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Anotace

Hrmel, P.: Rozbor metod analýz rizik územních celků a jejich využitelnost pro geografické 

informační systémy; diplomová práce, Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2013, 68s.

Diplomová práce, vedoucí práce Ing. Pavel Dobeš, Ph.D.

Jednou ze základních lidských dovedností, kterou si člověk osvojil v průběhu civiliačního 

vývoje, je analytické myšlení, které má bezesporu pozitivní vliv na úspěšnost všech procesů vývoje 

lidstva. Přidanou hodnotou zde nazýváme vyšší efektivitu, lepší ochranu chráněných zájmů, nižší 

ztráty a nepříznivé dopady z nepříznivých vlivů a řadu dalších aspektů.

Diplomová práce se zabývá používáním systémů analýz rizik územních celků. Obsahuje úvod do 

problematiky analytické činnosti a některé historické souvisosti. Rovněž jsou zmíněny hlavní 

charakteristiky geografických informačních systémů a kritéria hodnocení vzájemné využitelnosti. 

K podrobnějšímu hodnocení byla vybrána množina analytických metod, které jsou následně 

jednotlivě rozebrány s důrazem na typologii vstupních a výstupních dat. Každá metoda je závěrem 

posuzována z hlediska uplatnitelnosti principů, konstrukce a dat v geografických informačních 

systémech.  V závěru je uveden výčet hodnocení možnosti uplatnění jednotlivých analýz v GIS a 

závěrečné zhodnocení, které typy analýz a do jaké míry jsou geografickými aplikacemi využitelné.

Součástí práce je i předvedení vizualizace dílčí metody relativní klasifikace v GIS

Klíčová slova

Analýza rizik, geografický informační systém, rozbor metodik, hodnocení, analytické metody, 

4



Annotation

Hrmel, P.: Analysis methods for risk analysis of territorial units and their utility for geographic 

information systems; diploma work, Ostrava, VŠB – Technical University of Ostrava, Fakulty of 

Safety Engineering, 2013, 68p.

Diploma thesis, supervised: Ing. Pavel Dobeš, Ph.D.

One of the fundamental skills that a person learned in the course civiliačního of development, 

analytical thinking, which undoubtedly has a positive impact on the success of all the processes of 

human development. The added value is referred to higher efficiency, better protection of the 

interests protected, lower losses and adverse impacts of adverse effects, and many other aspects.

This thesis deals with the use of risk analysis territorial units. Includes introduction to the topic 

of analytical activities and some historical souvisosti. Also mentioned are the main characteristics of 

geographic information systems and criteria of mutual utilization. 

For a detailed evaluation was chosen set of analytical methods, which are then individually 

analyzed with emphasis on the typology of input and output data. Each method is assessed 

conclusion in terms of the applicability of the principles, structure and data in geographic 

information systems. At the end is a list of evaluating the application of GIS analyzes and final 

evaluation of the types of analyzes and the extent to which geographic applications usable.

The work also demonstrate visualization component relative classification methods in GIS. 
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Risk analysis, geographic information system analysis methodologies, evaluation, analysis, 
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1 Úvod
Analytická činnost provází člověka ve všech oblastech jeho existence. Je zapotřebí analyzovat co 

se stalo a pokusit se předvídat co přijde, co a jak se vyrobilo a co a jak by se vyrobit mohlo. Lidstvo 

od nepaměti rozebírá všemožné události, aby si na jejich rozboru zajistilo, že v budoucnu z 

podobných vyjdou s lepšími výsledky. Hodnotí se lidské i technologické chyby z dob minulých, aby 

se příště neopakovaly. Probírá se dosavadní vývoj ekonomiky pro stanovení kudy se vydat za 

lepšími výsledky. Šachoví hráči analyzují tah po tahu, aby stanovili co nejlepší strategii právě pro 

tahy následující. V neposlední řadě i na poli managementu rizik nachází své uplatnění analytická 

práce a to v jakékoli fázi zkoumání nebezpečí, zranitelnosti, relevance a rizik. Stejně tak i 

stanovování výše následků  možných nepříznivých jevů je předmětem zkoumání a do určité míry i 

odhadu analytické práce.

Obecně lze říci, že chronologie analytické činnosti postupuje směrem od zkoumání k poznání, od 

potřeby k uspokojení, z minula do budoucna a předpokládáme, že i od horšího k lepšímu. Tím 

poznáním, uspokojením, budoucím, lepším jsou ve své podstatě vyjádřeny důvody, které lidstvo od 

nepaměti vede k provádění a rozvíjení analytické práce.  Nelze přesně určit, kdy poprvé se člověk v 

ranných stádiích civilizačního vývoje zamyslel nad potřebou přehodnocení své činnosti tak, aby to 

vedlo k lepšímu příštímu výsledku. Již první uchopení klacku za účelem získání výhody v lovu, 

sběru nebo sebeobraně mohlo přijít po předchozím myšlenkovém toku, týkajícího se minulých 

nezdarů. Každopádně se v těchto dobách jednalo o první neuvědomělé analytické jednání ve 

prospěch lepšího výsledku. Od těch časů se člověk stále více a častěji uchyloval k rozborům svých 

činů a souvisejících dějů, aby si zajistil lepší příští, až se pojmy jako analýza, rozbor, hodnocení, 

hledání optimální cesty staly nezbytnou součástí každého oboru lidské činnosti v souladu s jeho 

dispozicemi a potřebami.[1]

Postupem času se potřeba analýz stala v některých oborech součástí strategického myšlení, 

zatímco jiné obory se rozvíjely na základě dosažených poznatků. Mnohé vědní obory, jako např. 

matematika, fyzika, chemie se rozvíjejí na základě nových poznatků a výsledků vědeckého bádání, 

existují některé oblasti, kterým kromě vývoje nových technologií a pokroku na poli vědy a techniky, 

mohou přinést potřebné úspěchy zkušenosti z dob minulých, rozbor již dosaženého a zkoumání 

souvislostí, jinými slovy analytická práce.

Rozvoj a uvědomování si potřeb používání analytických metod má za následek různorodost 

jejich konstrukce, způsobů provedení, vstupních a výstupních dat, nároků na obsazení analytických 

týmů, dobu zpracování a v neposlední řadě i použitelnost. [2]  
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Tato představuje klíčový atribut, díky kterému lze předpokádat dostatečnou účinnost zvolené 

metody (efektivně vynaložené prostředky na provedení analytického procesu a co nejvyšší 

minimalizaci následků či ztrát). V podstatě nelze předem zaručit stoprocentně přesné zmapování 

zranitelnosti, hrozeb, rizik a následků, přestože snaha všech zúčastněných se tímto směrem ubírá.[3]

Jak jsem zmínil, analytická práce proniká všemi obory lidské činnosti a všude má svou 

nezastupitenou roli. Denně se setkáváme s analýzami trhů a výkonnosti ekonomiky v 

ekonomických rubrikách sdělovacích prostředků, z historie a bohužel i ze součastnosti se k nám 

prodírají informace o potřebách vojenských analýz, školství analyzuje dopad stávajících metod 

výuky na její úroveň a porovnává se se světem, sportovci jsou denně konfrontováni s analýzami 

výkonů svých i ostatních, jsou zkoumány tréninkové metody a přehodnocovány postupy.[4] Nelze v 

tomto výčtu opomíjet oblast managementu rizik, které je s celou řadou ostatních oborů těsně 

svázáno a pro něž jsou analýzy rizik klíčovým prvkem. I zde je patrný historický vývoj a posun na 

stávající úroveň je očividně spjatý s civilizací. Riziko lze chápat vztažmo k celé řadě hodnot, které 

je pořeba chránit. K základním hodnotám bezesporu patří lidské životy a zdraví a životní prostředí, 

které člověku umožní další přežití.[5] Do pojmu životního prostředí bych zahrnul především 

biosféru, se vším co obsahuje, včetně rostlinstva a zvířectva, ale zároveň i ostatní vrstvy Země a 

jejího atmosférického obalu. V tomto úhlu pohledu lze spatřovat většinu rizik týkající se 

chráněných zájmů vztažných k nějaké části zemského povrchu a proto hovoříme o analýzách rizik 

území.[6] 

Z logiky věci vyplývá, že většina rizikových stavů, případně následků lze zakreslit do mapy  

daného území a tím snadněji interpretovat výsledky všem zúčastněným stranám včetně veřejnosti. 

Zakreslováním čehokoli na zemském povrchu je předmětem vědního oboru kartografie a vzhledem 

k danostem zemského tělesa i dalších příbuzbých oborů geografie a geodézie. [7] Všechny tyto 

oblasti mají kořeny v dávné minulosti a rozhodně se nejedná o obory mladé nebo málo vyvinuté. 

Naopak, uplatnění nejnovějších technologií a jejich zavedení do rutinního provozu a každodenního 

používání je zde na vysoké úrovni. Denně jsme toho svědky zejména ve sdělovacích prostředcích, 

kdy je nám skoro každá informace „podávána“ s patřičnou vizualizací na mapovém podkladu, který 

je pro tento účel rozpracován do nejmenších detailů. 

Toto by nebylo možné bez současného fenoménu, digitalizace dat, která zejména s rozvojem 

informačních technologií úzce souvisí a stala se součástí našeho každodenní života. Digitalizace má 

mimo jiné velký význam i při rozvoji geografických informačních systémů, které dávají kartografii 

a spřízněným oborům zcela nový rozměr. Objevily se naprosto netušené možnosti ve zpracování 

mapových děl a zejména v prostorových analýzách dat a vizualizaci výstupů. [8]
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To umožňuje použití GIS v celé řadě oborů lidské činnosti a vytváření nových aplikací, 

využívající právě GIS jako kosterní systém. Stejně tak lze použít GIS jako nástavbu některých 

aplikací, jejichž výskedky pak lze pomocí GIS vizualizovat a výsledná data převést do geograficky 

interpretovatelné podoby. [9]

V oblasti analýz rizik území je používání GIS logické a to nejen jako interpretační, ale zároveň i 

jako analytický nástroj. Společnosti, zabývající se vývojem GIS, do svých produktů implementují 

mnohé nástroje, které mají především analytické schopnosti a jsou zaměřeny na prostorovou 

analýzu dat. [9] Dochází postupně k fúzování jednotlivých oborů lidské činnosti, pro vytváření 

nástrojů, které využívají vyspělých technologií jednotlivých oborů k dosažení co nejlepší úrovně 

požadovaného výsledku. Otázka vzájemné uplatnitelnosti není postavena na tom, který z 

posuzovaných oborů bude vůdčí a který do kterého bude následně implementován. Důležité je 

objevit zejména principy, postupy a přístupy využitelné pro obohacení jedné oblasti druhou a k 

vytvoření multioborových výsledných aplikací, široce uplatnitelných v další praxi.

Hodnocení využitelnosti jsem založil především na existenci možnosti převzít do aplikací GIS 

principy, postupy, konstrukce a klíčové myšlenky analýz rizik. Někdy i relativně banální cílová 

potřeba může přinést velký úspěch uplatněním prvků více oborů, které nás dovedou snaději k cíli 

nebo tento dokážou lépe zmapovat a popsat.  Stejně tak mnohdy složitý softwarový produkt může 

dostat lepší finální podobu zvolením optimálního modelu převzatého ze zdánlivě jednoduché 

techniky. K tomu lze dojít nalezením takových prvků ve zkoumaných procesech, které mají 

potenciál zvýšit účinnost cílového stavu výsledného produktu.
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Skripta zaměřená na výuku a pochopení problematiky geoinformačních technologií a práci s nimi. 

Komplexní výklad dané problematiky názorně ilustruje podstatu práce s geoinformačními 

technologiemi a seznamuje posluchače s podmínkami potřebnými k fungování geoinformačních 

aplikací. Dílo vysvětluje od základních pojmů až k náročným disciplínám krok za krokem 

problematiku geoinformatiky a návaznosti na související obory. [8]

BERNATÍK, A.: Prevence závažných havárií I., SPBI Ostrava 2006, ISBN 80-86634-89-2, 86s.

Skripta pro úvod do problematiky analýz rizik. Poskytuje výčet nejpoužívanějších typů analýz rizik 

a seznamuje čtenáře s technikou jejich provádění. Za pomocí případových studií některých 

screeningových a indexových technik umožní čtenáři získat přehled s jakými datovými vstupy a 

výstupy lze u jednotlivých typů analýz počítat a k jakým druhům hodnocení rizik jsou popsané 

analýzy použitelné. [1]

BUMBA, J., KELNAR, L., SLUKA, V.: Postupy a metodiky analýz a hodnocení rizik pro účely 

zákona o prevenci závažných havárií, VÚBP Praha, Praha 2005, 102s. 

Dílo  pojednávající  o  problematice  analýz  rizik  vztažné  k  prevenci  závažných  havárií  dává 

komplexní  představu  o  jednotlivých  technikách  možných  analýz  rizik,  rozebírá  konstrukční 

uspořádání metodik, scénáře, vstupní a výstupní data. Obsáhlá přílohová část názorně představuje 

oblast analýz rizik s řadou příkladů a dílčích případových studií. [4] 

 DOBEŠ, P.: Využití informačních technologií při analýze rizik a v krizovém plánování, 

dizertační práce Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, FBI, 2011, 115s.

Dizertační práce zabývající se problematikou vztahu IT a analýz rizik. Dává moderní pohled na 

popisovanou problematiku ve světle používání nejvyspělejších IT aplikací včetně GIS. Komplexně 

popisuje  oblast  kombinovaného  rizika.  Součástí  díla  je  návrh  jednotné  metodiky k  posuzování 

kombinovaného rizika území. [18]
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3 Analýzy rizik obecně

Analýza rizik je prováděna za účelem zodpovězení otázek, jakými hrozbami je ohroženo sledované 

aktivum a je sledováno, s jakou pravděpodobností dojde k zneužití zranitelnosti a s jakým 

výsledným dopadem na společnost [10].

Obrázek 1:  Analýza rizik - obecné schéma [10]

Obrázek 1 obecně vysvětluje cyklus analýzy rizika. Jsou zde nastíněny vazby mezi jednotlivými 

tituly v oboru managementu rizik a jejich vzájemné působení.

3.1 Základní pojmy

Riziko je míra pravděpodobnosti s jakou dojde k negativnímu vlivu v důsledku existujícího 

nebezpečí. [11]

Nebezpečí je latentní vlastnost daného systému nebo jeho komponentů způsobovat neočekávané 

negativní jevy, které narušují bezpečnost, ohrožují stabilitu a fungování příslušného systému, 
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případně jeho okolí. Je to zdroj potencionální škody, případně situace, která má potenciál způsobit 

ztrátu. [11]

Analýza rizik je jednorázová nebo soustavná činnost, s cílem zmapovat rizika, stanovit rozsah 

škod, určit možné preventivní kroky a opaření za účelem snížení škodlivosti dopadů negativních 

vlivů na chráněné zájmy. [12]

Moderní systém managementu v sektoru státní správy, podnikatelských subjektů a v ostatním 

ziskovém i neziskovém sektoru se neobejde bez kvalitního zmapování veškerých rizik, které mohou 

ovlivnit  chod a výsledky jakékoli z vyjmenovaných činností.

3.2 Historie analýz rizik

Lidé vnímali ohrožení svých aktiv již v dávné minulosti a na zmírnění rizika přijímali různá 

opatření. V oblasti vojenské byla stavěna opevnění sídel a hradů. Byly stavěny další možné zábrany 

proti pronikajícímu útočníkovi. Ukázalo se, že prevencí může být například i protiúder nebo jiná 

aktivní vojenská politika. V oblasti přírodních vlivů, docházelo ke katastrofám rovněž od nepaměti 

a stejně tak i zde měla nezastupitelnou roli opatření vedoucí ke zmírnění následků škodlivého 

působení přírodních sil a jevů. 

V průběhu civilizačního vývoje člověka se projevovaly i další hrozby jako například hladomor, 

nepříznivé klimatické podmínky, nemoci a další vlivy, které zneužívajíce lidskou zranitelnost 

přerůstaly v riziko, jemuž musel člověk čelit. Činil tak v jakémsi pudu sebezáchovy, bez uvědomění 

si výše uvedených pojmů jako je riziko, hrozba, zranitelnost a ohrožení. Přestože tyto pojmy 

existovaly, nebyly cíleně začleněny do žádného rámce managementu rizik ani činnosti s tímto 

související. [4]

Management rizika se jako disciplína objevuje až v průběhu dvacátého století, s jeho hlavními 

znaky,   dvěma válečnými konflikty světového rozměru, dlouhodobě bipolárně rozděleným světem 

a související studenou válkou, ekonomickou krizí, použitím jaderných zbraní, řadou havárií velkého 

kalibru, narušením ozónové vrstvy a dalšími charakteristickými jevy.

3.3 Cíle analýzy rizik

Obecnou náplní analýzy rizik jsou postupy vedoucí k:

 identifikaci aktiv společnosti, případně zkoumaného objektu, 

 stanovení jejich významu pro bezproblémový běh společnosti (stanovení hodnoty aktiv), 

13



 identifikovat možné zdroje ohrožení aktiv (existující hrozby)

 zhodnocení způsobů ochrany a oslabující faktory ochranných opatření (zranitelnost)

 stanovení výsledné míry rizik pro identifikovaná aktiva. [13]

Cíle analýzy rizik území jsou zaměřeny především na zjištění, jaký typ škodlivého vlivu území 

ohrožuje a v jakém rozsahu území zasáhne.

Z hlediska typu vstupních a výstupních dat, způsobu jejich zpracování, interpretace a celkového 

vedení analýzy rizika rozlišujeme dva základní přístupy použité metodiky:

 kvalitativní

 kvantitativní 

Rozlišení těchto dvou typů lze obecně chápat v jejich popisu entropie a náročnosti provedení. 

Zatímco obecně platí, že kvalitativní typy analýz lze provést s poměrně nevelkým úsilím např. 

vlastním personálem, managementem firmy apod., kvantitativní analytické postupy jsou náročnější 

na získávaná a pořizovaná data a použité výpočtové algoritmy. Zkráceně se dá říci, že zápis určitého 

výsledku (např. kategorie frekvencí nebo následků) lze vyjádřit oběma typy, jak je popsáno 

v tabulkách 1 a 2.

Tabulka 1.: Příklad kvalitativních a kvantitativních definic kategorie frekvencí [4]

Závažnost 
kategorie

Kvalitativní definice Kvantitativní definice (případ/rok)

A Asi 1 x v příštím roce 0,3 – 3,0

B Možná, ale málo pravděpodobná 0,03 – 0,3

C Nepravděpodobná 0,003 – 0,03

D Velmi nepravděpodobná 0,0003 – 0,003

E Skoro nemožná 0,00003 – 0,0003

Tabulka 2.: Příklad kvalitativních a kvantitativních definic kategorie následků [4]

Závažnost 
kategorie

Kvalitativní definice Kvantitativní definice

1 Katastrofické Mnohonásobná úmrtí

2 Závažné Jednotlivá úmrtí, mnohonásobná zranění

3 Velmi vážné Zranění s trvalými následky

4 Vážné Vážná zranění bez následků

5 Podružné Krátkodobá zranění, krátká pracovní neschopnost
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3.4 Proces analýz rizik a jeho využití

Před provedením samotné analýzy rizik je potřeba si nejprve zvolit, která metodika bude v tomto 

procesu použita. Každý typ analýzy má svá specifika a vlastní vypovídací schopnost. Existuje řada 

metodik, o kterých hovoříme jako o metodách standartních a využívají se v mnoha odvětvích lidské 

činnosti. V praxi se setkáváme rovněž s upravenými metodikami dle uvážení zhotovitele analýzy 

nebo, je-li to účelné, s kombinacemi jednotlivých typů analýz. [14]

Úspěch analýzy závisí na celé řadě průvodních faktorů. Nezastupitelnou roli zde hraje i výběr 

vhodné metodiky pro uvažovaný typ analytické činnosti. Odborné publikace uvádějí většinové 

preference, ustálené při výběru vhodných metod k analýze v různých fázích života zkoumaného 

procesu (jak je uvedeno v tabulce 3)

Tabulka 3: Typické využití dílčích metod analýzy rizik (převzato z [1])

Z definice rizika vyplývá, že míru rizika můžeme vyjádřit jako určitou hodnotu vztažnou k 

pravděpodobnosti a velikosti následků. Obecně platí vzorec:

R= p∗N                                                                               (1)

kde:

 R je riziko, 

 p je pravděpodobnost vzniku nebezpečné události a 

 N je výše předpokládaných následků ztrát nebo škod. Získání údajů výše následků bývá 

značně pracné a mnohdy se tato data objeví až na samém konci zdlouhavých analytických 

úkonů. 
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V procesu kvantifikace rizik se velmi často užívá kontrolní seznam a klasifikační škály. Řada 

analýz se postupem času přiklonila k pětistupňové klasifikační škále. Tabulka 4 znázorňuje příklad 

míry závažnosti v uvedeném pětistupňovém hodnocení.

Tabulka 4: Příklad klasifikace míry závažnosti v pětistupňové škále. Dle [6]

Úroveň závažnosti Bodové ohodnocení

Velmi vysoká 5

Vysoká 4

Střední 3

Nízká 2

Zanedbatelná 1

Z hlediska průběhu procesu lze hovořit o jednotlivých krocích analýzy rizik, které jsou v různých 

oblastech uplatňování analýz rizik shodné. Schéma průběhu analýzy rizik po výběru vhodné 

metodiky může mít podobu vývojového diagramu na obrázku 2.             

Schéma průběhu analýzy rizik dělí samotnou analýzu na několik dílčích kroků, které se rovněž 

vyskytují ve všech typech analýz rizik územních celků. K provedení jakékoli analýzy je zapotřebí 

tyto kroky uskutečnit nebo je nějakým způsobem splnit. 

Ke každé analýze rizik jsou zapotřebí vstupní data. Jejich pořízení může být předmětem zadání 

analýzy rizika (např. pro provedení analýzy rizika území v okolí průmyslového podniku) nebo 

budou data pořizována v některé z úvodních etap analýzy.  Charakter vstupních dat a typologie 

analytických operací do značné míry předznamenává vypovídací schopnost závěrů analýz rizik, 

zejména jejich upotřebitelnost v navazujících procesech a prevenci. 
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4 Geografické informační systémy

Historicky doložená potřeba zakreslení veškerého světa kolem nás do takové podoby, aby přesně 

vystihovala skutečnost po všech stránkách vedla postupem času k vytvoření vědních oborů, které 

spolu úzce souvisí a komplexně tuto problematiku pokrývají. Jedná se zejména o kartografii, 

geografii a geodézii. Každý z těchto oborů má své nezastupitelné místo pro interpratci prostorových 

dat, vztažných k zemskému povrchu a jejich přesné identifikaci.

Předchůdcem dnešních geografických informačních systémů je především obor kartografie. 

Tento vědní obor se podle jedné z mnoha definic zabývá sestavováním kartografických dat všeho 

druhu, sestavováním mapových děl až po vydání jejich kompletní publikace. [7]

Geografie, jako součást kartografie, pro kterou provádí naplnění kartografických děl potřebnými 

základními daty. Oba obory jsou v oblasti map a mapových děl výrazně provázány.

Geodézie je obor, poskytující kartografii veškerá polohopisná a výškopisná data. Geodézie se 

zabývá především popisem dat vztažných k zemskému tělesu (tvar a rozměry geolitu). Pomocí 

gedézie lze zpracovat veškerá kartografická díla, topografické mapy, katastrální polohopisná díla, 

technické mapy a další. [7]

Geografické informační systémy je obor aplikované informatiky, jehož hlavní náplň představuje 

sběr, vyhodnocování, ukládání, aktualizace a analýza prostorových informací především v 

tabulkové a kartografické formě. Cílem tohoto procesu je především analytická činnost a oboru 

prostorové analýzy dat a následná interpretace výsledků těchto analýz ve vizualizované podobě pro 

účel prezentace získaných dat. [8]

Vývoj v oblasti IT postoupil do stadia, kdy dochází k nástupu programů, které umožňují 

zpracovávat, vytvářet a upravovat geografická data. Nastává masivní rozvoj samostatné disciplíny v 

oboru informačních systémů s označením geografické informační systémy. Kladný vliv na 

narůstající rozvoj GIS má překotný rozvoj možností grafických aplikací a trvalý trend zvyšování 

rychlosti procesorů a velikosti datových médií. [15]

GIS bývá používán pro své funkce zejména jako:

 prostředek pro výrobu a zpracování děl z oboru kartografie,

 správa databází určitého geografického prostoru

 analytický nástroj pro provádění prostorových analýz a prostorové modelování.
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Na první pohled by se mohlo zdát, že kartografická výroba bude hlavní náplní činnosti GIS. Ve 

skutečnosti hlavní hybnou silou rozvoje GIS je potřeba vytvářet produkty pro trojrozměrnou 

analýzu dat ve všech odvětvích lidské činnosti. [8] V současné době se prostřednictvím GIS 

provádějí analytické výkony všemožného druhu a jejich dosažitelnost a proveditelnost se odvíjí 

zejména od dostupnosti potřebných vstupních dat a možnosti jejich využití. Základem každého GIS 

jsou digitální geografická data:

 rastrová,

 vektorová.

4.1 Rastrová digitální geografická data

Obrázek 3: Příklad zobrazení pomocí rastrové grafiky, převzato z [16]

Pro představu tohoto typu dat lze užít příměr s rastrovými obrázky, kde poloha každého bodu  lze 

zapsat pomocí souřadnic „x“, „ y“. Tyto souřadnice reprezentují polohu bodu v rovině a souřadnicí 

„z“, která nemusí splňovat pokaždé roli třetího rozměru v prostoru, mohou být přiřazeny další 

funkce podle typu zobrazované vrstvy. Většinou je reprezentována nějakým barevným rozlišením. 

Příkladem mohou být vrstevnice (vlastnost vrstevnice = nadmořská výška), vegetační pásma, 

geologická pásma a jiné vlastnosti přiřazené bodu (x; y).                                                
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4.2 Vektorová digitální geografická data

Obecně je vektor vyjádřen velikostí a směrem (případně i počátkem v soustavě souřadnic). Takto 

zapsaný vektor reprezentuje množinu bodů, které na něm leží a jejich zápis nezabere tolik datového 

prostoru, jako u dat rastrových. Výhodou tohoto způsobu zápisu je úspora diskového prostoru a 

operační paměti, nevýhodou je doba pořízení dat.

 

Obrázek 4.: Příklad vektorové grafiky. převzato z [17]

Vektorová data jsou pořizována:

 Automatickým převodem z rozumných rastrových map, kde za rozumnou mapu 

považujeme mapu s jasně oddělenými objekty, které se nepřekrývají a s barevnou škálou do 

16 barev. Každá vlastnost každého bodu je v takové mapě reprezentována určitou barvou. 

 Vektorizací, kdy je v rastrové mapě vyznačena linie získávaných dat, např. pozemek 

pomocí myši je obtažen několika přímkami, které jsou odděleny zlomovými body. Celkově 

je obrys pozemku reprezentován soustavou vektorů, které začínají a končí v jednom bodě, v 

uzlu. V tomto bodě může začínat a končit více vektorů. [8]

 Získáváním dat přímo v terénu za pomocí měřících přístrojů, např. Theodolit, GPS.

Vytvořením vektorových dat se musí rovněž stanovit jejich topologie. Je znám směr a velikost 

vektoru a z těchto parametrů definujeme ostatní prvky v rovině, vpředu, vzadu, vpravo, vlevo. 

Vektorová data se vyskytují ve třech základních formách:

 Body

 Linie

 Polygony

20



4.3 Použitelnost pro GIS
K provedení prostorových analýz dat je nezbytně nutné mít k dispozici pro tuto analýzu soubory 

dat interpretovatelných v GIS. V předchozích kapitolách bylo  nastíněno, na jaké bázi musí být 

geodata, se kterými pracují GIS. Bez takových datových souborů provedení jakékoli analýzy v GIS 

není možné. [9]

Každá analýza pak probíhá tím způsobem, že do základní geografické mapy zvoleného území se 

promítají jednotlivé vrstvy, obsahující sledované údaje. Takovéto vrstvy mohou obsahovat údaje 

potřebné k provedení analýz, případně jsou data každé vrstvy použita ke složitějším analytickým 

výpočtům, které jsou realizovány přímo některým analytickým nástrojem GIS.

Příkladem může být analýza sklonitosti terénu.  V zájmovém území se promítne vrstva s 

digitalizovanými vrstevnicemi a v nástrojích GIS se zvolí odpovídající funkce výpočtu sklonitosti 

terénu. Po provedení propočtu dojde k vygenerování nové mapové vrstvy, která bude obsahovat 

barevně rozlišené části území rozdělení podle sklonitosti. [18]

Proto jsem při diskusi o využitelnosti analýz rizik v GIS položil otázku interoperability systémů 

analýz rizik a GIS. Velmi dobré a dobré hodnocení předpokládám u analytických systémů, 

poskytujících na výstupu komplexní vizualizaci výsledků. Za částečné využití považuji případy, kdy 

lze předpokládat vhodnost metody k předběžným případně navazujícím krokům na jiné metody 

prostorových analýz dat. Řada rizik je identifikovatelná běžnými „základními“ typy analýz rizik.

Za interpretovatelné do GIS považuji případy výskytu geodat v rastrové nebo vektrové podobě a 

nebo lze předpokládat použití některého z nástrojů PAD (statistická prostorová analýza, mapová 

analýza, metody matematického modelování, interpolační metody, síťové metody apod.). Stejně lze 

použít pro vizualizaci softwarové nástroje GIS, kdy jsou výsledná data pořizována pomocí tohoto 

software (tvorba mapových vrstev, zakreslování výsledných hodnot do mapového podkladu apod.).

5 Analýzy rizik územních celků

V oblasti krizového managementu se většina rizik posuzuje vztažmo k zájmovému území, které 

může být událostí zasaženo nebo ovlivněno. Každé posuzované území má svá specifika, osídlenost, 

terénní dispozice, členitost, vybavenost, kulturní a přírodní památky a jiné. Toto jsou základní 

východiska k provedení analýz rizik území a na těchto parametrech bude, dále závislý jejich 

výsledek. [1] Například v neobydleném prostoru nebudou ztráty na životech obyvatel nebo újma na 

jejich zdraví. V prostředí, které není zastavěno občanskou vybaveností, budou škody pouze na 

životním prostředí a výše následků budou rozdílné právě podle území, pro které se analýza provádí. 
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5.1 Seznam posuzovaných metodik analýz rizik územních celků

K provedení rozboru analýz rizik jsem vybral několik nejpoužívanějších metodik seřazených do 

tabulky 5. Jedná se zejména o metody doporučované GŘ HZS ČR, které jsou považovány za 

základní analytické metody [19], doplněné o některé novější projekty z této oblasti řešené např. 

[18].

Tabulka 5: Seznam posuzovaných metodik analýz rizik územních celků

Poř.  

číslo

Název metodiky analýzy rizik
Zkratka

česky anglicky

1 Metoda kontrolních seznamů Checklist Analysis CL
2 Analýza metodou stromu událostí Event Treea Analysis, ETA
3 Stromy poruch Fault Trees Analysis FTA
4  Analýza příčin a dopadů Causes and Consequences Analysis CCA
5  Analýza způsobů a důsledků poruch Failure Mode and Effect Analysis FMEA
6 SWOT analýza SWOT
7 Analýza zranitelnosti území ENVITech
8 Analýza souvztažnosti (metoda KARS) KARS
9 Bezpečnostní prověrka Safety audit SA

10 Co se stane, když... What if Analysis W-I
11 Metoda H&V index H&V
12 Projekt SIPROCI Metoda HVE SIPROCI
13 Metoda expertního odhadu MEA
14 Metoda QRA (dle Purple book) Quantitative Risk Analysis QRA
15 Metoda IAEA-TECDOC-727 727
16 Studie nebezpečí a provozuschopnosti Hazard Operation Process HAZOP 
17 Předběžná analýza ohrožení Preliminary Hazard Analysis PHA
18  Analýza lidské spolehlivosti Human Realiability Analysis HRA
19 Metoda mlhavé logiky verbálních výroků Fuzzy Set and Verbal Verdict Metod FL-VV
20 Relativní klasifikace Relative Ranking RR
21 Kombinovaná rizika (metodický pokyn) KOMBR

5.2 Rozbor metodik analýz rizik územních celků

Jednotlivé kroky analýzy rizik lze rozdělit na následující [4]:

 potřeba provedení analýzy

 zvolení vhodné metodiky analýzy rizik

 sběr potřebných vstupních dat

 třídění a úprava dat

 popis aktiv a chráněných zájmů
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 samotný proces analýzy rizik v souvislosti se zvolenou metodikou

 interpretace a vyhodnocení výsledků

 užití výsledků analýzy v praxi, nápravná a preventivní opatření 

V rámci provedení rozboru jednotlivých metodik analýz rizik územních celků jsem sestavil 

seznam dotčených analýz rizik (Tabulka 5). Každou metodu jsem zevrubně popsal a v závěru jsem 

se zaměřil především na hledisko použitelnosti zkoumaných analýz v GIS. Pro zhodnocení 

použitelnosti jednotlivých metodik jsem sestavil tabulku hodnotových ukazatelů, kterými jsem 

jednotlivé metodiky ocenil dle úrovně použitelnosti v GIS (tabulka 6).

Tabulka 6: Klasifikace posuzovaných metodik dle vhodnosti pro použití v GIS:

Index využitelnosti Využití metody v GIS

4 velmi dobré

3 dobré, podmíněně možné

2 částečné, jako podpůrný modul

1 nízké využití

0 nepoužitelné

5.2.1 Metoda kontrolních seznamů – Check list

Kontrolní seznamy se uplatňují v široké oblasti lidské společnosti. Analýza pomocí Check-listu 

se uplatňuje nejen v oblasti krizového managementu, ale v řadě jiných odvětví. K tomuto zjištění 

lze dojít pouhým zadáním hesla „kontrolní seznam“ nebo Check list“ do internetového vyhledavače 

a výsledky jsou dostatečně vypovídající. Je to nástroj, používaný v lékařství, biologii, IT, průzkumu 

trhu, průmyslové výrobě, školství, službách a v neposlední řadě i v bezpečnostních disciplínách. 

[20]  

Podstatou kontrolního seznamu je vypracování nebo výběr vhodného souboru otázek, 

souvisejících s předmětem prováděné analýzy. Množina otázek je zpravidla generována podle 

seznamu charakteristik, které náleží sledovanému problému nebo je vybrána před zahájením 

samotné analýzy. [20] 

Analýza rizik metodou kontrolního seznamu je použitelná jako samostatná analýza, kdy veškeré 

úkony vyplývající z analytických potřeb zadavatele jsou provedeny výhradně metodou kontrolního 

seznamu a jsou vyhodnoceny dle předem zvolených zásad. Stejně tak se metody kontrolních 

seznamů aplikují jako dílčí kroky řady jiných analýz rizik. [4] 
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V tomto případě se výsledek Check listu stává jednou z fází jiné analytické metody. Tímto se 

potvrzuje vysoká použitelnost metody kontrolních seznamů a její široké uplatnění v analytických 

disciplínách. [20]

Z hlediska konstrukce metody Check lisk, tato závisí na souboru předem definovaných 

kontrolních otázek. [1] Tyto jsou sestaveny tak, aby součty odpovědí stejného druhu měly vysokou 

vypovídací schopnost o zkoumané problematice. V různých odvětvích, kde se kontrolní seznamy 

používají, dochází k tvorbě databází dotazů vhodných pro detailní průzkum váhy posuzovaných 

parametrů. 

Kontrolní seznamy se sestavují zpravidla do tabulek dle Tabulky 7

Tabulka 7: Příklad kontrolního seznamu

Poř. číslo Kontrolní otázka
Odpověď 

Ano Ne
V 
řešení

1.

2.

3.

….

n.

součet

Postup při uplatnění metody check-lists:

1. Identifikace předmětu analýzy

2. Vytvoření seznamu vhodných kontrolních otázek, které budou mít v souvislosti s předmětem 

analýzy co nejvyšší vypovídací hodnotu. Otázky musí splňovat kritérium jednoznačné 

odpovědi nejvýše tří možných (např. Ano, Ne, V řešení) 

3. Zodpovězení všech otázek kontrolního seznamu.

4. Vyhodnocení kontrolního seznamu dle předem zvoleného hodnotového systému, např.:

 ano  - ne – v řešení;

 0 – 1;

 klasifikační škála 1 – 5, 1 – 10, 1 – 100

 součtování odpovědi jednoho typu apod.

5. Zhodnocení výsledku check-listu (vážený součet, medián nebo modus dle přijatých pravidel,

zařazený do předem vyhotovené hodnotící tabulky, např. Tabulka 8.
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      Tabulka 8: Příklad vyhodnocení metody kontrolního seznamu, upraveno autorem dle [6]

Kladné odpovědi [%] Připravenost subjektu Stanovení opatření

100 - 90 velmi dobrá nepotřebná

89 - 70 dobrá méně potřebná

69 - 50 dostačující potřebná

49 - 30 nízká nutná

29 - 0 velmi nízká nezbytně nutná

Typy výsledků metody check-lists:

Provedením analýzy Check-lists lze získat kvalitativní výsledky vyhodnoceného kontrolního 

seznamu, míru shody s požadovanými parametry, odlišnost od normovaného stavu, úroveň 

posuzované vlastnosti předmětného procesu atd. [4]

Vyhodnocení analytické metody check-lists ve vztahu ke GIS:

Analytická metoda kontrolních seznamů, check-lists má při vhodném nastavení klasifikační 

škály hodnocení vysokou vypovídací schopnost o stavu posuzovaného územního celku. Tato 

metoda se s velkým úspěchem využívá jako sub metoda, pomocí které lze uskutečnit dílčí 

analytické operace pro potřeby jiných metod analýz rizik územních celků. Z bližšího rozboru 

metody kontrolního seznamu vyplývá, že vstupní data, používaná při provádění analytických kroků 

metodou check-lists nelze uplatnit v geografických informačních systémech, nemají charakter 

geograficky upotřebitelných dat. Stejně tak výsledky provedené analýzy generují pouze úroveň 

předem definovaného problému a nelze výstupní data interpretovat v GIS (data nemají charakter 

geodat). Pro vysokou vypovídací schopnost úrovně sledovaného problému je tato metoda vhodná 

jako doplňková metoda pro stanovování úrovně souřadnice „z“ prostorových dat v územním celku 

vzešlého ze zadání nebo výsledku jiné, vhodnější analýzy rizik územního celku. Z uvedeného 

vyplývá hodnocení 2 (dle tabulky 4), využitelnost analýzy rizik metodou kontrolního seznamu 

částečná, jako podpůrný modul pro provedení jiného typu analýzy v GIS. Příklad možného 

použití : 

 analýza akceschopnosti (pomocí check listu) + analýza časové dostupnosti zdravotnických 

záchranných vozidel (modelováno pomocí GIS).

 Analýza odolnosti území (check-lists) + mapová vrstva zranitelnosti (GIS) – popisná funkce

5.2.2 Analýza pomocí stromu událostí Event Tree Analysis - ETA 

Event Tree Analysis  je logická modelovací technika, identifikující a kvantifikující možné 
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výsledky iniciační události. Strom je rozdělen do časových sekvencí, které systematicky pokrývá 

v kontextu s činností bezpečnostních systémů nebo případných koncových stavů. Každá událost, 

která následuje po inicializační události, záleží na existenci své předchozí události. Výsledkem 

takovéto události bývá nejčastěji informace binárního charakteru (úspěch – selhání, ANO – NE, ale 

rovněž i vícenásobný výsledek např. dokonání nějakého úkonu 100%, 30% nebo 0%). [4]

K praktickému užití jsou vytvářeny dva druhy stromu událostí:

 pre-nehodová aplikace, zabývá se především systémy pro zabránění vzniku nehodových 

událostí a havárií. Jsou v ní definované systémy ochrany a dohledu a je vytvářen model 

možných scénářů stromového charakteru, jehož výsledkem může být nepříznivá událost

 post-nehodová aplikace se sestavuje jako model po nehodové události následující.

Technika stromu událostí se rovněž s výhodou používá k analýze lidské spolehlivosti. Obrázek 4 

ukazuje příklad post-nehodového stromu událostí sestaveného na událost úniku hořlavé látky z 

místa X a výsledky této události po větru v místě Y. [4]

Únik hořlavé 

látky od 

místa X

A

Iniciace u místa X

B

Vítr směrem 

k místu Y

C

Iniciace u místa Y

D

Exploze 

po iniciaci 

E Číslo popis a značení 

sekvence

ANO Exploze u místa X  ABE

ANO

NE Požár u místa X – ABE‘

ANO Exploze u místa Y – AB’CDE

ANO

NE         Požár u místa Y – AB’CDE‘

ANO

NE Rozptýlení látky – AB’CD‘

NE

NE  Rozptýlení látky – AB!C‘

Obrázek 5: Příklad post-nehodového stromu událostí, upraveno autorem dle [4]

Obě popsané aplikace se v praxi mohou výhodně doplňovat, kdy post-nehodový strom lze 
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připojit do takových větví pre-nehodového stromu mající za následek selhání bezpečnostního 

systému. [4]

Stejně tak lze pomocí stromu poruch větvit některé uzly stromu událostí. V tomto případě se má 

za to, že vrcholová událost stromu poruch je iniciační událostí stromu událostí. Je třeba 

připomenout fakt, že u stromu události uvažujeme s jednou iniciační událostí mající za následek 

řadu koncových stavů. 

Výsledky analytické metody ETA.

Analytická metoda ETA poskytuje kvalitativní výsledky, které je možno pomocí upraveného 

stromového modelu kvantifikovat. Uživatel má po provedené analýzy metodou ETA k dispozici 

kompletní výčet možných koncových stavů na konci jednotlivých větví stromu. S tím souvisí i 

stejné množství scénářů vývoje od iniciační události ke každému koncovému stavu. 

Vyhodnocení analytické metody ETA ve vztahu ke GIS

Metoda ETA identifikuje a kvantifikuje výsledky iniciačních událostí. Na vstupu pracuje s 

parametrem typu událostí a vstupními daty jsou především charakteristiky bezpečnostní a 

spolehlivostní. Tato metoda nepředpokládá pro svou existenci a proveditelnost vstup jakýchkoli 

geoinformací a výsledek každého uzlu svým binárním charakterem, stejně tak celkový výsledek 

možných koncových stavů v sobě nenese komponent, kterým by byla výsledná data 

interpretovatelná v geografickém prostoru. 

Na druhé straně samotná kostra metody ETA doplněná v jednotlivých uzlech výpočtovými 

moduly prostorové analýzy dat, může představovat významný nástroj modelování havarijních 

situací nebo dominových efektů. Iniciační událostí může být např. únik hořlavé látky v místě X 

(obrázek 4), jehož geografické znázornění bude provedeno některým z nástrojů prostorové analýzy 

dat. Taková analýza by musela nutně obsahovat další vstupní data, nezbytná k provedení zmíněné 

prostorové analýzy. Další kroky by byly vedeny v důsledku možných následných situací obdobně, 

jako u prosté analýzy stromem událostí. Každá z výsledných událostí by rovněž musela projít 

procesem prostorové analýzy dat a zaznamenání výsledku do GIS. Na konci celé analýzy stromem 

událostí s prvky prostorové analýzy dat by bylo v případě popsaném na obrázku 4 šest sekvencí 

s geografickým záznamem koncových stavů včetně průběhu celého děje od inicializační události.

Toto řešení předpokládá, že by uživatel takové analytické metody disponoval dostatečnou 

databází veškerých geografických podkladů potřebných k provádění potřebných prostorových 

analýz dat. 
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Z uvedeného vyplývá hodnocení využitelnosti analýzy rizik metodou stromu událostí jako 

podmíněně možné pro provedení jiného typu analýzy v GIS. Příkladem použití: ETA identifikuje 

riziko např. pro metody RR a náslenou reakci vizualizuje některé z přesných metod analýz rizik 

(např, F&E Index, příklad použití v kap. 6)

5.2.3 Stromy poruch (Fault Trees Analysis, FTA)

Analýza stromem poruch (Fault Trees Analysis, FTA) je logická modelovací technika, založená 

na graficko analytické nebo graficko statistické bázi obdobné konstrukce, jako strom událostí. 

Metoda je standardizována jako ČSN IEC 1025 Analýza stromu poruchových stavů. FTA 

představuje deduktivní postup založený na systematickém zpětném zkoumání událostí s využitím 

všech příčin, vedoucích k předmětné vrcholové události. Konstrukci stromu tvoří graf opatřený 

dohodnutou symbolikou a srozumitelným popisem. 

Obrázek 6.: Příklad stromu poruch převzato z [1]

Celý model FTA je založen na algebře Booleovského typu a jednotlivé příčinné stavy jsou 
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spojovány logickými hradly „a“, „nebo“ případně jinými. Výsledkem těchto událostí jsou 

poruchové stavy vedoucí k vrcholové události, jak je patrné z obrázku 6. [1] Pro docílení 

kvantifikovaných celkových výsledků se přiřazují jednotlivým poruchám pravděpodobnostní 

hodnoty (statistická data, spolehlivostní modely atd.). Metodu je možno zpracovat jedním 

analytikem, případně lze svěřit celému analytickému týmu. Zpracování je časově náročné a 

náročnost roste se složitostí systému. Z toho důvodu je vhodnější pro již zaběhlý proces než 

projektovou fázi. [4]

  

Obrázek 7: Příklad stromu poruch s kvantifikací pravděpodobnosti [21]

Výsledky metody FTA:

Cílem aplikace FTA jsou [4]:

 odhady pravděpodobnosti výskytu poruchy nebo nehodové události

 scénáře kombinací poruchových stavů pro dosažení vrcholové události

 výčet preventivních a nápravných opatření pro zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti systému.
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Obrázek 8: Příklad použití výpočetní techniky při zpracování FTA převzato z [22] 

Vyhodnocení analytické metody FTA vzhledem k použití v GIS.

Model FTA vyhodnocuje a kvantifikuje pravděpodobnost, s jakou může dojít k vrcholové 

události. V průběhu analýzy dochází zároveň k dílčí kvantifikaci vzniku mezilehlých poruchových 

stavů. Metoda FTA kromě výše uvedené kvantifikace nezpracovává žádná geodata a ani žádné 

informace tohoto typu negeneruje. Pro geografickou interpretaci výsledků analýzy musí být použito 

přídavné geografické techniky nebo metody schopné výsledky analýzy modelovat a promítnout do 

GIS. 

Obdobně jako u techniky ETA i FTA lze použít jako kosterní koncept, na který bude 

v jednotlivých událostech implementována některá z existujících technik PAD. Na rozdíl od ETA je 

potřeba zohlednit protisměrnou chronologii postupující analýzy, čímž se posiluje její preventivní 

charakter. 

Z uvedeného vyplývá hodnocení stupněm 2 (dle tabulky 6) využitelnosti analýzy rizik metodou 

stromu poruch jako podmíněně možné pro provedení jiného typu analýzy v GIS. Příkladem použití 

v kooperaci s GIS může být rovněž návaznost FTA s metodami přesného modelování (obdoba ETA)
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5.2.4 Analýza příčin a dopadů CCA

Analýza příčin a dopadů CCA je kompilace analýz formou stromu poruch a stromu událostí. Pro 

preventivně analytický charakter je vyhledávaným nástrojem pro stanovení vztahů mezi koncovými 

stavy (následky) a jejich základními iniciátory. [4] Vzhledem k velkému rozsahu kombinované 

grafické formy obou stromových diagramů, nachází tato technika uplatnění zejména v případech, 

kdy logika analyzovaných nehodových situací není příliš složitá. CCA vyžaduje provedení nejlépe 

užším analytickým týmem s dobrými znalostmi obou kombinovaných stromových technik. Stejně 

tak musí pracovníci pověření provedením analýzy CCA vykazovat znalosti provozní situace, 

projektové dokumentace, poruchových a nouzových stavů použitých komponent, možných ohrožení 

a zranitelnosti zkoumaného provozu. Výsledkem metody jsou havarijní sekvence, které popisují 

potencionální havarijní výsledky. [1] Metoda CCA má vysoce preventivní potenciál, výstupy 

metody lze uplatnit zejména u bezpečnostního školení pracovníků obsluhy a předběžného 

stanovování bezpečnostní politiky podniku. [4]

Výsledky analýzy metodou CCA

Analytická metoda CCA je vzhledem ke své podobnosti s metodami stromového typu i obdobné 

typy výsledků, které na výstupu z této analýzy vycházejí. Hlavním výstupem bývá seznam možných 

scénářů rizik od příčinné udlosti k výslednému nepříznivému dopadu s výukovými atributy 

jednotlivých rizikových scénářů. Další využitelný výsledek jsou možné preventivní kroky a opatření 

ke zmírnění následků negativních dopadů. Tyto výsledky lze sestavit do výsledných diagramů 

diagnostikovaných rizikových sekvencí s kvalitativními popisy výsledných stavů možných 

nepříznivých vlivů. [4]

Využitelnost metody CCA v GIS.

Vzhledem ke konstrukčnímu uspořádání a využití dvou výše popisovaných analytických technik 

ETA a FTA, lze konstatovat shodu v datových vstupech i u metody CCA. Stejně tak na vstupu 

nepoužívá analytická metoda CCA žádná geografická data. Výsledky analýzy negenerují žádné 

geografické výstupy. Pro uplatnění v GIS lze výstupy z analýzy příčin a dopadů použít pouze jako 

scénář a případné vizualizace havarijních stavů a jejich následků musí obstarat speciální modelovací 

techniky a nástroje PAD.

Využitelnost metody pro GIS je pouze částečná.

Příkladem použití v kooperaci s GIS je předpoklad využití této techniky v analytických 

souborech pro přípravu dílčích analytických výsledků.
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5.2.5 FMEA – analýza selhání a jejich dopadů

Analýza FMEA je standardizována jako ČSN IEC 812 Analýza způsobů a důsledků poruch 

(FMEA). Při užití a provádění této metody se doporučuje používání terminologie stanovené 

v normě. [4]

FMEA je analýza nabízející rozbor způsobů selhání a jejich následných dopadů. Probíhá v 

kontextu kontroly jednotlivých prvků projektového návrhu systému a procesu jeho následného 

provozu. FMEA je založena na systému rozpoznání jednoduchých poruch, které se mohou 

významně podílet na vzniku havárie. Výčet těchto poruch není vhodný pro sestavu úplného 

seznamu možných poruch, nicméně metoda má významný přínos ke kvalitativnímu pokrytí 

většinových poruchových stavů, k nimž za běhu zkoumaného procesu dochází. [4]

V průběhu analýzy se vytváří tabulka možných poruch zařízení a rozsah jejich účinků na proces, 

systém nebo podnik. Součástí tabulky mohou  být navržená nápravná opatření. [1] Zápisy v tabulce 

dokumentují stav, při němž došlo k poruše (např. polohy ventilů, samovolný únik, zařízení v chodu, 

zařízení vypnuté atd.). Současně se vyhodnocuje nejhorší možný stav zapříčiněný jednotlivými 

poruchami. Těžiště metodiky spočívá zejména v technických charakteristikách okolnosti vzniklých 

nepříznivých událostí a kvalitativním posouzení jejich výsledných vlivů. Metoda je proveditelná 

jedním pracovníkem za předpokladu přehodnocení dalšími odborně způsobilými pracovníky. 

Náročnost metody je úměrná velikosti zkoumaného provozu. [4]

Výsledky analytické metody FMEA

Výsledky metody FMEA jsou kvalitativního charakteru, tabulkově sestaveného seznamu odkazů 

na zařízení, způsoby poruch, následky, nejhorší možný stav, stav zařízení od vzniku poruchy, 

související okolnosti a preventivní doporučení analytické komise. 

Využitelnost metody FMEA v GIS

Do analytického procesu FMEA vstupují informace technického charakteru o zařízení systému, 

funkcích zařízení, typech poruch a činnosti při selhání zařízení. Geografická data, jako je umístění 

provozu, blízkost a dislokace obytných zón, skladů a zásobníků NL, nejsou vyžadována. Samotný 

proces analytické metody neovlivňuje geografická data. Výsledky analýzy nemají charakter 

popisných informací geografických vrstev a veškeré promítnutí následků havárie do geoprostoru 

včetně vizualizace musí být realizováno pomocí nástrojů PAD nebo dalších simulačních technik. 

Využitelnost metody FMEA v GIS je celkově nízká. 
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5.2.6 SWOT analýza

Historie analýzy rizik metodou SWOT sahá až do 60. let 20. století, kdy byla tato metodika 

vyvinuta a následně zdokonalována na Stanfordově universitě Albertem Humphreym za použití 

vstupních dat od 500 nejvýznamnějších amerických společností. [23]

Výchozí platformou vzniku SWOT analýzy je oblast ekonomických vztahů, kdy s využitím 

souvztažností jednotlivých procesů dojde ke stanovení optimálních výsledků. Vzniklá metoda 

prokázala nejen lepší konečné výsledky na základě vlivu jednotlivých položek, ale i vzájemné 

působení mezi nima (existenci vztahu). [24]

Podstatou metody je klasifikace a rozdělení jednotlivých faktorů do čtyř základních skupin. Tyto 

skupiny reprezentují silné a slabé stránky zkoumaných společností, následně příležitost a hrozby. Z  

anglických názvů těchto čtyř kategorií je současně odvozen i název metodiky.

Strenghts (přednosti), weaknesses (nedostatky), Opportunitieses (příležitosti), Thrests (hrozby)

Analýza pomocí metody SWOT je metodou kvalitativního zhodnocení výše uvedených stránek 

hodnocené společnosti, za účasti expertního týmu. Tento tým je vytvořen z odborníků znalých 

problematiky předmětu hodnocení a teritoria, kde se hodnocení provádí. Za účasti expertů pak 

probíhají další fáze analýzy rizik a jejich zhodnocení. Klíčovým ukazatelem celé analýzy je 

vzájemná interakce mezi jednotlivými stránkami vnitřního prostředí a vlastnostmi vnějšího 

prostředí. Tyto interakce jsou následně zaneseny do vytvořené matice. 

Optimálním softwarovým prostředím ke zpracování SWOT analýzy je tabulkový procesor, např. 

Microsoft Excel. Toto prostředí nabízí jednoduše sestavitelné tabulky, keré lze v závislosti na 

požadavcích posuzovaného procesu snadno rozšířit do požadovaného stavu. [25]  Pro jednodušší 

typy SWOT analýzy se vytváří prostá matice, jak je znázorněno v Tabulce 9. 

Tabulka 9: SWOT analýza v prosté matici dle [6]

Vnitřní faktory Silné stránky ∑ Slabé stránky ∑

Vnější faktory Příležitosti ∑ Hrozby ∑

Základní prostou matici lze pro složitější provozy nebo podniky dále členit, kde dochází k 

následným interakcím mezi jednotlivými základními položkami SWOT analýzy, příklad je 

znázorněn v tabulce 10.
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Tabulka 10: Rozšířená verze prosté matice pomocí vnitřní mřížky dle [6]

SWOT

analýza

Interní analýza

Silné stránky (S) Slabé stránky (W)

E
x
t
e
r
n
í

a
n
a
l
ý
z
a

Příležitosti (O)

∑ S – O – Strategie:

Vývoj nových metod, vhodných pro 

rozvoj silných stránek

∑ W – O  – Strategie:

Hrozby (T)

∑ S – T – Strategie: ∑ W – T  – Strategie:

Výsledky SWOT analýzy

Analýza SWOT umožní získat bodové součty z jednotlivých interakcí, které umožní dále 

vyhodnotit míru rizika a potřebu preventivních opatření. Tyto ukazatele lze seřadit podle závažnosti 

a získat globální přehled o potřebách provozu, které musí vlastník řešit za účelem eliminace 

zjištěných hrozeb. Jsou sestaveny kvalitativní seznamy možných interakcí, podle kterých se stanoví, 

kterými riziky je zapotřebí se primárně zabývat a ke kterým není potřeba přihlížet.

Vyuužitelnost SWOT analzy v GIS

Analýza SWOT se provádí nad kvalitativními daty vstupních informací bez závislosti na 

geografickém prostoru. V průběhu analýzy dochází k vytvořenní indexů umožňujících rozlišit míru 

rizika jednotlivých posuzovaných provozních parametrů. Analýza nemá prostorově 

interpretovatelné datové výstupy a nejsou s její pomocí ani generována nová geodata. Využitelnost 

analýzy lze spatřovat v možnosti poskytnou dílčí vyhodnocení rozsáhlejšího analytického projektu s 

možností PAD a modelování havarijních situací do geoprostoru. 

Využitelnost pro GIS je částečná.
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5.2.7 Analýza zranitelnosti ŽP, ENVITech03

Analýza zranitelnosti území metodou  ENVITech03 byla vyvinuta společností ISATech s. r. o. v  

roce 2003. Metoda pracuje s dvěma parametry A B, které jsou v průběhu aplikace vytvořeny. [26]  

  A představuje charakteristiku hodnocené složky ŽP¨

 B zahrnuje pravděpodobnost (výstupy technologických analýz rizika) 

Vztah mezi oběma indexy vyjadřuje výslednou klasifikaci rizika a je zahrnut do tabulky 11.

Tabulka 11: Klasifikace rizika dle ENVITech 03 [26]

Index závažnosti Dopad závažnosti na složku ŽP
1 Velmi nízká zranitelnost
2 Nízká zranitelnost
3 Střední zranitelnost
4 Vysoká zranitelnost
5 Velmi vysoká zranitelnost

Výpočet parametrů hodnocené složky ŽP a stanovení indexu pravděpodobnosti vzniku závažné 

havárie je zřejmý ze schématu na obrázku 9.

Výpočet parametrů

AT , AH, AB

Převod   parametru 

AT , AH, AB 

na parametr A

Parametry složek ŽP

Výsledná zranitelnost analyzované 
složky ŽP

Stanovení indexu
B

Pravděpodobnost vzniku
ZH

Obrázek 9: Schéma hodnocení zranitelnosti ŽP dle [26].

AB - vypočtený parametr bioty, AH – vypočtený parametr podzemních vod, AT – vypočtený parametr 
povrchových vod, A – parametr složky prostředí, B – parametr pravděpodobnosti, ZH – závažná 
havárie, ŽP – životní prostředí
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Vyhodnocení analytické metody ENVITech03 ve vztahu ke GIS:

Metoda ENVITech03 se zabývá především hodnocením ŽP v blízkosti zdrojů rizik. Samotnými 

parametry havárie se nezabývá. Datové vstupy neobsahují žádné geografické údaje ani 

parametrizační údaje rozhodné pro stanovení rozsahu následků možné havárie a jejího dopadu na 

životní prostředí. Metoda může být v kontextu existujících analýz rizik území chápána jako dílčí 

metoda pro stanovení jednotlivé charakteristiky ŽP k dalšímu užití v analytické činnosti.

ENVITech03 je ve vztahu ke GIS metodou schopnou popsat již vytvořenou vrstvu a 

kategorizovat jednotlivé složky této vrstvy. Výsledky metody nemají  generativní vliv na členění 

existující geografické vrstvy a výstupní data nemají charakter dat geografických, upotřebitelných 

pro promítání v GIS. 

Využitelnost metody v GIS je částečná, jako navazující modul GIS.

5.2.8 Analýza souvztažnosti  

Typově kvalitativní druh analýzy rizik je analýza souvztažnosti. Metodologie byla původně 

vyvinuta pro zkoumání a rozbory v ekonomické oblasti a postupně se projevila její všestrannost a 

byla implementována do celé řady oborů lidské činnosti. [27]

Základem tohoto typu analýzy je prozkoumání vzájemných souvztažností jednotlivých 

rizikových situací a faktorů. Posuzují se taková rizika, která se ve zkoumaném prostředí vyskytují a 

nebo se  jejich výskyt předpokládá.[27]

Pro snadnější stanovení všech v úvahu přicházejících souvztažností se s výhodou používá 

zavedení rizik do přehledné tabulky. Podobně se provádí analýza v rámci metodologie označované 

jako Kvalitativní analýza rizik pomocí metody souvztažnosti (zkráceně KARS). Tabulka 

souvztažností může být uspořádána obdobně jako tabulka 12:

Tabulka 12: Tabulka souvztažností rizik [27]  

Riziko 1 2 3 4 5 6

1. Zahoření 0 1 1 0 0 0

2. Požár nádrže 1 0 1 1 1 1

3. Výbuch nádrže 1 1 0 1 1 1

4. Rozrušení stavby 1 0 0 0 0 0

5. Rozrušení technologie 1 0 1 0 0 0

6. Vznik nebezpečné koncentrace 1 0 1 0 0 0
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Dalším krokem analýzy je stanovení aktivity jednotlivých rizik, která se vypočítá dle metodiky 

KARS a zaznamená do tabulky 13. 

Tabulka 13: Výpočet aktivity jednotlivých rizik [27]

Riziko 1 2 3 4 5 6

Koeficient aktivity Kai 40 100 100 20 40 40

Koeficient pasivity Kpi 100 40 80 40 40 40
Následný krok spočívá v zanesení jednotlivých rizik do soustavy souřadnic  (KA;KP) výpočtu 

hodnot O1, O2 (O1 = 36, O2 = 52) a jejich vyznačení v grafu (viz obrázek 10). 

Nezbytnou součástí metodiky je sestavení popisných tabulek. V tabulce 14 je výčet jednotlivých 

rizikových uzlů a v následující tabulce e seznam identifikovaných činností (z uzlu do uzlu)

Obrázek 10: Grafické vyjádření metody KARS dle [27]

Tabulka 14: Příklad popisu jednotlivých rizikových situací (upraveno dle [27])

Uzel č. Význam

1 Zahoření v důsledku výpadku elektrické energie

2 Požár nádrže se sirouhlíkem

3 Výbuch nádrže

4 Rozrušení stavby

5 Rozrušení technologií (včetně potrubí)

6 Vznik nebezpečné koncentrace

7 Ukončení působení poruchových faktorů

Jednotlivé rizikové situace jsou doplněny o uzel č. 7, aby mohlo dojít ke zmapování všech činností, 

včetně uzlů vedoucích ke stabilizovanému stavu po ukončení působení škodlivých vlivů.

V další fázi analýzy se provede zobrazení analyzovaného procesu pomocí síťového grafu, kde 

jednotlivé uzly představují rizika (např.uzel 1 – startovací riziko)  viz tabulka 14 a obrázek 11.
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Obrázek 11: Příklad užití síťového grafu v analýze souvztažnosti [27]

Tabulka 15: Příklad popisu činností mezi jednotlivými rizikovými situacemi. (převzato z [27])

Činnost č. Popis činnosti

t12 Nárůst teploty nad teplotu vzplanutí

t13 Nárůst tlaku nad přípustnou odolnost při výpadku energií (selhání pojistných ventilů)

t23 Nárůst tlaku nad přípustnou mez požáru

t24 Ztráta statické odolnosti při požáru

t25 Ztráta požární odolnosti technologií při požáru

t26 Vznik nebezpečné koncentrace při požáru

t35 Ztráta požární odolnosti technologií při výbuchu

t34 Ztráta statické odolnosti při výbuchu

t36 Vznik nebezpečné koncentrace při výbuchu

t47 Zabezpečení rozrušení budov

t57 Zabezpečení rozrušení technologií

t67 Snížení nebezpečné koncentrace pod přípustnou mez

Pomocí výše uvedeného postupu dojde analytický tým k výsledné podobě síťového grafu s 

vyznačením kritické cesty. V síťovém grafu je uveden veškerý popis rizikových uzlů, chronologie 

činností mezi rizikovými stavy. Ke stanovení uzlů ležících na kritické cestě se použijí incidenční 

matice 

Obrázek 12: Síťový graf po provedení analýzy souvztažnosti s použitím metody KARS [27]
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Výsledky metody KARS analýzy souvztažnosti.

Výsledkem představené analytické metody je kritická cesta, která ukazuje nejrizikovějčí 

posloupnost nepříznivých událostí až k ukočení nepříznivého stavu. Pomoci další analýzy kritické 

cesty lze provést prioritizaci  rizikových scénářů a následných rizikových stavů. Tato metoda 

umožňuje stanovení pořadí důležitosti preventivních opatření pro všechny v úvahu přicházející 

krizové scénáře. K dispozici je kvalifikovaný výčet rizikových cest podle závažnosti, časové 

rezervy pro případná opatření od startovacího rizika č. 1 až k ukončení nepříznivých stavů. [27]

Využitelnost analýzy souvztažnosti v GIS

Analýza souvztažnosti v sobě skrývá potenciál kvalifikovaného hodnocení rizikových scénářů v 

analyzovaných procesech. Vstupními daty metody jsou údaje o technickém stavu posuzovaného 

provozu, výčet možných poruchových stavů a provozních situací. Použity jsou rovněž údaje o 

existující prevenci a opařeních ke zmírnění rizika. Metoda nevyžaduje vstupní geografická data a 

nemá potenciál sestavit samostatný grafický výstup (ovlivnění stávajících geodat). Modelování 

jednotlivých rizikových uzlů a následných událostí a jejich účinky v geografickém prostoru nejsou 

předmětem analýzy souvztažnosti a je zapotřebí je podrobit samostatné PAD nebo modelovací 

technice. V této technice lze spatřit určitou podobnost charakteristik s modelovacími stromovými 

technikami.

Využitelnost v GIS je pouze částečné, např. jako kosterní analýza na kterou bude napojena 

některá z metod PAD.

5.2.9 Safety audit (bezpečnostní prověrka)

Bezpečnostní prověrka je technika používaná od nepaměti ke stanovení zdrojů nebezpečí a 

rizikových situací. Ve vojenství i civilních odvětvích se odborníci na danou problematiku zabývali 

otázkami možných bezpečnostních rizik. Na základě zjištěných skutečností pak většinou 

stanovovali další strategii potřebnou k prevenci a zdolávání rizikových stavů.  I v současné době je 

podstatou bezpečnostní kontroly hledání rizikových situací a následné navržení opatření vedoucí ke 

zvýšení úrovně bezpečnosti. Technika bezpečnostní prověrky je použitelná v každé fázi 

zkoumaného procesu a lze ji použít i zpětně pro identifikaci zdroje rizika již vzniklé nehody. Tuto 

metodu lze uplatnit celou řadou způsobů. Může se provádět např. posuzováním projektové 

dokumentace, technických výkresů [1], osobní prohlídkou, inspekční pochůzkou, ale i týmově a za 

použití dalších doplňkových technik. [4]
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Pro nelezení potencionálně hrozící události nebo provozního problému se používá předem 

připravený seznam otázek a matice pro skórování rizik. Bezpečnostní prohlídku vykonává tým 

zkušených pracovníků, obeznámený s problematikou zkoumaného procesu, s bezpečnostními 

standardy a postupy. Tým musí mít k dispozici výsledky dosud provedených analýz rizik, materiály 

proběhlých havárií a veškeré podklady a data mající vazbu na identifikaci možných rizik. [19]

Výsledky analýzy bezpečnostní prověrkou. 

Předpokládaným výsledkem bezpečnostní prověrky je seznam možných rizik a opatření k jejich 

zmírnění nebo úplné eliminaci. Součástí závěrečné zprávy řešitelského týmu jsou veškeré odchylky 

nebo neshody se schválenými postupy a projekty. Stejně tak je vytvářen seznam nově objevených 

rizikových vlivů a bezpečnostních problémů. Závěrem je řešena i odpovědnost za provedení 

nápravných opatření, termín a forma dalšího bezpečnostního auditu.

Vyhodnocení využitelnosti bezpečnostní prověrky v GIS.

Bezpečnostní prověrka je především kvalitativní analýza zaměřená na hledání možných vad a 

odchylek v projektové dokumentaci nebo v již existujícím procesu. Vzhledem k výsledkům, které 

tato metoda nabízí, je určena zejména pro sestavení množin potenciálních hrozeb a definování 

nápravných a preventivních opatření. V souvislosti s prostorovou analýzou dat, může bezpečnostní 

prověrka působit jak nástroj k vyhledávání rizik bez schopnosti samostatně tato rizika modelovat a 

analyzovat jejich prostorový výskyt a dopad. Výsledky SA nemají vliv na tvorbu geografických dat 

a metoda nepředpokládá jejich následnou vizualizaci v geografickém prostoru. Některé dílčí kroky 

SA lze použít i v PAD (sestavení seznamu otázek, matice pro skórování rizik), celkově je 

využitelnost pro GIS nízká.

5.2.10 What if Analysis (Co se stane, když...)

Analýza „Co se stane, když…“ je metoda založená na breinstormingu. Vede se spontánní 

diskuse, jejímž předmětem je kladení otázek a hledání odpovědí na tyto otázky. Zpracování analýzy 

je svěřeno řešitelskému týmu, složeného z odborníků a zkušených lidí znalých problematiky 

procesů v prostředí analýzou dotčeném. [19] Na rozdíl od jiných analytických metod (HAZOP, 

FMEA) není technika What if Analysis vnitřně strukturovaná a mnohdy je vedena směrem předem 

nepředpokládaným. Z těchto důvodů je výběr zkušeného týmu odborníků klíčovým.

Analýza „Co se stane, když…,“ je v průmyslové oblasti poměrně frekventovaná metoda i díky 

svému preventivnímu potenciálu, spočívajícímu v hledání a odhadu možných následků. Úvodní 

slova názvu analýzy tvoří základ všech otázek, které sestavuje řešitelský tým a následně hledá na 
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tyto otázky odpovědi. [1] V další fázi analytického procesu se odhadují následky možných událostí, 

hledají se preventivní a ochranná opatření, řešení a doporučení. Zároveň se odkrývají nová témata 

pro pokračující kladení nových otázek „What, if…“. [28]

Provádí-li se analýza metodou WI v jednodušších procesech.lze tento úkol svěřit užšímu týmu 

odborníků, např. v počtu tří lidí. Složitější procesy musí být řešeny širším pracovním týmem. 

Analýza WI se při prověřování rizik dotýkají většiny oblastí posuzovaných procesů. Vzhledem k 

potřebě co nejširšího pokrytí hodnocené problematiky vhodnými tématickými dotazy, je zapotřebí 

před započetím samotné analýzy WI shromáždit veškeré potřebné podklady. [4]

Výsledky analýzy „What, if...“

Popsaná analytická metoda poskytuje mnžinu otázek a odpovědí vztahujících se k bezpečnosti 

analyzovaného procesu, ochraně před rizikovými stavy, ohrožení a prevenci. Seznam otázek a 

odpovědí může být zpracován i do tabulkové podoby. Výsledky neposkytují kvantifikovaný přehled 

možných následků a rizikových situaci. Množina otázek a odpovědí není řazena dle žádného 

specifického pořadí.

Využitelnost metody „What, if...“ pro GIS.

Na výstupu metody „What, if...“ jsou kvalitativní informace o možných rizicích, rizikových 

scénářích, zranitelných místech procesu. Tyto informace nemají žádnou vazbu na geodata 

posuzovaného nebo dotčeného zájmového území. Průběh analytické metody nemá schopnost 

generovat data existujících geografických vrstev. Jakékoli použití prostorových analýz je závislé na 

přehodnocení a kvantifikací dat jinými analytickými metodami. Využitelnost metody „What, if...“ v 

GIS je částečná. (předpoklad využití pro hodnocení KOMBR, návrh metodiky [18])

5.2.11 Metoda H&V index

Tato metodika vznikla v souvislosti s činností Laboratoře výzkumu a managementu rizik na VŠB 

TU Ostrava. Jak napovídá název, jedná se o metodu indexovou, stanovující závažnost dopadu 

potenciální havárie na životní prostředí. Míra závažnosti se stanoví v souvislosti s posouzením 

zranitelnosti jednotlivých složek životního prostředí, nebezpečnosti a množství látky uniklé do 

životního prostředí. 

Výsledná matice rizika má osu závažnosti rozdělenu do 5 stupňů, kdy jednotlivé úrovně indexu 

závažnosti znázorňuje tabulka 16.
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Tabulka 16: index závažnosti havárie dle metodiky H&V index [26]

Index 

závažnosti

Dopad závažnosti na složku ŽP

A Zanedbatelný dopad
B Malý dopad
C Výrazný dopad
D Velmi výrazný dopad
E Maximální dopad

Ekotoxikologické a
fyzikálně-chemické

vlastnosti

Možnost úniku do složek životního prostředí

Stanovení indexů
nebezpečnosti látky

Ano

Ne
Konec

TW

TS

TB

FR

Stanovení indexů
zranitlnosti prostředí

ISW

IS

IUW

IB

Informace o
životním prostředí

Syntéza

ITSW

ITUW

ITS

ITB

IFR

Stanovení závažnosti Množství uniklé látky

Kritéria přijatelnosti

R-věty
Bezpečnostní listy Vlastnosti látky

Nebezpečnost
pro ŽP?

Start

Konec

Matice přijatelnosti Pravděpodobnost

Obrázek 13: Schéma průběhu hodnocení dopadů havárií na ŽP dle [26]

ŽP – životní prostředí, TW – index toxické nebezpečnosti látky ve vodním prostředí, TS – index 

toxické nebezpečnosti látky pro půdní prostředí, TB – index toxické nebezpečnosti látky pro biotické 

prostředí, FR – index nebezpečí hořlavosti látky, ISW – index zranitelnosti povrchových vod, IUW – 

index zranitelnosti podzemních vod, IS – index zranitelnosti půdního prostředí, IB – index 

zranitelnosti biotického prostředí, ITSW – index toxicity látky pro povrchové vody, ITUW  - index 

toxicity látky pro podzemní vody, ITS – index toxicity látky pro půdní prostředí, ITB – index toxicity 

látky pro biotické prostředí, IFR – index dopadů hořlavosti látky.
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> 10-3

10-3 - 10-4

10-4 - 10-5

10-5 - 10-6

< 10-6

A B C D E

podzemní vody

biotické prostředí

Závažnost

P
ra

vd
ěp

od
ob

n
os

t 
 

oblast nepřijatelného rizika
oblast podmínečně přijatelného rizika
oblast přijatelného rizika
povrchové vody

půdní prostředí

2 1 12 123

Obrázek 14: Matice rizika vyplývající z metody H&V index převzato z [26]

Vyhodnocení analytické metody H&V index ve vztahu ke GIS:

Studiem metody H&V index jsem dospěl k závěru, že se jedná o screeningové hodnocení 

s prioritizací rizik. Vstupními daty jsou údaje o druhu a množství předmětných nebezpečných látek, 

scénář pravděpodobného ohrožení ŽP. V souladu s vyhodnocením otázky nebezpečnosti pro ŽP 

kladně, jsou dalšími datovými vstupy metody Ekotoxikologické a fyzikálně-chemické vlastnosti 

látek, informace o ŽP.  V oboru geografických informací tyto nejsou metodou H&V index striktně 

vyžadovány. 

Metoda H&V index na svém výstupu poskytuje informace o hodnotách indexu závažnosti 

havárií nebezpečných látek a jejich vlivu na ŽP. Pro jednotlivé typy ŽP je výsledkem zařazení 

předpokládané havárie do určité oblasti přijatelnosti rizika. Tato data nemají charakter 

geografických dat, životní prostředí se zde člení na povrchové vody, podzemní vody, půdní 

prostředí a biotické prostředí. Rozsah vlivu havárie na ŽP je dále předmětem dalších prostorových 

analýz dat a podrobných modelovacích technik. Metodika H&V index lze použít jako kosterní 

modul, který musí být doplněn dalšími technikami prostorových analýz dat. Výsledky přinášené 

touto metodou mají charakter stanovení velikosti „z“ souřadnice bez schopnosti ovlivnit 

geografické členění výsledných vrstev, vrstvy indexů závažnosti a vrstvy přijatelnosti rizika. 

Rozumné mapy těchto vrstev ale mohou být vytvořeny ve spojení s technikami PAD a proto je 

využitelnost metodiky pro GIS podmíněně možná.
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5.2.12 Projekt SIPROCI (mapování rizik metodou HVE Analýza rizik a 
zranitelnosti)

V rozmezí let 2004 – 2006 došlo za spolupráce 13 účastníků ze 7 členských zemí evropské unie 

k vypracování projektu v rámci programu INTERREG IIIC.[E] Vznikl projekt známý pod zkratkou 

S.I.P.R.O.C.I. („mezinárodní odpovědnost za přírodní katastrofy a havárie“), se zaměřením na: 

 prevenci a zmírnění následků havárií a katastrof

 rozvoj metodik a analytických technik

 výměna zkušeností na mezinárodní úrovni 

 sjednocení a standardizaci výkladových pojmů v rámci krizového managementu

Cílem projektu je zlepšení meziregionální spolupráce napříč Evropou a zefektivnění přístupu k 

řešení přírodních katastrof a havárií na místní, regionální a nadregionální úrovni. 

Metodika projektu SIPROCI zahrnovala čtyři základní tematické oblasti:

 Mechanismus pro součinnost, řízení a organizaci systému civilní ochrany,

 Použití nových informačních a komunikačních technologií v oblasti civilní ochrany,

 Postupy, metody a nástroje sloužící k monitorování a mapování rizik,

 Evropské strategie pro komunikaci s obyvatelstvem.

Každá tematická oblast byla řešena zvláštní pracovní skupinou složenou z odborníků, na danou 

problematiku. Zajímaly mě výsledky práce pracovní skupiny č. 3 (WG3),  řešící postupy a metody 

monitorování rizik. Tato pracovní skupina byla složena z odborníků z Německa, Maďarska, Itálie, 

Polska a Španělska. Výsledky pracovní skupiny 3 jsou shrnuty v závěrečné brožuře č. 5, kde jsou 

obsaženy závěry práce, společná metoda pro mapování rizik, analyzovaná a vylepšená v průběhu 

projektu SIPROCI.[29]

Klíčovým tématem je zejména vzájemná výměna informací a zkušeností v oblasti prevence a 

řešení nepříznivých dopadů přírodních a antropologických mimořádných událostí. V souvislosti s 

těmito cíli dochází k mapování rizik a stanovení zranitelnosti analytickou metodou HVE (Analýza 

rizik a zranitelnosti). [30] 

Metoda HVE hodnotí výskyt mimořádné události konkrétního typu v zadaném území. Pracovní 

skupina WG3 sestavila podrobný plán průběhu metody, sestávající ze dvou hlavních fází. Tyto dále 

obsahují konkrétní fáze dané metody. [29]
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Tabulka 17: Chronologie postupu analýzy HVE z hlediska jednotlivých fází proces. [29]

Hlavní 
fáze

Jednotlivé
fáze

Obsah fáze

1. Definice scénářů rizik                       

1. Hodnocení pravděpodobnosti vzniku MU

2. Hodnocení zranitelnosti

3. Hodnocení rizika

2. 4. Strategie zmírnění rizika

Proces HVE analýzy a hledání optimálního řešení je znázorněno na následujícím schématu. Je 

zapotřebí stanovit úroveň přijatelného rizika s předpokladem, že riziko nelze snížit na absolutní 

nulu. Přijatelnost rizika se může lišit v čase a podle výskytu v jednotlivých zemích.

Obrázek 15: Schéma vývojového diagramu procesu HVE a stanovení přijatelného rizika dle 
[29]

Vymezení území ohroženého pravděpodobným vznikem MU podle závažnosti pravděpodobnosti 

vzniku se následně provede do kartografických děl. Je vhodné pro tento účel použít GIS. Obsahuje 

software, umožňující zakreslení do výsledné mapy jako samostatnou vrstvu s rozlišením 

jednotlivých úrovní závažnosti. Při použití GIS dochází k digitalizaci datových údajů této nové 

mapové vrstvy a uložená data lze snadno použít k vizualiazaci tohoto kroku analýzy, stejně tak i k 

použití v navazujících krocích analýzy.
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Obrázek 16: Mapová vrstva úrovně pravděpodobnosti vzniku MU v terénu dle[29]

Obrázek Z znázorňuje rozložení jednotlivých úrovní pravděpodobnosti vzniku MU v konkrétním 

území formou rozumné mapy, kde se jednotlivé úrovně vrstvy nepřekrývají a mají jasné hraniční 

linie. V tabulce 18 je znázorněno přiřazení stanovených indexů Hn k jednotlivým úrovním rizika.

Tabulka 18: Členění úrovní pravděpodobnosti vzniku MU dle stanovených indexů Hn. [29]

Pravděpodobnost vzniku MU

Ukazatel Úroveň rizika

H0 Žádná

H1 Nízká

H2 Střední 

H3 Vysoká 

H4 Velmi vysoká

V další fázi projektu SIPROCI nastává hodnocení úrovně zranitelnosti (Vulnerability index Vn). 

Důležitým krokem pro získání hodnověrných informací je proces dotazování a následné sestavení 

seznamu zranitelnosti. Seznam zranitelnosti obsahuje výčet prvků, kterých se zranitelnost týká. 
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Tabulka 19: Příklad zranitelnosti jednotlivých ohrožených prvků [29]

Zranitelnost Ohrožený prvek

Úroveň Index lidé Budovy Produkt
ivní 

oblasti

Kulturní 
památky

Infrastru
ktura

Technolo
gické sitě

Přírodní 
památky

Žádná V0 Žádné Žádné Žádné Žádné Žádná Žádné Žádné

Nízká V1 Nízká 
hustota

Vysoká 
kvalita / 

nízká 
kvantita

Nevýznam
né aktivity

Žádné 

Infrastruktu
ra 

omezeného 
významu

Sítě 
omezeného 
významu

Žádné

Střední V2 Střední 
hustota

Vysoká 
kvalita / 
střední 
kvantita

Středně 
významné 

aktivity
Žádné 

Infrastruktu
ra místního 
významu

Sítě 
místního 
významu

Žádné

Vysoká V3 Vysoká 
hustota

Střední 
kvalita / 
vysoká 
kvantita

Významné 
aktivity

Méně 
významné 
památky

Sekundární 
infrastruktu

ra

Sekundární 
sítě

Méně 
významné 
památky

Velmi 
vysoká

V4
Velmi 
vysoká 
hustota

Nízká 
kvalita / 
velmi 

vysoká 
kvantita

Velmi 
významné 

aktivity

Významné 
památky

Primární 
infrastruktu

ra

Primární 
sítě

Významné 
památky

Dalším krokem této fáze je zanesení úrovně zranitelnosti jednotlivých prvků do map 

zranitelnosti (vulnerability map). Vznikne mapová vrstva zranitelnosti. Rozumná mapa s jasně 

ohraničenými celky o 5 barvách. (bílá = V0), jak je znázorněno na obrázku č. 17.

Obrázek 17: Vytvoření mapy zranitelnosti (vulnerability map) ohroženého prvku [29]

Následuje fáze stanovení rizikovosti. Hodnocení míry rizika Rn je přehledně uspořádáno v 

tabulce 20. 
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Tato část analýzy představuje aplikaci vztahu vzorce (1) s lokální úpravou:

Rn=Vn∗Hn                                                                      (2)

Výsledná míra rizikovosti je pak zřejmá z tabulky 20

Tabulka 20: Stanovení míry rizika upraveno dle [29]

Riziko
Zranitelnost

V0 V1 V2 V3 V4

Žádná Nízká Střední Vysoká
Velmi 
vysoká

Pravděpodobnost 
vzniku MU

H0 Žádné R0 R0 R0 R0 R0

H1 Nízké R0 R1 R1 R1 R1

H2 Střední R0 R1 R2 R2 R3

H3 Vysoké R0 R1 R2 R3 R4

H4 Velmi vysoké R0 R1 R3 R4 R4

Výsledné riziko má u každého ohroženého prvku jiné vyjádření předpokládaných následků. Ke 

každé úrovni rizika R1 – R4 je v tabulce 21 vyjádřen obecný popis předpokládaných následků. S 

hodnotami R0 se nepočítá, vzhledem k nulové úrovni výsledných hodnot. 

Tabulka 21: Popis jednotlivých úrovní rizika upraveno dle [29]

Zranitelnost Ohrožený prvek

Index Úroveň lidé Budovy Produkti
vní 

oblasti

Kulturní 
památky

Infrastru
ktura

Technolo
gické sitě

Přírodní 
památky

R1 Nízká
Bezpečnost 

nemusí 
selhat

Malá škoda Malá škoda Malá škoda Malá škoda Malá škoda Malá škoda

R2 Střední
Bezpečnost 

nemusí 
selhat

Malá 
estetická 
funční 

škoda bez 
evakuace

Malá škoda 
bez 

přerušení 
činnosti

Malá 
estetická 

nebo 
funkční 
škoda 

Malá škoda 
bez 

evakuace

Malá škoda 
bez 

přerušení 
služeb

Malá škoda

R3 Vysoká
Možné 

problémy s 
bezpečností

Důležité 
funkční 

poškození, 
a následná 
evakuace

Důležitá 
škoda s 

dočasným 
přerušením 

činnosti

Důležitá 
škoda

Důležitá 
škoda a 
následná 
evakuace

Důležitá 
škoda s 

dočasným 
přerušením 

činnosti

Důležitá 
škoda

R4
Velmi 
vysoká

Možné 
ztráty na 
životech, 

vážná 
zranění osob

Velká 
škoda a 
následná 
evakuace

Vážná 
škoda s 

přerušením 
nebo 

zrušením 
činnosti

Vážná 
škoda

Velká 
škoda a 
následná 
evakuace

Vážná 
škoda s 

přerušením 
nebo 

zrušením 
činnosti

Významné 
památky
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Výsledky metody HVE v projektu SIPROCI.

Provedením analytického zkoumání metodou HVE lze docílit získání několika úrovní na sebe 

navazujících výsledků, které lze použít v komplexní podobě a stejně tak i samostatně k dalším 

analytickým potřebám. V prvé fázi dojde k vytvoření indexů pravděpodobnosti vzniku MU, jejich 

úrovní a digitalizace mapové vrstvy s těmito údaji pro zájmové území. Další výsledky zahrnují 

výčet zranitelných prvků v zájmovém území, členění úrovní zranitelnosti a vytvoření digitalizované 

podoby mapových vrstev zranitelnosti. V závěrečné fázi analýzy jsou vypočteny jednotlivé úrovně 

rizika pro každý ohrožený prvek. Rovněž tyto výsledné hodnoty se převedou do digitální podoby 

mapových vrstev. Vznikne tak sada mapových vrstev k další vizualizaci ohrožení, zranitelnosti a 

rizik zájmového území.

Vyhodnocení analytické metody projektu SIPROCI s metodou HVE ve vztahu ke GIS:

Metoda HVE v projektu SIPROCI předpokládá práci s GIS. Součástí metody je i tvorba 

digitalizovaných mapových vrstev po každé fázi projektu. Metoda tedy pracuje s gedaty ve všech 

fázích svého procesu a má generativní schopnosti na vytváření geografických dat. Tato geografická 

data lze použít do dalších prostorových analýz zkoumaného území a usnadní práci navazujícím 

analytickým týmům.

Využitelnost metody HVE v GIS je velmi dobrá.

5.2.13 Metoda expertního odhadu (analýza vzniku mimořádných událostí)

Analýza metodou expertního odhadu je založena na posouzení rizik v zájmovém území 

Předpokládané území může být v rozsahu kraje nebo jeho ekvivalentu. Většinou se používá při 

posuzování nových projektů v území, jak například vybudování průmyslové zóny, dopravních 

komunikací, úložiště problematického odpadu a dalších. [6]

V zájmovém území se vyhodnotí zdroje ohrožení a následně se provede kvantifikace pomocí 

funkce míry ohrožení. Funkce míry ohrožení přiřadí číselné hodnoty jednotlivým zdrojům ohrožení. 

Následným výběrem dojde k vytvoření množiny nejzávažnějších zdrojů rizik na zájmovém území. 

V této množině lze dále priorizovat jednotlivé zdroje podle závažnosti a umožnit vhodné 

nasměrování ochranných a preventivních opatření z hlediska přednostního uplatnění např. 

preventivních opatření apod.

Hodnota funkce míry ohrožení je závislá na vyjmenovaných faktorech. Jednotlivé faktory jsou 

zhodnoceny určenými odborníky formou stupňovitého odhadu, který se zaznamenává do předem 

připravených dotazníkových tabulek. Hodnotová stupnice je stanovena pro každý faktor zvlášť. [6]
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Hodnocení provádí určený tým odborníků ze všech dotčených oblastí, za předpokladu, že 

hodnotící člen pracovního týmu musí být osoba nezávislá, splňující všechny principy nezaujatosti, 

nulového střetu zájmů a se zkušenostmi z oblasti posuzované problematiky. Dosažené hodnoty 

každého faktoru se po hodnocení konzultují s odborníky podílejícími se na jejich přípravě  formou 

řízené diskuze. Hodnocené faktory mohou zasahovat například následující oblasti:

 faktor frekvence výskytu zdroje ohrožení - FV,

 faktor závažnosti maximálních ztrát osob - ZZO,

 faktor závažnosti maximálních ztrát majeku – ZZM,

 faktor účinnosti ochranných opatření – UOO,

 faktor časové realizovatelnosti ochranných opatření – ROO,

 faktor rychlosti vzniku MU – RV.

Výsledné hodnoty faktorů jsou následně matematicky zpracovány pro každý zdroj ohrožení, čímž je 

určena výsledná míra ohrožení pro teritorium uvažovaného zdroje ohrožení. Pro každé území je 

následně stanovena priorizace ohrožení, stanoví se průměrná míra ohrožení, kdy zdroje ohrožení 

jsou hodnoceny pětistupňovou škálou, jak uvádím v tabulce 22.

Tabulka 22: Příklad hodnocení zdrojů ohrožení území [6] 

Skupina závažnosti Určení závažnosti

1 Minimální závažnost

2 Nízká závažnost

3 Střední závažnost

4 Vysoká závažnost

5 Velmi vysoká závažnost

Výsledné míry ohrožení lze pro konkrétní území zpracovat do mapové vrstvy za použití 

odpovídajícího softwaru GIS. Zároveň mohou být vytvořeny geodata vrstev podle jednotlivých 

zdrojů ohrožení. Tyto hodnoty jsou použitelné pouze pro územní celky, ve kterých byla analýzy 

prováděna a tvoří podklady pro další analytickou činnost zájmového území.
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Obrázek 18: Obecný postup při analýze MU převzato z [6]

Výsledky analýzy rizik metodou expertního odhadu

Cílem analýzy rizik je vytvoření seznamu možných zdrojů rizik. Vedlejším produktem může být 

expertní zhodnocení jednotlivých faktorů v zadaném území. Hlavním výsledkem je určení míry 

ohrožení pro zkoumané území. Pro další analytické kroky může mít praktický význam i stanovení 

úrovně závažnosti pro každý zdroj ohrožení zvlášť.

Dalším výsledkem může být vytvoření geografických vrstev pomocí vhodného GIS softwaru, 

které budou dosažené hodnoty interpretovat v geoprostoru.

Využitelnost analýzy metodou expertního odhadu v GIS 

Posuzovaná metoda má úzkou vazbu k analyzovanému územnímu celku. Většina posuzovaných 

rizik se hodnotí v kontextu s jeho umístěním v území a s jeho dopady na nějakou část území. 

Výsledné hodnoty analýzy stanovují míru závažnosti ohrožení určitého teritoria. Rozdělení území 
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do podoby rozumné mapové vrstvy není přímým předmětem této metody. Proto je zapotřebí  tuto 

geografickou vrstvu vytvořit a dopracovat stanovení přesného rozhraní mezi jednotlivými úrovněmi 

mapové vrstvy. Takto vytvořený geografický podklad může být vysoce využitelný pro další územně 

analytickou práci.

Využitelnost metody v GIS je částečná, podmíněně možná.

5.2.14 Metoda QRA (Quantitative Risk Assessment)

Kvantitativní posuzování rizika QRA je součástí holandské analytické metodologie „Purple 

Book“. QRA je selektivní analytická metoda využívající systematický a komplexní přístup 

kvantifikace odhadu četnosti a následků nepříznivých událostí na proces nebo zkoumaný systém. 

Jedná se o koncept, rozšiřující kvalitativní (většinou verbální) způsoby analýz rizik o numerické 

hodnoty. V souvislosti s dalšími existujícími metodikami a analytickými koncepty využívá zvolený 

algoritmus k zavedení potřebných kritérií pro rozhodovací proces, vhodnou strategii a programy k 

uplatnění managementu rizik a jejich efektivnímu zvládnutí. [1]

Metoda QRA se používá zejména pro určení rizika v oborech souvisejících s používáním, 

skladováním, dopravou a manipulací s nebezpečnými látkami. Proto se provádí kvantifikace rizik 

pro potřeby průmyslových podniků a zařízení, kde dochází k výskytu určitého množství 

nebezpečných látek na jednom místě. Stejně tak se provádí kvantifikace rizik v okolí dopravních 

komunikací s přepravou nebezpečných látek. V případě výskytu takového množství nebezpečných 

látek, že by mohlo dojít k ohrožení okolního území, stává se QRA součástí bezpečnostní zprávy  u 

podniků zařazených do skupiny B dle [31].

Podmínkou k uplatnění této analytické metody je především náročná databáze a počítačová 

podpora. Pokud musí být metoda QRA součástí bezpečnostní zprávy, nemusí obsahovat všechny 

jednotky posuzovaného podniku nebo provozu. Pro tento účel byla vyvinuta pro metodu QRA 

submetoda výběru, pro výběr relevantních jednotek podniku pro další analytické kroky. [32]

Postup metody výběru jsou rozděleny do několika fází. Úvodní fáze spočívá v rozdělení provozu 

nebo procesu na jednotky, které pak budou samostatně posuzovány. V následném kroku dojde k 

výběru těch jednotek, kterými se bude dále analytická metoda zabývat a proběhne výpočet 

indikačního čísla A (míra nebezpečí jednotky nebo zařízení pro okolí). Následně proběhne kontrola 

úplnosti výběru jednotek a případné doplněni tohoto výběru. [32]

Dalším krokem výběru je výběr bodů, které leží v blízkosti posuzovaného podniku nebo na jeho 

hranici a pro které představují vybrané jednotky nebezpečí nebo riziko. Pro každý bod se pak 
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stanoví výběrové číslo S, pomocí kterého lze vypočítat skutečné míra nebezpečí daného bodu. 

 V závěru dojde k posouzení úplnosti všech bodů v okolí a případnému doplnění množiny 

vybraných bodů. 

Výpočet indikačního čísla A se provede dle vztahu (2) přvzato z []:

                                                           (2)

kde :
Q množství látky přítomné v zařízení (kg), 
Oi faktory provozních podmínek (-) , 2.
G mezní hodnota (kg), 

Faktory provozních podmínek se pohybují v rozmezí 0,1 – 1  (O1, O2) a zohledňují faktory typu 

jednotky (O1) a podmínky uskladnění látek (O2). Skupenství látek (O3) má rozsah 0,1 – 10 a jeho 

stanovení nebo výpočet je závislý i na dalších fyzikálnch vlastnostech. (viz příloha)

Výpočet selektivních čísel S se provádí podle vztahu (3) v závislosti na charakteru použitých 

látek. 

                                                              (3)

                                                              

                                                            

kde :
L – vzdálenost v metrech od jednotky k posuzovanému bodu, minimální vzdálenost je 100m, 
T – toxické látky,  (pro případ  výbušných a zápalných látek 3. mocnina zlomku)

Výsledky metody QRA

Výsledkem analýzy pomocí metody QRA je komplexní seznam zdrojů rizika včetně kvantifikace 

závažnosti. Pomocí tohoto ukazatele je seznam zdrojů rizik rozdělen na zdroje, které jsou 

předmětem další analýzy. Kvantifikací je docílena identifikace indexů rizika. [1]

Využitelnost metodiky QRA pro GIS 

Na vstupu analalýzy QRA se vyskytují mezi základními popisnými daty, data pro lokalizaci 

analyzovaného provozu včetně území nutného k provedení analýzy. K provedení analýzy je potřeba  

zmapovat všechny body, které mohou být dotčeny případnou provozní havárií. U těchto bodů se 

vyskytují popisná data, která lze převést nebo přímo pořídit v geografické podobě (jako rastrová, 
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případně vektorová). 

Využitelnost metody QRA pro GIS velmi dobrá.

5.2.15 Metoda IAEA-TECDOC-727

Metoda IAEA-TECDOC-727 je komplexní screeningová metoda, kterou publikovala 

mezinárodní organizace pro atomovou energii v roce 1993. Metoda byla revidována v roce 1996. 

Nosnými tématy metody jsou zejména klasifikovaná nebezpečí pocházející z fixních a mobilních 

zdrojů a produktovodů. [1] Klasifikace nebezpečí probíhá s ohledem na možnost použití 

pravděpodobnostního hlediska v návaznosti na dokumentované historické údaje z oblasti 

mimořádných událostí a havárií. 

Cílem metody 727 je především klasifikace a prioritizace zdrojů společenského rizika. Základem 

je množina 46 typových průmyslových havárií, stanovení rizika pro obyvatelstvo se odvíjí od relace 

počtu smrtelných případů a frekvence událostí. [32]

Pro realizaci analytické metody jsou v úvahu brány některé zjednodušující faktory [1]:

 odhad následků je proveden na základě nejzávažnějších faktorů (hustota osídlení, dopravní 

bezpečnost, rizikové faktory procesů – skladování NL apod.)

 odhady následků vycházejí z dlouhodobých zkušeností

 100% úmrtnost v oblasti zasažení, vně oblasti nehodnoceno

 vlivem typu NL se uvažuje zmírňující faktor

 tři základní geometrické tvary zasažených oblastí (kruhový, elipsovitý, semikruhový)

 délka ovlivněného pásma < 10 000 m

 látky členěny do 5 kategorií (hořlavé kapaliny, hořlavé plyny, výbušné látky, toxické 

kapaliny, toxické plyny)

 posouzení dalších činnosti spojených s procesy (skladování, přeprava, stáčení)

 průměrná frekvence poruch dána zkušenostmi (historií technologie)

 korekční faktory vyjadřují rozdíly mezi různými činnostmi

 využití pravděpodobnostních čísel 
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Obrázek 19: Charakteristika metody IAEA-TECDOC-727 převzato z [1]
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I - kruhový symetrický tvar zasažené oblasti 

III - eliptický (protáhlý) tvar zasažené oblasti

II - kruhový nesymetrický (semikruhový) tvar zasažené oblasti

Obrázek 20: Zjednodušující parametry geometrických tvarů zasažených oblastí [1] 

Metoda IAEA-TECDOC-72 se používá pro stanovení rizika pro [32]

 případy manipulace,skladování a stáčení NL

 dopravu NL po silnici a železnici

Výsledky metody  IAEA-TECDOC-72

Předpokládané výsledky metody jsou seznamy zdrojů rizik a jejich kvantifikace ve větších 

industriálních oblastech se zaměřením na společenské riziko. Předběžně stanovení priorit pro 

následnou analýzu.
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Využitelnost metody  IAEA-TECDOC-72 v GIS

Metoda pracuje na vstupu s kvantifikovanými vstupními daty. Součástí zadání mohou být 

geografická data o rozmístění zdrojů rizik a potenciálně ohrožených oblastí včetně jejich 

charakteistik. Zjednodušená výstupní data lze relativně snadno transformovat do podoby geodat s 

jejich interpretaci v GIS. Datová základna typových havárií usnadňuje postupy geografického 

modelování následků v GIS- Nevýhodou zjednodušujících parametrů metody je faktor zkreslení 

skutečných účinků havárií oproti modelování s reálnými hodnotami.

Celková využitelnost analytické metody v GIS je dobrá.

5.2.16 HAZOP Studie nebezpečí a provozuschopnosti

Metoda HAZOP je standardizované jako ČSN IEC 61882 Studie nebezpečí a provozuschopnosti 

(studie HAZOP). Její původ spočívá ve vývinu metody k předvídání nebezpečí a problémů podniku 

s nově zaváděnými technologiemi a hledání veškerých zdrojů rizika, které by mohly svým 

působením přispět ke snížení výkonu procesu. Postupem času se projevil fakt, že tato technika je 

vysoce účinná při provádění analýz rizik i u již zaběhlých procesů. Stejně tak se s výhodou začala 

používat hledání zdrojů rizik a případných následků u procesů rozpracovaných v detailní projektové 

fázi. [1]

Z uvedeného vyplývá, že se jedná o multioborovou metodu pro zpracování analytickým týmem 

formou brainstormingu, ke kterému dochází na společném zasedání týmu. [4] Hlavním tématem je 

posouzení rizik a provozní schopnosti posuzovaného systému (operability problems). Průběžné 

výsledky se soustřeďují v tabulkových pracovních výkazech s dohodnutými průvodními výrazy. 

(guidewords). [1]

Metoda probíhá v režii analytického interdisciplinárnního týmu, který se zaměřuje  na vytváření 

havarijních scénářů formou hledání klíčových slov a na ně navazujících zajímavých souvislostí. 

Veškeré nalezené souvisloti se zapisují do předem připravené tabulky, kde jsou v jednotlivých 

sloupcích zaznamenány příčiny, následky a ochranné prostředky pro zjištěné odchylky procesu. [4] 

Závěrečná doporučení  vystihují cíle metody, které spočívají ve stanovení provozních odchylek s 

negativními následky. Výčet nalezených neplánovaných, případně nepřijatelných příčin a dopadů a 

závěrečné doporučení obsahuje souhrn opatření, směřujících ke zlepšení procesu. Vývojový 

diagram příkladu použití HAZOP techniky je znázorněn na obrázku 20.

Výsledky metody HAZOP

57



Metoda HAZOP je zakončena výčtem zdrojů rizik a provozních problémů, doporučujících změn 

v projektu a  preventivních opatření. Obsahuje zároveň výčet všech provozních problémů, které 

byly identifikovány a pro které není dostatek informací směřujících ke stanovení nápravných 

opatření. [4]

Vyhodnocení využitelnosti metody HAZOP ve vztahu ke GIS.

HAZOP je kvalitativní metodologie, zabývající se studií nebezpečnosti a provozních rizik. [1] 

Vstupní informace nemají geografický charakter a celkově metoda nemá schopnost generovat nová 

geografická data na výstupu ani ovlivnit členění existujících geografických vrstev. Výčet 

jednotlivých provozních rizik nemá žádné prostorově modelovací schopnosti a pro získání 

prostorové vizualizace rizikových scénářů musí být použita některá z technik PAD nebo 

prostorového modelování následků, jako nástavbový systém. Z toho vyplývá hodnocenní 

využitelnosti jako částečná, podmíněně možná.

5.2.17 Předběžná analýza ohrožení (Preliminary Hazard Analysis, PHA)

Předběžná analýza ohrožení představuje kvantifikaci zdrojů rizik. Postup analýzy je založen na 

vyhledávání rizikových stavů, nouzových stavů, stanovování jejich příčin a odhadu dopadů. 

Koncept PHA je zastřešující pro více typů dílčích analýz  (Check list, HAZOP, What, if, FMEA, 

FTA a ekvivalentní alternativní metody), Ve své podstatě se jedná o souhrn popsaných technik, 

odvozený z bezpečnostních požadavků armádního systému USA. [4]

Hlavním cílem metody PHA je určení rizik a stanovení nápravných opatření ve stadiu 

vypracování projektové dokumentace procesu nebo zařízení, ve snaze minimalizovat případné 

dopady zjištěných typů ohrožení nebo náklady spojené s nutností provést dodatečné změny ve 

výstavbě zařízení, dislokaci nebo navrhovaných bezpečnostních opatření. [1]

Před započetím PHA je zapotřebí předem stanovit výsledná kritéria posuzování dopadů a jejich 

kategorie. Příkladem může být čtyřstupňová hodnotící škála, jak uvádím v tabulce 23:

Tabulka 23: Příklad stupnice hodnocení dle PHA dle [4]

Kategorie rizik Úroveň závažnosti

Zanedbatelné riziko 1

Obvyklé riziko 2

Závažné riziko 3

Katastrofické riziko 4
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Po provedení analýz v rámci konceptu PHA lze závěrečnou zprávu s výsledky hodnocení 

sumarizovat do přehledné tabulky s roztříděním dle kategorie rizika. Existující hrozby lze doplnit o 

údaje typu nebezpečí, příčiny a následky rizikových dějů, závažnost dopadů případně navrhovaná 

preventivní opatření. 

Celkově lze koncept PHA hodnotit jako strategii s vysoce preventivním zaměřením, kde je 

hlavní důraz kladen na zvolení optimálního výsledného řešení z pohledu bezpečnostního, 

ekonomického i dalších. Analytické úkony lze svěřit jednotlivci i týmu pracovníků, v závislosti na 

složitosti řešené problematiky. O uplatnění výsledků rozhodují většinou projektové týmy a zástupci 

investorů budovaného procesu  nebo výstavby. [4]

Vyhodnocení analytické metody PHA ve vztahu ke GIS:

Analytický koncept PHA v průběhu provedení analytických kroků používá řadu dílčích analýz a 

celková použitelnost rámce předběžných analýz rizik se odvíjí od možnosti jednotlivých použitých 

metodik. Vstupní data k provedení konceptu PHA jsou totožná se vstupními daty použitých technik 

jednotlivých analytických výkonů. Celková použitelnost PHA v prostředí GIS je částečná. Většina 

použitých analytických metod tohoto konceptu nemá vlastní nástroje na prostorové modelování dat 

v GIS a jakékoli uplatnění konceptu PHA v GIS bude vždy závislé na případné nástavbě nebo 

spojení s vhodným software pro modelování dat, např. ALOHA [33] případně jiném, dle 

zkoumaných zdrojů rizik a jejich promítnutí do GIS.

5.2.18 Human Realiability Analysis – HRA (analýza lidské spolehlivosti)

Nosným tématem analýzy lidské spolehlivosti je především vliv lidského činitele na vznik 

mimořádných událostí, živelních pohrom, havárií, nehod, cílených útoků a některých následných 

dopadů těchto situací. V rámci analýzy lidské spolehlivosti HRA je posuzován lidský faktor 

(Human Factors) a lidská chyba (Human Error). Tato analýza je součástí kategorie konceptu 

předběžného posouzení PHA. [1] Obsahuje přístupy:

 mikroekonomické, které řeší vztah „člověk – stroj“

 makroekonomické, zabývající se vztahem „člověk – technologie“.

Legislativně analýza HRA navazuje na aktuálně platné pracovní předpisy, zejména v oblasti BOZP 

a bezpečnosti provozu. Metoda se  obvykle používá ve spojení s jinými analytickými technikami 

(např. modelovací techniky stromového typu ETA, FTA CCA nebo i jinými CL, SA apod) v 

závislosti na potřebě posuzovaného procesu, míry zapojení lidského činitele do procesu a jeho 

schopnosti výsledek procesu ovlivnit). HRA provádí obvykle užší skupina zkušených analytických 

59



pracovníků, dokonale obeznámená s problematikou posuzovaného procesu. [4]

Analýza HRA má v širokém spektru analytických metod nezastupitelné místo. Obecně lze říci, 

že všechny události antropologického charakteru se dějí s přičiněním lidského činitele, jen se 

mnohdy nazývají jinak. Pro celou řadu mimořádných událostí a havárií je lidský činitel přímým 

iniciátorem. Činnost člověka a jeho spolehlivost je ovšem zkoumána nejen metodou HRA, ale v 

podstatě většinou analytických technik

Výsledky metody HRA:

Předpokládané výsledky jsou kvalitativního charakteru, zeiména typy možných lidských chyb a 

následných selhání zařízení. Interpretace se většinou provádí ve spojitosti s jinými analytickými 

systémy, např. stromem chyb a úspěchů obluhy. Pro pořeby dalšího uplatnění mohou být výsledky 

kvantifikovány

Využitelnost HRA v GIS.

Technika HRA na vstupu nepoužívá žádná geografická data. Výstupní informace jsou 

kvalitativního charakteru a při jejich kvantifikaci nedochází k ovlivnění geografického členění 

vrstvy rizika, ohrožení, zranitelnosti nebo dopadů. HRA může přinést dílčí informace pro 

prostorovou analýzu dat v souvislosti s možností vzniku rizika. Použitelnost pro geografické 

modelování analýz je dle mého názoru jen okrajové a využitelnost metody HRA v souvislosti s GIS 

je celkově nízká.

5.2.19 Metoda mlhavé logiky verbálních výroků FL-VV

Tato metoda je založena na jazykové proměnné. Jedná se o multikriteriální metodu rozhodovací 

analýzy. Řadí se do kategorie měkkého typu. Nosným tématem metody jsou mlhavé množiny 

verbálních výroků, které mají evokovat zejména nečekané souvislosti a nová spojení. Metodu může 

provádět jedinec, ale vzhledem k povaze podstaty této analýzy, je vhodnější účast více členů v 

analytickém týmu. Vstupní data nejsou přesně vymezena a výstupní data závisí na postupu a 

průběhu provádění analýzy. Jsou vedeny záznamy o všech vyslovených teoriích a zajímavé 

souvislosti jsou dále rozvíjeny. [19]

Závěry metody jsou ve formě kvalitativních záznamů a mají odhalit zejména dosud neuvažované 

hrozby a souvislosti. Uplatnění zde nachází zejména axiomatická teorie kardinálního užitku. [19]

Využitelnost metody FL-VV v GIS
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Vzhledem k typu použité metody, kvalitativních vstupních i výstupních dat a nulové 

korespondence s geografickými daty považuji metodu FL-VV za téměř nepoužitelnou v GIS.

5.2.20 Relative ranking – RR (relativní klasifikace) 

Do kategorie komplexní analytická strategie se řadí metoda relativní klasifikace (Relative 

ranking). Tato strategie je zastřešující pro několik metod, vyvinutých pro potřebu indexace procesů 

industriálního charakteru zejména v průmyslových podnicích a jejich následný vliv na související 

území. [1]

Společným jmenovatelem všech metod, řazených do strategie relativní klasifikace jsou odpovědi 

na základní tematické otázky [1]:

 Co se může porouchat?

 V jakém intervalu toto může nastat?

 Jaké budou následky?

Odpovědi na tyto otázky kopírují filosofii celé analytické strategie, která spočívá ve zmapování 

několika vrstev výsledků, roztříděných podle kategorií dle úrovně důležitosti [4]:

 procesů, procesních úkonů nebo činnosti,

 závažnosti rizikových faktorů

 hodnoty předpokládaných následků

K provedení analýzy pomocí strategie relativní klasifikace bylo vytvořeno několik přesných 

metod relativní klasifikace. Tyto metody jsou používány především k indexaci specifických 

procesních rizik. K nejznámějším metodám patří [4]:

 Dow Fire and Explosion Index F&EI, vyhodnocující existenci a závažnost zdrojů požárního 

a explozivního rizika v celé řadě velkých oblastí procesního zařízení. Analýza je 

proveditelná i jednou osobou. Analytik provede rozdělení provozu do jednotlivých jednotek. 

Následně na základě fyzikálních, chemických, a materiálových charakteristik, provozních 

podmínek, uspořádání provozu, dislokaci zařízení a dalších faktorech přidělí indexy. Tyto 

jsou porovnávány a kombinovány a vzniká F&E skóre, které srovnává s jinými procesními 

jednotkami. Výsledky bývají použity k vylepšení obecných bezpečnostních opatření, 

systému požární ochrany, včasného varování a návaznosti na obranné mechanismy pro 

případ vzniku havarijních stavů.
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 ICI Mond Index, metoda používaná v USA, která se používá především ke stanovení 

vyhodnocení chemických a toxicitních zdrojů rizik, stejně jako z hlediska požárního a 

explozivního (obdoba F&EI)

 Chemical Exposure Index – CEI, chemické společnosti Dow, sestavený pro indexaci 

akutního zdravotního nebezpečí v souladu s existujícími riziky chemických úniků. Pro 

určení indexu CEI je rozhodující pět faktorů:

 míra toxicity chemické látky

 množství odpařitelného materiálu

 vzdálenost ka každé posuzované ploše

 molární hmotnost hodnocené látky

 procesní proměnné (teplota, tlak, reaktivita...)

Výsledky metodiky RR 

Očekávaným výsledkem systému relativní klasifikace je přehledný seznam procesů, provozních 

činností a zařízení, seřazený podle zvolených kritérií. Může být vytvořeno několik vrstev 

reprezentujících různá hlediska důležitosti. Systém navíc poskytuje celou řadu dalších výsledků v 

závislosti na použité technologii RR, indexy, grafy, skóre, stupnice fktorů a další.

Využitelnost metody RR v GIS 

Systém relativní klasifikace je schopen poskytnout řadu popisných výsledků, pro již vytvořenou 

geografickou vrstvu. Jednotlivé indexy lze použít jako „z“ souřadnici geografických dat. 

Většina existujících přesných metod relativní klasifikace má navíc funkce vizualizace následků 

MU v geografickém prostoru a vytváření geodat očekávaných dopadů havárií. Tyto metody se 

zabývají specifickými riziky, pro které byly vytvořeny a tedy nejsou obecně použitelné pro všechny 

typy hrozeb.

Využitelnost metody RR v GIS je dobrá.

5.2.21 Analýzy kombinovaných rizik v území KOMBR (zpracováno  dle [18])

V současné době je snaha co nejefektivněji a zároveň nejkomplexněji ošetřit problematiku 

rizikového managementu. Významnou otázku tvoří oblast kombinovaných rizik, kdy dochází ke 

vzniku katastrofického stavu na základě působení různých zdrojů rizik a postupným rozvojem 

dochází k navýšení ničivého účinku nepříznivé události. 
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V poslední době (cca 200 let) je identifikována řada katastrofických událostí, jejichž původ má v 

různých zdrojích rizik a následným spolupůsobením více faktorů dostaly tyto události katastrofický 

rozměr. Řada událostí má společnou iniciační událost (např. zamětřesení), která může vyvolat 

domino efekt nebo kaskádovitý sled nepříznivých událostí s následným rozvojem a nárůstem 

následků. 

V této souvislosti lze říci, že nastoupenou cestou k ošetření kombinovaných rizik v našich 

podmínkách je bezesporu proces havarijního plánování a krizového plánování. Jmenované procesy 

mají svá východiska v analytických nástrojích používaných analýz rizik, jejíž nezbytnou součástí 

jsou kvalitativní data (seznamy zdrojů rizik a jejich klasifikace, stanovení priorit jednotlivých druhů 

rizik a provedení analýz příčin a dopadů).

Teorie analýzy kombinovaných rizik byla odvozena MŽP na základě předchozího zkoumání 

významných katastrofických událostí vhodnými analytickými metodami (MOSAR, Black-box [18]) 

a řady dalších mezinárodních přístupů k uvedené problematice.

V českých podmínkách došlo k vytvoření návrhu jednotné metodiky přístupu k identifikaci 

hrozeb a kombinovaných rizik v díle [18].Tato metodika vychází ze získaných zkušeností a rešerší 

mezinárodních projektů, zabývajících se problematikou kombinovaných rizik a byla zveřejněna ve 

Věstníku 8/2012 MŽP ČR[35]

Před započetím samotné analýzy je provedeno vymezení účelu, rozsahu a hloubky analytického 

záběru. Je stanovena rovněž potřeba postačující přesnosti a vypovídací schopnosti výsledků. Z 

uvedeného se stanoví potřebná doba zpracování a velikost analytického týmu. Tento je sestaven s 

ohledem na multidisciplinární příslušnost členů a může být průběžně aktualizován. [35]

Metodický pokyn počítá s určitým podílem výsledné neurčitosti, způsobené charakterem 

výsledků, individuálními dispozicemi (subjektivní charakter hodnocení), v kalibraci zvolených 

metod, v míře přijatelnosti rizika, ve výsledcích převzatých z jiných zdrojů apod. [35]

Po identifikaci hrozeb následuje fáze analýz rizik v závislosti na typu zkoumaného rizika 

odpovídající analytickou metodou. Zde bych se zmínil o skutečnosti, že některá rizika se analyzují 

právě metodami „jednoduššího“ typu, např. stromovými analýzami, CL, FMEA apod. Tato 

skutečnost dokladuje dílčí využitelnost použitách metodik.

Metodický pokyn ve stádiu návrhu rovněž počítá s využitím prvků metody HVE projektu 

SIPROCI a jejích mapových výstupů v podobě vrstev zranitelnosti území a hrozeb (obrázek 16, 17).

63



Obrázek 21: Schéma metodického postupu pro analýzu kombinovaných rizik (převzato z [18])
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Zkoumáním některých požitých technik lze konstatovat některé společné znaky ve fázích 

prováděných analýz rizik, které slze shrnout do následujících kroků:

 sběr základních potřebných dat, geografické podklady, mapy jednotlivých vrstev území.

 data a analýza vztahů mezi klimatickými změnami a následnými navazujícími změnami

 seznam a vyhodnocení spouštěcích faktorů

 existence monitorovacvích sítí (např poskytování dat pro stávající krozové plánování)

 data o osídlenosti území, občanské vybavenosti a životním prostředí

 monitoring zranitelnosti

 jednotné hodnocení následků kombinovaných nebezpečí a rizik (oběti, náklady apod.)

V souladu s [18] se jeví jako vhodné pro provedení analýzy KOMBR následující typy PAD:

 statistické metody prostorové analýzy dat

 mapové analýzy dat (překryvné operace ve smyslu mapové algebry)

 metody matematického modelování

 interpolační metody pro provádění 3D analýz (na základě naměřených veliči a datových 

podkladů)

 síťové analýzy (v souvislosti s existencí síťových struktur)

 lokalizační a alokační metody

 ostatní analýzy spojitosti (techniky zpracování obrazu)

     Výsledky analýzy KOMBR

Očekáváme výsledky kvalitativního charakteru, výčet zdrojů primárních rizik, výčet možných 

rizikových scénářů, souvislosti a návaznosti mezi působením škodlivých sil, výčet možných domino 

efektů, kaskádových efektů a dalších efektů spolupůsobení. Seznam případných preventivních 

opatření. 

Kvantifikace možných následků, počty obětí a vyčíslení materiálních škod. 

Geografické vrstvy zranitelnosti, zasaženého a postiženého území. Výsledky v úvahu 

připadajících prostorových analýz (sklonitosti terénu, sesuvy půdy, zaplavené území pro různé typy 

průtoků). Lokalizace síťových struktur, přístupových cest, vytyčení různých polygonů v závislosti 

na použité technice PAD a dostupnosti potřebných vstupních dat.
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Využitelnost analýzy KOMBR pro GIS.

Analýza kombinovaných rizik představuje ve své podobě vyšší level v kategorii analýz rizik. K 

provedení analýzy může být použita řada jednotušších technik analýz rizik (např. identifikace 

zdrojů rizik, příčin a dopadů, ETA, FTA, CL apod.). Tato skutečnost dokladuje výsledky rozboru 

jednotlivých druhů analýz rizik, kdy jsou tyto stanoveny jako částečně využitelné.

KOMBR předpokládá na vstupu použití geografických dat a očekává výstupy v geografické 

podobě. Analýza počítá s použitím různých typů PAD v závislosti na identifikovaných zdrojích rizik 

a možných následných scénářů. Metoda je komplexně použitelná pro všechny typy rizik a jejich 

kombinací.

Využitelnost metody KOMBR pro GIS je velmi dobrá.

5.3 Zhodnocení použitelnosti jednotlivých analytických metod v GIS
Využitelnost analytických metod v prostředí GIS, tvorba analytických programů v GIS nebo 

zapracování analytických kroků do jiných prostorových analýz dat je přímo závislé na 

převoditelnosti datových výstupů ze zkoumaných analýz do geograficky aplikovatelné podoby. [9] 

Dosavadní vývoj analytických metod probíhal zčásti odděleně od geografických informačních 

systémů a jejich užití, zejména kartografických děl, nastávalo v podobě konečného zapracování 

zjištěných výsledků analýz do výsledných map. 

Tabulka 24: Tabulka úrovní využitelnosti analytických metod v GIS

Úroveň využitelnosti
Bodové hodnocení 

dle tabulky 5.x
Přidělený stupeň 

využitelnosti

Nulová využitelnost 0 0

Nízká využitelnost 1 – 2 1

Částečná využitelnost 3 – 4 2

Dobrá využitelnost 5 – 6 3

Velmi dobrá využitelnost 7 – 8 4
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Tabulka 25: Závěrečné zhodnocení analytických metod ve vztahu ke GIS

Vytvoří metoda novou geografickou vrstvu vlastním nástrojem PAD?

B
o
d
ů
 
c
e
l
k
e
m

Úroveň 
využitelno

sti dle 
tabulky 6. 

Je metoda použitelná jako dílčí jiného geoanalytického systému?

Lze na metodu navázat nějakou formu PAD?

Je metoda schopna popsat stávající geografickou vrstvu?

Je součástí metody nějaká forma PAD?

Obsahuje metoda geodata na výstupu?

Obsahuje metoda geodata na vstupu?

Je metoda vztažná k území?

řádek Metoda

1 CL 1 0 0 0 1 0 1 0 3 2

2 ETA 1 0 0 0 1 1 1 0 4 2

3 FTA 1 0 0 0 1 1 1 0 4 2

4 CCA 1 0 0 0 1 1 1 0 4 2

5 FMEA 1 0 0 0 1 1 1 0 4 2

6 SWOT 1 0 0 0 1 1 1 0 3 2

7 ENVITech 1 0 0 0 1 1 1 0 4 2

8 KARS 1 0 0 0 1 1 1 0 4 2

9 SA 1 0 0 0 1 0 1 0 3 2

10 W-I 1 0 0 0 0 1 1 0 3 2

11 H&V 1 0 0 0 1 1 1 0 4 2

12 SIPROCI/HVE 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4

13 MEA 1 0 0 0 1 1 1 0 4 2

14 QRA 1 1 1 1 1 0 1 1 7 4

15 727 1 1 1 1 1 1 0 0 6 3

16 HAZOP 1 0 0 0 1 1 1 0 4 2

17 PHA 1 0 0 0 0 1 1 0 3 2

18 HRA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

19 FL-VV 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

20 RR 1 1 1 1 1 1 0 1 7 4

21 KOMBR 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4
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6 Příklad užití analýz v GIS

 Pro představu možnosti využití některého typu analýz rizik v GIS jsem připravil analýzu dopadů 

rizika požáru a výbuchu pohonných hmot uskladněných v prostoru čerpací stanice. [34]

K provedení analýzy jsem si vybral území situované v jihovýchodním cípu městského obvodu 

Ostrava Hrabová, na kterém je vybudována čerpací stanice pohonných hmot společnosti Shell. Toto 

prodejní místo je provozováno firmou NABEO s. r. o.

Obrázek 22: Čerpací stanice Shell, provozovatel NABEO s.r.o. Ostrava Hrabová (převzato z 
Google Earth)

Pro provedení analýzy rizika lze použít např. strom událostí ETA, kterým se identifikují možné 

scénáře rizik v souladu s možnostmi této analytické metody. Využitelnost metody pro 

interoperabilitu s GIS jsem stanovil na hodnotu 2, částečně využitelná. Metoda ETA rozvíjí scénáře 

událostí následujících po úniku hořlavé látky a pro stanovení dopadu v případě požáru nebo 

výbuchu jsem v místě vyznačeném na obrázku 23 navázal provedením F&E Indexu. Pro znázornění 

možné návaznosti metod jsem neřešil ostatní události předpokládané analýzou ETA. Dále jsem 

předpokládal únik jedné ze dvou přítomných hořlavých látek a vynechal jsem možnost vzájemnéhio 

působení pro zjednodušení představeného případu.
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Místo analýzy dle F&E Index

Únik hořlavé 

látky od 

místa X

A

Iniciace u místa X

B

Vítr směrem 

k místu Y

C

Iniciace u místa Y

D

Exploze 

po iniciaci 

E Číslo popis a značení 

sekvence

ANO Exploze u místa X  ABE

ANO

NE Požár u místa X – ABE‘

ANO Exploze u místa Y – AB’CDE

ANO

NE         Požár u místa Y – AB’CDE‘

ANO

NE Rozptýlení látky – AB’CD‘

NE

NE  Rozptýlení látky – AB!C‘

Obrázek 23: Strom událostí s vyznačením rizika podrobeného zkoumání F&E Indexem.

Následujiící tabulka 26 znázorňuje hodnoty nebezpečnosti při stanovení F&E Indexu 

posuzované látky.

Tabulka 26: Hodnoty F&E Indexu a odpovídající stupně nebezpečnosti.

Stupně nebezpečnosti dle F&E Indexu

Pásma F&E Indexu Hodnocení nebezpečnosti

1 – 60 Nepatrné, malé

61 - 96 Mírné

97 - 127 Střední

128 - 158 Závažné

159 a více Kritické
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Obrázek 24: Vymezení provozu posuzovaného procesu (s použitím Google Earth) upravil autor

6.1 Stanovení indexu požáru a výbuchu benzínu
Materiálové charakteristiky:

 benzín Natural 95 okt, nádrž 50 m3, hmotnost 36 000 kg, 

 materiálový faktor MF – vycházím z NH = 1; NF = 3; MF = 16

Obecná procesní nebezpečí

 manipulace a přeprava látek (nízká pravděpodobnost vzniku požáru) přirážka 0,25

 přístupnost k provozu (dobrá dosažitelnost z hlavní komunikace) přirážka 0,10 

 zabezpečení proti přetečení (na dobré úrovni + drenáže) přirážka 0,25  

Faktor obecných procesních nebezpečí F1 = (1 + součet všech přirážek) F1 = 1,60

Speciální procesní nebezpečí

 toxicita posuzované látky (NH > 0 => 0,2 x NH = 0,20) přirážka 0,20

 provoz v prostoru s trvale hořlavými látkami přirážka 0,80

 kapaliny nebo plyny v zásobníku dle grafu metody, křivka B přirážka 0,48

 vliv koroze a eroze (nejnižší hodnota) přirážka 0,10

 netěsnost spojů a ucpávek (nejnižší hodnota – vysoká těsnost) přirážka 0,10 

Faktor speciálních nebezpečí F2 (1 + součet všech přirážek) F2 = 2,68

Celkový faktor nebezpečnosti vybrané procesní jednotky:      

                                                        F3=F1∗F2                                                                     (6)
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F3 = 1,60 x 2,68 = 4,29            

Index požáru a výbuchu:                       FEI=F3∗MF                                                                    (7)

FEI = 4,29 x 16 = 68,64        

Hodnocení úrovně nebezpečnosti benzínu Natural 95 je mírné.

6.2 Stanovení indexu požáru a výbuchu pro motorovou naftu
Materiálové charakteristiky:

 motorová nafta, nádrž 42 m3, hmotnost 33 000 kg, 

 materiálový faktor MF :  NH = 1; NF = 3; MF = 16

Obecná procesní nebezpečí

 manipulace a přeprava látek (nízká pravděpodobnost vzniku požáru) přirážka 0,25

 přístupnost k provozu (dobrá dosažitelnost z hlavní komunikace) přirážka 0,10 

 zabezpečení proti přetečení (na dobré úrovni + drenáže) přirážka 0,25  

Faktor obecných procesních nebezpečí F1 = (1 + součet všech přirážek) F1 = 1,60

Speciální procesní nebezpečí

 neustálený proces, porucha inertizace přirážka 0,30

 kapaliny nebo plyny v zásobníku dle grafu metody, křivka C přirážka 0,25

 vliv koroze a eroze (nejnižší hodnota) přirážka 0,10

 netěsnost spojů a ucpávek (nejnižší hodnota – vysoká těsnost) přirážka 0,10 

Faktor speciálních nebezpečí F2 (1 + součet všech přirážek) F2 = 1,75

Celkový faktor nebezpečnosti vybrané procesní jednotky:      

                                                        F3=F1∗F2                                                                           (6)

F3 = 1,60 x 1,75 = 2,80            

Index požáru a výbuchu:                   FEI=F3∗MF                                                                        (7)

FEI = 2,80 x 16 = 44,80

Úroveň nebezpečnosti motorové nafty dle tabulky 6.1 je malá.        

6.3 Stanovení zasažené plochy dle metody F&EIndex

Výpočet poloměr zasažené plochy jsem docílil dle vzorce:

R = 0,256 * F&EI        (m)                                                       (8)

pro benzín RB dle (8):                  RB = 0,256 x 68,64 = 17,57 m
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pro naftu RN dle (8)                      RN = 0,256 x 44,80 = 11,47

Výpočet plochy zasaženého území jsem provedl dosazením do vzorce:

S = π * R2                            (m2)                                                      (9)

Pro benzín SB dle (9)                    S =  π x 17,572 =  969,825  m2

Pro naftu SN dle (9)                     SN =  π x 11,472 = 413,310 m2

6.3.1 Vizualizace F&E Indexu v GIS

Výše uvedené kroky metody jsem následně vizualizoval do GIS za použití zkušební free verze 

ArcGIS Deskto vytvořený firmou ESRI. Tato free verze má omezené možnosti analytických úkonů, 

ale na provedení vizualizace tohoto typu odpovídající. Klad obrázků znázorňuje identifikaci 

předmětného provozu, ve kterém dochází k posouzení F&E Indexu (obrázek 24). Následuje obrázek 

25 vizualizace rozsahu zasažené plochy při výbuchu benzínu, pokračuje vizualizace rozsahu 

zasaženého území při explozi motorové nafty (obrázek 26). Poslední snímek (obrázek 27) 

zachycuje komplexní znázornění všech počítaných rizik na ploše benzínové čerpací stanice.

Obrázek 25: Půdorysné vymezení čerpací stanice Shell v Ostravě Hrabové

Legenda: Budovy čerpací stanice Pozemek čerpací stanice
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Obrázek 26: Území s vyznačením pásem ohrožení požárem a výbuchem NL

Legenda:

         Budovy čerpací stanice

Pozemek čerpací stanice

Pásmo F&E Indexu motorové nafty

Pásmo F&E Indexu benzínu Natural 95
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7 Závěr

Cílem diplomové práce bylo provedení rozboru metod analýzy rizik územních celků a stanovení 

jejich využitelnosti v GIS.

V průběhu práce jsem provedl úvod do problematiky analytické práce a myšlení včetně 

stručného pohledu do historie. Popsal jsem problematiku provádění analýz rizik, z hlediska jejich 

potřeby a pevného začlenění v systému managementu rizik. Stručně jsem se dotkl dělení analýz 

rizik na kvantitativní a kvalitativní, včetně vyjádření srovnávacích charakteristik. V oblasti 

geografických informačních systémů jsem provedl zevrubnou charakteristiku tohoto prostředí tak, 

aby byla snadno pochopitelná pracovníkům pověřeným analytickou prací i v těch organizacích a 

podnicích, kde se dosud nebyla využívána žádná forma jakékoli interoperability systémů analýz 

rizik a geografických informačních systémů. Zároveň jsem zdůraznil potřebu tohoto propojení 

nadále posilovat a zavádět do běžné praxe. 

Z oblasti analýz rizik jsem následně definoval množinu různých metod a metodologií k 

podrobnějšímu rozboru z hlediska jejich konstrukce a předpokládaného využití. Do tohoto výběru 

byly zahrnuty některé metody používané samostatně a některé metodologické soubory, využívající 

k dílčím analytickým úkolům více jednoduchých metod, např. ve formě fází nebo kroků.  U všech 

zmíněných metod bylo provedeno závěrečné shrnutí s výčtem používaných vstupních a výstupních 

dat a následně jsem provedl posouzení interoperability, vzájemné možnosti využití, používaných dat 

a jejich následné interpretovatelnosti v prostředí GIS. Pro závěrečné shrnutí a stanovení stupnice 

vzájemné použitelnosti těchto systém jsem vypracoval hodnotící tabulku, ve které byla každá 

analytická metoda konfrontována s jednoduchými principy vzájemné upotřebitelnosti mezi 

analýzami rizik a GIS. Z uedeného zhodnocení vyplynulo závěrečné bodové ohodnocení, které 

rozdělilo množinu analýz rizik do pěti stupňů. 

Ukázalo se, že nejvyšší míru využitelnosti vykazují metody, které jsou již na práci s GIS 

vyvíjeny a připravovány. Řada stávajících metod, zejména s kvalitativními typy výsledků byla 

hodnocena jako metody s částečnou mírou využitelnosti, jinými slovy, že je lze použít jako 

nástavbu jiných analytických metod, případně je zapotřebí je doplnit nějakým nástrojem k 

provedení prostorové analýzy dat v závislosti na potřebách prováděných analýz. 

Srovnávací tabulka využitelnosti podstatně koresponduje s jednotlivými závěry posouzení 

analytických technik a dává poměrně jasnou představu o výše uvedených skutečnostech i pro 

analytické týmy, které stojí před rozhodnutím o volbě typu analýz rizik území pro nový proces ve 

stadiu projektu.
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V závěru jsem na příkladu návaznosti analýzy ETA a výpočtu F&E Indexu hrozby pro benzín a 

motorovou naftu představil možnost vzájemného použití stávajících analytických technik a na ni 

navazující metodu přesného modelování s následnou plošnou vizualizací, provedenou ve free verzi 

programu ArcGIS desktop. 

Výsledky shrnuté v závěrečném zhodnocení potvrzují částečnou využitelnost a do určité míry i 

nezastupitelnot některých klasických jednoduchých metod. Jejich role, vzhledem k dosaženým 

výsledkům rozboru, je v souvislosti s potřebou používání GIS spíše doplňková, částečná a 

podpůrná. Stále více se v této souvislosti dostávají do popředí komplexní metodologie, které 

disponují soubory analytických nástrojů a zaměřují se na vzájemné propojení technik analýz rizik a 

GIS (např. SIPROCI, KOMBR apod.).
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8 Použité zkratky

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

CL Check list

CCA Analýza příčin a dopadů

ENVITech Analýza zranitelnosti 

ETA Event Trees Analysis, analýza stromem událostí

F&EI Požární a vývuchový index

FL.VV Metoda mlhavé logiky verbálních výroků

FMEA Analýza způsobů a důsledků poruch

FTA Analýzy stromem poruch

GIS Geografický informační systém

GPS Geography personal systém

HRA Analýza spolehlivostilidského činitele

HVE Analýza rizika a zranitelnosti (Hazard Vulnerability value of the elements at risk)

IS Informační systém

IT Informační technologie

KARS Kvalitativní analýza rizik pomocí metody souvztažnosti

KOMBR Analýza kombinovaných rizik

MU Mimořádná událost

NL Nebezpečné látky

PAD Prostorová analýza dat

QRA Quantitative Risk Analysis

RR Relative ranking – Relativní klasifikace

SA Safety audit – bezpečnostní prověrka

ŽP životní prostředí
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