 
 

 
Obrázek č. 5: Kartogram krajů ČR dle indexu bezpečnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Závěr 

Bezpečnost České republiky je založena na principu zajištění bezpečnosti jednotlivce, 
ochrany jeho života, zdraví a majetku. Zajišťování bezpečnosti obyvatelstva patří k základním 
povinnostem státu. K jejímu naplňování slouží komplexní hierarchicky uspořádaný a 
dynamicky se vyvíjející bezpečnostní systém, zahrnující institucionální a výkonné složky na 
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centrální i regionální úrovni. Pro účinnost procesů krizového řízení je nutné mít relevantní 
informace o zájmovém území a umět s nimi efektivně nakládat.  
Cílem tohoto článku bylo analyzovat bezpečnostní situaci v krajích České republiky 
s využitím tří vybraných bezpečnostních ukazatelů – počtu zjištěných trestných činů, 
dopravních nehod a požárů. Agregací různorodých informací o bezpečnostních aspektech 
regionů do jediného indexu je možno napomoci rozhodování při prioritizaci území z hlediska 
jejich bezpečnostní úrovně. 
Ve sledovaném desetiletém období (2003 – 2012) je dlouhodobě nejnižší počet zjištěných 
trestných činů vykazován v Kraji Vysočina, naopak nejvyšší počty jsou zaznamenány v kraji 
Hlavní město Praha. Z hlediska počtu dopravních nehod je nejlepší situace ve Zlínském kraji, 
na opačném konci pořadí je opět kraj Hlavní město Praha. Dlouhodobě nejnižší počty požárů 
na tisíc obyvatel vykazuje Zlínský kraj, nejčastěji naopak hoří v Ústeckém kraji. 
Z celorepublikového pohledu je možno vysledovat klesající trend v počtu zjištěných trestných 
činů, klesající trend počtu dopravních nehod v letech před změnou metodiky, naopak mírně 
rostoucí trend nahlášených dopravních nehod v letech 2009 až 2012 a relativní stagnaci 
v ukazateli počtu požárů.   
Za pomoci stanovení pořadí jednotlivých krajů ve třech dílčích bezpečnostních ukazatelích a 
jejich agregací do jednoho ukazatele – indexu bezpečnosti, lze za nejbezpečnější kraj ve všech 
deseti letech analyzovaného období považovat Zlínský kraj. Na pozici nejméně bezpečného 
kraje se v jednotlivých letech sledovaného období umístily kraj Hlavní město Praha a Ústecký 
kraj. Ze souhrnného hodnocení celého desetiletého období vyšel nejlépe Zlínský kraj, na 
druhém místě se umístil Kraj Vysočina, třetí místo obsadil Pardubický kraj. Nejméně 
bezpečným krajem je Hlavní město Praha, následují ho Ústecký kraj a Středočeský kraj.  
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Ochrana osob při úniku toxické chemické látky ve veřejném objektu 
Protection of population in case of leak of a toxic agent in public building 

 

Ladislava Navrátilová 
 
 
Abstrakt 
Příspěvek se zabývá ochranou obyvatelstva nacházejícího se uvnitř obchodního centra 
v situaci, kdy dojde uvnitř objektu k rozptylu toxické látky. Bezpečnostní opatření byla 
zpracována na základě monitorování šíření rozptýleného amylacetátu při experimentálních 
měřeních. Za reálných provozních podmínek byly v obchodním centru uskutečněny dva 
experimenty kopírující myšlení útočníků zneužít objekt s cílem usmrtit osoby v něm se 
nacházející. Z vyhodnocených experimentálních závislostí byly navrženy zásady ochrany pro 
obyvatelstvo nacházející se uvnitř objektu při úniku nebezpečné chemické látky.  
 
Abstract 
This paper deals with the protection of the population located inside a shopping center in a 
situation, when toxic substance is dispersed inside the building. Security measures had been 
prepared on the basis of monitoring the spread of amylacetate during experimental 
measurements. Under real operating conditions in the shopping center were realized two 
experiments replicating thinking attackers to exploit object for killing people. The evaluated 
experimental dependence conducted to creating protective measures in a public building, 
which lead to minimization of consequences in case of chemical attack inside public building. 
 
Klíčová slova 
amylacetát, sarin, experiment, obchodní centrum, rozptyl, ochrana obyvatelstva, mimořádná 
událost 
 
Keywords 
amylacetate, sarin, experiment, shopping centre, dispersion, protection of population, 
emergency 
 
Úvod 

Problematika chemického terorismu se zvláště v poslední době stává velmi aktuální a 
diskutovanou. Příspěvek se zabývá analýzou situace, kdy při teroristickém útoku dojde 
k použití toxické chemické látky (dále toxické látky) ve veřejném objektu s vysokou 
koncentrací osob. V teoretické části práce byla provedena analýza možných použitých typů 
toxických látek a stanovení nejpravděpodobněji použitelné sloučeniny, dále byly analyzovány 
různé druhy veřejných prostranství s cílem vytipovat prostor, který by útočící skupina patrně 
použila pro svůj záměr. Analýza byla provedena nejen u samotných objektů, ale byla také 
uvažována místa, kam by útočníci toxickou látku konkrétně umístili a jaký způsob rozptylu by 
použili, aby bylo dosaženo co největšího smrtícího efektu. Výsledkem teoretické části je 
stanovení nejrizikovější, tj. pro útočníky nejpříhodnější situace: únik pravděpodobně 
použitelné sloučeniny do nejspíše zneužitelné veřejné budovy a rozptyl na nejvhodnějším 
místě tak, aby bylo postiženo co nejvíce lidí. Jako nejvhodnější zneužitelná toxická látka byla 
stanovena nervově-paralytická bojová chemická látka sarin, jako nejvhodnější objekty pro 
chemický útok byly vyhodnoceny objekty uzavřené, a to obchodní centra a multifunkční haly. 
Jako pravděpodobný způsob rozptylu byl stanoven rozptyl volným nebo usnadněným 
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odpařením [1]. Na tento scénář navázala experimentální část práce. Do obchodního centra 
jakožto nejvíce ohroženého typu veřejné budovy byla rozptýlena vhodná imitační látka jako 
náhrada za v realitě použitou bojovou chemickou látku. Za reálných provozních podmínek 
bylo měřeno šíření imitační látky pomocí fotoionizačních detektorů na prodejní ploše 
uzavřeného klimatizovaného objektu. Výsledkem experimentu bylo odhalení slabých míst 
v bezpečnostním systému obchodního centra, zdokonalení systému ochrany veřejných objektů 
pro případ mimořádné události s únikem nebezpečné látky a stanovení základních pravidel 
týkajících se ochrany osob nacházejících se při úniku toxické látky uvnitř veřejného objektu.  
  

1.  Experiment 

Hlavním důvodem experimentálních měření bylo zjistit rychlost a směr šíření toxické látky 
v klimatizovaném objektu, což jsou konkrétní a přesně dané vstupní informace, ze kterých lze 
vycházet při sestavování návrhů opatření nutných k eliminaci následků úniku toxické látky. 
Příprava experimentu vycházela částečně z poznatků zjištěných při měřeních v pražském 
metru [2], výsledky získané při provedeném experimentu potvrzují skutečnosti, které byly 
zjištěny při pokusu provedeném v klimatizované posluchárně Vysoké školy báňské – 
Technické univerzitě v Ostravě [3]. 
Pro experiment [1] byl zvolen hypermarket o velikosti 3K s prodejní plochou 3 000 m2. Tento 
typ obchodního centra patří k nejpočetnějším v České republice, tvoří přechod mezi malými 
hypermarkety a supermarkety. Obchodní centrum lze charakterizovat jako objekt s jedním 
nadzemním podlažím, skládající se ze samoobslužné prodejny, doplněné o několik 
koncesionářských jednotek s obchodní uličkou. Rozměry prodejní plochy jsou 55 x 60 m, 
výška 6 m. Celkový objem prodejní místnosti je 19 800 m3. 
Správné mikroklimatické podmínky byly v hypermarketu zajištěny pomocí dvou střešních 
vzduchotechnických (dále VZT) jednotek (tzv. rooftopů). Každá VZT jednotka upravovala 
průměrně 18 000 m3 vzduchu za hodinu. Čerstvý vzduch byl přiváděn do střešní VZT 
jednotky, kde byl po úpravě směšován se vzduchem vycházejícím z prodejního prostoru 
(recirkulace vzduchu 75 %) a dále rozveden potrubím do výdechových otvorů umístěných u 
stropu objektu a rozptýlen po prodejním prostoru pomocí rozptylovačů vzduchu (tzv. 
anemostatů). Při experimentu byly mikroklimatické podmínky na prodejní ploše v souladu 
s hodnotami deklarovanými Vyhláškou č.6/2003 Sb. [4]. Teplota 16 °C, relativní vlhkost 
vzduchu 40 %. Při experimentu byl sarin nahrazen amylacetátem jakožto imitační látkou, 
splňující kritéria podobnosti obou látek z hlediska fyzikálních vlastností, snadné 
detekovatelnosti, únosné toxicity a dostupnosti. Byly realizovány dva experimentální scénáře 
rozptylu toxické látky, a to rozptyl v interiéru a rozptyl z exteriéru. Amylacetát byl v obou 
případech uvolněn tlakově, nosným plynem byl dusík. Množství rozptýleného amylacetátu 
bylo pro každý scénář 200 ml, doba rozptylu 40 sekund. 
Detekce amylacetátu byla zajištěna kontinuálně po celou dobu měření, hodnoty byly 
zapisovány každých 30 sekund. Při experimentu bylo použito devět fotoionizačních detektorů 
firmy RAE Systems a čtyři osoby detekující čichem. Všechny detekční body byly rozmístěny 
rovnoměrně na prodejní ploše, u hlavního vchodu/východu a na střeše obchodního centra. 
Experiment 1 byl proveden v interiéru objektu v místě prodeje čerstvých potravin, které se 
nacházelo v prostoru vzdáleném jak od hlavního vchodu/východu, tak od sací VZT jednotky. 
Výška rozptylu byla 2 metry nad prodejní plochou, směr rozprášení byl po dobu 20 sekund 
vlevo a následně 20 sekund vpravo.  Při experimentu 2 byl proveden nástřik amylacetátu do 
jednoho ze dvou rooftopů, který byl vzdálenější od vchodu/východu z objektu, takže při 
rozptylu látky byla zasažena větší část prodejní plochy. V tomto případě je nutno si uvědomit, 
že i když je místo rozptylu na obr. 1 znázorněno pouze jedním bodem, toxická látka se do 
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objektu šířila všemi anemostaty, zařazenými do systému jedné VZT větve. Takže v konečném 
důsledku se látka na prodejní plochu rozptylovala ze 12 rozptylovačů v závislosti na 
vzdálenosti od prvotního místa rozptylu. Anemostaty byly umístěny cca 4 metry nad prodejní 
plochou. Plánek, znázorňující vnitřní prostory objektu, VZT rozvody a místa rozptylu při 
obou scénářích je uveden na obr. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 1: Plán obchodního centra s rozvody vzduchotechniky a místy rozptylu 

Zdroj: [1] 
 

2.  Vyhodnocení experimentálního měření 

Při porovnávání naměřených dat u obou experimentů byla potvrzena domněnka, že 
nebezpečnějším scénářem je rozptyl toxické látky z exteriéru, jelikož se amylacetát šíří po 
prodejním prostoru rychleji a rovnoměrněji kontaminuje prostor. Při rozptylu látky do VZT 
sací jednotky dochází ke skutečnosti, že rooftopy, které mají zajišťovat bezpečné 
mikroklimatické podmínky v objektu, paradoxně pomáhají útočníkům k celkové kontaminaci 
budovy. Pokud by útočníci použili k rozptylu VZT sací jednotku jako pouze jeden zdroj 
rozptylu, VZT systém by již další šíření látky (a to rovnoměrně v celém objektu) vyřešil za 
ně. Toto tvrzení dokládá obrázek 2, ze kterého lze porovnat rozšíření amylacetátu na prodejní 
ploše po 2 minutách od rozptylu u obou scénářů. Vzhledem k možnému zneužití 
experimentálních hodnot extrémistickými skupinami nejsou v obrázku 2 uvedeny hodnoty 
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koncentrací amylacetátu. Koncentrační stupnice je označena barevně od tmavě zelené barvy, 
která označuje nekontaminovanou oblast až po barvu fialovou, značící nejvyšší naměřenou 
koncentraci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 2: Rozšíření amylacetátu na prodejní ploše  

Zdroj: [1] 
Pozn. Po 2 minutách od rozptylu u experimentu 1 (vlevo) a experimentu 2 (vpravo). 

Při každém experimentu bylo použito 200 ml amylacetátu. Je možno vést diskuzi o tom, zda 
toto množství bylo dostatečné, jelikož teroristé by ve snaze zneschopnit maximální počet osob  
použili co možná nejvíce nebezpečné látky. Podobný pokus byl uskutečněn v posluchárně 
Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě také za reálných VZT podmínek [3], v 
tomto případě byl použit 1 litr amylacetátu, a naměřené koncentrace vystoupaly až k 
hodnotám přes 30 ppm. Pro účely zjištění směru šíření látky na prodejní ploše bylo rozptýlené 
množství dostatečné, naměřená data postačovala k ilustraci šíření látky v prostoru a v podstatě 
potvrdila počáteční úvahy o zásadní roli vzduchotechniky. Skutečnost, že VZT systém 
podstatně ovlivňuje šíření látky v prostoru, prokázaly také závěry z experimentu 
v posluchárně Vysoké školy báňské [3]. 
Šíření látky v prostoru neovlivňuje pouze VZT systém, ale také teplotní a vlhkostní 
podmínky. V případě, že mikroklimatické podmínky jsou stabilní a v rozmezí, daném 
Vyhláškou č.6/2003 Sb. [4], šíření látky v prostoru bude také v podstatě stabilní. Při vypnutí 
VZT v objektu dojde ke změně mikroklimatických podmínek. Se vzrůstající teplotou se bude 
šíření amylacetátu zrychlovat, se snižující se teplotou naopak zpomalovat. Se vzrůstající 
vlhkostí se bude šíření sarinu v objektu zpomalovat vzhledem k jeho možné hydrolýze a k 
prostupu molekul sarinu prostorem obchodního centra, takže vlhkost má opačný účinek na 
šíření sarinu v prostoru nežli teplota. Rychlejší šíření sarinu se dá proto předpokládat v letním 
období, kdy je teplota v objektu nastavena na 25 ºC (v zimě pouze na 18 ºC) a vlhkost 
prostředí je v létě nižší než v zimním období.  
Výsledky, které z experimentálních dat vyplývají, jsou platné pro jakoukoliv látku, která je 
svými fyzikálními vlastnostmi podobná amylacetátu, potažmo sarinu. Zobecnění jsou platná 
pro látky těžší než vzduch (tzn. šířící se při zemi), které způsobují smrt cestou inhalační 
intoxikace a které se uvolňují do prostoru ve formě aerosolu pomocí tlakového rozptylu.  
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3.  Zásady chování obyvatelstva nacházejícího se uvnitř obchodního centra 

Provedené experimenty objasnily směr a rychlost šíření toxické látky na prodejní ploše 
obchodního centra. Zásadním faktorem, který musí být dodržen při mimořádné události 
s únikem nebezpečné látky do vnitřních prostor objektu, je ochrana ohroženého obyvatelstva. 
Tomuto faktu musí být podřízeno vše ostatní, stěžejním úkolem je záchrana lidských životů. 
Základním zdrojem, ve kterém jsou popsány zásady chování obyvatelstva v případě havárie 
s únikem nebezpečných látek, jsou webové stránky Ministerstva vnitra [5], které platí pro 
situaci, kdy k úniku nebezpečné látky dojde mimo objekt a osoby se musí ukrýt v budově. 
Pokud toxická látka je rozptýlena ve vnitřních prostorách objektu, doporučená strategie 
ochrany osob bude upravena, jelikož se v tomto případě musí kalkulovat s rychlostí a směrem 
šíření látky v objektu vlivem vzduchotechniky. Základním cílem, ke kterému směřoval 
provedený výzkum od počáteční rešerše přes experimentální měření, až po komparaci 
zjištěných skutečností s odbornou literaturou bylo vytvoření zásad chování obyvatelstva 
nacházejícího se uvnitř veřejného objektu při mimořádné události. Tyto zásady jsou popsány 
ve dvou oddílech. První se týká přímo ohroženého obyvatelstva, kterému je zde doporučena 
strategie postupu při záchraně svého zdraví. Druhý oddíl je věnován managementu veřejného 
objektu, zde je popsána strategie postupu pro pracovníky veřejné budovy. V obou částech je 
vysvětlena strategie pro dvě různé možnosti úniku toxické látky, a to únik látky uvnitř objektu 
(v interiéru) a vně objektu (z exteriéru).  
 

4.  Doporučená strategie pro jednotlivce 

Hlavním a prvotním cílem zasažených jedinců je dostat se co nejrychleji na čerstvý vzduch, 
následně provést dekontaminaci a vyhledat lékařskou pomoc. Postup úniku 
z kontaminovaného prostoru bude záležet na skutečnosti, zda látka unikla v interiéru (uvnitř 
objektu), či v exteriéru (v okolí objektu). Šíření látky v interiéru bude podporováno 
klimatizačním systémem objektu, který látku rozptýlí do celé budovy během velice krátkého 
časového úseku, přibližně do pěti minut [6]. V exteriéru bude látka rozptylována prouděním 
vzduchu, rozptyl bude pomalejší, rozsah a směr unikající látky bude záviset na 
atmosférických podmínkách a zástavbě v dané lokalitě. Strategie činností je rozpracována 
v následujícím textu, pro zjednodušení a snadnější orientaci v problematice bylo vypracováno 
schéma činností při úniku toxické chemické látky vně/uvnitř veřejného objektu, které je 
znázorněno na obrázku 3, umístěném na konci dokumentu. 
Únik látky v exteriéru: pokud jsou osoby vně budovy, je nutno vyhledat co nejrychleji úkryt 
v nejbližší budově. Jestliže jsou osoby uvnitř budovy, musí zůstat uvnitř. Osoby ukryté 
v budově se přesunou do vyšších pater objektu do místnosti uvnitř budovy na odvrácené 
straně od kontaminované oblasti, uzavřou okna a dveře, místnost utěsní a zůstanou v ní, 
dokud není bezpečné místnost opustit. Klimatizace a další možné zdroje průniku vnějšího 
kontaminovaného vzduchu do objektu musí být uzavřeny. Kontaminovaný vzduch je 
zpravidla těžší než okolní atmosféra a k tomu, aby pronikl do interiéru na odvrácené straně 
objektu potřebuje určitý čas, po který jsou osoby v úkrytu chráněny. Za delší časový úsek se 
však může začít toxická látka v zabezpečené místnosti hromadit, proto je třeba neprodleně po 
uplynutí nebezpečí úkryt opustit. Správný okamžik pro opuštění úkrytu bude pravděpodobně 
určen na základě instrukcí záchranných týmů.   
Únik látky v interiéru: osoby přítomné v interiéru se chovají podle havarijního plánu 
konkrétního objektu. Prvotním krokem při očekávaném úniku látky v objektu je přesvědčit se, 
zda zdroj úniku toxické látky je opravdu uvnitř objektu. Toto je možno zjistit jednoduchým 
testem, kdy se osoby vizuálně přesvědčí, zda lidé pohybující se mimo objekt nemají zdravotní 
komplikace. Mohlo by se totiž stát, že toxická látka unikla v enormním množství v blízkém 
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okolí objektu a dovnitř budovy byla rozptýlena pouze její část. Pokud je zřejmé, že chemická 
látka je opravdu rozptýlena pouze v interiéru objektu, otevřou se neprodleně okna/dveře aby 
jedinci mohli dýchat čerstvý vzduch. V některých moderních budovách nelze okna otevřít, 
v takovém případě je nutno počítat s jinou možností přístupu k čerstvému vzduchu. Pokud 
není možno okna otevřít, bude nutno provést evakuaci osob před objekt, případně na střechu 
budovy. Přesun osob mimo budovu je vždy spolehlivější než ukrytí osob uvnitř objektu 
v relativně chráněné místnosti [6]. Klimatizace musí být ihned po zjištění přítomnosti toxické 
látky v objektu vypnuta, aby nedocházelo k rozptylování látky objektem. Poté, co budovu 
opustí poslední osoby, bude třeba klimatizační systém zapnout a objekt vyvětrat. Další 
možností, jak zvýšit bezpečnost pracovníků objektu, je obstarání ochranných respiračních 
pomůcek, při jejichž použití mohou být osoby relativně spolehlivě evakuovány do bezpečné 
zóny. Nákup těchto ochranných pomůcek je však relativně drahou záležitostí.  
Dekontaminace: po opuštění kontaminovaného prostoru je třeba, je-li to možné, urychleně 
provést okamžitou dekontaminaci osob: svléct kontaminovaný oděv, omýt/osprchovat se, 
sundat brýle/kontaktní čočky, aby bylo zamezeno další působení toxické látky na organismus. 
Exponovaný oděv je třeba uložit do plastových pytlů k zamezení sekundární kontaminace. 
Dekontaminace musí proběhnout dříve, než se osoba setká se zdravotnickým personálem 
nebo bude převezena do zdravotnického zařízení. Jedinou výjimkou, kdy je možno převést 
osobu do zdravotnického zařízení přímo bez provedení dekontaminace je situace, kdy se 
exponovaný jedinec nachází přímo v ohrožení života.  
Lékařská pomoc: bude provedena po dekontaminaci osob. Jelikož zdravotní následky možné 
intoxikace se mohou projevit až po několika dnech, na lékařskou pomoc musí vyčkat všechny 
osoby, které přišly do kontaktu s toxickou látkou. 
 

5.  Doporučená strategie pro management veřejného objektu 

Strategie reakce veřejného objektu je zaměřena na osoby, které v době úniku toxické látky 
pobývají uvnitř objektu, jelikož za ně je vedení objektu zodpovědné. Reakce managementu 
objektu bude rozdílná podle lokality, ve které dojde k úniku toxické látky. Základní zásadou 
je záchrana lidských životů, ke které musí vytvořená strategie směřovat. Prvotním opatřením 
je ujistit se, zda a kde došlo k úniku toxické látky. Tato skutečnost bude nejvíce patrna ze 
závažných zdravotních potíží zasažených osob, ke kterým budou patřit rozvíjející se příznaky 
akutní otravy, a to hlavně dráždění očí a horních cest dýchacích, zvýšená produkce slin a 
sekretů spojená s dýchacími potížemi, paralýza dýchacích svalů, pocení, třes, křeče, zrychlená 
činnost srdce, poruchy vidění apod. Při vysokém podezření na přítomnost toxické 
látky/shledání přítomnosti toxické látky bude v objektu vyhlášen stav chemického ohrožení a 
zaměstnanci objektu budou postupovat podle konkrétního havarijního plánu. Pokud havarijní 
plán není pro objekt zpracován, je třeba dodržovat následující zásady strategie managementu 
objektu.  
  
Všeobecný postup pro management objektu: základní zásadou pro přežití osob při úniku 
toxické látky je začít dýchat co nejdříve čistý vzduch. Tomuto pravidlu musí být podřízeny 
všechny dílčí kroky strategie managementu objektu.  
Dílčí kroky: 
- kontaktovat složky IZS 
- vyhlásit poplach, evakuaci osob pomocí interního rozhlasu 
- zjistit dobu, rozsah, místo a příčinu úniku kontaminantu do okolního prostředí 
- s ohledem na vlastní bezpečnost se pokusit omezit/zamezit šíření toxické látky např. pomocí 
sorbentu, písku atd. 
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- další postupy budou odvislé od skutečnosti, zda chemická látka unikla v interiéru či 
v exteriéru objektu.  
 
Únik látky v interiéru: osoby nacházející se uvnitř objektu musí být co nejrychleji 
evakuovány z budovy na čerstvý vzduch, zároveň musí být zamezeno šíření kontaminovaného 
vzduchu objektem. 
Dílčí kroky:  
- vypnout klimatizační systém v objektu (zamezit šíření látky objektem) 
- otevřít venkovní okna, dveře (umožnit přístup čerstvého vzduchu do objektu) 
- vyhlásit evakuaci a přemístit se na evakuační shromaždiště (směrem od místa úniku látky na 
střechu či před objekt, nepoužívat výtahy) 
- na evakuačním shromaždišti mít připravenou jednoduchou dekontaminaci (mycí a 
desinfekční prostředky, pytle na kontaminovaný oděv) 
- zaznamenat počet a iniciály osob, které byly evakuovány 
- pokud není možno provést evakuaci osob mimo objekt, je nutno provést ukrytí v budově (v 
místnosti na straně vzdálené od úniku v horním patře objektu, ve které je zdroj pitné vody a 
toaleta, místnost má okna a vnitřní dveře, které je možno utěsnit, utěsnění místnosti se 
provede těsnící páskou). V místnosti je třeba nezdržovat se příliš dlouho, pokud je možný 
přesun ven z objektu, je nutno neprodleně místnost opustit a přemístit se na vnější evakuační 
shromaždiště [6]. 
- vyčkat příjezdu jednotek IZS, nadále se řídit jejich pokyny. 
 
Únik látky v exteriéru: v tomto případě je velice pravděpodobné, že veřejný objekt se stane 
úkrytem a útočištěm pro osoby nacházející se v době úniku toxické látky v těsné blízkosti 
objektu. Množství osob uvnitř objektu posléze vzroste a dá se očekávat zvýšená panika 
přítomných osob. 
Dílčí kroky: 
- vypnout klimatizační systém (zamezit šíření látky objektem) 
- uzavřít okna, dveře (zamezit přístupu kontaminovaného vzduchu do budovy) 
- vyhlásit evakuaci, tzn. přesun a ukrytí v budově (směrem od místa úniku látky, nepoužívat 
výtahy) 
- ukrytí v budově provést v místnosti na straně vzdálené od úniku látky v horním patře 
objektu, ve které je zdroj pitné vody a toaleta, místnost má okna a vnitřní dveře, které je 
možno utěsnit, utěsnění místnosti se provede těsnící páskou (tzv. evakuační shromaždiště) 
- na evakuačním shromaždišti mít připravenou jednoduchou dekontaminaci (mycí a 
desinfekční prostředky, pytle na kontaminovaný oděv) 
- zaznamenat počet a iniciály osob, které byly do prostoru evakuovány 
- vyčkat příjezdu jednotek IZS, nadále se řídit jejich pokyny. 
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Obrázek č. 3: Schéma činností při úniku toxické látky vně/uvnitř veřejného objektu  

Zdroj: [1] 
 
Závěr 

Experimentální stanovení směru a rychlosti šíření rozptýlené látky odhalilo slabá místa v 
zabezpečení ochrany obyvatelstva v objektu, které je prioritně závislé na umístění 
vzduchotechnických prvků, reakci zaměstnanců a dalších aspektech. Vypracované zásady 
ochrany obyvatelstva vycházejí z všeobecně platných zásad ochrany obyvatelstva při 
mimořádné události s únikem nebezpečných látek [5], které byly specifikovány na šíření 
toxické látky ve veřejném objektu. Tyto zásady ochrany obyvatelstva byly porovnány se 
zahraniční odbornou literaturou a s výsledky experimentálních měření pracovníků Institutu 
ochrany obyvatelstva, provedených v různých typech veřejných objektů. Tento dokument byl 
zpracován na základě vyhodnocení experimentálních dat a konfrontace výsledků s odbornými 
literárními prameny. Zásady ochrany obyvatelstva byly zformovány pro dvě oblasti ochrany 
obyvatelstva. Prvním okruhem je individuální záchrana jedince, druhou oblastí jsou 
doporučení pro bezpečnostní management veřejného objektu.  
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Určení iniciačního zdroje v průběhu zjišťování příčiny vzniku požáru 
a výbuchu 

Determine the source of ignition during fire investigation 
 

Miroslava Nejtková 
 

Abstrakt 
Příspěvek se zabývá problematikou určení iniciačního zdroje. Na místě události je těžké určit 
příčinu vzniku požáru či výbuchu, neboť stopy jsou poškozeny účinky výbuchu, tepelným 
namáháním a zásahem jednotek požární ochrany. Pro určení příčiny vzniku požáru je nutné 
určit kriminalistické ohnisko, určit hořlavou látku, která začala jako první hořet, a určit 
iniciační zdroj. V příspěvku je uveden přehled iniciačních zdrojů dle ČSN EN 1127-1 ed. 2. 
V závěrečné části je uveden postup určení iniciačního zdroje ve vztahu k příčině vzniku 
požáru.  
 
Abstract 
The paper deals with the issue of determining the ignition source. It is difficult to determine 
the cause of the fire. The fire scene is damaged by effect of explosion, fire and intervention by 
fire units. It is necessary to define a point of origin / an area of origin, combustible material 
that began to burn first, and a source of ignition. The paper provides an overview of ignition 
sources by CSN EN 1127-1 ed.2.  The final section provides a procedure for determining the 
ignition source in relation to the cause of fire. 
 
Klíčová slova 
požár, výbuch, příčina vzniku požáru, iniciační zdroj 
 
Keywords 
fire, explosion, causes of fire, source of ignition 
 
Úvod 

Hasičský záchranný sbor („HZS“) kraje vykonává státní požární dozor podle § 26 odst. 2 
písm. b) a § 31 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [1]. 
Zjišťování příčin vzniku požárů je jednou z forem státního požárního dozoru, která se 
vykonává jak u právnických osob, podnikajících fyzických osob, u ministerstev a jiných 
státních orgánů, u obcí, tak u fyzických osob. Podrobnosti ke zjišťování příčin vzniku požárů 
stanoví § 50 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) [2]. Požárem se považuje každé 
nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na 
materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, 
zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy [2]. Za požár ve 
smyslu uvedené definice se také považují výbuchy směsi hořlavých plynů nebo par hořlavých 
kapalin či prachů s plynným oxidantem. Za požár se nepovažuje fyzikální výbuch, výbuch 
výbušin, pokud nedojde k následnému hoření po výbuchu [3]. 
V roce 2012 došlo celkem k 8 961 došetřovaným požárů a 11 531 požárů se základní 
evidencí. V 18- ti případech se jednalo o výbuchy, kdy byla usmrcena jedna osoba, zraněno 
21 osob a přímá škoda se vyšplhala na 9,961 mil. Kč [4]. Od roku 2005 dochází k mírnému 
nárůstu výbuchů (obr. č. 1). HZS České republiky rozděluje za účelem vedení statistického 
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sledování událostí výbuchy podle podstaty na výbuch plynů, hořlavých kapalin, prachů, 
výbušin a výbuchy tlakových lahví a kotlů (obr. č. 2).  
 

 
Obrázek č. 1: Počet výbuchů v letech 2005-2012  

Zdroj: vlastní zpracování 
 

 
Obrázek č. 2: Počet výbuchů dle druhu v letech 2005-2012 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

1. Postup pro zjištění příčiny vzniku požáru, resp. výbuchu 

Základním požadavkem, aby mohlo dojít k požáru, je přítomnost hořlavé látky, iniciačního 
zdroje a oxidačního prostředku (tzv. hořlavý trojúhelník – obr. č. 3), které musí být ve 
vzájemné kombinaci. Energie iniciačního zdroje musí být dostatečná natolik, aby byla 
schopna zapálit hořlavou látku v daném prostředí (volný/vázaný kyslík). V případě výbuchu, 
se tzv. hořlavý trojúhelník přeměňuje na výbušný pentagon, kde se objevuje i vliv daného 
prostředí (tvar nádoby) a disperze částic (obr. č. 4).  
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2. Iniciační zdroje  

Iniciační zdroj je obecně jakýkoliv zdroj s dostatečnou energií pro iniciaci konkrétní látky či 
směsi za daných podmínek. V případě hodnocení iniciačního zdroje se nesmí zapomínat na 
četnost výskytu zdroje iniciace. Zdroj iniciace se může vyskytovat trvale nebo často, zřídka či 
velmi zřídka. Taktéž je nutné zhodnotit výskyt iniciačního zdroje z pohledu provozu, zda se 
vyskytuje běžně při běžném provozu, či pouze při selháních či výjimečných selháních.  
Norma ČSN EN 1127-1 ed. 2 (38 9622) výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti 
výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika [6] uvádí základní rozdělení iniciačních 
zdrojů do několika skupin (tab. č. 1). 

 Tabulka č. 1: Možné zdroje vznícení  

Pol. Iniciační zdroj Nejčastější forma výskytu 
1 Horké povrchy Plochy topných těles – radiátory, sušárny, topné 

spirály, ale i třecí plochy (spojky, brzdy, ložiska) 
2 Plameny a horké plyny (včetně 

horkých částic) 
Svařování, řezání, ale i vzniklé jiskry 

3 Mechanicky vznikající jiskry Tření dvou těles o sebe – kamenů, kovových hmot, 
broušení, nárazy zkorodovaných  a lehkých kovů a 
jejich slitin 

4 Elektrická zařízení Elektrické jiskry a horké povrchy vzniklé přio 
zapínání a vypínání elektrických obvodů, při 
uvolněných spojích, zařízení na velmi nízké napětí 

5 Rozptylové elektrické proudy, 
katodová ochrana proti korozi 

Zpětné proudy v zařízeních pro výrobu energie, 
výsledek magnetické indukce, následek zkratu při 
poruchách el. zařízení 

6 Statická elektřina Vznik trsových výbojů u nabitých částí vyrobených 
z nevodivých materiálů  

7 Úder blesku Atmosférický výboj 
8 Radiofrekvenční 

elektromagnetické vlny od 
104Hz do 3x1011Hz 

Rozhlasové vysílače, průmyslové nebo lékařské 
vysokofrekvenční generátory určené např. k ohřevu, 
kalení, svařování, řezání 

9 Elektromagnetické vlny od 
3x1011 Hz do 3x1015 Hz 

Laserová zařízení, zdroje světla 

10 Ionizující záření Zejména u radioaktivních látek, Roentgenových 
trubic, vznik při chemické reakci, radiolýza vody 

11 Ultrazvuk  Ultrazvuková zařízení 
12 Adiabatická komprese a rázové 

vlny 
V potrubí kompresorů, v potrubích, přírubách, 
uzavřených ventilech při náhlém uvolnění 
vysokotlakých plynů 

13 Exotermická reakce včetně 
samovznícení prachů 

Samovznícení pyroforických látek se vzduchem, 
alkalických kovů s vodou, samovznícení hořlavých 
prachů, krmných směsí, organických biologických 
materiálů, organických peroxidů, polymerační reakce 

Zdroj: [6] 

Jiné rozdělení iniciačních můžeme najít v literatuře [7], kde iniciační zdroje jsou rozděleny do 
těchto skupin: 

• primární iniciační zdroje (sirky, zapalovače, hořáky, svíčky) 
• sekundární iniciační zdroje (horké povrchy, tření, záření, chemická reakce) 
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• zařízení (plynová, elektrická, olejová zařízení zejména určená k topení, ohřevu a 
vaření, kamna) 

• horké částice (odlétnuté jiskry z krbů, komínů, ohnišť, dlouhodobé tepelné namáhání, 
horké kovy, mechanické jiskry, vojenská munice) 

• kouření  
• samovznícení 
• další zdroje zapálení (blesk, osvětlení, nabíjecí baterie, činnost zvířat). 

Pro účely statistiky rozděluje HZS České republiky iniciátory do osmi skupin. Jedná se o tyto 
skupiny: elektrické iniciátory, jiskry a žhavé částice, povrchové a sálavé teplo, skupina 
svařování řezání, rozehřívání a lepení, dále samovznícení, otevřený oheň. Poslední skupinu 
tvoří nedošetřované či neobjasněné iniciátory. V případě výbuchů v letech 2006-2011 patřila 
elektrická jiskra k nejčastějším příčinám (17%), 12% případů neměl objasněný iniciátor, v 11 
% se jednalo o jiskru z topeniště, v 10 % o kahany a malé hořáky, v 10 % jiné iniciátory, 8% 
zápalky a zapalovače. Po 6 % byly zastoupeny iniciátory elektrostatický výboj, mechanická 
jiskra a povrchové teplo, s 5 % sálavé teplo a 4% výrobky pro průmyslové pyrotechnické 
využití. [4] 
 

3. Zhodnocení navržené verze – určení iniciačního zdroje 

Prvním krokem by mělo být zhodnocení výskytu možných iniciačních zdrojů. Nejrychlejší 
zhodnocení výskytu iniciačních zdrojů je možné provést pomocí jednoduché otázky „Byl 
přítomen tento iniciační zdroj?“ a odpovědí typu „ANO/NE“.  
Druhým krokem by mělo být zhodnocení kombinace možných iniciačních zdrojů a 
vyskytujících se hořlavých látek. Vyšetřovatel požárů by si měl pro určení iniciační zdroje 
položit základní otázky: 

1) Je iniciační zdroj schopen zapálit hořlavou látku? 
2) Byl tento iniciační zdroj dostatečně blízko hořlavé látky, aby jej byl schopen 

zapálit? 
3) Existuje nějaký důkaz iniciace? 
4) Existuje způsob rozšíření z první hořící látky na ostatní látky? [6] 

U hodnocení iniciačních zdrojů se nutné porovnávat podmínky, které byly v době vzniku 
události přítomny, tzn. pro konkrétní látku, její skupenství, množství, formu, ale i velikost 
části, vlhkost apod. Je nutné zohlednit taktéž vnější podmínky jako je teplota, tlak, proudění 
vzduchu apod. Iniciační zdroj schopný iniciovat hořlavou látku, pokud EIZ˃ MIE, TIZ˃ Tmin, 
τIZ ˃τmin. 
Pro toto zhodnocení se jeví vhodné vytvoření matice iniciačních zdrojů a hořlavých látek 
(paliva). V případě, že vyneseme do sloupců palivo a do řádků iniciační zdroje a zároveň 
odpovíme na předešlé čtyři otázky, vznikne nám přehled zdrojů, které můžeme vyloučit, které 
iniciační zdroje jsou možné a pro které musíme doplnit vstupní data. Příklad matice 
iniciačních zdrojů a hořlavých látek je uveden na obr. č. 6.  
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Obrázek č. 6: Příklad matice iniciačních zdrojů a hořlavých látek  

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Při ověřování navržené verze se zhodnocuje možný scénář šíření požáru pro konkrétní 
iniciační zdroj, hořlavou látku, oxidovadlo. Zhodnocují se předpokládané následky pro daný 
scénář požáru se zjištěnými skutečnosti na místě události. Jedná se zejména o zanalyzování a 
zhodnocení zdroje vznícení a následného vznícení dalších hořlavých látek. Dále se zhodnocují 
vzniklé ohniskové příznaky, vektorizace tepla a plamene ve vztahu k prostoru, směry šíření 
požáru, kde požár probíhal, rozmístění jednotlivých předmětů v daném prostoru, vnější 
podmínky (teplo, tlak, vlhkost apod.), vliv přítomnosti a proudění vzduchu. Mezi typické 
následky výbuchu patří účinky způsobené rázovou, tlakovou vlnou, plameny, odlétnutými 
fragmenty a seismické účinky. V případě výbuchu dále zhodnocujeme následky výbuchu - 
zranění osob, poškození budov a zařízení, vliv rázové/tlakové vlny, plamenného hoření a 
horkých plynů, tepelného záření, následky tlakové a seismické vlny, vliv odletů fragmentů 
apod. Pro komplexní posouzení účinků výbuchu je vhodné provést zakreslení do mapových 
podkladů nejen místa doletu fragmentů, ale i zakreslení výbuchových izokřivek. 
Následky výbuchu závisí zejména na chemických a fyzikálních vlastnostech látky, množství 
výbušné atmosféry, iniciačním zdroji (velikosti, umístění,…), prostorovém omezení (tvar 
nádoby, volné prostranství, geometrie okolních předmětů, dispozice v prostoru, větrání,…), 
ale i na vlastnostech konstrukcí objektu, zařízení (pevnost, odolnost proti tlaku a rázu, 
vybavení terciální protivýbuchovou ochranou). 
 

Závěr 

Při zjišťování příčiny vzniku požáru a výbuchu je nutné provést důkladný sběr vstupních dat a 
provést jejich zhodnocení. Je nezbytné samostatně zhodnotit nejen výskyt hořlavé látky, 
iniciačního zdroje, ale provést zhodnocení i v jejich vzájemné souvislosti. Jen tak je možné 
dojít ke správným výstupům. Místo po požáru či výbuchu je zpravidla velmi poškozeno, často 
se na místě události již iniciační zdroj nenachází, přesto je možné se pomocí stanovených 
postupů dopracovat až k první látce, která hořela, a jejímu iniciačnímu zdroji. Úkolem 
vyšetřovatelů požárů je taktéž zhodnocení chybějícího iniciačního zdroje na místě události. 
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Analýza dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek na křižovatce 
silnic číslo 7 a 13 

Analysis of traffic incidents with presence of hazardous substances on 
crossroads number 7 and 13 

 

Hana Patáková, Jan Procházka 
 

Abstrakt 
Dopravní nehody s nebezpečnými látkami vznikají i na krajských a místních komunikacích, 
které prochází obcemi, a proto otázky bezpečnosti při dopravních nehodách s nebezpečnými 
látkami jsou velmi důležité. Bezpečnost v integrálním smyslu představuje souhrn opatření a 
činností pro zajištění bezpečí a udržitelného rozvoje všech základních veřejných chráněných 
zájmů v území a v celém našem státě. Jedním z neuspokojivě řešených problémů je přeprava 
nebezpečných látek v České republice. Při přepravě nebezpečných látek dochází k dopravním 
nehodám s přítomností nebezpečných látek, které jsou doprovázeny explozemi, požáry, 
únikem nebezpečných látek do okolí či ke kombinaci dvou až tří uvedených jevů, což má 
dopady na chráněné zájmy v místě dopravní nehody a případně v důsledku vnitřních vazeb 
závažně poškozuje životní prostředí v širším okolí místa dopravní nehody. Předložený článek 
uvádí základní fakta o předmětných nehodách a první výsledky detailního šetření dopravních 
nehod s přítomností nebezpečných látek metodami rizikového inženýrství.  
 
Abstract 
Traffic accidents with hazardous materials presence also originate on regional and local roads 
that pass through towns and villages, and therefore, questions connected with safety at traffic 
accidents with presence of hazardous materials are very important.  A safety in an integral 
sense represents a summary of measures and activities for ensuring the security and 
sustainable development of all basic public interests protected in the territory and in the whole 
our state. One of the unsatisfactory solved problems it is a transport of hazardous substances 
in the Czech Republic. At transporting hazardous substances there are arisen transport 
accidents involving the hazardous substances which are accompanied by explosions, fires, 
leaks of hazardous substances into the environment or a combination of the two to three of 
phenomena which has an impact on the protected interests in a traffic accident site and 
possibly as a consequence of internal linkages they seriously damage the environment 
surrounding the accident site. The article presents the basic facts about the accidents and the 
first results of a detailed investigation of accidents involving the hazardous substances 
obtained by methods of risk engineering.   
 
Klíčová slova 
nebezpečné látky, pozemní komunikace, dopravní nehody, What - If analýza 
 
Keywords 
hazardous substances, ground roads, traffic incidents / accidents, What – If analysis 
 
Úvod 

Je skutečností, že k dopravním nehodám s přítomností nebezpečných látek dochází i na 
silnicích první třídy při místní přepravě. Nebezpečí pro lidi je vyšší, protože silnice první třídy 
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ve sledované oblasti prochází obcemi.  V práci sledujeme proto křižovatku silnic první třídy, 
která se nachází v bezprostřední blízkosti bytové zástavby města Chomutova.  
Bezpečnost v integrálním smyslu je komplexním nástrojem, kterým člověk zajišťuje úroveň 
bezpečí a udržitelný rozvoj všech základních veřejných chráněných zájmů v území a v celém 
našem státě. Jedním z neuspokojivě řešených problémů je přeprava nebezpečných látek v 
České republice. Při přepravě nebezpečných látek dochází k dopravním nehodám s 
přítomností nebezpečných látek, při kterých dochází k explozi, požáru, úniku nebezpečných 
látek do okolí či ke kombinaci dvou až tří uvedených jevů, což má dopady na chráněné zájmy 
v místě dopravní nehody a případně v důsledku vnitřních vazeb závažně poškozuje životní 
prostředí v širším okolí místa dopravní nehody, což dále ovlivňuje kvalitu života lidí. V práci 
se zabýváme přepravou nebezpečných látek v České republice. Článek uvádí základní fakta o 
nejzávažnějších nehodách s přítomností nebezpečné látky na silnicích první třídy a 
představuje první výsledky detailního šetření dopravních nehod s přítomností nebezpečných 
látek analýzou What-If (analýza toho, co se stane když). 
 

1. Chemický průmysl v ústeckém kraji 

Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov - Unipetrol RPA je předním českým producentem v oblasti 
rafinérských, petrochemických a agrochemických surovin, což se odráží i ve zkratce RPA: 
rafinérie, petrochemie, agrochemie. Společnost na trh dodává především motorová paliva, 
topné oleje, asfalty, zkapalněné ropné produkty, olejové hydrogenáty, ostatní rafinérské 
produkty, olefiny a aromáty, agrochemikálie, saze a sorbenty, polyolefiny (vysokohustotní 
polyetylén, polypropylén). Společnost je rozdělena na jednu výrobní jednotku a obchodní 
jednotky a to podle typů produktů. Výrobní jednotku tvoří Závod chemických výrob, Závod 
Služby, Technický úsek a Odbor údržby. Závod chemických výrob provozuje výrobní 
jednotky podle plánu a požadavků Jednotky Monomery a chemikálie a Jednotky Polyolefiny. 
Zahrnuje etylénovou jednotku, výrobu polypropylenu a polyetylenu, výrobnu vodíku, výrobu 
amoniaku a močoviny, výrobu sazí Chezacarb a výrobu a dodávky technických plynů pro celý 
areál. Závod Služby celý areál spravuje a zajišťuje logistiku plastů, močoviny a Chezacarbu. 
Jednotka energetické služby zásobuje celý areál energiemi a vodami a zajišťuje čištění 
odpadních vod. Jednotka rafinérie v souladu s vlastnickými právy Unipetrol plánuje a řídí 
přepracování ropy v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a to zejména podle potřeb navazujících výrob ve 
skupině Unipetrol. Zajišťuje nákup ropy pro rafinérské výroby ve skupině a velkoobchod s 
motorovými palivy a dalšími rafinérskými výrobky. Jednotka monomery a chemikálie 
podniká v oblasti petrochemických produktů, čpavku a močoviny. Plánuje a řídí výrobu 
navazující na zpracování ropy a dodává polotovary pro následný segment polyolefinů. Tato 
obchodní jednotka je klíčovým dodavatelem etylenu, propylenu, benzenu, čpavku a dalších 
chemických a petrochemických surovin pro ostatní chemické firmy v České republice a 
střední Evropě. Jednotka polyolefiny podniká v oblasti plastických hmot – polyolefinů. 
Plánuje výrobu polypropylénu a vysokohustotního polyetylénu a zajišťuje prodej hotových 
produktů (PP, HDPE). Ve spolupráci s výzkumnou a vývojovou základnou v Polymer 
Institutu Brno pak Jednotka Polyolefiny zajišťuje a podílí se i na modifikaci stávajících a 
vývoji nových polyolefinických produktů. 
Jednotka Polyolefiny je nejvýznamnějším dodavatelem polyolefinů na trhu ČR. Má ojedinělé 
postavení i v rámci celé Evropy, když výrobní kapacity představují v případě produktu HDPE 
pět procent celkové evropské výroby a u produktu PP pak dvě procenta evropské výroby. 
Díky tomu hraje tato obchodní jednotka významnou roli v oblasti střední Evropy [1]. 
Areál CHEMOPETROL, a.s. - Areál je rozsáhlým komplexem rafinérsko-petrochemických a 
energetických výrob, založených převážně na zahraničních licencích a technologiích. 
Výrobky jednotlivých provozovatelů zařízení v areálu i pomocné látky a suroviny dovážené 
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provozovatelům jsou většinou klasifikovány dle zákona č. 356/2003 Sb. jako chemické látky 
a chemické přípravky s nebezpečnými vlastnostmi [2].  
Provozovateli zařízení s obsahem nebezpečných látek v areálu jsou: CHEMOPETROL, a.s., 
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., KAUČUK, a.s., AIR PRODUCTS spol. s r.o., Eurosupport, 
Manufacturing Czechia, s.r.o., VEDAG – ČR s.r.o. a LINDE TECHNOPLYN a.s. Dále v 
areálu podniká UNIPETROL DOPRAVA, a.s., která zajišťuje přepravu nebezpečných látek 
po železnici buď mezi jednotlivými provozovateli v areálu nebo z/do areálu dle potřeb 
jednotlivých provozovatelů. Část produktů je přepravována zákazníkům mimo areál 
dálkovými potrubími (do Bőhlenu v SRN, Spolany Neratovice a Kaučuku Kralupy). 
Činnosti CHEMOPETROL, a.s. - výrobním programem závodu Petrochemie je zpracování 
ropných frakcí a LPG na hlavní produkty etylen a propylen, které jsou zčásti dále 
přepracovány na různě modifikované druhy základních plastů. Výrobní program závodu Agro 
je zaměřen na zpracování ropných zbytků na plynné produkty (vodík, oxid uhelnatý, oxid 
uhličitý), které jsou následně využívány jako suroviny pro další chemické výroby v areálu. 
Převládá výroba vodíku pro syntézu vodíku s dusíkem na amoniak a čpavkovou vodu. 
Amoniak je pak dále surovinou pro výrobu hnojiva - močoviny. Z propylenu a oxidu 
uhelnatého se vyrábějí oxoalkoholy. Odpadající oxid uhličitý je využíván firmou LINDE 
TECHNOPLYN a.s. k výrobě „suchého ledu“ a čistého oxidu uhličitého pro chlazení, 
potravinářství apod. Výroba technologické páry a elektřiny, pro většinu firem v areálu, je 
základním výrobním programem závodu Energetika. Závod dále zajišťuje zásobování areálu 
vodou a zemním plynem a zpracování odpadních vod (čištění) a odpadů.  
Činnosti ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. - rafinérie Litvínov se zabývá zpracováním ropy. 
Výrobním sortimentem jsou motorová paliva, topné oleje, zkapalněné uhlovodíkové plyny, 
asfalty a suroviny pro petrochemický průmysl. Výrobky jsou expedovány v automobilových 
nebo železničních cisternách. Část výroby motorových paliv se dodává přímo do sítě 
produktovodů provozovaných společností ČEPRO, a.s. Samotný technologický proces 
zpracování ropy i navazujících technologií je charakterizován jako činnosti s vysokým 
požárním nebezpečím daným vlastnostmi a množstvím zpracovávaných látek. 
Činnosti KAUČUK, a.s. - výrobna Etylbenzen II je zrealizovaný investiční záměr, který je 
situován v areálu CHEMOPETROL, a.s. Nachází se zde výrobní jednotku produkující 
etylbenzen katalytickou cestou z benzenu a etylenu s kapacitou 300 000 tun za rok 
Činnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. - ve dvou výrobních jednotkách je úpravou a kompresí 
vzduchu tento zkapalňován a z něho jsou destilací separovány kyslík, dusík a argon, které 
jsou pak jako základní výrobky buď v plynném, nebo kapalném stavu distribuovány 
potrubími, autocisternami nebo v bateriových vozech zákazníkům. Jednotlivé produkty jsou 
skladovány v areálu v zásobnících v kapalné formě. Dále firma odebírá z CHEMOPETROLu, 
a.s. plynný vodík, který komprimuje a předává zákazníkům v bateriových vozech.  
Činnosti UNIPETROL DOPRAVA, a.s. - hlavním předmětem činnosti je provozování dráhy 
a drážní dopravy. V rámci těchto činností zajišťuje společnost přepravu surovin a hotových 
výrobků pro jednotlivé výrobní subjekty po areálu CHEMOPETROL, a.s., vlečce 
UNIPETROL DOPRAVA, a.s. s jejich následným předáním veřejnému dopravci nebo jejich 
přepravu jízdami vlaků externí dopravy po tratích ČD. Dále zajišťuje dopravní cestu pro 
přepravu uhlí v areálu. 
 

2. Vybraná nehoda s přítomností nebezpečné látky 

Uniklý benzín z Unipetrolu, dne 24. 12. 2009 směs benzinů unikla z areálu litvínovské 
společnosti Unipetrol a následující den znečistila řeku Bílinu a dále pronikla v Ústí do Labe. 
Nehoda má za následek větší počet úhynu ryb. Na řece Bílině zasahovali hasiči a samotný 
únik vyšetřovali odborníci. Kvůli průniku ropných skvrn do Labe, kde už nešlo účinně 
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zasáhnout, odborníci informovali německou stranu. Nornými stěnami ani sorbentem se látku 
nepodařilo v korytu Bíliny zachytit. Technici odebrali vzorky a poslali je do laboratoří. Hasiči 
na řece postavili mezi Litvínovem a Ústím nad Labem-Trmicemi více než deset norných stěn. 
Situaci kontrolovala kromě pracovníků Povodí Ohře i policie, zástupci odboru životního 
prostředí a dalších orgánů. Firma Unipetrol RPA kvůli případu ustavila havarijní komisi. 
Česká inspekce životního prostředí ihned zahájila vyšetřování příčin úniku látky. Látka 
zapáchající po benzinu znečistila řeku Bílinu před Mostem 25. 12. 2009 odpoledne. Hasiči 
postavili nedaleko mosteckého vlakového nádraží několik norných stěn. Večer se ropná látka 
a pěna objevila na hladině Bíliny v Rudolicích a ve městě Bílině, kde byly instalovány další 
norné stěny. Při objasňování toho, odkud látka uniká, odborníci zjistili, že nevytéká z výpustí 
z biologických čistíren ani z jednotné kanalizace průmyslového areálu. Až v noci objevili, že 
unikla z provozů Petrochemie firmy Unipetrol RPA. Bílina patří k nejvíce znečištěným řekám 
v Česku. Úniky škodlivých látek do jejího koryta jsou poměrně časté, zdroj se většinou 
vypátrat nepodaří [3].  
Příklad ukazuje vysokou důležitost sledování dopravních nehod s přítomností nebezpečných 
látek na krajských a místních komunikacích. 
 

3. Data a metody použité k výzkumu 

Na základě dat od Policie ČR [4] byl vytvořen katalog dopravních nehod s přítomností 
nebezpečných látek pro Ústecký kraj pro léta 2007 – 2010. Na jeho základě bylo statistickými 
metodami sledováno četnostní rozdělení dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek 
v příslušném období a byla vybrána křižovatka silnic I. třídy číslo 7 a 13, který byl podroben 
detailnímu studiu dopadů dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek. 
Dopady dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek byly simulovány pomocí metody 
What, If  [5]. Analýza toho, co se stane, když je postup hledání možných dopadů vybraných 
pohrom nebo provozních situací. Technika „Co se stane když…“ je přístup spontánní diskuze 
a hledání nápadů, ve které skupina zkušených lidí dobře obeznámených s procesem klade 
otázky nebo vyslovuje úvahy o možných nežádoucích událostech. Není to vnitřně 
strukturovaná technika jako některé jiné (např. HAZOP a FMEA). Na místo toho po 
analytikovi požaduje, aby přizpůsobil základní koncept určitému účelu.  
Metoda What-If analýza existuje ve dvojí podobě reaktivní a preventivní. Reaktivní se 
realizuje v případě zjištění kritických podmínek v systému. Preventivní What-If analýza se 
zabývá kritickými podmínkami, které odhalila periodická predikce a navrhuje akce v různých 
časech. Je si třeba uvědomit, že pro aplikaci metod What-If pro potřeby řízení rizik nestačí 
vytvořit jen seznam odpovědí na otázky, ale je třeba analyzovat i citlivost na změny 
parametrů [5]. 
 

4. Výsledky šetření 

Statistickým zpracováním dat v předmětném katalogu byl vytvořen přehled nehodovosti 
s přítomností nebezpečných látek v Ústeckém kraji za období 2007 – 2010, obrázek 1. 
Křižovatka silnic I. třídy číslo 7 a 13, pro kterou byla provedena simulace dopadů dopravní 
nehody s přítomností nebezpečné látky, je znázorněna na obrázku 2 [6]. Obrázek 2 ukazuje, 
že jde o křižovatku, která se nachází na silnicích I. třídy č. 7 a 13 u města Chomutov, které se 
nachází v Ústeckém kraji. Po pravé straně ve směru na Karlovy Vary se nachází průmyslová 
zóna Nové Spořice a po levé straně proudí Přivaděč Ohře – Bílina, který se láme do pravého 
úhlu a pokračuje v těsné blízkosti kolem sledované křižovatky. V okolí celého uzlu se nachází 
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lesní porost. Úsek obklopují obce Černovice, Spořice a městská část Chomutova. Předmětný 
obrázek také ukazuje místa konkrétních dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek. 
V blízkosti sledované oblasti se nacházejí zdroje pitné vody obrázek 3. 

 
Obrázek č. 1: Přehled nehodovosti s přítomností nebezpečných látek v Ústeckém kraji za období 2007 – 
2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Obrázek č. 2: Přehled dopravních nehod na křižovatce silnic I. třídy číslo 7 a 13  

Zdroj: [6] 
Pozn. červená – místa dopravních nehod s následkem smrti, modrá – místa dopravních nehod se zraněním 
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Obrázek č. 3: Zdroje pitné vody v oblasti nehody, sledovaný úsek je označen hvězdičkou, zdroje podzemní 
vody šipkami a zdroje povrchové vody jsou zakroužkovány 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 1 obsahuje výsledky metody What - If analýzy na křižovatce silnic I. třídy č. 7 a 13 u 
města Chomutov. V tabulce rozlišujeme dva případy, a to dopady obyčejné dopravní nehody, 
které značíme DN; a další dopady, které způsobí dopravní nehoda s přítomností nebezpečné 
látky, které označujeme NL. Pro simulaci dopravní nehody s přítomností nebezpečné látky 
jsme vybrali technický benzín, který se velmi často převáží po místních komunikacích, 
protože se ve sledované oblasti vyrábí (odstavec 2). Jedná se o hořlavou kapalinu I. třídy 
nebezpečnosti. Vysoce hořlavý – páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. Vdechnutí 
do plic může způsobit zánět plic, který může mít fatální následky. Páry působí při vyšší 
koncentraci narkoticky. Místně odmašťuje a dráždí pokožku a dýchací cesty, způsobuje 
bolesti hlavy a žaludeční nevolnost. Dráždí sliznice a oči a je toxický vůči vodním 
živočichům [7]. Kontaminace vody vede tudíž k jejich úhynům. 
Dle bezpečnostní klasifikace příslušné k zákonu č. 356/2003 Sb. (přesněji vyhláška č. 231/ 
2004 Sb.) je látka označována F, Xn, N (vysoce hořlavý, zdraví škodlivý, nebezpečné pro 
životní prostředí), dále pak se k ní vztahují bezpečnostní věty, dle původní klasifikace a 
zmíněného zákonu vycházejícího z direktivy SEVESO se dříve používaly R a S věty. Nově 
dle příslušné direktivy Evropské unie REACH[9] se používají H a P věty. R – věty: R11 nově  
H225 - vysoce hořlavý, R51/53 nově H411 - toxický pro vodní organismy, R65 nově H304 – 
zdravý škodlivý, R67 nově H336 – vdechování par může způsobit ospalost a závratě a S- 
věty: S2 nově P102 – uchovávejte mimo dosah dětí, S7/9 nově P233/403 – uchovávejte obal 
těsně uzavřený, S16 nově P210 - uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení, S23 nově P260 – 
nevdechujte páry, S24/25 nově P262 – zamezte styku s kůží a očima, S33 nově P243 – 
proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny, S43 nově P378 – v případě 
požáru použijte hasicí pěnu, hasicí prášek nebo CO2, S51 nově P271 – použijte pouze v dobře 
větraných prostorách, S61 nově P273 – zabraňte uvolnění do životního prostředí, S62 nově 
P301+P331+P315 – při požití nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc. 
Tabulka 1. Výsledky What - If analýzy na křižovatce silnic I. třídy č. 7 a 13 u města 
Chomutov, DN – dopady běžné dopravní nehody, NL -  další dopady dopravní nehody 
s přítomností nebezpečné látky (technický benzín); dopady jsou uvedeny v časech 0, 3 a 12 
hodin a 3 dny, přičemž čas 0 označuje čas vzniku dopravní nehody; symbol *** označuje, že 
nedošlo k dalšímu novému dopadu. 
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Tabulka č. 1: Výsledky metody What - If analýzy 

Chráněný 
zájem  

Dopady 

Možné dopady 
na životy a 
zdraví lidí  

DN: 0h - riziko úmrtí či zranění účastníků dopravní nehody, 3h***, 
12h***, 3 dny ***. 
NL: 0h -  riziko těžkého popálení a výbuchu (vysoce hořlavé, páry tvoří se 
vzduchem výbušnou směs), páry při vyšší koncentraci působí narkoticky, 
dráždí pokožku, sliznice, oči a dýchací cesty, 3h – v oblasti nehody požár 
s vysokými teplotami, 12h – v případě úniku technického benzínu do 
kanalizace možné výbuchy v blízkém okolí (průmyslová zóna a čtvrť 
Nové Spořice), 3 dny ***. 
Riziko četných ztrát na životech v důsledku výbuchů v kanalizaci. 

Možné dopady 
na bezpečí lidí 

DN: 0h -  postupně nabíhající stres řidičů v koloně, 3h – narůstající stres 
řidičů, narušení klidu okolních obcí na objízdných trasách, 12h***, 3dny – 
nepříjemnosti omezení dopravy vlivem poškození komunikace. 
NL: 0h – stres až panika z požáru a výbuchu v oblasti nehody, 3h – stres a 
panika při evakuaci blízkých obcí (Černovice, Spořice) a městských částí 
Chomutova, 12h – obavy z následných výbuchů uniklého paliva, 
přetrvávající narušení klidu obcí a městských částí na objízdných trasách, 
3dny***. 

Možné dopady 
na majetek 

DN: 0h – poškození dopravní komunikace vlivem nehody (povrch 
vozovky, pilíře mostů) nebo přilehlých budov, 3h – možné narušení 
výroby v průmyslové zóně, 12h***, 3 dny ***. 
NL: 0h – poškození až zničení dopravní komunikace nebo přilehlých 
budov vlivem požáru a výbuchu, 3h – poškození až zničení budov 
v okolních obcích a městských částí v důsledku výbuchů uniklého 
technického benzínu v kanalizaci, následně pak ztráta zisku obchodů a 
průmyslové zóny v evakuovaných oblastech, 12h – přetrvávající ztráta 
zisků v evakuovaných oblastech, 3dny – v důsledku zničení sledované 
křižovatky vlivem výbuchu jsou přetíženy objízdné komunikace a 
zhoršená dopravní situace pro okolní podniky. 
Riziko velkých ztrát na majetku v důsledku výbuchů v kanalizaci. 

Možné dopady 
na životní 
prostředí 

DN: 0h – riziko kontaminace vody a půdy a uniklými pohonnými 
hmotami, 3h – riziko uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a 
půdách, zhoršení ovzduší v obcích na objízdných trasách, 12h***, 3 dny – 
oslabení ekosystému vlivem kontaminace. 
NL: 0h – riziko kontaminace vod (Přivaděč Ohře – Bílina) a půdy, 
kontaminace ovzduší dýmy a párami, poškození porostu vlivem požáru, 
3h - riziko uhynutí fauny a flóry v kontaminovaných vodách a půdách, 
přetrvávající devastující účinky požáru, 12h – poškození ovzduší na 
objízdných trasách, 3dny – oslabení vodních ekosystémů vlivem 
kontaminace, zničení porostových ekosystémů v důsledku požáru.  
Dlouhodobá kontaminace podzemních vod, včetně studní v okolních 
obcích (obrázek 3). 
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Možné dopady 
na 
infrastruktury a 
technologie 

DN: 0h – výpadek postiženého úseku silnic I. třídy č. 7 a 13, 3h - 
nefunkčnost postiženého úseku silnic, přetížení objízdných tras, 12h***, 3 
dny – poškození postiženého úseku vlivem dopravní nehody, poškození 
objízdných tras vlivem přetížení. 
NL: 0h – výpadek až zničení sledovaného úseku silnic I. třídy č. 7 a 13, 3h 
- nefunkčnost postiženého úseku silnic, možné zničení komunikací 
elektrické sítě a dalších infrastruktur a technologií vlivem výbuchů 
uniklého technického benzínu v kanalizaci, přetížení objízdných tras, 12h 
- nefunkčnost postižených úseků, přetížení objízdných tras, 3 dny – 
poškození postižených úseků vlivem dopravní nehody, požárů a výbuchů, 
poškození objízdných tras vlivem přetížení. 
Dlouhodobá ztráta pitné vody ze studní v okolních obcích kvůli 
nadměrné kontaminaci studní (obrázek 3). 
Vážné poškození kanalizace a dalších inženýrských sítí v důsledku 
výbuchů par technického benzínu. 

Selhání 
nouzových 
služeb (policie, 
hasiči, 
zdravotníci) 

DN: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h - snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h ***, 3 dny ***. 
NL: 0h – snížení dostupnosti složek IZS, 3h - snížení dostupnosti složek 
IZS, 12h – snížení dostupnosti složek IZS, 3 dny ***. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z obrázku 1 vyplývá, že nejvíce dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek na 
Chomutovsku je v letních a podzimních měsících (květen až listopad), což koresponduje 
s výsledky výzkumu v celé České republice [10,11]. Dále je vidět, že nejvyšším počtem 
dopravních nehod s přítomností nebezpečných látek se vyznačuje město Ústí nad Labem. 
Simulace dopadů dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek, uvedená v tabulce 1, 
ukazuje velmi významné škody na chráněných zájmech. Kromě ztrát na lidských životech a 
zdraví je třeba počítat s velkými ekonomickými ztrátami a s poškozením životního prostředí, 
které může být i dlouhodobé, když přítomná nebezpečná látka se dostane do podzemních 
prostor např. kanalizace. 
  

Závěr 

Ze statistického vyhodnocení nehod s přítomností nebezpečných látek v Ústeckém kraji 
rozepsaných do jednotlivých měsíců vyplývá, že nárůst nehod v letních měsících je menší než 
v případě dálnice D1[11]. Přeprava nebezpečných látek v regionu je spojena s velkým 
chemickým průmyslem, který na rozdíl od přepravy na velké vzdálenosti běží celý rok. 
Simulace na námi sledované křižovatce u Chomutova ukazuje možné následky proniknutí 
výparů technického benzínu do městské kanalizace, které vede k výbuchům, ztrátám na 
životech a poškození majetku. Rovněž následky požárů v oblasti nehody mají rozsáhlé 
dopady na blízké okolí. V České republice není přeprava nebezpečných látek regulována 
jednotnou legislativou; používá se mezinárodní smlouva ADR, která v oblasti pojmů není 
kompatibilní s českou legislativou (zákon č. 356/2003 Sb.). Bezpečnostní listy 
přepravovaných látek obsahují tzv. R a S věty, které společně s výstražnými symboly popisují 
nebezpečnost příslušné látky. V EU se však již používá jiná legislativa používající označení H 
– věty a P – věty, které v českých bezpečnostních listech nejsou popsány. 
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Jak a kdy používat jednotlivé koncepty řízení a vypořádání rizik 
How and when individual concepts of management and trade-off with risks 

may be used 
 

Dana Procházková 
  

Abstrakt 
Článek předkládá posouzení konceptů práce s riziky, které jsou používány v manažerských a 
inženýrských disciplínách s cílem zajistit bezpečí pro lidi prostřednictvím zajištění 
bezpečných budov, bezpečných území a bezpečných lidských komunit, zvažovaných jako 
systémy. Jednotlivé koncepty předmětných disciplín plní různé cíle, jsou založeny na různých 
předpokladech, mají různé nároky na znalosti, data, síly, zdroje a prostředky, a proto zahrnují 
různá opatření a činnosti při realizaci v praxi. Šetření, jehož výsledky jsou dále uvedeny, 
umožňuje rozdělit úkoly v praxi do skupin tak, že je zřejmé, kdy je nutné použít velmi 
pokročilé postupy a kdy jsou jednoduché postupy dostatečné. Zvláštní pozornost je věnována 
inženýrské oblasti a případům, v nichž je nutno uplatnit pokročilé postupy pro zajištění 
bezpečnosti jak systému systémů, tak i okolí systému systémů.  
 
Abstract 
The paper passes judgement of concepts of work with risks that are used in managerial 
engineering disciplines directed to ensure the security for humans through ensuring the safe of 
buildings, safe territories and safe human communities considered as systems. Individual 
concepts of these disciplines fulfil different goals, are based on various assumptions, have 
different demands on knowledge, data, forces, sources and means, and therefore, they involve 
different measures and activities for implementation in practice. The investigation, the results 
of which are furthermore presented, enables to split up tasks in practice into groups by the 
way that it is evident when it is necessary to use very advanced procedures and when simple 
ones are sufficient. The special attention is paid to engineering domain and to cases in which 
advanced procedures may be used for ensuring the safety of both, the system of systems and 
the system of systems´ vicinity. 
  
Klíčová slova 
řízení rizik; rizikové inženýrství; bezpečnostní inženýrství; inženýrství bezpečnosti; 
bezpečnost procesu; bezpečnost systému  
                                                 
Keywords 
risk management; risk engineering; security engineering; safety engineering; process safety; 
system safety 
 
Úvod  

Současným cílem lidí je žít v bezpečném prostoru. OSN [1] formulovala cíl lidské společnosti 
jako bezpečný lidský systému a EU [2] ho formulovala jako bezpečnou komunitu. Cílem 
obou konceptů je zajistit pro lidi existenci, bezpečí a potenciál pro rozvoj. Základní nástroje 
lidské společnosti pro dosažení uvedených cílů jsou řízení lidské společnosti a správné 
uplatňování znalostí a zkušeností při vyjednávání s riziky tak, že se respektuje veřejný zájem. 
V předmětném ohledu hrají velkou roli manažerské a inženýrské disciplíny, jejímž cílem je 
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1. Současný stav poznání 

Současný stav poznání v oblasti řešení problémů je podle poznatků shrnutých v pracích [4, 5], 
následující: každý zvažovaný objekt je systém, tj. vyznačuje se prvky, vazbami a toky; 
zranitelnosti systému jsou rovněž způsobeny vazbami a hlavně toky energií, informací, 
materiálů, financí atd. mezi prvky systému, které způsobují spřažení; zmíněná spřažení 
vytváří obvykle vnitřní závislosti, které jsou často příčinou selhání při výskytu extrémních 
(nadprojektových) pohrom, obrázek 2 [3-6]. Povaha vnitřních závislostí je fyzická, 
kybernetická, organizační a územní [5]. Recentní poznání ukazuje, že dnešní svět a jeho části 
jsou reprezentovány modelem označovaným jako systém systémů, který znázorňuje několik 
překrývajících se systémů, které jsou otevřené a plní určité funkce [3-5]. Jsou provázané 
vazbami i toky, což vytváří vzájemné závislosti a je příčinou specifických zranitelností [5]. 
 

Nadrojektová /
extrémní
pohroma

životy, zdraví a bezpečí lidí

majetek a veřejné blaho 

životní prostředí

infrastruktury
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vodní hospodářství

odpadové hospodářství

doprava

kybernetika a telekomunikace 

finance a banky

výrobní sektor a základní služby

veřejná správa

nouzové služby

jaderné

chemické

biotechnologie

OCHRANNÁ OPATŘENÍ

 
 
Obrázek č. 2: Dopady extrémní pohromy na lidský systém  

Zdroj: [3] 
Pozn. Antropogenní opatření a činnosti zajišťují ochranu aktiv jen pro pohromy s nižší velikosti než je 
projektová pohroma; pouze u určených jaderných zařízení se dělají opatření a činnosti proti vybraným 
nadprojektovým pohromám. 
  
Systém ve své podstatě znamená více než jen součet částí [4], a proto při poznávání jeho 
podstaty je důraz kladen na faktory: studium interakcí a propojení; nelineární myšlení; 
interakce; indukce; zpětné vazby; a experimenty nebo realistické simulace. Například zpětné 
vazby působí nelinearity v chování systému a způsobují, že chování systému je 
nepředvídatelné, a proto není možné používat běžné prognostické metody pro identifikaci 
možných budoucích stavů systému. 
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Složitost systémů, se kterými pracujeme v praxi, je rozdílná. Podle práce [6] se používají dále 
uvedené čtyři typy konfigurací celků v systémovém pojetí:  
• jednoduše organizované celky, 
• složené (kompozitní, integrované, sjednocené) celky, 
• složité (komplexní) celky, 
• a soubor překrývajících se celků.  

Chování jednoduše organizovaných celků je jasně dáno strukturou a vlastnostmi dílčích částí 
a je popsáno analytickými funkcemi. Složené celky jsou chápány jako soubor dílčích částí, 
které jsou uspořádány a propojeny určitým způsobem do jisté struktury tak, aby plnily určité 
funkce. Jejich chování je popsáno výsledky statistických funkcí, které se opírají o analytické 
funkce, jejichž parametry jsou proměnné v určitém intervalu, což odráží různé možné stavy / 
varianty chování celku. Složené (komplexní) celky mají mnoho komponent (často tvořených 
systémy), které na sebe vzájemně působí a jsou organizačně uspořádány do několika úrovní 
[6], což způsobuje, že pozorujeme: náhle vynořené rysy chování, které není možné získat na 
základě znalosti chování jednotlivých komponent (dílčích částí), tj. mluvíme o emergenčním / 
náhle vynořeném rysu systému; hierarchie; samo organizovanost; a různé struktury 
spřažených operací, a to všechno dohromady se jeví jako chaos, a proto při popisu jejich 
chování je nutno zvažovat náhodné a znalostní nejistoty (znalostní nejistota = neurčitost), tj. 
jejich chování lze popsal výsledky simulací, při kterých jsme vzali v úvahu existenci 
neurčitostí. Soubor několika překrývajících systémů (často komplexních systémů) je velmi 
složitý, je znázorněn modelem systém systémů (zkráceně SoS). Jeho chování lze popsat pouze 
tak, že aplikujeme multidimenzionální a inter-dimenzionální přístup, který je založen na 
simulaci variant pomocí multikriteriálních postupů.  
Jelikož řešení mnoha problémů v praxi znamená zvažovat složité systémy a SoS, je 
systémové myšlení základní princip výzkumu, jestliže se zabýváme bezpečností objektů. 
Systémové myšlení znamená: vidět celek i detaily současně; zaměřit se na dynamiku 
procesů; pozornost soustředit na vztahy, propojení a interakce; brát v úvahu role zpětných 
vazeb; zvažovat relativitu možných situací; a přemýšlet daleko dopředu [4, 5]. 
Při řízení a inženýrském řešení problémů komplexních systémů a systémů, systémů je pak 
nutné použít multikriteriální přístupy a v případě systémů systémů je také nutné zvážit 
průřezová rizika, která jsou příčinami emergenčních vnitřních závislostí, které vzniknou za 
určitých podmínek, a proto na jejich odhalení je soustředěna pozornost inženýrských disciplín 
již v oblasti navrhování systémů. Při řešení jejich problémů se používají nástroje, které jsou 
založené na teorii: chaosu; fuzzy množin; složitosti; a možností – odkazy jsou v [5, 6]. V 
případě řízení SoS musíme také respektovat základní požadavky, tj. koexistenci 
překrývajících se systémů [7]. Je si třeba uvědomit, že pro splnění lidských cílů je třeba 
zajistit koexistenci důležitých systémů, a to minimálně systémů sociálního, ekologického a 
technologického, které vytvářejí lidský systém. 
Podle současných standardů a norem riziko vyjadřuje pravděpodobnou velikost nežádoucích a 
nepřijatelných dopadů (ztrát, škod a újmy) pohrom o velikosti rovné normativnímu ohrožení 
na aktiva systému nebo podsystémů v daném časovém intervalu (obvykle 1 rok) a v daném 
místě, což znamená, že riziko je vždy místně specifické [4]. Typické vlastnosti rizika jsou 
náhodnost a neurčitost (znalostní nejistota). Pokud chceme řídit riziko, musíme ho 
identifikovat, analyzovat, vyhodnotit, a poté rozhodnout, co můžeme udělat, abychom riziko 
snížili, což závisí na našich možnostech, tj. na našich znalostech, disponibilním personálu, 
disponibilních technických prostředcích a disponibilních finančních zdrojích. K danému účelu 
požíváme mnoho různých metod, nástrojů a technik, i principy správné praxe (dobré 
inženýrské praxe). Základní aspekty jsou zahrnuty v následujících definicích základních 
pojmů. 
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Z dnešního pohledu OSN, EU a veřejného zájmu [1-3] je základem pro lidské bytí zachování 
existence, bezpečí a potenciálu pro rozvoj lidi. V předmětné souvislosti se v praxi používají 
dále uvedené definice: 
1. Bezpečí (security) je stav lidského systému, při kterém výskyt škody nebo ztráty na 

aktivech lidského systému (chráněných veřejných zájmech) má přijatelnou 
pravděpodobnost (tj. je téměř jisté, že škody a ztráty nevzniknou). To znamená, že je 
zajištěna určitá stabilita lidského systému v čase a prostoru, tj. udržitelný rozvoj, což 
znamená, že systém je zabezpečen, tj. je dobře chráněn proti vnitřním a vnějším 
pohromám všeho druhu. 

2. Bezpečnost (safety)je soubor antropogenních opatření a činnosti k zajištění zachování 
existence, bezpečí a rozvoje lidského systému a jeho aktiv. Jeho měřítkem je účinnost 
vhodných opatření a činností pro zajištění existence, bezpečí a rozvoje aktiv lidského 
systému. 

3. Zabezpečený systém (secured system) je systém, který je ochráněn vůči všem pohromám, 
jejichž zdroje jsou uvnitř i vně systému, a to včetně lidského faktoru. 

4. Bezpečný systém (safe system) je systém, který je ochráněn vůči všem pohromám, jejichž 
zdroje jsou uvnitř i vně systému a neohrožuje své okolí při svých normálních, 
abnormálních a kritických podmínkách. 

5. Zabezpečení systému (system security) znamená, že žádná pohroma se zdrojem uvnitř a 
vně systému neohrožuje systém a jeho aktiva. Od 80. let minulého století se v české praxi 
v daném případě mluví o tzv. systémové bezpečnosti. 

6. Bezpečnost systému (system safety) znamená, že systém, jeho aktiva a okolí systému 
nejsou ohroženy žádnou pohromou, tj. ani problémy uvnitř samotného systému při 
normálních, abnormálních a kritických podmínkách; je zajištěno bezpečí systému i 
bezpečí okolí systému. 

7. Zabezpečený lidský systém (secured / secure human system) představuje území s lidskou 
společností, které je dobře chráněno proti vnitřním a vnějším pohromám. 

8. Bezpečný lidský systém (safe human system) je reprezentován územím s lidskou 
společností, jehož aktiva (veřejné statky jsou: lidské životy, zdraví a bezpečí, majetek, 
veřejné blaho, životní prostředí, infrastruktury a technologie) mají zajištěnu existenci, jsou 
v bezpečí a mohou se rozvíjet. To znamená, že předmětný systém je chráněn proti 
vnitřním a vnějším pohromám všeho druhu, a samotný systém neohrožuje okolí při svých 
normálních, abnormálních a kritických podmínkách, protože dobrá symbióza každého 
systému s jeho okolím je nezbytná pro existenci systému. Podobně: bezpečná organizace 
je organizace, jejíž chráněná aktiva jsou v bezpečí a mohou se rozvíjet, a organizace 
neohrožuje své okolí při svých normálních, abnormálních a kritických podmínkách; 
bezpečný podnik je podnik, jehož chráněná aktiva jsou v bezpečí a mohou se rozvíjet, a 
podnik neohrožuje své okolí při svých normálních, abnormálních a kritických 
podmínkách; a bezpečné zařízeni je zařízení, jehož chráněná aktiva jsou v bezpečí a 
mohou se rozvíjet, a zařízení neohrožuje své okolí při svých normálních, abnormálních a 
kritických podmínkách. 

9. Řízení bezpečnosti lidského systému (human system safety management) je antropogenní 
řízení lidského systému v dynamicky proměnném světě, které je zaměřeno na bezpečnost 
lidského systému, jejímž výsledkem je zachování existence, bezpečí a rozvoje všech 
veřejných aktiv. 

10. Inženýrství (engineering) je soubor disciplín, které realizují úkoly, jež jsou stanovené 
v procesu řízení, do praxe. Jak bylo uvedeno výše, riziko je v inženýrské praxi vyjádřeno 
jako pravděpodobná výše ztrát, škod a újmy na chráněných aktivech, které jsou způsobeny 
pohromou s určitou velikostí (normativní ohrožení) a které jsou rozpočteny na určitou 
časovou jednotku (obvykle 1 rok) a na určitý objekt nebo určité místo. Rizikové 



103 
 

inženýrství (správně inženýrství rizika; risk engineering) se stalo fenoménem dvacátého 
století a na jeho základě byla v rozvinutých zemích vytvořena základna pro ochranu lidí a 
jejich rozvoj, která je docela odolná proti tradičním pohromám, zejména přírodním; 
chorobám lidí, zvířat a rostlin; technologickým selháním; a sociálním pohromám. Podle 
definice používané OSN, zajišťovnou Swiss Re, Světovou bankou a dalšími významnými 
institucemi je rizikové inženýrství chápáno jako systematické využívání inženýrských 
znalostí a zkušeností pro optimalizaci ochrany lidských životů, životního prostředí, 
majetku a hospodářských aktiv, tj. pro dosažení optimálního bezpečí a udržitelného 
rozvoje lidského systému, a jeho hlavním cílem je snížit všechny typy škod a ztrát 
prostřednictvím kvalifikovaného vyjednávání s rizikem. Je nezbytné si uvědomit, že 
rizikové inženýrství není statická disciplína, vyvíjí se v čase (obrázek 1) a je problémem u 
řady dnešních specialistů, hlavně výpočtářů, že neodlišují různé koncepty a v některých 
případech je tato jejich neznalost příčinou nesprávných řešení (např. tehdy, když použijí 
standardy a normy pro zabezpečený systém a správné řešení problému vyžaduje standardy 
a normy pro bezpečný systém, protože selhání systému má velký potenciál poškodit aktiva 
v okolí systému).  

Často používaná charakteristika inženýrských disciplín, které pracují s riziky je následující: 
• jedná se mnoha oborové a průřezové obory, které používají jak obecné, tak specifické 

metody, nástroje a techniky. Specifické metody, nástroje a techniky jsou buď 
jednoduché, nebo komplexní. Komplexní pak představují uspořádané použití několika 
obecných či jednoduchých metod, nástrojů a technik, 

• používají se metody, nástroje a techniky logické, výpočetní, experimentální, 
technické, finanční, manažerské a rozhodovací, protože nedílnou součástí disciplín je 
rozhodování o technických problémech, nákladech a časovém plánování, 

• současné úlohy, které souvisí s řízením a vypořádáním rizik pro potřeby zajištění 
bezpečného lidského systému, vyžadují pro netriviální řešení problémů používat 
vícekriteriální metody, nástroje a techniky, ve kterých musíme respektovat, že aktiva i 
zdroje rizik mají rozdílnou podstatu, která je zdrojem nesouměřitelnosti kritérií a je 
důvodem pro aplikaci jen vícekriteriálních metod, nástrojů a technik, které jsou 
vhodné. To znamená, že při výběru metod, nástrojů a technik je třeba respektovat: 
kvalitu dat, strukturu problému, který řešíme i požadavky na kvalitu výsledku; a 
speciálně prověřovat jak kvalitu dat (správnost, úplnost, vypovídací schopnost k 
danému problému), tak při použití expertů jejich kvalifikovanost (IAEA, OECD, 
USA, WB aj. mají přísná kritéria na posuzování kvalifikace experta) [6].  

Speciální nároky na metody, nástroje a techniky inženýrských disciplín jsou dané dále 
uvedenými skutečnostmi: 

• při řešení problémů je třeba zvažovat, že: všechny procesy probíhají dynamicky, a 
proto se musí používat speciální aparát, kterým je soubor procedur tvořený 
výzkumnými postupy pro optimální řízení rizik; a pohrom je mnoho, působí na 
různorodá aktiva rozmanitě, a proto důležitou roli hraje zranitelnost jak aktiv, tak i 
jejich vzájemných propojení, 

• na základě ocenění kvality disponibilních datových souborů, především jejich nejistot 
a neurčitostí, je třeba při řešení úkolů praxe:  

* použít přístup deterministický, stochastický nebo heuristický v závislosti na cíli řešení, 
* integrovaným způsobem aplikovat kvalitativní a kvantitativní přístupy k riziku a 

bezpečnosti systémů, které se v obecné rovině sestávají z dále uvedených kroků: 
definice systému a prostředí; identifikace možných nebezpečí; stanovení ohrožení při 
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extrémních jevech; vyhodnocení rizik; návrh korekčních a nápravných akcí podle 
kritérií bezpečnosti s cílem zajistit přijatelné bezpečí; a verifikace přijatelnosti rizika.  

Dále je třeba strukturalizovat metody podle kvality dat a podle cíle řízení rizik, protože z 
hlediska praxe je třeba oddělit úlohy pro:  
• identifikaci rizika, 
• analýzu rizika, 
• stanovení hodnoty rizika, ve kterém jde o: 

* „přesný“ údaj pro potřeby strategického rozhodování, 
* hodnotu rizika pro potřeby kontroly stavu systému, 
* okamžité zvládnutí rizika konkrétního procesu v čase a prostoru (operativní 

rozhodování), při kterém lze použít míru (někdy postačí i verbální).  

Poté je třeba metody, nástroje a techniky rozdělit s ohledem na počet chráněných aktiv a v 
případě dvou a více aktiv odlišit, zda budeme sledovat riziko integrované nebo integrální a 
které jevy v daném místě budeme považovat za zdroje rizik. Správně je třeba aplikovat přístup 
„All Hazard Approach“ [9]. Je skutečností, že u všech metod, které používáme v praxi, 
musíme rozlišovat dva faktory: určitá integrace metody do matematického aparátu; a realitu, 
jak určitou metodu lze použít při řízení a vypořádání rizik na základě práce s rizikem ve 
zvolené koncepci řešení problému.  
Klíčové koncepty současného inženýrství zaměřeného na bezpečnost jsou: 
• přístupy jsou založené na riziku, tj. intenzita práce a dokumentace je přiměřená úrovni 

rizika, 
• odborný přístup je založen na realitě, že se zvažují pouze kritické atributy kvality a 

kritické parametry procesu, 
• řešení problému se orientuje na kritické položky, tj. sledují a řídí se kritické aspekty 

technických systémů zajišťujících konzistenci operací systému, 
• prověřené parametry kvality se objevují již v návrhu projektu, 
• důraz je kladen na kvalitní inženýrské postupy, tj. je nutno prokazovat správnost 

vybraných postupů v daných podmínkách, 
• zacílení na zvyšování bezpečnosti, tj. trvalé zlepšování procesů s využitím analýzy 

kořenových příčin poruch a selhání.  
Pro respektování uvedených položek musí být použity reprezentativní datové soubory a pouze 
ověřené metody, které poskytují výstupy s určitou vypovídací schopností.  
Vzhledem k existenci mnoha faktorů, zejména lidského faktoru, které ovlivňují řešení 
problémů v reálných podmínkách a skutečnosti, že uvedené faktory nejsou pouze náhodné, 
ale také znalostní (neurčitosti), jsou opatření, činnosti a postupy označené jako dobrá 
inženýrská praxe typické pro inženýrské obory. Modus operandi (osvědčené) postupy v 
jednotlivých oblastech na základě zkušeností zajišťují dobrý výsledek ve velké většině 
případů. Uvedený postup se používá v případech, ve kterých nebyl schválen jednotný postup 
(tj. nejsou normy nebo standardy); často se používá při měření v laboratořích, jednání s lidmi 
atd. Dobrá inženýrská praxe (dobrý inženýrský postup) se pak definuje jako soubor 
inženýrských metod a standardů, které se používají během životního cyklu technického 
systému s cílem dosáhnout vhodné a nákladově efektivní řešení. Je podporována vhodnou 
dokumentací (konceptuální dokumentace, diagramy, manuály, zprávy z testování apod.). 
V daném kontextu je inženýrská odbornost chápaná jako výraz schopnosti při řešení 
problému: aplikovat znalosti matematiky, vědy a inženýrství; navrhnout a realizovat 
experimenty; analyzovat a interpretovat data; navrhnout komponenty nebo celý systém podle 
požadavků a v rámci realistických omezení identifikovat, formulovat a řešit inženýrské 
problémy; efektivně komunikovat; chápat dopady inženýrských řešení v širším kontextu; 
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využívat nejmodernější nástroje a metody v inženýrské praxi; dodržovat profesionální a 
profesní odpovědnosti a etiky; a vést interdisciplinární tým. Většina z uvedených požadavků 
je zacílena na korekci negativního projevu lidského faktoru.  
 

2. Materiály a metody pro posuzování kritičnosti sledovaných konceptů 

Používané koncepty řízení rizik i inženýrských způsobů vypořádání rizik, používané v praxi 
jsou zmíněny výše (obrázek 1). Jelikož našim cílem je hodnocení a každé hodnocení závisí 
významně na cílech a kritériích hodnocení [4], zdůrazňujeme, že dále provedené hodnocení je 
zaměřené na posouzení schopnosti sledovaných konceptů řízení rizik a inženýrských postupů 
vypořádání rizik naplnit cíle lidí, kterými je existence, bezpečí a rozvoj lidí, tj. jde o ochranu 
lidí v nejširším kontextu. Autorka si dovoluje poznamenat, že při jiných cílech hodnocení se 
z metodického hlediska musí použít jiná kritéria a jiné prahové hodnoty, což pochopitelně 
zpravidla ovlivňuje výsledky. 
Předložené hodnocení se provádí v lidském systému, který se skládá z nesouměřitelných aktiv 
a je systémem systémů. Proto účinnost a kritičnost sledovaných konceptů je možno posoudit 
pouze pomocí multikriteriálního přístupu [4, 6]. Kritičnost lidského systému a jeho aktiv 
závisí na zranitelnosti, pružné odolnosti a na důležitosti pro existenci, bezpečí a rozvoj 
lidského systému a jeho aktiv. Je daná úrovní integrálního rizika, přičemž velkou roli hrají 
průřezová rizika [5].  
V analogii s postupy používanými při posuzování bezpečnosti a ochrany kritické 
infrastruktury [10], ve kterých hodnocení je zacílené na bezpečnost a ochranu lidského 
systému, použijeme míru kritičnosti jednotlivých koncepcí jak řízení rizik, tak inženýrských 
způsobů vypořádání rizika, a pro její určení použijeme následující faktory:  
 1 - míra schopnosti ochrany lidských životů, zdraví a bezpečí uvnitř systému, 
 2 - míra schopnosti ochrany lidských životů, zdraví a bezpečí vně systému, 
 3 - míra schopnosti ochrany majetku uvnitř systému, 
 4 - míra schopnosti ochrany majetku vně systému, 
 5 - míra schopnosti ochrany veřejného blaha uvnitř systému, 
 6 - míra schopnosti ochrany veřejného blaha vně systému, 
 7 - míra schopnosti ochrany životního prostředí uvnitř systému, 
 8 - míra schopnosti ochrany životního prostředí vně systému, 
 9 - míra schopnosti ochrany životně důležitých infrastruktur a technologií uvnitř systému, 
10 - míra schopnosti ochrany životně důležitých infrastruktur a technologií vně systému, 
11 - míra schopnosti ochrany lidských životů a zdraví před dopady pohrom způsobených  
       vnitřními závislostmi, 
12 - míra schopnosti ochrany životního prostředí před dopady pohrom způsobených vnitřními  
       závislostmi, 
13 - míra schopnosti ochrany lidské společnosti před dopady pohrom způsobených vnitřními  
       závislostmi, 
14 - míra schopnosti ochrany životně důležitých infrastruktur a technologií před dopady  
       pohrom způsobených vnitřními závislostmi. 

Údaje pro hodnocení byly získány od šesti expertů, vybraných podle kritérií používaných v 
EU [6] z oblastí:  
• ochrana obyvatelstva, 
• ochrana území, 
• ochrana životního prostředí, 
• veřejná správa zaměřená na ochranu obyvatelstva, 
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• ochrana technologických systémů, 
• Integrovaného záchranného systému.  
Odborníci hodnotili 14 faktorů, uvedených výše, podle svých znalostí a zkušeností, dle 
následující stupnice, která je analogická ke stupnici, kterou pro hodnocení rizik používají 
ČSN normy [6]: 
0 bodu - faktor zajišťuje extrémně vysokou schopnost ochrany (očekávané škody jsou  
               nižší než 5 %, aplikace konceptu znamená nevýznamné riziko pro aktiva, tj.  
               zanedbatelnou kritičnost konceptu), 
1 bod -  faktor zajišťuje velmi vysokou schopnost ochrany (očekávané škody jsou v   
               intervalu 5-25 %, aplikace konceptu znamená nízké riziko pro aktiva, tj. nízkou   
               kritičnost konceptu), 
2 body - faktor zajišťuje vysokou schopnost ochrany (očekávané škody jsou v intervalu  
               25-45 %, aplikace konceptu znamená střední riziko pro aktiva, tj. střední  
               kritičnost konceptu), 
3 body - faktor zajišťuje střední schopnost ochrany (očekávané škody jsou v intervalu  
               45-70 %, aplikace konceptu znamená vysoké riziko pro aktiva, tj. vysokou  
               kritičnost konceptu), 
4 body - faktor zajišťuje nízkou schopnost ochrany (očekávané škody jsou v intervalu  
              70-95 %, aplikace konceptu znamená velmi vysoké riziko pro aktiva, tj. velmi  
               vysokou kritičnost konceptu), 
5 bodů - faktor zajišťuje zanedbatelnou schopnost ochrany (očekávané škody jsou vyšší  

      než 95 %, aplikace konceptu znamená extrémně vysoké riziko pro aktiva, tj.  
      extrémně vysokou kritičnost konceptu). 

Výsledná hodnota pro každý faktor je určena jako medián z údajů získaných od expertů. 
Výsledná míra kritičnosti, tj. schopnosti ochrany pro všechny faktory s předpokladem, že 
všechny faktory mají stejnou váhu, může nabýt hodnot 0 až 70. Jestliže opět použijeme 
přístup používaný v ČSN normách, tak získáme hodnoty, které jsou uvedené v tabulce 1. 

Tabulka č. 1: Rozsah hodnot pro určení míry kritičnosti konceptů používaných pro řízení rizik a pro 
inženýrské způsoby vypořádání rizik  

 Míra kritičnosti koncepce Hodnoty v % Počet bodů pro faktor 
Extrémně vysoká Více než 95 % Více než 66.5 
Velmi vysoká 70 - 95 % 49 – 66.5 
Vysoká 45 - 70 % 31.5 – 49 
Střední 25 – 45 % 17.5-31.5 
Nízká 5 – 25 % 3.5 – 17.5 
Zanedbatelná Méně než 5 %  Méně než 3.5 

 Zdroj: vlastní zpracování 
  

3. Výsledky 

 Strategie řízení lidského systému pro zajištění existence, bezpečí a udržitelného rozvoje lidí 
je určena způsobem vyjednávání s riziky. Obvykle se v praxi [4] používá dále uvedený 
přístup: část rizika se sníží preventivními opatřeními, tj. odvrátí se realizace jistých dopadů 
předem; část rizika se zmírní tím, že se připraví jistá opatření a činnosti (výstražné systémy a 
další opatření nouzového a krizového řízení), tj. sníží se nebo se odvrátí nepřijatelné dopady 
při realizaci rizika na chráněná aktiva; část rizika se pojistí, aby byly peníze na obnovu; část 
rizika se při realizaci zajistí opatřeními a činnostmi odezvy a obnovy, tj. jsou připraveny 
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prostředky, sily a prostředky pro reakci a obnovu; a zbytková část rizika, která je buď 
neřiditelná, nebo příliš nákladná na zvládnutí anebo málo častá se u starších konceptů 
ponechává bez lidské pozornosti, a u pokročilejších konceptů se připravuje pohotovostní 
(contingency) plán a plán kontinuity. Vyjednávání s rizikem je doplněno rozložením úkolů 
mezi všechny zúčastněné strany. 
Proces řízení bezpečnosti systému je znázorněn na obrázku 5. Systém řízení bezpečnosti je 
uveden na obrázku 6; zpětné vazby, které jsou označeny na obrázku, jsou používány tehdy, 
když úroveň bezpečnosti není na požadované úrovni [6].   

 
Obrázek č. 5: Proces řízení bezpečnosti systému. 

 Zdroj: vlastní zpracování 
 
Je nezbytné uvést, že řízení rizik není dosud jednotně chápáno [4]. V našem výzkumu 
považujeme jeho interpretaci uvedenou na obrázku 4, která je v souladu s definicí, kterou 
používá FERMA (Federation of European Risk Management Associations), EMA 
(Emergency Management Office of Australia), vláda UK, vláda a kongres USA 
(Congressional Commission on Risk Assessment and Risk Management), OECD, MAAE atd. 
Koncepty řízení a inženýrského vypořádání rizik, jejich charakteristiky a popisy jejich 
výstupů jsou uvedeny v tabulce 2, která je zhotovena podle výsledků kritické analýzy 
publikací [7, 11-30] a dalších, které jsou v [4-6].  

Monitoring vnitřních a vnějších procesů a jevů

Posouzení dopadů procesů a jevů a
stanovení optimálních opatření a činností

zaměřených na bezpečí systému a jeho okolí

Rozdělení úkolů zúčastněným

Průběžné hodnocení a 
vypořádávání integrálního rizika  

a závažných dílčích rizik, a 
koordinace procesů organizačních, 

provozních, kontrolních, 
dokumentačních a komunikačních

Bezpečí systému a jeho okolí

Program na zvyšování bezpečnosti

1 2 3 i n
……….. ………..

 

Obrázek č. 6: Systém řízení bezpečnosti; čísla označují vnitřní a vnější procesy, které mají vliv bezpečnost 
systému a čáry (tečkovaná, čerchovaná, čárkovaná a plná) označují zpětné vazby.  

  Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka č. 2: Koncepty řízení a inženýrského vypořádání rizik, jejich charakteristiky a popisy jejich 
výstupů 

 Koncept řízení a 
inženýrského 
vypořádání rizik  

Charakteristika konceptu Popis výstupů aplikace konceptu 

Klasický koncept  Objekt chápaný jako systém (podnik, 
území, organizační jednotka) je 
uzavřený systém. Zdroje rizik jsou 
technologické jevy (pohromy, nehody, 
havárie) uvnitř objektu. 
Vznik v 30. letech minulého století. 

Cílem je snížení technologických rizik v 
systému na určitou úroveň. Inženýrská praxe 
má postupy dané standardy a normami. 
Riziko se stanovuje až po návrhu systému, a 
proto není možné snížit rizika spojená s 
nevhodným řešením pro dané místo a 
systém.  
Snížení rizik spojených s nevhodným 
řešením pro dané místo a systém lze provést 
pouze organizačními opatřeními, jejichž 
účinnost je nižší než účinnost technických 
opatření [3]. 

Klasický koncept 
zvažující lidský 
faktor 

Objekt chápaný jako systém (podnik, 
území, organizační jednotka) je 
uzavřený systém. Zdroje rizik jsou 
technologické jevy (pohromy, nehody, 
havárie) uvnitř objektu a lidský faktor. 
Vznik na konci 70. let minulého 
století. 
 

Cílem je snížení technologických rizik a 
rizik spojených s lidským faktorem v 
systému na určitou úroveň. Inženýrská praxe 
má postupy dané standardy a normami, které 
zvažují i lidský faktor. 
Riziko se stanovuje až po návrhu systému, a 
proto není možné snížit rizika spojená s 
nevhodným řešením pro dané místo a 
systém.  
Snížení rizik spojených s nevhodným 
řešením pro dané místo a systém lze provést 
pouze organizačními opatřeními, jejichž 
účinnost je nižší než účinnost technických 
opatření [3]. 

Koncept zajišťující 
zabezpečený 
systém 

Objekt chápaný jako systém (podnik, 
území, organizační jednotka) je 
otevřený systém. Zdroje rizik jsou 
pohromy, tj. jevy uvnitř i vně objektu a 
lidský faktor. Do zdrojů rizik patří i 
špatná rozhodnutí při řízení nebo 
vypořádání rizik; tj. příčiny tzv. 
organizačních havárií [4]. 
Vznik v první polovině 80. let 
minulého století.  

Cílem je snížení rizik, která představují 
pohromy všeho druhu, tj. jevy uvnitř i vně 
objektu a lidský faktor, který se projevuje 
při konkrétních činnostech i rozhodování, na 
určitou úroveň. Inženýrská praxe má 
postupy dané standardy a normami, které 
zvažují i lidský faktor. 
Dopady objektu na okolí nejsou zvažovány, 
tj. nejsou prováděna specifická technická 
opatření v projektu a provozu.  
Nepřijatelné dopady na okolí lze pouze 
zmírnit zvláštními nouzovými plány (např. 
havarijními a povodňovými plány) [3], tj. 
organizačními opatřeními a činnostmi, když 
je stát vynutí legislativou a kontrolní 
činností. 

Koncept zajišťující 
bezpečný systém  
 

Objekt chápaný jako systém (podnik, 
území, organizační jednotka) je 
otevřený systém. Zdroje rizik jsou 
pohromy, tj. jevy uvnitř i vně objektu, 
vnitřní závislosti a lidský faktor. Do 
zdrojů rizik patří i špatná rozhodnutí 
při řízení nebo vypořádání rizik; tj. 
příčiny tzv. organizačních havárií a u 
objektů zvláštní důležitosti (např. 
jaderné elektrárny, jaderný průmysl) se 
vyžaduje aplikace principu předběžné 

Cílem je zajistit bezpečí systému i bezpečí 
okolí systému při normálních, abnormálních 
a kritických podmínkách systému. 
Uplatněním principu předběžné opatrnosti se 
vyjednává i s málo častými riziky, která 
mohou mít vysoce nepřijatelné dopady na 
sledovaná aktiva. Právně je uplatnění 
předmětného principu vyžadované u 
specifických jaderných a chemických 
objektů. 
U složitých (komplexních) je výsledkem je 
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opatrnosti [4]. 
Vznik v druhé polovině 80. let 
minulého století. 
Pokročilé inženýrství zaměřené na 
bezpečnost používá při stanovení 
rizika následující principy:  

- riziko se v daném objektu stanovuje 
během celého životního cyklu, tj. 
při umísťování, navrhování, 
projektování, výstavbě, provozu, 
odstavení a vyřazení z provozu a 
nakonec též při uvedení území do 
původního stavu,  

- stanovení rizika se zaměřuje též na 
požadavky uživatelů a na úroveň 
poskytovaných služeb, 

- riziko se stanovuje podle kritičnosti 
dopadů na procesy, poskytované 
služby a na aktiva, která jsou určena 
veřejným zájmem, 

- nepřijatelná rizika se zmírňují 
nástroji pro řízení rizik a pro 
inženýrské vypořádání rizik, tj. 
technickými a organizačními 
návrhy, standardizací pracovních 
postupů nebo automatizovanou 
kontrolou [5].  

Pro přípravu správných podkladů je 
nutné propojit analytické metody 
s expertními hodnoceními, kterými 
odstraníme neurčitosti (znalostní 
nejistoty) v datech. 

optimální řešení pro vyjednávání s riziky od 
pohrom všeho druhu, tj. jevů uvnitř i vně 
objektu, vnitřních závislostí a od lidského 
faktoru, který se projevuje při konkrétních 
činnostech i rozhodování. 
Inženýrská praxe má postupy dané standardy 
a normami, které zvažují vnitřní závislosti i 
lidský faktor (např. PSA). 
Kromě technických opatření spojených s 
respektováním principu předběžné 
opatrnosti jsou: sestavovány plány 
kontinuity obsahují specifická řešení 
technických problémů pro překonání 
kritických podmínek v systému; a krizové 
plány pro ochranu okolí systému, když 
systém nezvládne své kritické podmínky a 
vyvolá nepřijatelné dopady na veřejná aktiva 
v okolí. 
Řízení a inženýrské vypořádání rizik má 
znaky:  
- při umísťování, navrhování, 

projektování a výstavbě objektů se 
aplikují opatření a činnosti vedoucí k 
minimalizaci rizik, 

- do provozu objektu je začleněn systém 
včasného varování a postupy pro 
zajištění přijatelné úrovně rizika, 

- provoz objektu má postupy pro 
zvládnutí abnormálních, nouzových a 
kritických podmínek a pro vyřazení z 
provozu [3]. 

Koncept zajišťující 
bezpečný systém 
systémů 

Objekt chápaný jako systém systémů 
(podnik, území, organizační jednotka) 
je otevřený systém systémů. Zdroje 
rizik jsou pohromy, tj. jevy uvnitř i vně 
objektu, vnitřní závislosti v systému i 
napříč systémů a lidský faktor, který se  
projevuje při konkrétních činnostech i 
rozhodování (tj. příčiny tzv. 
organizačních havárií. 
U objektů zvláštní důležitosti (např. 
jaderné elektrárny, jaderný průmysl) se 
vyžaduje aplikace principu předběžné 
opatrnosti [4]. 
Pro bezpečnost systému systémů je 
nutné zajistit koexistenci jednotlivých 
systémů. 
Vznik na počátku třetího tisíciletí. 

Cílem je zajistit: bezpečí obou, tj. systému 
systémů včetně jeho aktiv a okolí systému 
systémů; a koexistenci jednotlivých systémů 
tvořících systém systémů. 
Soubor standardů a norem je stále 
diskutován a připravován. 

   Zdroj: vlastní zpracování 

  
Jak bylo uvedeno výše, v praxi se používá pět různých konceptů pro řízení rizik a pro 
inženýrské vypořádání rizik. Výsledky jejich hodnocení z pohledu zajištění bezpečnosti 
lidského systému pomocí 14 faktorů, získané na základě dat získaných od 6 expertů jako 
medián, jsou uvedeny v tabulce 3.  
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Tabulka č. 3: Míra kritičnosti sledovaných konceptů řízení rizik a inženýrského vypořádání rizik 

 Faktor Klasický 
koncept 
řízení a 
inženýrského 
vypořádání 
rizik 

Klasický 
koncept řízení 
a inženýrského 
vypořádání 
rizik zvažující 
lidský faktor 

Koncept 
řízení a 
inženýrského 
vypořádání 
rizik 
zajišťující 
zabezpečený 
systém 

Koncept 
řízení a 
inženýrského 
vypořádání 
rizik 
zajišťující 
bezpečný 
systém 

Koncept 
řízení a 
inženýrského 
vypořádání 
rizik 
zajišťující 
bezpečný 
systém 
systémů 

1 4 3 1 1 1 
2 5 5 5 1 1 
3 4 3 1 1 1 
4 5 5 5 1 1 
5 5 3 1 1 1 
6 5 5 5 2 1 
7 4 3 1 1 1 
8 5 5 5 1 1 
9 4 3 1 1 1 

10 5 5 5 1 1 
11 5 5 4 5 1 
12 5 5 4 5 1 
13 5 5 4 5 1 
14 5 5 4 5 1 

Všechny 
faktory 

66 60 41 31 14 

    Zdroj: vlastní zpracování 

  
Srovnání údajů v tabulkách 3 a 2 ukazuje, že míra kritičnosti u: 
• obou, tj. u klasického konceptu řízení a inženýrského vypořádání rizik a u konceptu řízení 

a inženýrského vypořádání rizik zvažujícího lidský faktor, je velmi vysoká, 
• konceptu řízení a inženýrského vypořádání rizik zaměřeného na zabezpečený systém je 

vysoká,  
• konceptu řízení a inženýrského vypořádání rizik zaměřeného na bezpečný systém je 

střední,  
• konceptu řízení a inženýrského vypořádání rizik zaměřeného na bezpečný systém systémů 

je nízká. 
To znamená, že na základě našich současných znalostí a zkušeností je koncept řízení a 
inženýrského vypořádání rizik zaměřený na bezpečný systém systémů nejefektivnější koncept 
práce s riziky s ohledem na cíle lidí, uvedené výše. 
Když vezmeme v úvahu skutečnost, že využívání různých konceptů se liší požadavky na 
znalosti, údaje, kvalifikace personálu, materiál, finance a na technická řešení, je zřejmé, že 
nejúčinnější koncept je na zdroje nejnáročnější. Protože zdrojů, sil a prostředků na bezpečnost 
není nikdy dostatek, je třeba z důvodů hospodárnosti postupovat následovně: 
• pro řešení problémů na strategické úrovni používat koncept řízení a inženýrského 

vypořádání rizik zaměřený na bezpečný systém systémů, 
• pro řešení problémů na taktické a funkční úrovni používat koncept řízení a inženýrského 

vypořádání rizik zaměřený na bezpečný systém, 
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• pro řešení problémů na technické funkční úrovni používat koncept řízení a inženýrského 
vypořádání rizik zaměřený na zabezpečený systém, a to jen tehdy, když výskyt možných 
škod v okolí systému je málo pravděpodobný anebo škody jsou přijatelné (např. 
manipulace s nádrží s vysoce nebezpečnou látkou již do předmětné kategorie nepatří). 

 
Závěr 

Tabulka 3 popisuje koncepty řízení rizik a inženýrského vypořádání rizik používané v 
současné praxi. Pro každý koncept existují nebo se připravují standardy a normy. Protože 
požadavky jednotlivých konceptů jsou odlišné, tak příslušné standardy a normy se též liší. 
Proto výsledky jejich aplikací jsou obvykle různé a pro jejich získání jsou různé požadavky na 
data, znalosti, materiál, technologie, finance atd. Kvůli hospodárnému nakládání se zdroji, 
silami a prostředky je nezbytné vždy správně rozhodnout o tom, který koncept je dostačující 
pro řešení daného problému. Při rozhodování hraje roli velikost rizika a úroveň, na níž se řeší 
problém.  
Výsledky uvedené výše ukazují, že na strategické úrovni řešení problému je nutné používat 
koncept řízení a inženýrského vypořádání rizik zaměřený na bezpečný systém systémů. Na 
taktické a funkční úrovni je nutné respektovat doporučení strategického konceptu a pro místně 
specifická řešení problémů použít koncept řízení a inženýrského vypořádání rizik zaměřený 
na bezpečný systém, protože charakter řešených problémů není tak zásadní z dlouhodobého 
hlediska. Na technické úrovni je nutné respektovat doporučení všech vyšších konceptů, tj. 
strategické, taktické a funkční a pro místně specifická řešení problémů použít koncept řízení a 
inženýrského vypořádání rizik zaměřený na zabezpečený systém, jestliže charakter řešených 
problémů není tak zásadní z hlediska času. Řešení problémů na politické úrovni by měla 
respektovat strategická řešení, protože je tak zajistí respektování veřejného zájmu. Poslední 
požadavek je často problém, protože politici mají zpravidla nízké odborné znalosti a 
zkušenosti, a velmi často mají dojem, že získali božskou moudrost, když se dostali do 
politických orgánů.  
Je také zřejmé, že v nouzovém řízení nebo v řízení krizových situací není čas a dostatek dat 
na určení nejvhodnějšího strategického řešení, tj. v nouzovém řízení se používá pro řízení a 
inženýrské vypořádání rizik obvykle klasický koncept práce s riziky zvažující lidský faktor. 
V mnoha případech u důležitých objektů jako jsou provozy a sklady s nebezpečnými látkami, 
se používá koncept práce s riziky orientovaný na zabezpečený objekt (vnitřní havarijní plán). 
U vysoce kritických objektů jako jsou jaderné elektrárny a přehrady se i zde používá koncept 
práce s riziky zaměřený na bezpečný systém (vnitřní a vnější havarijní plány, krizový plán, 
plán kontinuity). Pro bezpečnost, a tím i ochranu kritické infrastruktury se vytváří postupy 
práce s riziky zaměřené na bezpečný systém systémů. 
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Úvod 

Bezpečnost je dána minimálním výskytem nežádoucích situací a jevů. Úmyslně je uvedeno, 
že se jedná o minimální výskyt nežádoucích jevů, poněvadž absolutní bezpečnost daná 
úplným vyloučením nechtěného je pouze nereálná a svým způsobem i škodlivá představa. 
Zásadní otázka, jakou míru bezpečnosti budeme vyžadovat není jednoznačná, závisí na 
subjektech, které bezpečnost ovlivňuje. Bezpečnost považujme za obecný pojem, který je 
naplněn různými jevy a nemá ustálenou terminologii. Věcný obsah jednotlivých forem  
nežádoucích jevů má specifické charakteristiky, ale také významnou řadu společných 
vlastností. Především se jedná o vztah hrozby, chráněného aktiva
6 a uvedení poškozených aktiv do nového stavu.
Jednoduchý model zahrnující jednu hrozbu a jedno chráněné ak

Obrázek č. 1: Prvky nežádoucí události

                                        
6 Pojem chráněné aktivum zaved
7 Nepoužíváme pojem obnova, poněvadž obnova do původního stavu je prakticky výjimkou, někdy již vůbec 
neobnovujeme, jindy inovujeme atd..
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skupinovými zájmy. Ekonomiku prevence vždy určitým způsobem řešíme, většinou 
intuitivně. Subjektivní prvek v rozhodování je a bude významný, jedná se však o to, aby 
ekonomická stránka byla explicitně naprosto zřejmá10. V demokratické společnosti je 
nezbytná transparentnost veřejných rozhodnutí a k tomu jsou informace o ekonomice 
nezbytné. V tomto pojednání uvedeme některé poznámky k ekonomice prevence a 
možnostech její optimalizace. 
 

1. Riziko 

Pokud chceme optimalizovat prevenci, primárně se musíme zabývat rizikem z dvojího 
hlediska: 
• k jakému aktivu se riziko vztahuje (specifické aktivum, víceúčelové aktivum, území, 

sídlo atd.), 
• jak riziko vyjádříme. 

Riziko R vyjadřujeme nejrůznějším způsobem, obecný model je funkcí n proměnných x 
� = �(
�, 
�, … , 
�)  (1) 

Nejčastěji je riziko vyjadřováno jako ztráta Z a odhad frekvence jevu f (četnost vzniku 
události v určitém časovém intervalu, nejčastěji v roce). Oba ukazatele mají v konkrétní 
situaci odlišný význam, jak je schematizováno v tab. 1. 

Tabulka č. 2: Význam ukazatelů rizika 

Ukazatel Přímý vliv Nepřímý vliv 
Četnost f Veřejnost (zákazníci) Vlastník 
Množství Z Vlastník   

Zdroj: vlastní zpracování 

Vzhledem k tomu, že obecně je riziko vícerozměrné, musíme se zabývat agregací 
proměnných. Za vhodné je možno považovat poměrové ukazatele (indexy) a lineární aditivní 
agregace (s případným zahrnutím závislostí parciálního užitku). Použití metrik vyšších stupňů 
všeobecně zvýhodňuje (progresivně) vyšší hodnoty což evidentně není všeobecný význam 
jednotlivých proměnných.       
Často je užitečné a nezbytné vyjadřovat riziko empiricky (výsledkem jsou většinou 
bezrozměrné ukazatele) což je výborně popsáno v publikaci ostravských autorů Krömer a kol. 
[3], která se mj. podrobně zabývá prostorovým rozložením rizika.  
Vyjádření rizika vždy tvoří zjednodušený model objektivní reality a problémem je 
optimální volba zjednodušení. Nežádoucí může být přílišná podrobnost i jednoduchost. 
Jak vyjádříme riziko, závisí na: 
• požadavcích na použití a způsobu použití, 
• disponibilních informacích a možnostech jejich zpracování. 

Disponibilní informace pro stanovení rizika nejsou nikdy úplné a někdy nulové. Rozhodnout 
se však musíme a naše možnostmi jsou: 
• dodatečně informace získat, 
• informace si vytvořit, 
• rozhodnout se intuitivně nebo tzv. „selským rozumem“. 

Informace z hlediska zdrojů jsou: 
• vlastní vytěžení z minulosti, 
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• rigorózní tvorba, modelování,
• subjektivní.

Informace
vždy neurčité, jednak meritorně a dále zjištěním (měřením). Pokud je vyjadřujeme 
deterministicky, pak je to vědomé zjednodušení. Neurčitost popisujeme nástroji statistiky 
nebo fuzzy množinam
Subjektivní informace jsou nezbytné tam, kde nelze použít rigorózní metody. Dlužno 
podotknout, že s
V literatuře se subjektivní informace neprávem nazývají kvalitativní, na rozdíl od 
kvantitativních, ačkoliv kvalita je něco jiného a její nejlepší vyjádření je kvantitativní.
Mimo uvedeného existují i další důvody pro volbu formy vyjádření rizika. Hlavní faktory 
ovlivňující volbu formy, respektive popisu rizika jsou znázorněny na obr. 4. 
opět připomenout, že možností popisu rizika je velice mnoho a pro výběr je podstatné 
praktické využití. 

Obrázek č. 4:

Při volbě formy popisu rizika a jeho interpretaci musíme zapojit zdravé manažérské 
uvažování (tzv. zdravý selský rozum), poněvadž jinak můžeme vytvořit nesmyslné ukazatele. 
Mimo to řada ukazatelů r
kriminality může být vyloženo pozitivně jako snížení rizika kriminality, ale může být také 
negativní, dané nedostatečnou prací policistů a takových příkladů můžeme nalézt mnoho.
 

2. Prevence

Prevence j
• připravenost

událostech, 
• vlastní 

Oba typy prevencí se prolínají, např. HZS zajišťuje právě tak připravenost, tak aktivní 
prevenci, zejména v
Z hlediska nákladů jsou 2 typy prevence ilustrované na obr. 5.  Na obrázku
t…čas, N…náklady, F…fixní náklady, V…č
velkými variabilními náklady a je typický pro připravenost. Typ b/ má vysoké fixní 
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vzájemně substituovat.

Informace

Schopnost řešitele

rigorózní tvorba, modelování,
subjektivní. 

Informace vyjadřujeme formou pojmů 
neurčité, jednak meritorně a dále zjištěním (měřením). Pokud je vyjadřujeme 

deterministicky, pak je to vědomé zjednodušení. Neurčitost popisujeme nástroji statistiky 
nebo fuzzy množinam
Subjektivní informace jsou nezbytné tam, kde nelze použít rigorózní metody. Dlužno 
podotknout, že s jejich sběrem i vyhodnocením je spojena řada problémů a neznalostí. 

literatuře se subjektivní informace neprávem nazývají kvalitativní, na rozdíl od 
vantitativních, ačkoliv kvalita je něco jiného a její nejlepší vyjádření je kvantitativní.

Mimo uvedeného existují i další důvody pro volbu formy vyjádření rizika. Hlavní faktory 
ovlivňující volbu formy, respektive popisu rizika jsou znázorněny na obr. 4. 
opět připomenout, že možností popisu rizika je velice mnoho a pro výběr je podstatné 
praktické využití.  

Obrázek č. 4: Forma popisu rizika 

Při volbě formy popisu rizika a jeho interpretaci musíme zapojit zdravé manažérské 
uvažování (tzv. zdravý selský rozum), poněvadž jinak můžeme vytvořit nesmyslné ukazatele. 
Mimo to řada ukazatelů r
kriminality může být vyloženo pozitivně jako snížení rizika kriminality, ale může být také 
negativní, dané nedostatečnou prací policistů a takových příkladů můžeme nalézt mnoho.

Prevence 

Prevence je výrazem aktivního přístupu k
připravenost, 
událostech,  
vlastní prevence

Oba typy prevencí se prolínají, např. HZS zajišťuje právě tak připravenost, tak aktivní 
prevenci, zejména v

hlediska nákladů jsou 2 typy prevence ilustrované na obr. 5.  Na obrázku
t…čas, N…náklady, F…fixní náklady, V…č
velkými variabilními náklady a je typický pro připravenost. Typ b/ má vysoké fixní 
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vzájemně substituovat.

Informace 

Schopnost řešitele

rigorózní tvorba, modelování,

vyjadřujeme formou pojmů 
neurčité, jednak meritorně a dále zjištěním (měřením). Pokud je vyjadřujeme 

deterministicky, pak je to vědomé zjednodušení. Neurčitost popisujeme nástroji statistiky 
nebo fuzzy množinami11. 
Subjektivní informace jsou nezbytné tam, kde nelze použít rigorózní metody. Dlužno 

jejich sběrem i vyhodnocením je spojena řada problémů a neznalostí. 
literatuře se subjektivní informace neprávem nazývají kvalitativní, na rozdíl od 

vantitativních, ačkoliv kvalita je něco jiného a její nejlepší vyjádření je kvantitativní.
Mimo uvedeného existují i další důvody pro volbu formy vyjádření rizika. Hlavní faktory 
ovlivňující volbu formy, respektive popisu rizika jsou znázorněny na obr. 4. 
opět připomenout, že možností popisu rizika je velice mnoho a pro výběr je podstatné 

 

Forma popisu rizika 

Při volbě formy popisu rizika a jeho interpretaci musíme zapojit zdravé manažérské 
uvažování (tzv. zdravý selský rozum), poněvadž jinak můžeme vytvořit nesmyslné ukazatele. 
Mimo to řada ukazatelů rizika může mít zcela opačný výklad. Např. snížení stíhané 
kriminality může být vyloženo pozitivně jako snížení rizika kriminality, ale může být také 
negativní, dané nedostatečnou prací policistů a takových příkladů můžeme nalézt mnoho.

e výrazem aktivního přístupu k
, pasivní prevence, která snižuje ztráty na již vzniklých mimořádných 

prevence, předchází
Oba typy prevencí se prolínají, např. HZS zajišťuje právě tak připravenost, tak aktivní 
prevenci, zejména v požární oblasti. 

hlediska nákladů jsou 2 typy prevence ilustrované na obr. 5.  Na obrázku
t…čas, N…náklady, F…fixní náklady, V…č
velkými variabilními náklady a je typický pro připravenost. Typ b/ má vysoké fixní 
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vzájemně substituovat. 

Schopnost řešitele 

rigorózní tvorba, modelování, 

vyjadřujeme formou pojmů 
neurčité, jednak meritorně a dále zjištěním (měřením). Pokud je vyjadřujeme 

deterministicky, pak je to vědomé zjednodušení. Neurčitost popisujeme nástroji statistiky 

Subjektivní informace jsou nezbytné tam, kde nelze použít rigorózní metody. Dlužno 
jejich sběrem i vyhodnocením je spojena řada problémů a neznalostí. 

literatuře se subjektivní informace neprávem nazývají kvalitativní, na rozdíl od 
vantitativních, ačkoliv kvalita je něco jiného a její nejlepší vyjádření je kvantitativní.

Mimo uvedeného existují i další důvody pro volbu formy vyjádření rizika. Hlavní faktory 
ovlivňující volbu formy, respektive popisu rizika jsou znázorněny na obr. 4. 
opět připomenout, že možností popisu rizika je velice mnoho a pro výběr je podstatné 

Forma popisu rizika – ovlivnění 

Při volbě formy popisu rizika a jeho interpretaci musíme zapojit zdravé manažérské 
uvažování (tzv. zdravý selský rozum), poněvadž jinak můžeme vytvořit nesmyslné ukazatele. 

izika může mít zcela opačný výklad. Např. snížení stíhané 
kriminality může být vyloženo pozitivně jako snížení rizika kriminality, ale může být také 
negativní, dané nedostatečnou prací policistů a takových příkladů můžeme nalézt mnoho.

e výrazem aktivního přístupu k
prevence, která snižuje ztráty na již vzniklých mimořádných 

předchází, nebo snižuje předpokládané ztráty z
Oba typy prevencí se prolínají, např. HZS zajišťuje právě tak připravenost, tak aktivní 

požární oblasti.  
hlediska nákladů jsou 2 typy prevence ilustrované na obr. 5.  Na obrázku

t…čas, N…náklady, F…fixní náklady, V…č
velkými variabilními náklady a je typický pro připravenost. Typ b/ má vysoké fixní 
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Náklady na 
analýzu a čas 
řešení

Riziko 
forma popisu
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vyjadřujeme formou pojmů verbálních
neurčité, jednak meritorně a dále zjištěním (měřením). Pokud je vyjadřujeme 

deterministicky, pak je to vědomé zjednodušení. Neurčitost popisujeme nástroji statistiky 

Subjektivní informace jsou nezbytné tam, kde nelze použít rigorózní metody. Dlužno 
jejich sběrem i vyhodnocením je spojena řada problémů a neznalostí. 

literatuře se subjektivní informace neprávem nazývají kvalitativní, na rozdíl od 
vantitativních, ačkoliv kvalita je něco jiného a její nejlepší vyjádření je kvantitativní.

Mimo uvedeného existují i další důvody pro volbu formy vyjádření rizika. Hlavní faktory 
ovlivňující volbu formy, respektive popisu rizika jsou znázorněny na obr. 4. 
opět připomenout, že možností popisu rizika je velice mnoho a pro výběr je podstatné 

 

Při volbě formy popisu rizika a jeho interpretaci musíme zapojit zdravé manažérské 
uvažování (tzv. zdravý selský rozum), poněvadž jinak můžeme vytvořit nesmyslné ukazatele. 

izika může mít zcela opačný výklad. Např. snížení stíhané 
kriminality může být vyloženo pozitivně jako snížení rizika kriminality, ale může být také 
negativní, dané nedostatečnou prací policistů a takových příkladů můžeme nalézt mnoho.

e výrazem aktivního přístupu k riziku. Rozeznáváme dva základní typy prevence:
prevence, která snižuje ztráty na již vzniklých mimořádných 

, nebo snižuje předpokládané ztráty z
Oba typy prevencí se prolínají, např. HZS zajišťuje právě tak připravenost, tak aktivní 

hlediska nákladů jsou 2 typy prevence ilustrované na obr. 5.  Na obrázku
t…čas, N…náklady, F…fixní náklady, V…časově variabilní náklady. Typ a/ se vyznačuje 
velkými variabilními náklady a je typický pro připravenost. Typ b/ má vysoké fixní 
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Náklady na 
analýzu a čas 
řešení 

Riziko - 
forma popisu 

verbálních a 
neurčité, jednak meritorně a dále zjištěním (měřením). Pokud je vyjadřujeme 

deterministicky, pak je to vědomé zjednodušení. Neurčitost popisujeme nástroji statistiky 

Subjektivní informace jsou nezbytné tam, kde nelze použít rigorózní metody. Dlužno 
jejich sběrem i vyhodnocením je spojena řada problémů a neznalostí. 

literatuře se subjektivní informace neprávem nazývají kvalitativní, na rozdíl od 
vantitativních, ačkoliv kvalita je něco jiného a její nejlepší vyjádření je kvantitativní.

Mimo uvedeného existují i další důvody pro volbu formy vyjádření rizika. Hlavní faktory 
ovlivňující volbu formy, respektive popisu rizika jsou znázorněny na obr. 4. 
opět připomenout, že možností popisu rizika je velice mnoho a pro výběr je podstatné 

Při volbě formy popisu rizika a jeho interpretaci musíme zapojit zdravé manažérské 
uvažování (tzv. zdravý selský rozum), poněvadž jinak můžeme vytvořit nesmyslné ukazatele. 

izika může mít zcela opačný výklad. Např. snížení stíhané 
kriminality může být vyloženo pozitivně jako snížení rizika kriminality, ale může být také 
negativní, dané nedostatečnou prací policistů a takových příkladů můžeme nalézt mnoho.

riziku. Rozeznáváme dva základní typy prevence:
prevence, která snižuje ztráty na již vzniklých mimořádných 

, nebo snižuje předpokládané ztráty z
Oba typy prevencí se prolínají, např. HZS zajišťuje právě tak připravenost, tak aktivní 

hlediska nákladů jsou 2 typy prevence ilustrované na obr. 5.  Na obrázku
asově variabilní náklady. Typ a/ se vyznačuje 

velkými variabilními náklady a je typický pro připravenost. Typ b/ má vysoké fixní 
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Užitečnost

Srozumitelnost

a veličinami. Informace jsou 
neurčité, jednak meritorně a dále zjištěním (měřením). Pokud je vyjadřujeme 

deterministicky, pak je to vědomé zjednodušení. Neurčitost popisujeme nástroji statistiky 

Subjektivní informace jsou nezbytné tam, kde nelze použít rigorózní metody. Dlužno 
jejich sběrem i vyhodnocením je spojena řada problémů a neznalostí. 

literatuře se subjektivní informace neprávem nazývají kvalitativní, na rozdíl od 
vantitativních, ačkoliv kvalita je něco jiného a její nejlepší vyjádření je kvantitativní.

Mimo uvedeného existují i další důvody pro volbu formy vyjádření rizika. Hlavní faktory 
ovlivňující volbu formy, respektive popisu rizika jsou znázorněny na obr. 4. 
opět připomenout, že možností popisu rizika je velice mnoho a pro výběr je podstatné 

Zdroj: 

Při volbě formy popisu rizika a jeho interpretaci musíme zapojit zdravé manažérské 
uvažování (tzv. zdravý selský rozum), poněvadž jinak můžeme vytvořit nesmyslné ukazatele. 

izika může mít zcela opačný výklad. Např. snížení stíhané 
kriminality může být vyloženo pozitivně jako snížení rizika kriminality, ale může být také 
negativní, dané nedostatečnou prací policistů a takových příkladů můžeme nalézt mnoho.

riziku. Rozeznáváme dva základní typy prevence:
prevence, která snižuje ztráty na již vzniklých mimořádných 

, nebo snižuje předpokládané ztráty z mimořádných událo
Oba typy prevencí se prolínají, např. HZS zajišťuje právě tak připravenost, tak aktivní 

hlediska nákladů jsou 2 typy prevence ilustrované na obr. 5.  Na obrázku
asově variabilní náklady. Typ a/ se vyznačuje 

velkými variabilními náklady a je typický pro připravenost. Typ b/ má vysoké fixní 

Teoretici považují instrumentárium statistiky a fuzzy metod za rozdílné, ale prakticky lze tyto dvě formy 

Užitečnost 

Srozumitelnost 

veličinami. Informace jsou 
neurčité, jednak meritorně a dále zjištěním (měřením). Pokud je vyjadřujeme 

deterministicky, pak je to vědomé zjednodušení. Neurčitost popisujeme nástroji statistiky 

Subjektivní informace jsou nezbytné tam, kde nelze použít rigorózní metody. Dlužno 
jejich sběrem i vyhodnocením je spojena řada problémů a neznalostí. 

literatuře se subjektivní informace neprávem nazývají kvalitativní, na rozdíl od 
vantitativních, ačkoliv kvalita je něco jiného a její nejlepší vyjádření je kvantitativní.

Mimo uvedeného existují i další důvody pro volbu formy vyjádření rizika. Hlavní faktory 
ovlivňující volbu formy, respektive popisu rizika jsou znázorněny na obr. 4. Celkově můžeme 
opět připomenout, že možností popisu rizika je velice mnoho a pro výběr je podstatné 

Zdroj: vlastní zpracování

Při volbě formy popisu rizika a jeho interpretaci musíme zapojit zdravé manažérské 
uvažování (tzv. zdravý selský rozum), poněvadž jinak můžeme vytvořit nesmyslné ukazatele. 

izika může mít zcela opačný výklad. Např. snížení stíhané 
kriminality může být vyloženo pozitivně jako snížení rizika kriminality, ale může být také 
negativní, dané nedostatečnou prací policistů a takových příkladů můžeme nalézt mnoho.

riziku. Rozeznáváme dva základní typy prevence:
prevence, která snižuje ztráty na již vzniklých mimořádných 

mimořádných událo
Oba typy prevencí se prolínají, např. HZS zajišťuje právě tak připravenost, tak aktivní 

hlediska nákladů jsou 2 typy prevence ilustrované na obr. 5.  Na obrázku je označeno 
asově variabilní náklady. Typ a/ se vyznačuje 

velkými variabilními náklady a je typický pro připravenost. Typ b/ má vysoké fixní 

ze tyto dvě formy 

. Informace jsou 
neurčité, jednak meritorně a dále zjištěním (měřením). Pokud je vyjadřujeme 

deterministicky, pak je to vědomé zjednodušení. Neurčitost popisujeme nástroji statistiky 

Subjektivní informace jsou nezbytné tam, kde nelze použít rigorózní metody. Dlužno 
jejich sběrem i vyhodnocením je spojena řada problémů a neznalostí. 

literatuře se subjektivní informace neprávem nazývají kvalitativní, na rozdíl od 
 

Mimo uvedeného existují i další důvody pro volbu formy vyjádření rizika. Hlavní faktory 
Celkově můžeme 

opět připomenout, že možností popisu rizika je velice mnoho a pro výběr je podstatné 

 

vlastní zpracování 

Při volbě formy popisu rizika a jeho interpretaci musíme zapojit zdravé manažérské 
uvažování (tzv. zdravý selský rozum), poněvadž jinak můžeme vytvořit nesmyslné ukazatele. 

izika může mít zcela opačný výklad. Např. snížení stíhané 
kriminality může být vyloženo pozitivně jako snížení rizika kriminality, ale může být také 
negativní, dané nedostatečnou prací policistů a takových příkladů můžeme nalézt mnoho. 

riziku. Rozeznáváme dva základní typy prevence: 
prevence, která snižuje ztráty na již vzniklých mimořádných 

mimořádných událostí. 
Oba typy prevencí se prolínají, např. HZS zajišťuje právě tak připravenost, tak aktivní 

je označeno 
asově variabilní náklady. Typ a/ se vyznačuje 

velkými variabilními náklady a je typický pro připravenost. Typ b/ má vysoké fixní 

ze tyto dvě formy 
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(pořizovací) náklady a malé variabilní náklady a je typický pro aktivní prevenci. Příkladem 
jsou protipovodňové hráze, které mají velké pořizovací náklady a nízké náklady na údržbu. 

 
Obrázek č. 5: Náklady na prevenci 

Zdroj: vlastní zpracování 

Charakteristika časových nákladů je důležitá pro volbu typu prevence. Průsečík nákladů a 
předpokládaného snížení rizika by z tohoto hlediska měl být co nejvzdálenější. To je 
pochopitelně jedno hledisko, jiné hledisko je míra specifičnosti či univerzálnosti prevence. 
Aktivní prevence má většinou účinek na úzké spektrum rizik. Připravenost je naopak značně 
universální.   
Další záležitostí, kterou musíme při volbě prevence řešit je lokalizace místa prevence (na 
hrozbu, transfer či odolnost aktiva?). Významnou roli v tom hraje interakce rizik (popsáno 
např. v [4]). Převážně je možno uplatnit pravidlo: 
• pokud jsou silné aktivní interakce (tj. jedna hrozba vyvolá další hrozby), pak je vhodné 

prevenci realizovat na hrozbě, 
• pokud jsou silné pasivní interakce (tj. jedna hrozba je vyvolaná mnoha dalšími 

hrozbami), pak je vhodné prevenci realizovat na odolnosti aktiva (specifické pro typ 
hrozby). 

       

3. Ekonomická míra prevence 

Byl proveden literární průzkum a elektronické zdroje k problematice. Ekonomikou rizika se 
většinou rozumí ekonomická úroveň nežádoucích výsledků (např. Aven [2]). Zásadní 
problém, který zkoumáme – kolik stojí prevence, se podařilo nalézt v publikaci Alexandr, 
Principles of Emergency Planning and Management [1]. Autor uvádí graf, který prezentujeme 
na obr. 6. Graf je velmi problematický, křivka nemůže být cena/riziko=1, ale pravděpodobně 
má znázornit průběh rizika v závislosti na nákladech na prevenci. Znázorněný přístup je 
prakticky nepoužitelný a je obtížně vysvětlitelný. Výsledek literárního průzkumu neposkytl 
použitelná východiska pro zkoumání problematiky. 
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Obrázek č. 8: Přínos z prevence  
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Obrázek č. 9: Efektivnost prevence    
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Nyní je ta správná chvíle, abychom připomněli, že uvedené závislosti jsou pouze příkladem a 
skutečné průběhy, které budeme analyzovat, budou mít nejrůznější tvar. 
Stojí před námi problém, jak stanovit optimální míru prevence. Z ekonomického hlediska 
bychom zásadně neměli překročit horní hranici, kdy náklady na prevenci převyšují. 
V praktických případech platí stará zásada, že prevence se vyplatí. Předpokládejme ve většině 
případů je situace podobná modeluN(2). Jako příklad je možno uvést příklad 
protipovodňových hrází, které mají účinnost (efektivnost) investice " = 60	, kdy řešení je 
jasná, ale je třeba kvantifikační zdůvodnění.  
Naším cílem je maximální snížení rizika, respektive ztráty, ale paradoxně při vyšší míře 
prevence klesá jak absolutní hodnota přínosu, tak účinnost investice. K situaci můžeme 
přistoupit následujícím způsobem: 
• horní hranici preventivních opatření omezíme disponibilními prostředky, 
• za horní hranici budeme považovat hodnotu účinnosti investice, např. " = 10	  

Prozatím jsme předpokládali, že riziko či ztráta je vyjádřené ve stejném rozměru jako 
náklady, tj. v Kč. V mnoha případech však riziko máme vyjádřené v jiném rozměru, např. 
bezrozměrně v bodech [1]. Máme dvě možnosti: 
• body b převedeme porovnáním s případy hodnocenými v [Kč] i body [1] na dZ v [Kč] 

vztahem dZ=b*C [Kč], 
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• budeme operovat pouze vztahem b↔N. 
 

Závěr 

Na základě literárního průzkumu musíme však konstatovat, že této problematice ekonomiky 
prevence je věnována minimální pozornost. Obdobně je tomu v praxi. Pojednání vychází 
z deduktivního přístupu a uvádí poznámky k problematice ekonomiky prevence. Uvedené 
poznatky mohou přispět k využití principů ekonomiky v rozhodování o prevenci. 
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Posouzení check-in agentů na letišti 
Judgement of check-in agents on airport 

 

Veronika Strymplová 
 

Abstrakt 
Dopravním letadlem cestuje mnoho lidí, a proto bezpečnost letadla, cestujících a letového 
personálu je velice důležitá ještě před zahájením letu. V dnešní moderní době se bezpečnostní 
inženýrství vypořádává s riziky na letišti pomocí činností, postupů a opatření. Inženýrství, 
které je zaměřené na bezpečnost, zahrnuje navíc princip předběžné opatrnosti a chrání životní 
prostředí[1]. Toto sdělení se zabývá civilní leteckou dopravou, a to úsekem odbavení 
cestujících na letišti Václava Havla, odlety do zemí schengenského prostoru. Na vybraném 
letišti bylo provedeno šetření celého procesu odbavení. V článku jsou uvedeny výsledky 
šetření zaměřeného na pracovitost check-in agentů na odbavovacích přepážkách. 
 
Abstract 
In airliner traveling many people, and therefore the safety of aircraft, passengers and flight 
personnel is very important before starting the flight. In these modern times, the security 
engineering dealing with risks at the airport with the activities, procedures and measures. 
Engineering that is focused on safety includes the precautionary principle and protecting the 
environment [1]. This article deals with civil aviation, and a section of passengers at the 
Vaclav Havel Airport Prague, flights to Schengen countries. At selected airports, an 
investigation of the process clearance. The article presents the results of investigation into 
diligence check-in agents, who work on check-in counters. 
 
Klíčová slova 
odbavení cestujících, check-in agent, ochrana civilního letectví 
 
Keywords 
passenger check-in, check-in agent, protection of civil aviation 
 
Úvod  

V dnešní době je cestování na velké vzdálenosti letadlem mnohem pohodlnější, komfortnější 
a rychlejší. Aerolinky zrychlují přesun cestujících a tím vyvolávají pocit zmenšování světa. 
Pro teroristy je však letiště či letadlo velmi lákavým cílem[2]. Pro hledané osoby je letecká 
doprava nejrychlejším způsobem jak opustit danou zemi. Bezpečnost letecké dopravy je vědní 
obor, který musí řídit a provádět kvalifikovaní zaměstnanci. Musí umět dokázat, že v oblasti 
řízení bezpečnosti umí dosáhnout požadovaného kvalitního výsledku v konkrétním prostředí a 
to i za určitých zdrojů, sil a prostředků. Musí prokázat (např.: ze znalostí, zkušeností, 
z kvalifikovaných dat), že za dodržení platných pravidel (legislativa, normy, směrnice) zvýší 
spolehlivost, bezpečnost. Zároveň nesmírně důležitá je pečlivá organizovatelnost, z čehož 
vyplývá efektivnost, tj. dosažení míry úspěšnosti [1]. Pod pojmem bezpečnost letecké 
dopravy se skrývá velké množství dokumentů, nařízení, směrnic, předpisů, dohod s cílem 
zajistit bezpečí pro letecké společnosti a jejich zaměstnance, letištní zaměstnance a hlavně 
cestující. Pokud se neřídíme těmito stanovenými pravidly, nakláníme se k bezpečnostnímu 
selhání. Bezpečnost letecké dopravy se vztahuje na všechna letiště (vnitrostátní, mezinárodní). 
Odbavuje-li se cestující u check-in přepážky, chek-in agent je první osoba, která se setkává 
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s cestujícím a kontroluje osobní doklady, které cestující předkládají. V rámci schengenského 
prostou, kontrola dokladů není prováděna pasovou kontrolou a tak je nutno spoléhat na check-
in agenty a bezpečnostní kontrolu, která svoji práci provede natolik pečlivě, že dokáže odhalit 
nežádoucího pasažéra s falešným dokladem nebo s nemorálním chováním. 
 

1. Proces odbavení cestujících 

Nejznámějším způsobem odbavení je Flight check-in. Tato přepážka je otevřena pro 
konkrétní let dvě hodiny před odletem letadla a uzavřena 30 min před odletem letadla. 
Cestující, který se dostaví k odbavovací přepážce, která je označená číslem jeho letu, časem 
odletu a názvem cílové stanice, předloží voucher na letenku s občanským průkazem nebo 
cestovním pasem. Pracovník odbavení neboli check-in agent ověří totožnost cestujícího, 
zkontroluje údaje se seznamem cestujících, ověří, zdali má cestující všechny nezbytné 
doklady pro vstup do dané země (víza, zvací list, atd..) a následně vystaví palubní vstupenku. 
Zapsané zavazadlo (zavazadlo určené k naložení do nákladového prostoru letadla) zváží a 
označí samolepícím štítkem. Kontrolní štítek od zavazadla cestující dostane společně s 
palubní vstupenkou.  
Existují také přepážky Common check-in, které umožňují odbavení na kteroukoliv linku 
určité společnosti a postup odbavení je stejný. 
Další možností, časově lepší je, se nechat odbavit pomocí samoobslužné přepážky Self check-
in, která slouží cestujícím, kteří mají pouze příruční zavazadlo a pokud mají i zapsané 
zavazadlo, mohou využít i samoobslužnou přepážku Drop-off . Přepážku Drop-off může také 
využít cestující, který se odbavil přes internet a na letišti odbaví jen zapsané zavazadlo. 
Systém přistupování k odbavovací přepážce je takový, že kdo dřív přijde, je i dřív odbaven. 
Frontový režim je FIFO (First In – FirstOut) - zákazníci se řadí do fronty v tom pořadí, v 
jakém do fronty přišli a dle tohoto pořadí jsou i obslouženi. Doba obsluhy cestujících je různá 
a to např. z  důvodu, že cestující má u sebe více zavazadel nebo zavazadlo má váhu nad 
požadovaný limit a cestující musí uhradit každé kilo navíc. Dalším důvodem může být, že 
k přepážce přistoupí větší skupina cestujících najednou (rodina, přátelé…) nebo cestující má 
specifické požadavky (výběr místa sezení v letadle, speciální jídlo a jiné). 
Následující sdělení se zabývá šetřením kritického místa check-in odbavovacích přepážek, 
které nejsou samoobslužné a check-in agent je první osobou setkávající se v přímém kontaktu 
s cestujícím. Na letišti Václava Havla jsme se zaměřili na odbavení cestujících, kteří se 
chystají letět do zemí schengenského prostoru (terminál 2). 
 

2. Osobní údaje cestujících 

Cestuje-li pasažér leteckou dopravou, plné anonymity se nevyhne. Letecký dopravce požaduje 
od cestujících poskytnutí osobních údajů a to jméno, příjmení, záznam o objednávce, způsob 
zaplacení letenky. Před vstupem cestujícího do vyhrazeného bezpečnostního prostoru probíhá 
kontrola dokladů check-in agentem a následně bezpečnostní kontrolou. Pakliže se cestující 
odbavoval přes internet, osobní doklad cestujícího u odletů do zemí schengenského prostoru, 
kontroluje bezpečnostní kontrola. V jiných zemí se vyžadují u cestujících navíc údaje týkající 
se národnosti, bydliště, profese a jiné, které jsou zavedeny a uschovány v databázi. Digitální 
záznam Passenger name rekord (PNR) zaznamenává údaje o cestujícím. Spolu s údaji je 
proveden i záznam cesty s konkrétní leteckou společností. PRN slouží leteckým 
společnostem, které jsou řízeny centrálně v databázi Computerized reservation systém (CRS). 
Tato počítačová databáze využívá také název Global distribution systems (GDS). Ve 
spojených státech amerických se využívají globální distribuční systémy SBRE a 
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GALILEO/APOLLO. V evropských zemích je používán systém AMADEUS nebo 
WORLDSPAN. Provede-li cestující rezervaci letenky, současně se provede i záznam 
v databázi vygenerováním auditního protokolu, který následně zaznamenává všechny změny 
v záznamu. V záznamu se ukládají rovněž informace o čase a místě rezervace, uživatelském 
identifikačním čísle, údaje o zprostředkovateli, údaje o cestovní kanceláři a konkrétní osobě, 
která provedla v systému zápis, jméno cestujícího či subjektu, který provedl změnu rezervace. 
Imigrační úřady některých států vyžadují informace o cestujícím, značené jako Advance 
passenger information (API). Jedná se o země USA a Kanada. Letecká společnost musí tyto 
údaje dané zemi poskytnout, a pakliže tak neučiní, hrozí společnosti pokuta nebo zákaz 
vstupu do vzdušného prostoru dané země. Tyto informace obsahují nejen osobní data 
z cestovního dokladu, podrobnosti o letu, ale i údaje o délce pobytu, přesném místě pobytu, 
kontakt na osobu. Dne 1. 7. 2006 v rámci novely zákona č.49/1997 Sb. o civilním letectví 
vyžaduje Policie České republiky od leteckých dopravců poskytovat 9 základních údajů o 
cestujících, kteří cestují do rizikových destinací s vysokým počtem ilegálních emigrantů. Tyto 
údaje jsou dány směrnicí Rady EU č. 82/2004 a musí obsahovat číslo a typ použitého 
cestovního dokladu, státní příslušnost, jméno a příjmení, datum narození, údaj o hraničním 
přechodu na území členského státu EU, kódové číslo letu, čas odletu a příletu, celkový počet 
osob přepravovaným letadlem, počáteční místo nástupu na palubu letadla. [3,4,5] 
 

3. Nežádoucí pasažér 

Předpis ICAO Annex 17 (v českém znění předpis L17) se zabývá ochranou mezinárodního 
civilního letectví před protiprávními činy. Nežádoucí pasažér (ang. Unruly passengers) je typ 
cestujícího, který je neukázněný a obtěžuje či ohrožuje své okolí. Tento cestující nerespektuje 
pravidla chování na letišti a na palubě letadla. Neřídí se pokyny letištního personálu ani členů 
posádky letadla[6]. 
IATA vytvořila demonstrativní seznam nežádoucího chování: 
• nelegální požití narkotik, 
• odmítnutí dodržení bezpečnostních pokynů, 
• slovní konfrontace s členy posádky a jiných osob, 
• fyzická konfrontace s členy posádky a jiných osob, 
• nespolupracující cestující, 
• tvorba hrozby, 
• sexuální obtěžování a zneužívání, 
• a jiné[7].  

Mezi možné příčiny, proč se setkáváme s nežádoucími pasažéry, patří intoxikace pasažéra 
(možné požití alkoholu, drog, léků) a to už před plánovaným letem. Další příčinou může být 
podráždění pasažéra ostatními pasažéry (hluk, kopnutí do sedačky, pach), zákaz kouření po 
celou dobu letu, zákaz používání elektroniky, nespokojenost se servisem, porucha osobnosti 
(úzkost, fobie ze stísněného prostoru, fobie z většího množství lidí), emociální spouštěče 
z místa odletu (úmrtí blízkých přátel/rodiny, ztráta zaměstnání). Cestující také může podléhat 
nějaké dramatické reakce na neznámé prostředí, které mohou být zdrojem agrese (strach 
z létání, strach z uzavřeného prostoru, velké davy lidí, mediální zprávy o možných 
teroristických akcích). 
Zaměstnanci letiště, kteří jsou v hlavním kontaktu s cestujícími (check-in, pasová kontrola, 
bezpečnostní kontrola, kontrola u gate) mají povinnost pasažéry sledovat i po vnitřní 
(psychické stránce) a odhalit tak nežádoucí pasažéry pro let. Například, jestliže se objeví 
cestující v opilém stavu už u odbavovací přepážky check-in, agent, ještě před zahájením 
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odbavování (vystavení letenky, odbavení zavazadla), musí informovat svého nadřízeného a 
společně dojít k závěru zda cestující bude či nebude přijat na palubu letadla.  
 

4. Data metody jejich zpracování 

Na základě procesního modelu (obr. 1) jsme provedli šetření všech čtyř kritických míst 
(check-in, bezpečnostní kontrola, gate, letová posádka). Předložené sdělení uvádí 
vyhodnocení prvního uzlu – check-in.Šetření na Letišti Václava Havla, dne 30. 10. 2012 až 
28. 11. 2013 bylo zahájeno sběrem dat dotazníkovým šetřením. Anonymním dotazníkem jsme 
zjišťovali znalosti a dovednosti check-in agentů. Celkový počet zaměstnanců check-in agentů, 
kteří byli ochotni poskytnout data, bylo 20. Zaměstnanců odbavovacích přepážek check-in, za 
pomoci anonymních dotazníků jsme se zeptali na 17 otázek (příloha). Získaná data byla 
vyhodnocena základními statistickými metodami[8]. 

 
Obrázek č. 1: Procesní model celkového šetření; výsledky v článku odpovídají prvnímu uzlu modelu. 

Zdroj: vlastní zpracování 

5. Vyhodnocení 

Výsledky hodnocení odpovědí na jednotlivé otázky v kritickém místě check-in:  
1. Považujete čas, který je určený pro odbavení všech cestujících za dostačující pro kontrolu 

všech údajů potřebných k vystavení palubní vstupenky? Odpovědi: ano 15x(75%);  ne 
5x(25%). Z vyhodnocení odpovědí vyplývá, že u převážné většiny dotazovaných osob je 
pro řádnou kontrolu všech cestujících čas dostačující avšak jsou i tací, kteří se cítí 
v časové tísni. 

2. Jak často máte pocit, že pracujete pod stresem? Co brzo ráno? Odpovědi: nepracuji pod 
stresem 5x(25%); stále jsem ve stresu 3x(15%); ve stresu pracuji v ranních hodinách 
3x(15%); občas jsem ve stresu, zejména kdy jsou určeni pouze dva check-in agenti na 
odbavení 189 cestujících, odbavení se dá stihnout, ale kontrola cestujícího by mohla být 
klidnější a důkladnější 2x(10%); občas jsem ve stresu, když pracuji s někým, s kým se mi 
dobře nepracuje a já musím odbavit víc jak polovinu lidí, aby se vše stihlo a kolega/yně na 
příklad ani neumí otevřít gate, to mě opravdu stresuje; občas jsem pod stresem pár minut 
před zavřením přepážky, když vidím, že nestíháme 2x(10%); ve stresu se cítím občas, při 
pohledu na velkou frontu cestujících 2x(10%); ve stresu jsem v průměru jednou za týden.  

3. Máte možnost zjistit, zda cestovní doklad je platný? Odpovědi: ano 15x(75%);  ne 
5x(25%). Z vyhodnocení odpovědí vyplývá, že převážná většina dotazovaných osob má 
možnost zjistit platnost cestovního dokladu. Existuje i menšina, která možnost nemá nebo 
si jí není vědoma. 

4. Kontrolujete pas nebo občanský průkaz pouze vizuálně? Odpovědi: ano 20x(100%). 
Z vyhodnocení odpovědí vyplývá, že všichni zaměstnanci odbavovací přepážky check-in 
kontrolují doklady pouze vizuálně. Odpověď na otázku „Kontrolujete pas nebo občanský 
průkaz přístrojově?“ byla ne 20x(100%). Z vyhodnocení odpovědí vyplývá, že nikdo ze 
zaměstnanců doklady přístrojově nekontroluje. 
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5. Máte možnost zjistit, zda osobní doklad je vydán pro osobu, která ho předkládá? 
Odpovědi: ano 17x(85%);  ne 3x(15%). Z vyhodnocení odpovědí vyplývá, že zaměstnanci 
mají možnost zjistit, zda osobní doklad je vydán pro osobu, která ho předkládá, avšak je i 
menšina dotazovaných, která možnost nemá nebo si jí není vědoma. 

6. Víte jak postupovat, když jsou rozdíly mezi fotografií a vzhledem? (např. Osoba bez vousů 
a na fotce má vousy či obráceně)? Odpovědi: ano 18x(90%);  ne 2x(10%). Z vyhodnocení 
odpovědí vyplývá, že značná část dotazovaných ví jak postupovat, když jsou rozdíly mezi 
fotografií a vzhledem. Našli se i jedinci, kteří nevědí jak postupovat. 

7. Dostáváte informace o celostátně hledaných osobách? Pokud ano, jsou informace 
dostatečné k identifikaci příslušné osoby? Odpovědi: ano 12x(60%);  ne 8x(40%). 
Z vyhodnocení odpovědí vyplývá, že více jak polovina dotazovaných informace o 
celostátně hledaných osobách dostává. Spoustu dotazovaných uvedlo, že informací je 
velice mnoho a tudíž je nemožné si všechny zapamatovat. Při odbavení je pouze čas na 
kontrolu dokladů, zvážení zavazadla a vystavení palubní vstupenky. Informace chodí na e-
mail a jsou dostatečné – bohužel jednou na e-mail se podívat je nedostačující. Našla se i 
menšina dotazovaných, která uvedla, že informace jsou nedostatečné. 

8. Znáte bezpečnostní prvky občanského průkazu a pasu, a dokážete je rozeznat?? 
Odpovědi: ano 15x(75%); ne 5x(25%). Z vyhodnocení odpovědí vyplývá, že zaměstnanci 
check-in v převážné většině znají bezpečnostní prvky občanského průkazu a pasu a dokáží 
je rozeznat. Našla se také ovšem menšina, která tyto bezpečnostní prvky nezná a 
nerozezná je. 

9. Prošel/a jste školením a výcvikem, na kterém jste se naučil/a, jak se máte chovat při 
rozpoznání osoby, která nemá správný doklad? Odpovědi: ano 17x(85%);  ne 3x(15%). 
Z vyhodnocení odpovědí vyplývá, že přes polovinu dotazovaných osob prošlo školením a 
výcvikem, na kterém jste se naučili, jak se mají chovat při rozpoznání osoby, která nemá 
správný doklad. Našla se i menšina, která školení neměla. 

10. Prošel/a jste školením a výcvikem, na kterém jste se naučil/a, jak zacházet s osobami s 
nevhodným chováním? Odpovědi: ano 16x(80%);  ne 4x(20%). Z vyhodnocení odpovědí 
vyplývá, že přes polovinu dotazovaných osob prošlo školením a výcvikem, na kterém jste 
se naučili, jak zacházet s osobami s nevhodným chováním. Našla se i menšina, která 
školení neměla. 

11. Zaznamenáte-li podivné a nevhodné chování u cestujícího, ze kterého nemáte dobrý pocit, 
máte povinnost informovat správu letiště? Odpovědi: ano 2x(10%); ne 3x(15%). „Máte 
stanoveno koho přesně informovat?“ Odpovědi: ano (bez konkrétního vyjádření) 
4x(20%); informovat nadřízené 11x(55%) – někteří doplnili, že nadřízený (supervizor) 
kontaktuje dle situace další příslušná místa (policie, záchranná služba, a jiné), protože při 
odbavování není čas tyto události řešit; informovat policii 2x(10%);  nemám stanoveno 
koho informovat 1x(5%); asi bychom měli informovat letiště, ale asi budu kontaktovat 
supervizora 1x(5%); nevím, zda informovat správu letiště, ale asi budu informovat 
posádku letadla 1x (5%). Z vyhodnocení odpovědí vyplývá, že se nalezla menšina 
zaměstnanců check-in, která absolutně neví, kterou konkrétní osobu by kontaktovala, 
zaznamená-li podivné a nevhodné chování u cestujícího, ze kterého nemá dobrý pocit. 

12. Popište podrobně nejhorší situaci, kdy osoba, kterou jste odbavoval/a, dělala nějaké 
problémy v daném okamžiku nebo později. Z popsaných případů vyplývá, že zaměstnanci 
check-in se v nejhorších situacích setkali s cestujícími, kteří byli pod vlivem alkoholu, 
vulgární, agresivní, cestující si nedostatečně prostudovali přepravní podmínky (agresivita 
při nadváze), agresivita při zpoždění letu, přehlížení osobní zóny„stop“ a odmítavé 
ustoupení, hádka o místo sezení v letadle. 

13. Máte-li podezření, že odbavovaná osoba je silně nemocná, odbavíte ji? (chřipka, viditelné 
pocení, chrapot…) Odpovědi: ano 17x(85%);  ne 2x(10%); nevím 1x (5%).„Pokud ano, 
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máte povinnost informovat nějakým způsobem posádku?“ Odpovědi: ano 13x(65%); ne 
2x(10%); dotazovaný odpovídá nekonkrétní způsob řešení situace 6x (25%). Z popsaných 
případů vyplývá, že 6 dotazovaných neví, co by v takové situaci přesně měli dělat („asi 
ne“; „nevím, jak bych v dané chvíli reagovala“;„asi bych se nejdříve domluvila se 
supervizorem“…)  Ti, kteří odpověděli ano, doplnili, že pokud nemoc není nakažlivá, 
není důvod neodbavit. Zároveň posádka je informovaná a rozhoduje, zda cestujícího 
přijme na palubu. 

14. Myslíte si, že check-in je snadná brána do světa pro hledané osoby? Odpovědi: ano 
8x(40%);  ne 12x(60%). Z vyhodnocení odpovědí vyplývá, že zaměstnanci odbavovací 
přepážky check-in si nemyslí, že check-in je snadná brána do světa pro hledané osoby 
avšak našli se tací, kteří mají opačný názor. 

15.  Co by se podle vás mělo vylepšit? Z vyhodnocení odpovědí vyplývá, že pro zvýšení 
bezpečnosti při odbavování by bylo vhodné vytvořit databázi hledaných osob, která by 
byla integrovaná se systémem odbavování a na základě zadání jména cestujícího či jeho 
os.údaje by se ukázalo, zda osoba je či není hledaná. Dále dotazovaní odpověděli: zavést 
pasovou kontrolu i v schengenském prostoru a posílit security na terminálech; přísnější 
kontroly dokladů pomocí přístrojů; lépe vycvičit zaměstnance k odhalení osoby 
s falešným dokladem; důkladná školení zaměstnanců check-in – aby nemuselo stále 
fungovat „když nevíš, zavolej supervizora“; přítomnost policie přímo u odbavovací 
přepážky v schengenském prostoru; při velkém množství cestujících zvýšit počet 
otevřených přepážek. 

16. Pro kterou vaši činnost máte nedostatečné vzdělání a výcvik? Z vyhodnocení odpovědí 
vyplývá, že nedostatečné vzdělání a výcvik zaměstnanci check-in mají v kontrole dokladů, 
cestovního povolení, odhalování cestujících se špatným dokladem, nedostatečné zaškolení 
s odbavovacím systémem – „nauka postupnou praxí“, důkladnější bezpečnostní školení. 
Dotazovaní, kteří odpověděli, že pro žádnou činnost nemají nedostatečné vzdělání a 
výcvik bylo 10x(50%). 

17. Který biometrický údaj by se měl detekovat s cílem zvýšení bezpečnosti, aby se, co 
nejméně, narušilo soukromí? Odpovědi: otisky prstů jsou biometrický údaj, který nejméně 
naruší soukromí osoby 17x(85%); bydliště-dotazovaná/ý z odpovědí neví, co je 
biometrický údaj; jakýkoliv biometrický údaj je zásah do soukromí, ale toto soukromí by 
bylo vhodné narušovat, aby nedocházelo k justičním omylům; ve chvíli, kdy check-in 
agent má v ruce pas nebo občanský průkaz dané osoby, víme o ní dost věcí. 

 

Závěr 

Celkové vyhodnocení dotazníků zaměstnanců u odbavovací přepážky check-in ukazuje na 
potřebu zvýšení bezpečnostního procesu odbavování. Je třeba zejména: zvýšit vzdělanost 
zaměstnanců o ochranných prvcích dokladů, zlepšit úroveň kontroly cestovních dokladů, 
zajistit kvalitní přísun informací přímo na pracoviště odbavovacích přepážek o osobách, které 
představují bezpečnostní riziko a lépe rozdělit oprávnění zaměstnanců [9] při řešení 
problémových událostí, tj. např. snížit počet událostí, které jsou přesouvány na supervizora. 
 

Poděkování 

Děkuji zaměstnancům, kteří pracují na Letišti Václava Havla na check-in, za poskytnutí 
cenných rad a informací týkající se odbavování cestujících na letišti. Děkuji také mé vedoucí 
projektu paní doc. RNDr. Daně Procházkové, DrSc. za podporu a cenné rady při zpracování 
tohoto článku. 
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1. Považujete čas, který je určený pro odbavení všech cestujících za dostačující 

všech údajů potřebných k vystavení palubní vstupenky? •ano; •ne
2. Jak často máte pocit, že pracujete pod stresem? Co brzo ráno?
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6. Víte jak postupovat, když jsou rozdíly mezi fotografií a vzhledem? (např. osoba bez 

vousů a na fotce má vousy či obráceně)?•ano; •ne
7. Dostáváte informace

- Pokud ano, jsou informace dostatečné k
- Ne

8. Znáte bezpečnostní prvky občanského průkazu a pasu, a dokážete je rozeznat?•ano; •ne
9. Prošel/a jste školením a výcvikem, na kterém jste se naučil/a, jak se máte chovat při 

rozpoznání osoby, která nemá správný doklad?•ano; •ne
10. Prošel/a jste školením a výcvikem, na kterém jste se naučil/a, jak zacházet s osobami s 

nevhodným chováním?•ano; •ne
11. Zaznamenáte

- 
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12. Popište podrobně nejhorší situaci, kdy osoba, kterou jste odbavoval/a, dělala nějaké 
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všech údajů potřebných k vystavení palubní vstupenky? •ano; •ne
Jak často máte pocit, že pracujete pod stresem? Co brzo ráno?
Máte možnost zjistit, zda cestovní doklad je platný?•ano; •ne
Kontrolujete pas nebo občanský průkaz •pouze vizuálně?;
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nevhodným chováním?•ano; •ne
Zaznamenáte-li podivné a nevhodné chování u cestujícího, ze kterého nemáte dobrý pocit,
 máte povinnost informovat správu letiště? 
 máte stanoveno koho přesně informovat?

Popište podrobně nejhorší situaci, kdy osoba, kterou jste odbavoval/a, dělala nějaké 
problémy v daném okamžiku nebo později.
Máte-li podezření, že odbavovaná osoba je silně nemocná

Bezpečnost kritické infrastruktury
Pasivní bezpečnost a zdraví v letecké dopravě 

R. Ščurek a P. Švec: Ochrana letiště před protiprávními činy
-5. 

Vstup a odlet cestujících a jejich zavazadel
Dostupné z: http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/ dokumenty/ L/L

Směrnice Rady 2004/82/ES ze 
Úřední věstník L 261, 06/08/2004 S. 0024 
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0082:CS:HTML

Bezpečnost: Ochrana mezinárodní
letectví. Dostupné z: http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm

Committee of the Legal Committee for the Modernization of the Tokyo Convention Including the 
Passengers. Montreal: 

z: http://www.icao.int/Meetings/ LC
D. Procházková: Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství

-9. 
Ochrana osob a majetku

Považujete čas, který je určený pro odbavení všech cestujících za dostačující 
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Víte jak postupovat, když jsou rozdíly mezi fotografií a vzhledem? (např. osoba bez 
vousů a na fotce má vousy či obráceně)?•ano; •ne
Dostáváte informace o celostátně hledaných osobách? 

Pokud ano, jsou informace dostatečné k

Znáte bezpečnostní prvky občanského průkazu a pasu, a dokážete je rozeznat?•ano; •ne
Prošel/a jste školením a výcvikem, na kterém jste se naučil/a, jak se máte chovat při 
rozpoznání osoby, která nemá správný doklad?•ano; •ne
Prošel/a jste školením a výcvikem, na kterém jste se naučil/a, jak zacházet s osobami s 
nevhodným chováním?•ano; •ne

li podivné a nevhodné chování u cestujícího, ze kterého nemáte dobrý pocit,
máte povinnost informovat správu letiště? 
máte stanoveno koho přesně informovat?

Popište podrobně nejhorší situaci, kdy osoba, kterou jste odbavoval/a, dělala nějaké 
daném okamžiku nebo později.

li podezření, že odbavovaná osoba je silně nemocná
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Dotazník pro check

Považujete čas, který je určený pro odbavení všech cestujících za dostačující 
všech údajů potřebných k vystavení palubní vstupenky? •ano; •ne
Jak často máte pocit, že pracujete pod stresem? Co brzo ráno?
Máte možnost zjistit, zda cestovní doklad je platný?•ano; •ne
Kontrolujete pas nebo občanský průkaz •pouze vizuálně?;
Máte možnost zjistit, zda osobní doklad je vydán pro osobu, která ho předkládá?•ano; •ne
Víte jak postupovat, když jsou rozdíly mezi fotografií a vzhledem? (např. osoba bez 
vousů a na fotce má vousy či obráceně)?•ano; •ne

o celostátně hledaných osobách? 
Pokud ano, jsou informace dostatečné k

Znáte bezpečnostní prvky občanského průkazu a pasu, a dokážete je rozeznat?•ano; •ne
Prošel/a jste školením a výcvikem, na kterém jste se naučil/a, jak se máte chovat při 
rozpoznání osoby, která nemá správný doklad?•ano; •ne
Prošel/a jste školením a výcvikem, na kterém jste se naučil/a, jak zacházet s osobami s 
nevhodným chováním?•ano; •ne 

li podivné a nevhodné chování u cestujícího, ze kterého nemáte dobrý pocit,
máte povinnost informovat správu letiště? 
máte stanoveno koho přesně informovat?

Popište podrobně nejhorší situaci, kdy osoba, kterou jste odbavoval/a, dělala nějaké 
daném okamžiku nebo později.

li podezření, že odbavovaná osoba je silně nemocná
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rozpoznání osoby, která nemá správný doklad?•ano; •ne
Prošel/a jste školením a výcvikem, na kterém jste se naučil/a, jak zacházet s osobami s 

li podivné a nevhodné chování u cestujícího, ze kterého nemáte dobrý pocit,
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máte stanoveno koho přesně informovat? 
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vousů a na fotce má vousy či obráceně)?•ano; •ne 
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identifikaci příslušné osoby?

Znáte bezpečnostní prvky občanského průkazu a pasu, a dokážete je rozeznat?•ano; •ne
Prošel/a jste školením a výcvikem, na kterém jste se naučil/a, jak se máte chovat při 
rozpoznání osoby, která nemá správný doklad?•ano; •ne 
Prošel/a jste školením a výcvikem, na kterém jste se naučil/a, jak zacházet s osobami s 
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- odbavíte ji? (chřipka, viditelné pocení, chrapot…) 
- Pokud ano, máte povinnost informovat nějakým způsobem posádku? 

14. Myslíte si, že check-in je snadná brána do světa pro hledané osoby?•ano; •ne 
15. Co by se podle vás mělo vylepšit?  
16. Pro kterou vaši činnost máte nedostatečné vzdělání a výcvik?  
17. Který biometrický údaj by se měl detekovat s cílem zvýšení bezpečnosti, aby se, co 

nejméně, narušilo soukromí? 
 

Kontakt: 
Bc. Veronika Strymplová 
České vysoké učení technické v Praze,  
Fakulta dopravní 
Konviktská 20 
110 00 Praha 
email: strympver@fd.cvut.cz 
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Analýza možných rizik v současném cestovním ruchu 
Risk analysis of recent tourism 

 

Marek Tomaštík, Romana Bartošíková, Ferdinand Mazal 
 

Abstrakt 
Cestovní ruch v uplynulých letech zaznamenal velký rozvoj a stal se významnou součástí 
světové ekonomiky. Vzhledem k rostoucímu významu cestovního ruchu zejména s rozvojem 
destinačního managementu a marketingu je tato oblast podnikání velmi citlivá na politické, 
ekonomické a zejména přírodní změny. Tato skutečnost klade velké nároky na management 
jak soukromých, tak veřejných organizací působících v oblasti cestovního ruchu při řešení 
nenadálých a krizových situací nejrůznějšího charakteru. V této souvislosti je si třeba 
uvědomit zvláštnosti trhu cestovního ruchu, které vyplývají z potřeb účastníků a z charakteru 
služeb cestovního ruchu. Článek je zaměřen na specifika cestovního ruchu v souvislosti 
s disciplínami analýzy a řízení rizik.  
 
Abstract 
Tourism in recent years experienced great development and become an important part of the 
global economy. Given the growing importance of tourism in particular with the development 
of destination management and marketing is the business very sensitive to the political, 
economic, and particularly natural changes. This places heavy demands on the management 
of both private and public organizations involved in tourism in contingency and emergency 
situations of various types. In this context, it is important to realize peculiarities of the tourism 
market, arising from the needs of the participants and the nature of tourism services. The 
paper focuses on the specifics of tourism in the context of disciplinary analysis and risk 
management. 
 
Klíčová slova 
cestovní ruch, analýza rizik, řízení rizik, podnikání 
 
Keywords 
tourism, risk analysis, risk management, business 
 
Úvod 

Cestovní ruch v uplynulých letech zaznamenal velký rozvoj a stal se významnou součástí 
světové ekonomiky. Patří tak mezi celosvětově nejvýznačnější hospodářská odvětví. Cestovní 
ruch tak do ekonomiky přináší velké množství nových podnikatelských příležitostí, které i bez 
velkých investic přinášejí významnou přidanou hodnotu. Přínosy cestovního ruchu jsou 
zejména pro regiony méně rozvinuté v oblasti vytváření nových pracovních míst a nové 
podnikatelské infrastruktury. Svou podstatou cestovní ruch ovlivňuje i další hospodářská 
odvětví, která jsou navázána na jeho rozvoj. Má výrazný multiplikační charakter. V oblasti, 
kde se cestovní ruch rozvíjí, tak vznikají další pracovní místa a služby v oblastech, které 
doplňují průmysl cestovního ruchu. Pozitivně působí na kulturní, historické a technické 
atraktivity, které oživuje a pomáhá je udržet a také zabezpečit jejich udržitelný rozvoj. 
Z hlediska rozvoje regionů nebo států je význam cestovního ruchu strategický, a to zejména 
pro země, které jsou z profilu svého hospodářství jako tzv. rekreační.    
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Vzhledem k rostoucímu významu cestovního ruchu zejména s rozvojem destinačního 
managementu a marketingu je tato oblast podnikání velmi citlivá na politické, ekonomické a 
zejména přírodní změny. Tato skutečnost klade velké nároky na management jak 
soukromých, tak veřejných organizací působících v oblasti cestovního ruchu při řešení 
nenadálých a krizových situací nejrůznějšího charakteru. V této souvislosti je si třeba 
uvědomit zvláštnosti trhu cestovního ruchu, které vyplývají z potřeb účastníků a z charakteru 
služeb cestovního ruchu. Mezi základní rysy trhu cestovního ruchu vztahující se k tématu této 
studie můžeme uvést:  

• dlouhodobost podnikání v cestovním ruchu,  
• vysokou závislost produktů cestovního ruchu na přírodních a historických 

atraktivitách, 
• podmíněnost politicko-správními podmínkami, náboženská, národnostní, politická a 

hospodářská stabilita v turistické destinaci, podpora a síla státních orgánů, stav 
infrastruktury a stav kritické infrastruktury,  

• vysoký podíl lidské práce a pomíjivost realizovaných služeb. 

V současnosti je cestovní ruch předmětem zkoumání mnoha vědních disciplín, např. 
ekonomie, geografie, psychologie, sociologie, managementu, marketingu, ale také risk a 
krizového managementu. Cestovní ruch je dynamický a otevřený systém tvořený dvěma 
podsystémy: subjektem a objektem cestovního ruchu. Oblast cestovního ruchu je velmi 
provázána s jinými systémy tvořící jeho okolí tzv. vnější prostředí, které je tvořeno 
ekonomickým, politickým, sociálním, náboženským, technicko-technologickým a 
ekologickým prostředím.  
 

1. Analýza a řízení rizik v cestovním ruchu 

Krizové řízení v oblasti cestovního ruchu však stále není studováno adekvátním potřebám 
dynamického vývoje současného světa. Je třeba stále více výzkumů, které se budou 
zaměřovat na odpovídající a účinné reakce na krizové situace ovlivňující turismus. Vzhledem 
k jedinečnosti každé krize zejména v oblasti původu, rozvoje a dynamiky krize, je 
vyžadována po manažerech a jejich týmech velmi pružná a adekvátní reakce. Manažeři 
mohou získat svou kompetenci jen studiem proběhlých krizí a porozuměním složitosti úkolů 
vyplývajících ze složitosti krizové situace. Tato studie rozebírá možné reálné krizové situace, 
které mohou vzniknout nebo již vznikly v oblasti cestovního ruchu, dále rozebírá možnosti 
překonání výsledných potíží a možnosti nastavení opatření pro očekáváné krizové situace. 
Každá krize a každá z organizací a jednotlivců, kteří jsou postižení, má individuální charakter, 
proto není jednoduché řešení krizové situace. Nicméně existují jisté společné rysy krizových 
situací, které při přípravě na krizové situace mohou rozvinout rozsah manažerských 
kompetencí krizového managementu u manažerů v cestovním ruchu. 
Cestovní ruch je hodně závislý na otázkách bezpečnosti. Pokud lidé cestují, chtějí být 
v bezpečí. V době, kdy zákazníci mají možnost si vybírat z více možností, se otázka 
bezpečnosti cestovního ruchu stává zásadní. Dále je důležitým bodem práce manažerů rizika 
v cestovním ruchu, že musí neustále během příprav na krizové situace brát v úvahu nejen 
potencionální ztráty na životech, ale také na provozní náklady a na pověst společností, pro 
které pracují. 
Analýza rizik cestovního ruchu je velmi komplikovaná, neboť neexistuje jednotné, standartní 
nebo předvídatelné riziko pro celou oblast cestovního ruchu. Tato rizika stále mění a liší se 
destinace od destinace. Rizika turismu mohou být akty násilí, přírodní živly jako jsou 
hurikány a zemětřesení nebo zdravotních problémů, jako jsou pandemie. Například použití 
chemických či biologických zbraní ve válce či při teroristickém útoku je velmi 
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nepravděpodobné, bohužel víme, možné. Manažeři cestovního ruchu si musí být vědomí i 
tohoto potenciálního rizika, které je všude přítomné. Dle Gui Santana může mít forma krize 
mnoho podob: od terorismu po sexuální obtěžování, dále občanské nepokoje, zřícení hotelu, 
problémy s likviditou, úplatkářství, vandalismus nebo zneužití technologií. V každém případě 
musí být manažer připraven na potenciální krize, musí se jich vystříhat a také musí mít 
připravený scénář k zabránění rozvoje krize. 
V důsledku velkých krizí zejména po teroristických útocích na USA v září 2001, dále obavy 
z rozsáhlé epidemie vyvolané syndromem akutního respiračního selhání (SARS), ptačí a 
prasečí chřipky, zemětřesení a tsunami mnozí akademici obrátili svou pozornost k lepšímu 
pochopení toho, jak analyzovat jednotlivé krizové situace.  
Jednotlivé závažné situace se liší v jejich závažnosti a obtížnosti jejich překonání. Společné 
oblastní řešení krizí v cestovním ruchu můžeme definovat následovně:  

• situaci řešit neodkladně,  
• přímo reagovat na obavy a potřeby lidí přímo zasažených,  
• minimalizovat škody, které by mohly vyplynout z negativní publicity a mohly by 

poškodit firmu či destinaci,  
• řešit problémy s obchodními partnery. 

Manažeři musí řešit krize, jejichž rozsah a složitost nejsou na první pohled patrné. Musí řešit 
technické problémy, musí na ně reagovat, musí uklidnit účastníky cestovního ruchu apod. 
V současnosti je velmi obtížné definovat riziko a to zejména na problematiku teroristických 
útoků. Už sám pojem „terorismus“ je velmi komplikovaně definovatelný. Například Tarlow 
uvádí, že dodnes neexistuje elementární shoda na tom, kdo je terorista a co to je terorismus. 
Cestovní ruch také se snažil po 11. 9. 2001 poučit a definovat nová paradigmata pochopení 
nebezpečí. Vědci se nakonec museli shodnout, že útoky budou nadále nepředvídatelné jak 
v čase, tak i v místě. Klasické pojetí terorismu a jejich predikativní modely předpokládají 
určitou formu konzistence, podobně jak tomu bylo v metru v Moskvě v březnu 2010. Dle 
tohoto pojetí mají teroristé několik zásadních výhod oproti svým protivníkům:  

1. Usilovat o publicitu. 
2. Prvek překvapení. (navzdory předpovědím, hledat způsoby, jak ublížit co nejvíce 

nevinným) 
3. V některých případech jsou teroristé ochotni obětovat za věc i svůj život.  
4. Terorismus je spíše vraždění lidí než ekonomiky. 
5. Terorismus může být viděn jako forma násilné nostalgie, terorista se snaží obnovit to, 

co kdysi buď bylo, nebo nebylo. 
6. Terorismus může přijít v mnoha formátech, od útoku na dodávky potravin po útok na 

skutečné osoby, z masové vraždy po otrávení léků s nadějí, že se zlomí kolektivní 
soudržnost obyvatel.  

Hlavní teroristické cíle dle US Federal Emergency Management Agency jsou: Vytvořit strach 
mezi veřejností, snažit se vyvolat iluzi mezi občany, že jejich vláda je bezmocná proti 
terorismu a nakonec se snaží získat okamžitou mediální pozornost pro svou věc. Terorismus 
je sám osobě moderním směrem prosazování svých názorů, je to směr, který se snaží zničit 
současný náš moderní svět. Pro poznání rizik si vyjmenujme základní styčné ideje:  

1. Ženy jsou používány jako nástroj války. 
2. Terorismus je založen na ideálech skupiny.   
3. Terorismus bývá antikapitalistický a je proti hromadění pozemských statků, je 

xenofobní a odrazuje dialog s ostatními. 
4. Terorismus odsuzuje lidi podle skupiny, kam patří, nebojuje proti jednotlivci.  
5. Terorismus není založen na principu kompromisu. Jeho cílem je vždy konečné 

vítězství. Teroristé mohou být ochotni přijmout kompromis, ale nikdy jej nepřijmou na 
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trvalo, neboť trvalý kompromis terorismus nepřijímá. Cíl terorismu je založen na 
ideologickém základě. Naproti tomu cestovní ruch je vždy proti terorismu. 

Důležitým kritériem terorismu je publicita, proto si vybírají cíle, které zaplní přední stránky 
novin. Útoky na jakoukoliv formu cestovního ruchu nebo útoky na hotely a kongresová centra 
vždy přináší velký ohlas médií. Tato negativní publicita pak pomáhá teroristům při ničení 
místní ekonomiky i s cestovním ruchem. Lidé se pak do této oblasti vrací jen pomalu, jak ve 
svých pracích uvádí Peter Tarlow.  
Rozvoj zkoumání rizika v cestovním ruchu v současném světě je velmi důležité pro všechny 
účastníky. Nyní si uvedeme několik předpokladů, které jsou důležité pro správné řízení 
organizace cestovního ruchu v době zvýšeného nebezpečí terorismu.  

• Neexistuje událost, která je 100 % bez rizika. Risk manažeři vědí, že nikdy nebude 
dosti pracovníků a finančních prostředků, aby se zabránilo výskytu rizika. Hledají 
místo, kde je nevyšší pravděpodobnost vzniku krizové situace.   

• Lidé budou stále cestovat. Pro teroristy jsou turistické destinace výhodné, protože 
turisté jsou daleko od domova a jsou tak více zranitelní. Hotelové komplexy jsou pro 
teroristy daleko výhodnější než ambasády, které jsou účinně chráněny. Bylo zjištěno, 
že teroristé, kteří zaútočili na hotely v Bombaji v listopadu 2008, zde před výbuchy 
pracovali. To znamená, že dnešní host může být potencionální terorista. 

• Risk manažeři pracující v oblasti cestovního ruchu musí řešit rizika současně 
s poskytováním kvalitních služeb pro zákazníky. Protože je cestování dobrovolné, je 
nutné přijmout taková opatření, která nebudou omezovat samotné podnikání.  

• Vystupování pracovníků organizací cestovního ruchu musí klidné a pozitivní 
vystupování, které je zbaveno všeho, co by jen připomínalo možné riziko vyplývající 
ze světového vývoje. Přesto se musí risk manažeři turismu snažit zejména v místech 
zvýšeného napětí o vytvoření bezpečnostních záruk pro účastníky cestovního ruchu.  

• Risk manažeři v oblasti cestovního ruchu musí mít na starosti i otázky bezpečnosti a 
zabezpečení. V době terorismu do této oblasti spadají i otravy jídlem. Může totiž být 
záměrně otráveno. V této situaci mohou hrát v oblasti cestovního ruchu zaměstnanci 
ale i hosté dvojí roli.  

• Také chování účastníků cestovního ruchu může poskytovat rizika. Mnoho turistů je 
neznalých jak geografického, tak i kulturního prostředí. Což se může stát rizikem, 
když se poruší místní tradice či náboženská pravidla.  

Od 11. září 2001 se v celosvětovém cestovním ruchu bylo hodně diskutováno zabezpečení 
cestovního ruchu. Diskutovaly se předpisy letecké dopravy, politické události, risk 
management a zvládnutí davu. Mnoho času bylo věnováno ochraně účastníků cestovního 
ruchu před útoky teroristů a problémům vysoké kriminality. Mnoho turistických destinací se 
muselo vyrovnat s přísnějšími bezpečnostními otázkami. Pozornost si zasluhovaly zejména 
únosy, kriminální činy mimo hotelové komplexy, pirátství na volném moři či státní zvůle.  
Oblast, která si stále více získává více pozornosti risk manažerů cestovního ruchu je oblast 
potravin. V oblasti potravin je třeba sloučit koncepce bezpečnosti a ochrany potravin. Oba 
pojmy jsou zásadní jak pro produkci potravin, jejich přípravu a servis. Běžný turista při 
konzumaci potravin neví vůbec nic o historii potraviny, které konzumuje. Citlivost této 
problematiky ukazuje reakce médií a státní správy při kontaminaci mléka v Číně v roce 2008.  
Vzhledem k tomu, že od sklizně, přes zpracování a až po spotřebu prochází potraviny mnoha 
zpracovateli a procesy, je zjišťování, kde došlo ke kontaminaci potravin, velmi obtížné. 
Musíme rozlišit náhodnou kontaminaci potravin od teroristické kontaminace zaměřené na 
podporu politických nebo náboženských cílů.  
 V oblasti bezpečnosti potravin v cestovním ruchu si můžeme klást otázky:  

• Může být potravina předmětem moderního nástroje terorismu?  
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• Víme, odkud naše jídlo pochází?  
• Jsou značkové pokrmy zárukou bezpečnosti?  
• Jak rozlišit náhodné nesplnění hygienických kritérií od úmyslného neplnění 

hygienických kritérií. 

V naší době globální ekonomiky se stává problematika bezpečnosti potravin stále složitější. 
Mezinárodní koncerny kontrolují celosvětově obchod s potravinami. To může způsobit, že 
teroristický útok v oblasti potravinářského průmyslu na jednom kontinentu může zničit 
průmyslové odvětví na jiném kontinentu. Problém bezpečnosti potravin si nyní ukážeme na 
bezpečnosti potravin v restauracích, které hlavně řeší bezpečnostní a problémy ochrany 
potravin. 

• Většina restaurací má poměrně snadný přístup do svých prostor. Nemá pořádnou 
ochranku, vše je pod dohledem majitelů a hlavních pracovníků např. kuchařů a 
číšníků.  

• Většina restauratérů netuší, kam odešli strávníci poté, co zkonzumovali pokrmy a 
opustili prostory restaurace. Proto identifikace místa útoku je velmi komplikovaná. 

• Restaurace prodávají krásné okamžiky, přesto je nutné být v nich ostražitý.   

V současné době zvýšeného nebezpečí terorismu je nutné, aby si byli vědomi risk manažeři 
cestovního ruchu rizik a výzev zejména v oblasti poskytování potravin miliónům lidí na denní 
bázi vycházející ze stravovacích změn a změn životního stylu. Risk manažeři by si měli být 
vědomi: 

• Že některé potraviny mohou být vyprodukovány s nějakou formou nemoci. Měli by 
mít přehled o kvalitě potravin. (salmonelóza, svalovec, tasemnice). 

• Je nutné zjistit možné potravinové krizové ve vybraných regionech. Každá část světa 
má své zvláštní potřeby v oblasti bezpečnosti potravin. Risk manažeři musí mít jistotu, 
jakou restaurace či místní atrakce používá produkci, co importuje a jakou používá 
vodu v přípravě a úpravách potravin a nápojů.  

• Risk manažeři musí si být jisti, zda pracují v kuchyních odpovědní a prověření lidé a 
jaké je jejich zdravotní stav. Onemocní-li kuchař, mohou onemocnět i zákazníci. 
Následky mohou mít velké ekonomické škody. 

• Další problematikou potravinové bezpečnosti jsou potravinové alergie. Mnohé 
potraviny jsou alergeny pro mnoho lidí, ale také potraviny mohou být kontaminovány 
nejrůznějšími alergeny. Vzhledem k tomu, že mnoho lidí je v současnosti alergických 
na mnoho látek, může se stát reakce takového turisty fatální. Proto je nutné, aby byli 
zaměstnanci restaurací připraveni poskytnout rychlou zdravotnickou pomoc a také 
určit, která potravina mohla být příčinou této reakce.       

Uvedené rizikové faktory cestovního ruchu představují asi v dnešní době zvýšeného působení 
terorismu hlavní rizika, se kterými musí pracovat risk manažeři organizací působících 
v oblasti cestovního ruchu. Definování rizik je prvním krokem, ale dále musí následovat 
syntéza a prognózování rizikových událostí. Podle autorů je nejdůležitější identifikace rizik, 
dále se určuje míra výskytu krizových událostí. Dle toho se rozhodnou risk manažeři o použití 
krizového scénáře. Ten však nesmí být dogma, neboť musí být flexibilní, aby se přizpůsobil 
míře pravděpodobnosti.  
Cílem krizového managementu je minimalizace účinků působící krizové situace. Dobrý 
management se musí vypořádat se záchranou účastníků cestovního ruchu, tak aby z toho 
nevznikla negativní publicita. Dobrý krizový management se učí ze svých zkušeností, ale také 
ze zkušeností druhých. Krizovému řízení se organizace nebo společnost mohou vyhnout 
aktivizací správného krizového řízení. K tomu je třeba vybrat také vhodné a kompetentní 
manažery, kteří budou schopni na tyto nové a stále přicházející výzvy adekvátně reagovat.  
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Závěr 

Závěrem lze říci, že risk management v oblasti cestovního ruchu je velmi důležitý zejména 
v době zvýšené vlny terorismu. Aktivní risk management přispívá k úspěšnému podnikání 
firem či organizací, které působí v oblasti cestovního ruchu. Cílem úspěšného risk manažera 
je to, aby ke krizím vůbec nedocházelo. Cestovní ruch v současné době stojí tváří v tvář těm 
nejhorším výzvám v oblasti působní přírodních sil a terorismu. Představitelé cestovního ruchu 
se musí naučit vypořádat s celou řadou přímých a nepřímých problémů. Terorismus vždy 
představuje ohrožení jak na životech, tak na majetku. Může přispět ke vzniku sekundárních 
průvodních jevů, kterými jsou postupný úpadek turistických destinací, neboť turisté si najdou 
jinou destinaci. Překonání rizik v cestovním ruchu bude i díky spolupráci a síťováním 
subjektů v oblasti turismu. I přes vyznačené problémy bude cestovní ruch narůstat na 
významu i novými formami nabídek a forem turismu. 
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Zkušenosti ze zavádění výuky krizového řízení ve státní správě a na 
vysokých školách 

The experiences of crisis management implementation in public 
administration and universities 

 

Josef Vilášek 
 

Abstrakt  
Zavádění předmětu Krizové řízení jak ve veřejné správě, tak v akademické obci bylo 
provázeno některými zvláštnostmi. Snaha o naplnění harmonogramu zpracování krizových 
plánů vedla k okamžitému školení všech aktérů jak ve státní správě, tak v samosprávě. 
V neposlední řadě vznikla poptávka výuky krizového řízení i v akademické sféře. Celý tento 
proces autor popisuje, poukazuje přitom na zvláštnosti a zároveň na zvyšující se úroveň 
výuky tohoto předmětu, zejména v akademické sféře. 
 
Abstract 
Introducing the subject of Crisis Management in the public administration and academic 
sphere was associated with specific issues. Efforts to meet the schedule within which the 
emergency plans should be created, led to immediate training of all participants in the state 
and municipal administration. Subsequently, there was a demand for Crisis Management 
teaching in the academic sphere. The entire process is described in the text. Enhancing this 
subject’s teaching standards remains in the focus at all educational levels. 
 
Klíčová slova 
veřejná správa, krizové řízení, krizové plánování. 
 
Keywords 
public administration, crisis management, crisis planning 
 
Úvod 

Přípravy branně – bezpečnostní (krizové) legislativy sahají až do 1. poloviny 90. let 20. 
století, kdy základním pilířem měl být ústavní zákon, jenž měl stanovit základní podmínky a 
pravidla bezpečnosti státu. Již v roce 1993 vláda ČR svým usnesení č. 246 ze dne 19. května 
1993 schválila návrh zásad Integrovaného záchranného systému. V příloze tohoto usnesení je 
zmíněno celkem 13 zásad, které se měly stát pilířem připravované legislativy pro řešení, 
zejména, mimořádných událostí. Až v roce 1998 se začaly projednávat první návrhy 
ústavního zákona o bezpečnosti České republiky s tím, aby žádným závažným způsobem 
nevybočovaly z rámce pravidel demokratického právního státu a snažily se v maximální míře 
tato pravidla respektovat. Do té doby však neexistovala dostatečná politická vůle k  jeho 
přijetí. S jistou dávkou zjednodušení se dá říci, že nebýt rozsáhlých povodní v roce 1997, tak 
by se nepodařilo tento zákon urychleně schválit.  Dne 22. dubna 1998 tak nabyl účinnosti 
Ústavní zákon č. 110/1998  Sb., o bezpečnosti České republiky. V návaznosti na tuto 
skutečnost byly připravovány zákony tzv. krizové legislativy, jež byly schváleny v průběhu 
roku 2000 a jejichž účinnost byla stanovena od 1. ledna 2001. Tak vlastně spatřila světlo světa 
zcela nová problematika, a to – krizové řízení. Je pochopitelné, že první kroky v oblasti 
krizového řízení musely být provedeny ve veřejné správě.Ve veřejné správě se začalo „vařit 
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z čisté vody“ – nebylo na co navázat. Všechny struktury bezpečnostního systémy bylo nutno 
začít budovat na zelené louce, protože více jak dvacet let oblast mimořádných událostí, 
ochrany obyvatelstva, řešení možných krizových situací, finanční zabezpečení aj. nebyly 
v legislativě zakotveny. Akademická sféra v této oblasti tak trochu „pokulhávala“ do té doby, 
než byly vyhodnoceny následky rozsáhlé povodně v roce 2002 v Čechách. Ukázalo se, že lidé 
– prostí občané, učitelé, studenti i žáci jsou sice obětaví, rádi by pomáhali, ale nebyli na tyto 
činnosti jakkoli připraveni.  

 

1. Zavádění výuky krizového řízení ve státní správě 

Ještě před nabytím účinnosti zákona o krizovém řízení, koncem roku 2000 a tedy v jistém  
předstihu byla, zejména na ministerstvech, ústředních správních úřadech a krajích, zřizována 
pracoviště krizového řízení. Tento nový pojem – pracoviště krizového řízení, byl mnohdy 
nepochopen, různě interpretován a bylo nutno k tomu vydávat z pozice Ministerstva vnitra 
různá upřesnění a vysvětlení. Tím, že byl tento pojem následně v rámci jedné novelizace 
zákona o krizovém řízení vyjmut ze základních pojmů, nebyl problém vyřešen. Pracoviště 
krizového řízení byla totiž mnohdy obsazována lidmi, kteří se s podobnou problematikou 
nikdy v životě nesetkali a navíc nebyli ani ochotni se v této oblasti zdokonalovat, natož 
vzdělávat. Ukázalo se ale, že nejvhodnější volbou při obsazování pracovišť krizového řízení 
byli zejména bývalí vojáci z povolání, pracovníci štábů civilní obrany a někteří absolventi 
civilních vysokých škol, např. FBI OU či bývalí učitelé branné výchovy. To je jen jeden 
příklad za všechny, který ukazuje na absolutní nepřipravenost lidských zdrojů. Pochopitelně 
bylo všeobecně známo, že je nutno se neustále vzdělávat – byla organizována různá 
shromáždění, kurzy a koordinační porady na různých úrovních s cílem dosáhnout jednotného 
pochopení záměru všech krizových zákonů, zejména krizového. Otázka zní proč právě 
krizového? Protože zákony jako – o Hasičském záchranném sboru, o integrovaném 
záchranném systému a hospodářských opatřeních pro krizové stavy, byly více specializované 
a bylo např. u zákona o IZS , více času na jejich výklad ještě před nabytím jejich účinnosti. 
Otázkou tedy bylo, jak absenci znalostí a zkušeností řešit.  
Protože jsem stál u vzniku pracoviště krizového řízení – oddělení krizového řízení, na 
Ministerstvu financí, podělím se o některé zkušenosti z prováděných činností v rámci tohoto 
ministerstva. 
 

1.1 Přijímané postupy ve vzdělávání v působnosti Ministerstva financí  

Je logické, že nikdo z nás nebyl dostatečně zkušený v zavádění nových procesů, které nutně 
musely proběhnout. Zpočátku nový útvar – oddělení krizového řízení, řešil kromě 
personálního zabezpečení, také vyčlenění kancelářských prostor, vybavení výpočetní a jinou 
technikou pro práci, výběr osob do krizového štábu ministerstva a s tím spojenou přípravu 
normativního aktu ministra a jeho vydání. Přitom jsme neustále „studovali“ nový zákon a 
často jsme konzultovali názory na různé pohledy mezi kolegy z jiných ministerstev a pokud 
jsme nenašli kloudné řešení, tak jsme hledali „spásu“ zejména u tvůrců krizového zákona – na 
Úřadu vlády a Ministerstvu vnitra. Náš obzor se stále rozšiřoval, leč jako blesk z čistého nebe 
na nás uhodila skutečnost, že orgánem krizového řízení dle krizového zákona jsou mimo jiné i 
„jiné správní úřady“. Jak vyplývá z tabulky č. 1, tak v působnosti Ministerstva financí jich 
ovšem bylo více než dost. Z celkového počtu správních úřadů v ČR jich bylo více jak 2/3 
v působnosti MF. Navíc do portfolia zapadaly i přímo řízené organizace jako byly – Státní 
tiskárna cenin, Středisko cenných papírů, Česká konsolidační agentura a Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových. Přitom Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
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(ÚZSVM) měl svá pracoviště ve všech krajích a v bývalých okresech (76). V průběhu 
zpracování dokumentace krizových plánů a naplňování zásad krizového zákona završila naše 
republika proces vstupu do Evropské unie. Tedy po 1. květnu 2004 se počet správních úřadů 
v důsledku snížení počtu Celních úřadů snížil – viz tabulka č.1. Obdobně záhy došlo ke 
snížení i počtu Finančních úřadů.  
Tabulka č. 1 : Počty správních úřadů v působnosti MF (bez regionálních pracovišť ÚZSVM) 

Název správního úřadu  Počet 
do 30. dubna 2004 

Počet 
od 1. května 2004 

Resortní organizace MF   4   4 
Finanční ředitelství   8   8 
Celní ředitelství   8   8 
Finanční úřady               222               199 
Celní úřady 81 54 
CELKEM               323               273 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Z dikce zákona bylo tedy zřejmé, že pokud ostatní správní úřady jsou orgánem krizového 
řízení, musí mimo jiné: 
• Zřídit pracoviště krizového řízení. 
• Zpracovat krizový plán a 
• Zřizovat krizový štáb. 

Ministerstvo financí, potažmo jeho Oddělení krizového řízení, muselo přijmou tedy zásadní 
opatření k tomu, aby výše uvedené úkoly byly nejen splněny, ale byly také v duchu litery 
zákona. Tak začal proces vzdělávání jak vedoucích funkcionářů – ředitelů finančních a 
celních ředitelství, ředitelů finančních a celních úřadů a v neposlední řadě jejich pracovišť 
krizového řízení a zástupců resortních organizací. Pracoviště krizového řízení správních úřadů 
byla tvořena vždy jedním pracovníkem těchto úřadů v rámci kumulované funkce. 
Výuka probíhala ve dvou rovinách. V té první byli účastníci školení seznámeni obecně 
s legislativou krizového řízení s důrazem na krizový zákon ( garant Úřad vlády ČR ) a dále  
s teorií krizového managementu ( garant Institut krizového řízení VŠE v Praze ). Druhá rovina 
výuky byla aplikační ( garantem jsem byl já osobně ), tedy aplikace krizového zákona 
v podmínkách Ministerstva financí a jím řízených správních úřadů, včetně resortních 
organizací. Proškolením jak vedoucích zaměstnanců, tak jim podřízených zaměstnanců, 
určených jako pracoviště krizového řízení se podařilo zajistit jednotný výklad zákona, sdělit 
rozsah povinností ke splnění dikce zákona a vytvořit podmínky pro jeho naplnění v resortu 
MF. To byla první fáze školení. Měla za úkol seznámit vedoucí pracovníky s novými úkoly 
při uvádění zásad krizového zákona v rámci správního úřadu, včetně určení pracovišť 
krizového řízení a uvědomit si osobní odpovědnost za jejich řízení a vytvářet jim podmínky 
pro práci. Následné školení vykonavatelů činností bylo proto vedoucími pracovníky 
podporováno a byly jimi vytvářeny podmínky k náročné práci vykonavatelů.  
Druhá fáze školení byla již úzce specializovaná jen s vykonavateli, tj. pracovišti krizového 
řízení v rámci zpracování dokumentace krizových štábů a dokumentace krizových plánů. Tím 
bylo dosaženo takového stavu, že v rámci resortu byl jednotný pohled na celou problematiku 
krizového řízení a krizového plánování. Pochopitelně mnohdy se při školení úkoly zdály být 
lehce zvládnutelné a bylo vše pochopeno. Ovšem při praktickém naplňování se ukazovaly 
problémy, které vykonavatelé nebyli vždy sto řešit. Proto následovalo období individuálních 
konzultací a pomoci. 
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Po zpracování dokumentace krizového plánování následovala další fáze, tou byla kontrola. 
Osobně jsem byl zpracovatelem krizového plánu ministerstva, věděl jsem v jakém rozsahu 
proběhlo školení se zpracovateli krizových plánů podřízených organizací, znal jsem přístup 
k plnění všech úkolů v nich a proto kontrola byla nejen zpětnou vazbou o kvalitě splnění 
úkolů, ale i zjištění zda mnou přijaté metody a formy výuky a individuální práce byly účinné a 
prospěšné. S odstupem doby mohu říci, že ve valné většině byly výsledky velice pozitivní a 
určitě k tomu přispěl i můj vklad do celého procesu výuky, školení, konzultací a pomoci. 
Abych mohl dostát tohoto výsledku, musel jsem permanentně na sobě pracovat – učit se. Ale 
než přistoupím k výuce krizového řízení na vysokých školách bych rád připomněl, že tak jako 
v rámci resortu Ministerstva financí, jsem rád pomohl právě akademické obci reprezentované 
Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity v Brně při školení úředníků státní 
správy. Právě na této fakultě vznikl nápad využít potenciálu odborníků nejen na krizové 
řízení, ale i na oblast mimořádných událostí, ochrany obyvatelstva a dalších. Proto jsem byl 
autorem učebních textů pro úředníky samospráv – oblast krizového řízení a mimořádných 
událostí. Mého potenciálu bylo využito i při školení ředitelů a náměstků ředitelů věznic 
v Justiční akademii v Kroměříži se zaměřením na aplikaci krizového zákona v podmínkách 
Vězeňské služby. V době, kdy jsem ve své většině již naplnil své poslání – školitele i 
zpracovatele, jsem byl osloven akademickou obcí v Brně, abych své zkušenosti předal těm, 
kteří o krizovém řízení nic nevěděli a projevili o tuto problematiku zájem. Tím začala další 
moje etapa – akademického pracovníka. 
 

2. Zavádění výuky krizového řízení na vysokých školách 

2.1 Výuka krizového řízení na veřejných vysokých školách  

2.1.1 Ekonomicko - správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně  
V období, kdy jsem končil vzdělávací proces v rámci resortu Ministerstva financí, jsem byl 
osloven vedením Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně, abych pomohl 
při akreditaci nového předmětu – Krizové řízení ve veřejné správě, který by byl vyučován na 
Katedře veřejné ekonomie. Moje angažmá začalo úvodním představením celé problematiky 
krizového řízení za účasti celé akademické obce fakulty. Měl jsem k tomu připravenu 
prezentaci v PowerPointu a protože na celé fakultě v té době nebyl žádný dataprojektor, 
přivezl jsem si z Prahy přenosný dataprojektor a notebook. Zmiňuji se o tom proto, že jsem 
tím inspiroval vedení fakulty k hromadnému zavedení této didaktické techniky na všechny 
posluchárny a posléze do všech učeben. Po příznivém ohlasu úvodní prezentace jsem se 
podílel na zpracování odborné části akreditace a po jejím schválení byl předmět zahrnut do 
vzdělávacího procesu jak pro prezenční, tak kombinovanou formu výuky. Takto jsem dojížděl 
na výuku polovinu semestru, druhou polovinu můj kolega, který přednášel oblast finančního 
zabezpečení krizového řízení. Pochopitelně jsem dojížděl i na soustředění studentů 
kombinovaného studia a k provedení zkoušek. Protože k nové problematice nebyla žádá 
studijní opora, podílel jsem se na vydání dvou publikací – Krizové řízení ve veřejné správě, 
které byly vydány v Brně v roce 2004 a 2005 a jedné knihy : Krizový management ve veřejné 
správě – teorie a praxe (Ekopress 2004). Pochopitelně z řad, zejména prezenčních, studujících 
byli vybráni kandidáti na doktorandské studium se zaměřením na krizové řízení ve veřejné 
správě a tím bylo rozhodnuto. Poskytl jsem vše co bylo potřeba k zavedení předmětu, napsání 
učebních textů a tím mé „služby“ externího pedagoga byly u konce. Musím však podotknout, 
že spolupráce mezi mnou a ESF MU tímto nebyla ukončena. Spolupracovali jsme v přípravě a 
provedení různých projektů a výzkumů a to zejména v oblasti krizového řízení. Oproti 
vzdělávání dospělých v resortu Ministerstva financí jsem nabyl nejen nové zkušenosti, ale i 
chuť v načatém díle pokračovat. 
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2.1.2 Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze   
Po zkušenostech se zavedením výuky krizového řízení na MU v Brně jsem se osmělil a pátral 
o mé další aktivní činnosti přímo v Praze. Náhoda přispěla k tomu, že se mi dostal do ruky 
dotazník diplomantky Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. 
Měl jsem se vyjádřit k obsahu diplomové práce a přitom jsem zjistil, že téma práce, byť 
zdánlivě souviselo s krizovým řízením, neodpovídá tomu co jsem dosud učil. Diplomantka 
očividně řešila úkol krizového managementu nestátního subjektu a používala terminologii 
z krizového zákona. Cítil jsem tak potřebu diplomantce objasnit, že ve veřejné správě je 
krizové řízení o něčem jiném než při řešení krize v podniku, především nestátního. Na PEF 
ČZU se totiž vyučoval předmět Krizové řízení podniku a z této oblasti diplomantka řešila 
svoji závěrečnou práci. Vymohl jsem si tedy osobní setkání s diplomantkou a uvedl jsem ji do 
zcela jiné problematiky – krizového řízení ve veřejné správě. Sama uznala, že o této oblasti 
nic netuší a převzala na sebe iniciativu k zavedení nového předmětu na Katedře řízení PEF. 
Tak jsem se zapojil do pomoci při přípravě akreditace nového předmětu a záhy jsem byl 
vyzván, abych jej externě vyučoval. Celý semestr jsem nový předmět vyučoval na této fakultě 
a protože jsem byl v tu dobu ještě zaměstnancem Ministerstva financí, nemohl jsem se uvolit 
k, byť malému, úvazku výuky. Z původní diplomantky se záhy stala doktorandka, posléze 
doktorka a nový předmět vyučuje ona. Studenti tak snad získávají přehled jak o krizovým 
řízením podniku, tak i o krizovém řízení ve veřejné správě. 
 
2.1.3 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu  
Zkušenosti ze zavádění výuky na UK v Praze - FTVS osobně nemám, protože předmět 
Krizové řízení byl vyučován na fakultě již od roku 2006 v rámci studijního směru Ochrana 
obyvatelstva. Jeho výuku zabezpečoval doc.Ing. Radim Roudný, CSc. z Fakulty ekonomicko-
správní Univerzity Pardubice, který na výuku do Prahy dojížděl. Při řešení jeho náhrady jsem 
byl osloven tehdejším ředitelem IOO Lázně Bohdaneč, zda bych měl zájem o vedení výuky 
na UK FTVS. Záhy jsme se domluvili a následně jsem výuku předmětu Krizové řízení ve 
veřejné správě převzal tak zvaně za pochodu. Upravil jsem obsah výuky podle zkušeností 
z výuky na jiných VŠ, včetně soukromých. Po téměř jednoročním působení jako externí 
pedagog a dvouletém působení na zkrácený úvazek jsem se s tehdejším vedoucím Katedry 
technických a úpolových sportů, coby garantem studijního směru OO, Ing. et Mgr. Milošem 
Fialou, Ph.D., pustili do projektu tvorby podkladů pro akreditaci studijního oboru Ochrana 
obyvatelstva. V květnu 2013 byla žádost o akreditaci postoupena z  rektorátu Univerzity 
Karlovy na MŠMT ČR, potažmo do Akreditační komise, která má ve dnech 16.- 18. září 2013 
rozhodnout o schválení akreditace pro studijní obor Ochrana obyvatelstva na UK-FTVS. 
Dle studijního programu UK FTVS je pro obor Management tělesné výchovy a sportu 
zaveden povinně volitelný předmět Ochrana obyvatelstva. V jeho rámci jsou vyučovány i dvě 
přednášky z oblasti krizového řízení. Od akademického roku 2013/2014 bude předmět 
Ochrana obyvatelstva vyučován pro studijní obor Tělesná výchova a sport se zaměřením na 
učitelství i na UK FTVS. Zároveň dosavadní Katedra technických a úpolových sportů byla 
přejmenována na Katedru technických sportů a ochrany obyvatelstva. 
Dlužno říci, že jak v rámci studia studijního směru, tak v  budoucím oboru Ochrana 
obyvatelstva je zachována výuka předmětu Krizové řízení ve veřejné správě, navíc bude 
problematika rozšířena o nové předměty jako Teorie krizového managementu a Výchova 
k obraně státu. 
Tak jako při mém působení na ESF MU v Brně jsem se snažil o publikační činnost, tak ještě 
jako externí pedagog na UK FTVS jsem v první řadě připravil do tisku v co nejkratším 
termínu základní skripta – Krizové řízení, která vydalo Nakladatelství Karolinum v roce 2009. 
Dalším produktem v mé publikační činnosti bylo vydání monografie Krizové řízení v ČR na 
počátku 21. století ve spoluautorství se studentem bakalářského studia, který v této 
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monografii uvedl problematiku terorizmu. Tato monografie z roku 2012 byla vydána rovněž 
v Nakladatelství Karolinum na počátku roku 2013 (opožděný tisk). Dále jsem se podílel ve 
spoluautorství s kolegou Milošem Fialou na zpracování učebních textů v rámci studijního 
směru Ochrana obyvatelstva – Vybrané kapitoly z ochrany obyvatelstva a monografie 
Integrovaný záchranný systém v ČR na počátku 21. století. 
Na mém odborném růstu se příznivě odrazila i moje účast na konferencích k problematice 
krizového řízení a ochrany obyvatelstva, které byly organizovány jak Generálním ředitelstvím 
HZS ČR ( IOO Lázně Bohdaneč ), tak dalšími subjekty jako např. Fakultou logistiky a 
krizového řízení v Uherském Hradišti, Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou 
v Ostravě, Univerzitou Pardubice a dalšími.  
 
2.1.4 Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta  
Ve dnech 2. – 3. září 2010 byla v Uherském Hradišti Fakultou logistiky a krizového řízení 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uspořádána IV. mezinárodní konference „Řešení krizových 
situací a role logistiky  v  jejich překonávání“. Na ní jsem prezentoval zkušenosti 
z implementace krizového řízení do výuky na UK FTVS. Můj příspěvek zaujal účastnici 
konference z Evangelické teologické fakulty UK v Praze PhDr. Bohumilu Bašteckou, Ph.D. 
natolik, že jsme se domluvili na mém angažmá na této fakultě. Od roku 2011 tedy externě  
přednáším problematiku krizového řízení ve veřejné správě na ETF v rozsahu dvou 
dvouhodin pro studenty prezenčního studia a jedné dvouhodinovky pro studenty 
kombinovaného studia v rámci kurzu Management v hodnotové perspektivě. Pro studenty této 
fakulty jde o uvědomění si, že stát má jak mocenské nástroje, tak i finanční možnosti 
k překonání krizových situací a především se opírá o legislativu, která nevybočuje z rámce 
pravidel demokratického právního státu. Po tříletém působení na této fakultě musím 
konstatovat, že s problematikou krizového řízení se v zásadě do té doby nikdo ze studentů  
nezabýval a přednášky jsou pro jejich poznání zjevným přínosem.  
 

2.2 Výuka krizového řízení na soukromých vysokých školách  

Krátce po mém odchodu do důchodu a ukončení mého angažmá jak na ESF MU v Brně, tak 
na PEF ČZU v Praze jsem zjišťoval, že mi chybí další moje seberealizace a narůstá osobní 
potřeba své  nabyté jak praktické, tak pedagogické zkušenosti sdělovat dalším. Učinil jsem 
tedy pokusy o mé prosazení se v rámci soukromých vysokých škol. Prošel jsem si na internetu 
weby těch vysokých škol, které by už ze své podstaty měly mít zahrnutou výuku problematiky 
krizového řízení ve veřejném správě – tedy, kde se vyučuje veřejná správa. 
První pokus jsem učinil na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. S panem 
prorektorem jsem celou záležitost projednal s tím, že pokud by byl zájem ze strany školy 
předmět Krizové řízení ve veřejné správě přednášet, budu na eventuelní nabídku reflektovat. 
Zanechal jsem ve škole sylabus předmětu a očekával jsem další dění. 
Abych neztrácel čas, navštívil jsem v rámci Dne otevřených dveří Metropolitní univerzitu 
v Praze. Po úvodních referátech se mi podařilo jednat s vedoucím katedry právních disciplín a 
veřejné správy, který byl zjevně potěšen mojí nabídkou k zavedení předmětu krizové řízení ve 
veřejné správě na této vysoké škole. Bylo mi poté sděleno, že po projednání ve vedení se mi 
ozvou a že sami cítí potřebu tento předmět vyučovat. Dodnes se nikdo neozval. 
Další soukromou vysokou školou, kterou jsem z vlastní iniciativy navštívil, byla Soukromá 
vysoká škola ekonomických studií. S panem prorektorem jsem projednal moji nabídku 
k výuce zejména předmětu Krizové řízení ve veřejné správě a případně i na další předměty, 
které jsou v rámci bezpečnostních studií předpokládány vyučovat. Podílel jsem se na úpravě 
sylabů některých předmětů a tvorbě podkladů k reakreditaci. Očekával jsem jasnou 
budoucnost, ale v konečné fázi moje nabídka byla akceptována jen částečně – vyučoval jsem 
jeden semestr předmět Ochrana utajovaných informací v organizaci. Jak jsem posléze zjistil, 
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obor bezpečnostních studií se natolik potýkal s nezájmem o toto studium, že nakonec byl 
zcela utlumen. 
 

2.2.1 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů v Praze 
Trochu se z výše uvedených závěrů vymyká právě Vysoká škola mezinárodních a veřejných 
vztahů. Ve spolupráci s prorektorem pro studijní záležitosti a výuku jsme projednali a 
připravili sylabus nového, pro tuto vysokou školu,  předmětu – Krizové řízení ve veřejné 
správě pro studenty oboru veřejná správa. Byl zařazen do výuky jak v rámci prezenčního, tak 
kombinovaného studia. Tato soukromá vysoká škola v době mého působení na ní měla i 
odloučené pracoviště v Olomouci. Zpočátku byl o výuku předmětu Krizové řízení ve veřejné 
správě poměrně velký zájem. Časem se pro školu měnily jak priority, tak personální obsazení 
a v samém důsledku to znamenalo, že při volbě, které předměty dále neučit – byl vybrán 
předmět krizové řízení. Je přitom až zarážející, že vysoká škola, která se ve svém názvu 
honosí pojmenováním – veřejných vztahů a má zaměření na veřejnou správu, nevyužila 
možnosti i nadále seznamovat studenty s problematikou krizového řízení. Nečinilo mi ani 
potíže dojíždět přednášet a zkoušet do Olomouce, leč zřejmě zvítězily jiné zájmy. 
Nechci nikterak zevšeobecňovat zkušenosti, ale mohu-li shrnout problematiku zavádění 
předmětu výuky předmětu  Krizové řízení ve veřejné správě na soukromých vysokých 
školách musím konstatovat, že moje snaha o seberealizaci byla velice trnitá a odpovídá úrovni 
jak managementu těchto vysokých škol, tak jejich studentů. Problematika krizového řízení ve 
veřejné správě je všemi navštívenými soukromými vysokými školami uznávána za potřebnou 
pro jejich absolventy, ale ochota a schopnost výuku tohoto předmětu prosadit, eventuelně 
zachovat v programech výuky, je velice obtížná. 
 

Závěr 

Musím závěrem zdůraznit, že tak jako krizová legislativa je účinná 12 let a je neustále 
novelizována či zdokonalována, tak jsem zažil i různé zkušenosti se zaváděním předmětu 
krizového řízení za posledních deset let. S využitím dlouholetých zkušeností v armádě, 
působením ve státní správě ( Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Federální 
ministerstvo obrany a Ministerstvo financí ), tak i v soukromém sektoru  jsem se snažil o 
předání nejnovějších poznatků v oblasti krizového řízení, především nejmladší skupině 
obyvatel – studentům vysokých škol. Je potěšující, že po mnoha letech došla politická 
reprezentace našeho státu k poznání, že by každý občan měl být vychováván k činnostem 
spojených jak s řešením mimořádných událostí, krizových situací, tak i při napadení našeho 
státu.  
Jsme v situaci, kdy se daří zavádět výuku předmětu Ochrana člověka za mimořádných 
událostí na pedagogických fakultách ( včetně UK FTVS ) a v jeho rámci i předmět krizové 
řízení. Je to bezesporu pokrok v tom, že se začíná u přípravy budoucích učitelů. Musím však 
konstatovat, že zavádění výuky Přípravy občanů k obraně státu v základních a středních 
školách  již v tomto roce, není dostatečně zabezpečeno, protože zavedení výuky předběhlo 
přípravu jejich vyučujících. Je tedy otázkou, kdo bude tuto výuku fakticky provádět ? 
S touto a podobnými otázkami se budeme ještě potýkat i v budoucnu. Ještě nějakou dobu totiž 
potrvá, než dosáhneme zase toho stavu, že dobře připravený pedagog bude učit naše děti a 
studenty připravovat se nejen k obraně, ale i sebeobraně a svépomoci.  
 

 

 



143 
 

Literatura  

[1] VILÁŠEK,J., FUS,J. Krizové řízení v ČR na počátku 21.století, Praha: KAROLINUM,2012. ISBN 978-80-
246-2170-8 

 

Kontakt: 

Ing. et Mgr. Josef Vilášek 
Univerzita Karlova v Praze 
Fakulta tělesné výchovy a sportu 
J. Martího 31 
162 52 Praha 6 – Veleslavín 
email: vilasek@ftvs.cuni.cz 
  



144 
 

Bezpečnostní problematika cizinců v Pardubickém kraji 
Aliens’ safety issues in Pardubice region 

 

Nela Vlasáková, Petr Kadlec 
 

Abstrakt 
Příspěvek se zabývá problematikou cizinců, která je podrobněji zaměřena na oblast 
bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. V návaznosti bude nejprve stručně uvedeno teoretické 
objasnění cizinecké problematiky v České republice se specifikací na Pardubický kraj.  
Následně budou uvedeny závěry z průzkumu uskutečněného prostřednictvím dotazníkového 
šetření, které napomůže analyzovat bezpečnostní problémy cizinců na Pardubicku. 
 
Abstract  
The article deals with the immigration issue and it is focused on the area of safety and 
protection of population in more details. First, the theoretical background of immigration 
issue in the Czech Republic, specificly in Pardubice region is introduced. Subsequently the 
conslusions of the research accomplished through the questionnaire will be presented which 
will help analyze safety problems of immigrants in Pardubice region.  
 
Klíčová slova 
cizinci, Pardubický kraj, migrace, bezpečnost 
 
Keywords 
aliens, Pardubice region, migration, safety 
 
Úvod 

Vlivem globalizace se na území České republiky rok od roku neustále zvyšuje počet občanů 
s cizím občanstvím. I oni se během pobytu v České republice mohou setkat  
s neočekávanými mimořádnými událostmi, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, 
požáry, vichřice, sněhové laviny, zemětřesení), hromadné dopravní nehody, havárie s únikem 
nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech a skladech),  
a i dalšími událostmi, které mohou ohrozit životy, zdraví obyvatel a způsobit velké materiální 
škody. Proto je potřeba s nimi počítat i v těchto situacích, protože i samotní občané - cizinci 
mohou účinně napomoci ke zmírnění daných následků. K tomu je ale zapotřebí znát možná 
nebezpečí, chování při vzniku těchto událostí a umět si poradit, ale třeba i pomoci ostatním 
spoluobčanům.  
Z toho plyne, že je nezbytné, aby i tito občané byli neustále informováni, jak těmto situacím 
jednak předcházet a také jak na ně nejlépe reagovat. Pokud se bude společnost snažit předávat 
cizincům signály a připravovat je na možná ohrožení, následná reakce na danou situaci a 
případný zásah bude rychlý a bez zbytečných komplikací.  
Cizinci tvoří specifickou skupinu osob, na což je třeba brát ohled při přípravě různých 
informačních materiálů a také programů pro krizovou připravenost. Z toho vyplývá, že 
veškerá tato činnost směřující k této skupině občanů vyžaduje zvláštní přístup k přípravě  
a řešení mimořádných událostí.  
Aktuálnost tohoto tématu je jasně zřetelná zejména z hlediska četnosti výskytu každodenních 
nežádoucích situací nejen v rámci České republiky ale současně z hlediska neustále se 
zvyšujícího počtu cizinců na našem území. 



145 
 

Tématikou bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se věnuje řada jak tuzemských tak 
zahraničních autorů. Avšak ve spojitosti s cizinci a jejich vztahu k bezpečnosti a krizovému 
řízení není věnována této problematice pozornost v takové míře. 
Cílem příspěvku je stručně teoreticky objasnit cizineckou problematiku na území České 
republiky, dále jeho bližší specifikace s ohledem na Pardubický kraj a v neposlední řadě 
vytyčit bezpečnostní problémy cizinců na území kraje v návaznosti na krizové řízení. Tím je 
myšlena příprava a řešení možných krizových situací, které zde mohou nastat v průběhu 
pobytu cizinců na území zainteresovaného kraje. Dále je záměrem příspěvku krátce zhodnotit 
informovanost v oblasti ochrany obyvatelstva se zaměřením na populaci cizinců pobývajících 
na Pardubicku. 

 

1. Cizinecká problematika 

Příspěvek je zaměřen na cizineckou problematiku v České republice. Z tohoto důvodu je 
vhodné si nejprve nadefinovat základní pojmy, které se vztahují k uvedené oblasti. Mezi 
základní otázky, které jsou v příspěvku řešeny je charakteristika cizinců na území České 
republiky, jejich kategorizace, druhy pobytů a jaké jsou vlastně důvody nebo příčiny příchodu 
těchto občanů.  
 

1.1 Migrace 

Každá společnost se vyznačuje určitou strukturou (biologickou, ekonomickou, kulturní), která 
není strnulá, ale mění se prostřednictvím procesů (pohybů), které v rámci této struktury 
probíhají. Mohou být vyvolány jednak pohybem přirozeným, který je daný tím, že lidé se rodí 
a umírají, a jednak pohybem mechanickým, který zahrnuje všechny druhy prostorových 
pohybů společnosti (v tomto smyslu lze pojem ztotožnit s pojmem mobilita nebo hybnost).  
Podle jejich pohybů rozlišujeme několik druhů prostorových pohybů. Rozlišujeme pohyby 
dočasné a pohyby, které vedou k trvalejší změně bydliště. Do první zmíněné skupiny pohybů 
lze zařadit dojížďky - za zaměstnáním, za službami a zbožím, zpravidla ročně se opakující 
migraci nebo i cestovní ruch. Druhou skupinu představuje migrace (stěhování), která 
představuje formu prostorové mobility mezi dvěma územními jednotkami, která v tomto 
případě znamená obvykle dlouhodobější změnu pobytu (změnu stálého či obvyklého 
bydliště).  
V současné době lze spatřovat příčiny migrace zejména v rozdílech v bohatství mezi 
jednotlivými státy, v síle ekonomik jednotlivých zemí, úrovni ekonomického rozvoje a dále  
v životní úrovni jejich obyvatel. Je důležité podotknout, že v souvislosti s migrací můžeme 
spatřovat jak faktory pozitivní, tak negativní, což přispívá taky ke skutečnosti, že tato 
problematika se stává stále diskutovanějším tématem.  
 

1.2 Cizinec 

Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně 
občana Evropské unie. (§1, zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR) 
Za cizince jsou v České republice považovány osoby s jiným než českým státním občanstvím, 
osoby bez státního občanství a rovněž osoby s více občanstvími, z nichž žádné není státním 
občanstvím ČR.[1] 
Vstup, pobyt a vycestování z území České republiky je v kompetenci Policie ČR (konkrétně 
Služby cizinecké policie), Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR. 
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Cizinec smí na území ČR pobývat přechodně nebo trvale. Policie může z důvodu stanovených 
zákonem nevydat cizinci vízum k pobytu (přechodnému i trvalému). Tyto důvody (pro 
udělení víza nebo jiného povolení k pobytu) jsou vymezeny již zmíněným zákonem č. 
326/1999 Sb., o pobytu cizinců v ČR, a zčásti také zákonem č. 325/1999 Sb.,  
o azylu, ve znění pozdějších úprav, který upravuje podmínky vstupu a pobytu cizince, který 
požádal Českou republiku o ochranu formou azylu na území ČR a pobyt azylanta na 
území.[2]  
 

1.3 Kategorizace cizinců 

Autor R. Trbola ve své knize kategorizuje cizince pobývající v ČR do tří skupin, tzv. 
pobytových režimů. Pobytovými režimy jsou míněny základní právní sféry, na které je 
cizinecké právo děleno působností jednotlivých zákonů, do kterých konkrétní cizinec spadá. 
Základními pobytovými režimy českého práva jsou: 
• Cizinci tzv. třetích zemí (zákon o pobytu cizinců), 
• Režim občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků (zákon o pobytu cizinců) a 
• Azyl/ mezinárodní ochrana (zákon o azylu). 

Z početního hlediska existují mezi zmíněnými skupinami cizinců také velké rozdíly  
v aktuální skladbě cizinců pobývající v České republice. Nejpočetnější skupinu reprezentují 
cizinci patřící do režimu cizinci třetích zemí, menší zastoupení tvoří kategorie Evropská unie 
a poslední pozici zaujímá azylová skupina.[3] 
 

1.4 Typy pobytů 

V návaznosti jsou uvedeny základní informace o různých typech pobytu cizinců na území 
České republiky. Kniha Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR pojednává 
v této souvislosti o tzv. pobytových stupních. 
Pobytovými stupni cizineckého práva jsou zde zmíněny právní kategorie charakterizované 
určitou rámcovou časovou délkou a kvalitou povoleného pobytu. Pobytovými stupni 
v cizineckém právu evropských států obvykle jsou: 
• Krátkodobý pobyt (do 90 dnů), 
• Dlouhodobý pobyt (nad 90 dní, standardně prvních 5 let pobytu cizince) a 
• Trvalý pobyt. 

Tyto pobytové stupně jsou v právních řádech většiny států relativně ustálenými právními 
kategoriemi, které se vzájemně příliš nepřekrývají. V současné době jsou již do značné míry 
harmonizované na úrovni práva Evropských společenství, a to zejména pokud jde o 
krátkodobý pobyt, který je víceméně totožný s tzv. schengenským acquis. Pokud se jedná o 
trvalý pobyt, který do určité míry odpovídá právnímu statutu zavedenému směrnicí  
o dlouhodobě pobývajících rezidentech. 
V případě České republiky, po roce 2000 došlo k legislativní úpravě, kdy výše uvedené 
stupně byly do značné míry rozmělněny a následně smíseny krátkodobé  
a dlouhodobé stupně pobytu do pobytů přechodných, který byl v zásadě podřízen vízovému 
režimu. I když byl dlouhodobý pobyt roku 2004 obnoven, současná legislativa pracuje jen: 

o S jednotným pojmem pobytu přechodného, který zahrnuje[3]: 
• Pobyt bez víza, 
• Víza krátkodobá: 

� letištní vízum – vízum typu A,  
�  průjezdní vízum - vízum typu B,  
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� vízum k pobytu do 90 dní) - vízum typu C a 
� vízum typu A, B nebo C udělené jiným státem Schengenské 

dohody s platností po celém shengenském prostoru. 
• Víza dlouhodobá: 

� (vízum k pobytu nad 90 dní) - vízum typu D a 
� vízum typu D nebo D+C udělené jiným státem shengenské 

dohody s platností po celém shengenském prostoru. 
• Diplomatická víza nebo zvláštní víza: 

� Povolení k dlouhodobému pobytu, 
� Výjezdní příkaz1, 
� Povolení k přechodnému pobytu (týká se režimu občanů 

Evropské unie, popřípadě jejich rodinných příslušníků). 
o S pobytem trvalým, který je povolením poměrně jednotným  

Je důležité uvědomit si rozdíly mezi jednotlivými druhy pobytu, s každým druhem pobytu se 
totiž pojí jiná práva a povinnosti. Rovněž jednotlivé druhy pobytů si jsou navzájem 
podmíněny, což v praxi znamená, že žádost o dlouhodobý pobyt je podmíněna udělením víza 
s pobytem nad 90 dnů a udělení trvalého pobytu je podmíněno nepřetržitým pobytem na 
území po dobu několika let (obecná lhůta 5 let) v závislosti od skutečností, které předcházely 
udělení dlouhodobého pobytu.[4] 

 

2.  Cizinci v Pardubickém kraji 

Přehled o cizincích v České republice můžeme získat z materiálů Českého statistického úřadu, 
který každoročně vydává vlastní publikaci Život cizinců v ČR. Dále zjištění konkrétních čísel 
lze zjistit jednak pomocí sčítání lidu a dále činností Cizinecké policie ČR, která vede 
průběžnou evidenci cizinců při vstupu na území státu. Zatímco průběžná evidence registruje 
jak cizince přechodně i trvale přítomné, ze sčítání lidu máme dostupná data pouze  
o trvale přítomných cizinců v ČR v době sčítání lidu.[5] 
K 31. říjnu 2012 v Pardubickém kraji žilo 11 251 cizinců, což znamená 2,17 % podíl na 
celkovém počtu obyvatel kraje. Z grafu č. 1 je patrné, že od roku 2009 dochází k mírné 
stagnaci počtu cizinců i v důsledku dopadů ekonomické krize.  

 
Graf č. 1: Vývoj počtu cizinců pobývající na území Pardubického kraje v letech 2009 až 2012 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat [6] 

                                                 
1 Výjezdní příkaz je doklad, který uděluje Policie ČR. Opravňuje k přechodnému pobytu na území České 
republiky po dobu, která je nezbytná k provedení neodkladných úkonů, a k vycestování z území. Doba 
přechodného pobytu na výjezdní příkaz není delší než 60 dnů.[8] 
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Podle údajů Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ministerstva vnitra ČR bylo na 
území Pardubického kraje evidováno celkem 5115 cizinců s trvalým pobytem, zbývající část 
6136 cizinců pobývá s jiným než trvalým pobytem, tedy mají povolení přechodného pobytu - 
viz graf č. 2. 

 

Graf č. 2: Počet občanů s cizím státním občanstvím na území Pardubického kraje podle typy pobytu ke 
dni 31. 10. 2012 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat[7] 

Cizinci žijí především v krajském městě a jeho okolí. V okrese Pardubice je evidováno 5 551 
cizinců. Tento počet představuje skoro polovinu všech cizinců žijících v Pardubickém kraji. 
Následující graf znázorňuje rozmístění cizinců v jednotlivých okresech v rámci kraje. 
 

 

Graf č. 3: Počet cizinců v jednotlivých okresech Pardubického kraje v roce 2012 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat[7] 

Z hlediska pobytového režimu v kraji stále převládají cizinci pocházející z tzv. třetích zemí 
(6019 osob) nad cizinci pocházející z Evropské unie (5232 osob), což ilustruje i graf č. 4. 
Z toho rovněž vyplývá, že v kraji pobývá nejvíce cizinců s ukrajinským státním občanstvím 
(32 %), dále pak slovenským (24 %), vietnamských (13 %), polským (11 %) a ruským státním 
občanstvím (2 %).  
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Graf č. 4: Počet cizinců v Pardubickém kraji dle jejich pobytového režimu v roce 2012 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat [7] 

3.  Hodnocení informovanosti cizinců 

Příkladem jsou uvedeny služby nestátních neziskových organizací, úřadů, publikace nebo jiné 
materiály, které jsou buď poskytovány nebo distribuovány mezi cizinci přicházející na území 
Pardubického kraje, poskytují důležité informace, instrukce a rady, jak se nejlépe přizpůsobit 
s novým prostředím, se zdejší legislativou, jak správně řešit daný problém a na koho se 
obrátit. Všechny tyto oblasti a řadu dalších je třeba neustále řešit pro integraci cizinců do 
našich struktur. Avšak lze toto tvrdit i pro oblast bezpečnosti? Jsou cizinci dostatečně znalí  
a informovaní? Vědí, jak se v daných situací zachovat, na koho se obrátit? Na tyto otázky se 
pokouší odpovědět předkládaný výzkum.  
Provedení tohoto sociologického průzkumu je nezbytné zejména pro prověření  
a následně k zajištění míry informovanosti občanů s cizí státní příslušností v oblasti jejich 
bezpečnosti, kterou je nutné zabezpečit, poněvadž i z pohledu bezpečnosti musíme brát ohled 
na integraci cizinců do českého prostředí. 
 

3.1 Metodika výzkumu 

Sběr a pořizování dat byl uskutečněn formou dotazníkového šetření a řízených rozhovorů. 
V rámci sběru dat, se výzkum soustředil na všechny národnostní kategorie cizinců. Okruh 
cizinců pro potřeby tohoto výzkumu nebyl omezen. Pro průzkum byli osloveni jak evropští 
tak i mimoevropští cizinci. Národnostní složení respondentů částečně korespondovalo 
s poměrným zastoupením národností v kraji, kde převažují cizinci z třetích zemí nad občany 
pocházející z evropského prostoru. 
Dotazování směřované k cizincům probíhalo na různých místech - v prostorách nestátní 
neziskové organizace působící na Pardubicku – Most pro lidská práva, v rámci jejich 
jazykových kurzů češtiny pro cizince, na pracovištích cizinců (zahraniční firmy, tržnice, 
obchody, restaurace, bistra), na pobočce Živnostenského úřadu v Pardubicích, v místě bydliště 
respondentů, na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky v Pardubicích, na půdě 
Univerzity Pardubice se zahraničními studenty a na dalších náhodně vybraných místech.  
Rozsah sběru dat prostřednictvím dotazníku byl značnou mírou omezen díky nízké důvěře 
cizinců při poskytování údajů a informací vztahující se k vlastní osobě. Velká část oslovených 
projevila obavu, nedůvěru či dokonce strach, a následně vyplnění dotazníku  
i jakýkoli kontakt odmítli. 
Dotazníkového šetření mezi cizinci bylo realizováno v průběhu měsíce března 2013. Během 
celého měsíce bylo nashromážděno celkem 99 vyplněných dotazníků. Dotazovaná osoba byla 
před zahájením dotazníku informována o anonymitě a rovněž i o tom, k čemu mi získané 
informace poslouží.  
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Pro dotazování byl použit jednotný dotazník v českém jazyce, který byl následně přeložen do 
anglického jazyka, jelikož většina evropských cizinců nemá znalost českého jazyka. Dotazník 
(příloha 1) obsahuje 16 strukturovaných otázek. 4 otázky se týkaly charakteristik respondenta 
(státní příslušnost, pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání),  
3 otázky byly zaměřeny na pobyt v ČR (doba a účel pobytu, znalost českého jazyka)  
a zbývajících 9 otázek zjišťovalo postoje, zkušenosti a znalosti respondentů v oblasti 
bezpečnosti. 
Ke zjištění zmíněných skutečností byla zvolena metoda dotazníkového šetření  
a řízených rozhovorů směrem k cizincům pobývající na území Pardubického kraje. Snahou 
tohoto šetření je vypracovat přehled o znalostech a informovanosti jednotlivých dotazovaných 
osob v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. 
 
 
Závěr 

Z výzkumu vyplývá, že cizinci pobývající na území Pardubického kraje jsou obecně málo 
informování o bezpečnostní problematice. Že je množství informativních materiálů týkajících 
se této problematiky nedostačující, dokazuje i výsledek otázky č. 9. 73 % dotazovaných se 
nesetkala po dobu pobytu v ČR se žádnými informacemi týkajících se mimořádných událostí, 
což zároveň prokázalo platnost dílčí první hypotézy výzkumu „50% respondentům nebyly 
poskytnuty žádné informace týkajících se mimořádných událostí během jejich pobytu na území 
České republiky“.  
Sami respondenti měli následně možnost navrhnout způsoby řešení nízké informovanosti 
cizinců o bezpečnosti o ochraně obyvatelstva. Uvádí, že nejlepší zdroj informací se pro ně 
jeví internet či publikace. Z celkového výčtu možností dopadla nejhůře jako zdroj informací 
beseda.   
Zajímavým zjištěním výzkumu byla otázka č. 12 týkající se mezinárodního čísla tísňového 
volání, kdy pouze 14 evropských respondentů uvedla správné znění tohoto čísla. Číslo 112 
nezná 72 % všech respondentů. U národních čísel tísňového volání prokázalo znalost 
v průměru 30 % cizinců, což rozhodně není uspokojivé číslo. Odpovědi na tyto otázky 
potvrdily druhou stanovenou hypotézu „Více než 50 % respondentů nezná linky tísňového 
volání, které se používají v rámci České republiky“.  
I v souvislosti s dalšími otázkami nelze jednoznačně tvrdit, že evropští cizinci zaznamenali 
vyšší úspěšnost znalostí nežli cizinci z třetích zemí. Při vyhodnocení otázek č. 14 a č. 15 bylo 
dosaženo srovnatelných výsledků.  
Otázka č. 14 se týkala varovného signálu, konkrétně zda by cizinci věděli, jak se při jeho 
zaznění zachovat. 67 % respondentů označilo odpověď ne, čímž byla ověřena třetí hypotéza 
„Více než 50 % respondentů neví, jak se správně zachovat v případě, že zazní varovný signál 
„Všeobecná výstraha“. Podrobnějším zkoumání pomocí doplňujících otázek se ukázalo, že 
reakce respondentů, kteří označili odpověď ano, by byla v konečné fázi nesprávná a finální 
procento by se tím i navýšilo. Tato otázka dokonce zaregistrovala větší informovanost právě u 
cizinců z třetích zemí. 
K otázce č. 15 se vztahovala čtvrtá hypotéza „Více než 50 % respondentů neví, co by mělo 
obsahovat evakuační zavazadlo“. Lze říci, že tato otázka obstála nejlépe z hlediska výsledku. 
Avšak 59 % cizinců odpovědělo nesprávně, což prokázalo platnost této hypotézy. Všechny 
zmíněné věci v dotazníku patří do evakuačního zavazadla. Pouze 5 respondentů označilo 
všechny možnosti z nabídky. Ostatní dotazovaní by si nejčastěji do evakuačního zavazadla 
zařadili věci jako jsou osobní doklady, mobilní telefon,  léky nebo pitnou vodu. Naopak 
nejvíce opomíjeli trvanlivé potraviny, spací potřeby či náhradní oblečení.  
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Poslední otázka zkoumala zájem cizinců o tuto problematiku. Převážná část, 71 % 
respondentů projevila zájem o větší informovanost v oblasti bezpečnosti a ochrany 
obyvatelstva. Opačný postoj cizinců byl většinou odůvodněn nedostatkem času  
či nedůležitostí problému, což svědčí o faktu, že se cizinci k této problematice staví lhostejně 
a podceňují ji. 
Určitě by se dala prohloubit znalost cizinců pomocí vydání různých publikací, příruček či 
rozšířením webových stránek nestátních neziskových organizací o tyto informace samozřejmě 
ve srozumitelném jazyce. Dále uspořádáním exkurzí, odborných seminářů zaměřené na 
zvýšení povědomí o možných bezpečnostních problémech, s kterými se mohou cizinci setkat 
během pobytu v ČR nebo zařadit bezpečnostní problematiku do hodin výuky českého jazyka 
pro cizince nebo jiných kurzů určených pro cizince, které jsou pořádány nestátními 
neziskovými organizacemi. Jelikož někteří z dotazovaných vyjádřili nezájem  
o informovanost v této oblasti, je zapotřebí nalézt vhodný způsob, jak cizincům nenásilnou 
formou či podprahově tyto informace podat. Třeba nalézt místo, kde se cizinci často pohybují 
např. Odbor azylové a migrační politiky, kam si cizinci chodí vyřizovat úřední záležitosti  
a tam vyvěsit základní informace a rady na nástěnky a informační tabule, kde by si cizinci 
tyto informace mohli přečíst během čekání na odbavení a tím vyplnit svůj čas. Závěrem jsme 
chtěli poukázat na možnost a důležitost se věnovat problematice znalosti cizinců v oblasti 
bezpečnosti a její využitelnosti pro rozvoj využití poznatků pro regiony, síly použitelné pro 
řešení krizových situací, rozšíření vědeckých poznatků a samozřejmě pro meziregionální  
a mezinárodní spolupráci. 
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