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práce]. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2014. 77 s. 

 

Práce se zabývá problematikou hodnocení a implementace výsledků hodnocení 

synergického účinku prvků kritické infrastruktury do procesu posuzování kritičnosti prvků 

kritické infrastruktury. V úvodu je provedena deskripce současného stavu a vývoje kritické 

infrastruktury v rámci Evropské unie, se zaměřením na Českou republiku a jeho spojitost 

s problematikou vzájemných závislostí. Následně je provedena analýza problematiky 

vzájemných závislostí a druhů vazeb mezi prvky kritické infrastruktury. Současně byly 

analyzovány stávající přístupy a kritéria pro hodnocení a modelování synergických dopadů 

zprostředkovných těmito vazbami. Synergický účinek byl rovněž analyzován v kontextu 

vzájemné závislosti prvků kritické infrastruktury. V závěru práce je navržen 

proces hodnocení synergického účinku prvků kritické infrastruktury a jeho implementace 

do procesu posuzování kritičnosti prvků kritické infrastruktury. 
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The thesis deals about assessment and assessment results implementation of the synergic 

effect among critical infrastructure elements. The thesis describes present state and 

development in the field of the critical infrastructure in the European Union with focused 

on the Czech Republic and its connections with framework of interdependencies. 

This thesis makes more detail analysis of the interdependencies and kinds of linkages 

among critical infrastructure elements. Present approaches and criteria for assessment and 

modelling synergistic impact between critical infrastructure elements are presented too. 

Next, the thesis analysed synergistic effect in the context of interdependencies 

of the critical infrastructure element. Finally, thesis design process for assessment 

synergistic effect of the critical infrastructure element and its implementation 

to the process of assessment the criticality of critical infrastructure element. 
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ÚVOD  

Při  globálním srovnávání jednotlivých zemí je jedním z měřítek i jejich vyspělost. Čím 

více je daná země vyspělá, tím více se stává závislou na produktech a službách, které jsou 

poskytovány prostřednictvím různých systémů / infrastruktur. Tyto jednotlivé 

infrastruktury nabývají svého významu jak z hlediska rozlohy a hodnoty území pro které 

služby poskytují, tak i z pohledu důležitosti či nepostradatelnosti daných služeb. 

S rozvojem společnosti se rozvíjí i její systém infrastruktur, které jsou čím dál, tím více 

vzájemně propojené a v některých případech se stávají částečně nebo zcela vzájemně 

závislými.  

V důsledku přirozeného vývoje došlo ke stavu, kdy pro zajištění funkce společnosti je 

nutné zajistit poskytování služeb, resp. funkci některých infrastruktur. Jinými slovy 

fungující společnost nelze zaručit bez zajištění funkce některých částí infrastruktur. 

Za tímto účelem je v rámci různých struktur a na různých úrovních (Severoatlantická 

aliance (NATO), Evropská unie (EU), jednotlivé země a v některých případech i jejich 

územní jednotky) důležité zajistit co možná nejefektivnější úroveň jejich bezpečnosti. 

Efektivita je v tomto případě zejména funkcí nákladů na bezpečnostní opatření, výsledcích 

různých analýz rizik, kritičnosti a mj. v konečném důsledku také politickým rozhodnutím. 

Náklady vynaložené na zvýšení bezpečnosti jsou pak limitovány například tím, že nikdo, 

ani žádná země, nemůže na bezpečnost bezedně vynakládat své omezené finanční zdroje.  

Z výše popsaného přirozeného vývoje společnosti a některých bezpečnostních incidentů 

(zejména útok na Světové obchodní centrum v roce 2001 a některé další události jakými 

jsou např. blackouty, přerušení dodávek plynu / ropy apod.) se dospělo k implementaci této 

problematiky do právního prostředí napříč celým světem. V rámci Evropské unie je 

za významný milník v této oblasti považováno vydání Zelené knihy [1] v roce 2005, jako 

strategického dokumentu o evropském programu na ochranu kritické infrastruktury 

a následné vydání Směrnice rady o určování a označování evropských kritických 

infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu [2]. Do právního řádu České 

republiky byla problematika kritické infrastruktury zavedena implementací výše zmíněné 

směrnice v roce 2010 aktualizací zákona o krizovém řízení [3] a vydáním nařízení vlády 

číslo 432 z roku 2010 o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury [4]. 



 

2 

V rámci bezpečnostního výzkumu je v posledních letech věnována pozornost právě 

komplexnímu hodnocení míry důležitosti / nezbytnosti poskytování jednotlivých služeb 

prostřednictvím interesovaných systémů nebo infrastruktur pro společnost. Tento 

komplexní přístup zahrnuje hodnocení vlastností, jako jsou kritičnost, zranitelnost, 

odolnost, ale do značné míry se přihlíží právě i k vzájemné závislosti jednotlivých prvků 

a sektorů infrastruktur. Zohledňuje tedy určitou míru vzájemného spolupůsobení prvků 

infrastruktur při jejich výpadku na chráněné zájmy státu (životy, zdraví, majetek, životní 

prostředí). Cílem posouzení vzájemných závislostí je stanovení celkové závažnosti dopadu 

dvou a více prvků infrastruktury, tedy posouzení jejich synergentních či domino efektů. 

Problematice posuzování vzájemných závislostí, jejich simulaci a modelování, 

je v zahraniční v rámci problematiky kritické infrastruktury věnována značná pozornost. 

V České republice (ČR) se oblast vzájemných závislostí při hodnocení kritické 

infrastruktury objevuje spíše ojediněle. Například Říha v článku [5] uvádí, že synergické 

jevy patří mezi kritéria, která jsou důležitá (rozhodující) pro posouzení kritičnosti prvku 

kritické infrastruktury. I další autoři zabývající se problematikou kritické infrastruktury 

v ČR např. Mozga [6] nebo Šenovský a kol. [7] přistupují ke kritické infrastruktuře jako 

systém systémů. Nejen z odborných článků je zřejmé, že vzájemná závislost jednotlivých 

subsystémů nebo jejich prvků, může mít zásadní vliv na celkovou stabilitu (bezpečnost) 

systému jako celku, tedy jejich kritičnost. Důvodem proč se vzájemnými závislostmi 

zabývat a hodnotit jejich synergentní účinky, se stává zejména fakt, že vzájemným 

spolupůsobením dvou a více prvků (tedy synergických účinků nefunkčnosti prvků), může 

dojít k zásadnímu ovlivnění výsledné míry kritičnosti prvku infrastruktury. 

Primárním cílem diplomové práce je návrh systému hodnocení synergického účinku prvků 

národní kritické infrastruktury. V rámci dosažení primárního cíle byly řešeny následující 

dílčí cíle: 

 analýza vzájemných závislostí prvků kritické infrastruktury a synergického účinku 

jejich dopadů, 

 hodnocení kritičnosti prvku infrastruktury s posouzením primárních vlivů, 

 návrh systému hodnocení synergického účinku. 
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http://dx.doi.org/10.1109/37.969131
http://link.springer.com/journal/13753
http://dx.doi.org/10.1007/s13753-011-0002-y


 

4 

HOKSTAD, P., UTNE, I. B., VATN, J. Risk and Interdependencies in Critical 

Infrastructures: A Guideline for Analysis. Springer, 2013. 252 p. ISBN 978-1-4471-
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Monografie zabývající se hodnocením vzájemných závislostí kritických infrastruktur 
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ROSTEK, P., MARKUCI, J., ADAMEC, V. Problematika závislostí při posuzování 
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Článek popisuje často používané pojmy v oblasti závislostí mezi infrastrukturami a dále 
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1 TEORETICKÉ VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

K vymezení pevného základu v rámci problematiky kritické infrastruktury a posuzování 

kritičnosti jejich prvků / subjektů a hodnocení synergického účinku jejich vzájemného 

působení je v této kapitole vymezen nutný terminologický rámec. Následuje stručný popis 

vývoje a současná právní úprava kritické infrastruktury. Dále je provedena deskripce 

kritické infrastruktury a deskripce vzájemné závislosti. V rámci deskripce vzájemné 

závislosti budou vymezeny pojmy vazba, vliv, závislost a vzájemná závislost. Následně 

bude provedeno teoretické vymezení synergického účinku a domino efektu. Závěrem 

teoretického vymezení řešené problematiky jsou zmíněny, s ohledem na vzájemnou 

závislost, aktuální bezpečnostní hrozby. 

1.1 Terminologický rámec 

Prvek (element) – je dle slovníku [8] součást nebo složka celku nebo jedna část celku, která 

může být samostatně analyzována. V diplomové práci se prvkem rozumí nedělitelný 

element infrastruktury, na který lze samostatně nahlížet a je schopný přijímat, poskytovat 

případně zároveň přijímat a poskytovat službu/funkci. K tomuto účelu disponuje vstupy 

a výstupy. Prvkem může být např.: instituce, stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná 

infrastruktura
1
 poskytující služby nebo komodity obyvatelstvu nebo jiným prvkům. 

Infrastruktura (infrastructure) –  oblast národního hospodářství zajišťující podmínky pro 

rozvoj průmyslu (zejm. doprava, energetika, školství, zdravotnictví ap.) [9]. Konkrétněji 

definuje infrastrukturu například Šenovský a kol. [10], podle kterého infrastruktura 

představuje v nejobecnějším slova smyslu množinu prvků, které jsou strukturované, 

navzájem propojené a poskytují určitému celku rámcovou podporu. Pojem infrastruktura 

se obvykle používá pro struktury, které jsou vytvořené uměle [10]. V říjnu roku 1997 

zpráva komise pro prezidenta Spojených států amerických uvádí definici, že infrastruktura 

je jako síť nezávislých, ve většině případů privátním sektorem vlastněných, lidmi 

vytvořených systémů a procesů, jejichž společná a synergická funkce slouží k výrobě 

distribuci a nepřetržitému toku základních komodit a služeb [11]. 

                                                 
1
 § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [13]. 



 

7 

Kritičnost infrastruktury (criticality of the infrastructure) – Egan [14] popisuje pojem 

„kritičnost infrastruktury“ jako vlastnost prvku infrastruktury, přičemž vymezení 

kritičnosti je založeno na základě systémového přístupu a velikosti společenských 

důsledků v případě dis-funkčnosti či nefunkčnosti prvku infrastruktury. Pro zatřídění, 

respektive pro rozhodnutí o zařazení prvku do systému kritická infrastruktura rozhoduje 

míra kritičnosti prvku infrastruktury pro společnost. [14] 

Prvek kritické infrastruktury (critical infrastructure element) – zejména stavba, zařízení, 

prostředek nebo veřejná infrastruktura
2
, určené podle průřezových a odvětvových kritérií; 

je-li prvek kritické infrastruktury součástí evropské kritické infrastruktury, považuje se za 

prvek evropské kritické infrastruktury.[3] 

Kritická infrastruktura (critical infrastructure) – kritickou infrastrukturou, prvek kritické 

infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo 

závažný dopad na bezpečnost státu
3
, zabezpečení základních životních potřeb 

obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu [3]. 

Evropská kritická infrastruktura (European critical infrastructure) – kritická infrastruktura 

na území České republiky, jejíž narušení by mělo závažný dopad i na další členský stát 

Evropské unie. [3] 

Systém (system) – funkční, fyzická a (nebo) chováním související skupina interagujících 

nebo závislých prvků. Tato skupina prvků tvoří jednotný celek.[15]  

Systémy systémů (systems of systems) – je definován jako soubor nebo uspořádání systémů, 

jehož následkem je integrace nezávislých užitečných systémů do jednoho většího celku, 

který je schopen poskytovat jedinečné schopnosti. Jednotlivé systémy, taky i systémy 

systémů odpovídají přijímané definici systému v tom, že každý se skládá z prvků, vztahů 

a samostatně je lepší než každá jeho část (prvek). Nicméně, i když jsou systémy systému 

systémem, ne každý systém je systémem systémů. [15] 

Synergické účinky (synergic effect) – efekt spolupůsobení, součinnosti více činitelů 

(prvků), který je však kvantitativně či kvalitativně jiný než jejich prostý součet. [16] 

                                                 

2
 § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [13].  

 

3
 Čl. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky [17]. 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/efekt
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/cinitel
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/kvantitativni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/kvalitativni
aspi://module='ASPI'&link='110/1998%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2014'
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Vzájemná závislost (interdependency) – oboustranný vztah mezi dvěma infrastrukturami, 

kde stav (provozní stav, schopnost poskytovat funkci) jedné infrastruktury je souvztažně 

ovlivňován stavem druhé infrastruktury. Obecně řečeno: dvě infrastruktury jsou vzájemně 

závislé, když každá z nich je závislá na té druhé. [18] 

1.2 Právní úprava a související dokumenty 

Ukotvení problematiky kritické infrastruktury do právního řádu České republiky vychází 

zejména z dokumentů a předpisů Evropské unie. Proto jsou v rámci rešerše právní úpravy 

uvedeny významné dokumenty EU a následně ČR. Podrobnější deskripce a vazby těchto 

dokumentů ve vztahu k problematice řešené v rámci této diplomové práce, tedy se 

zaměřením na oblast vzájemných závislostí a synergického účinku je provedena 

v kapitole 1.4. 

1.2.1 Evropská unie 

Kritická infrastruktura na úrovni Evropské unie je vymezena ve dvou základních 

dokumentech. Prvním z nich je Zelená kniha o programu na ochranu kritické 

infrastruktury[1],  vydána v roce 2005 Komisí evropských společenství, na jejímž základu 

byla v roce 2008 vydána Směrnice rady o určování a označování evropských kritických 

infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu [2]. 

Zelená kniha 

Evropská rada (Rada) na svém zasedání v červnu 2004 požádala Evropskou komisi 

(Komise) o přípravu celkové strategie na ochranu kritické infrastruktury (CIP). Na základě 

toho Komise přijala 20. října 2004 sdělení „Ochrana kritické infrastruktury v boji proti 

terorismu“, v kterém předložila jasné návrhy, jak by se v EU měla zlepšit prevence, 

připravenost a schopnost reakce na teroristické útoky zasahující kritickou infrastrukturu. 

Rada ve svých závěrech nazvaných „Předcházení, připravenost a reakce na teroristické 

útoky“ a „Program solidarity EU o následcích teroristických hrozeb a útoků“ přijatých 

na zasedání Rady v prosinci 2004, podpořila záměr Komise předložit Evropský program na 

ochranu kritické infrastruktury (EPCIP) a souhlasila, aby Komise zřídila Výstražnou 

informační síť kritické infrastruktury (CIWIN). Komise následně uspořádala dva semináře 

a vyzvala členské státy k předložení návrhů a komentářů. Výsledkem bylo rozhodnutí 
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Komise o předložení Zelené knihy [1] popisující možnosti Evropského programu na 

ochranu kritické infrastruktury. [1] 

Zelená kniha [1] stanovuje strategický rámec a možnosti EPCIP a CIWIN se zapojením co 

možná největšího počtu zainteresovaných partnerů v této oblasti. Cílem je existence 

přiměřené a rovnoměrné bezpečnosti s přiměřenými náklady na realizaci ochranných 

opatření. Ze zelené knihy dále vyplývá nutnost důvěrné spolupráce
4
 mezi 

zainteresovanými subjekty, jako jsou vlastníci a provozovatelé kritické infrastruktury (KI), 

členské státy a orgány EU. Z hlediska provozovatelů, vlastníků a uživatelů rozlišuje dva 

základní režimy ochrany z pohledu aktivace ochranných opatření, a to stálá bezpečnostní 

opatření a zvýšená bezpečnostní opatření. Základními navrženými principy pro EPCIP jsou 

subsidiarita, doplňkovost, důvěrnost, spolupráce a proporcionalita. 

Zelená kniha [1] ve své příloze číslo 2 vymezuje 11 sektorů s celkem 37 podsektory, 

v kterých se mohou nacházet prvky kritické infrastruktury. Úplný výčet těchto sektorů je 

uveden v příloze číslo 1. 

Směrnice rady o určování a označování evropských kritických infrastruktur 

a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu 

Směrnice rady [2] implementuje a zavádí do právního řádu EU maximum z dohodnutých 

principů ze Zelené knihy [1]. Zásadní změnou oproti Zelené knize je např. počet odvětví 

pro evropskou kritickou infrastrukturu. Zelená kniha vymezuje celkem 11 sektorů 

a 37 podsektorů, oproti tomu Směrnice [2] ve své příloze uvádí pouze sektory energetiky 

a dopravy s příslušnými osmi pododvětvími viz příloha číslo 2. V rámci sektorů (resp. 

odvětvových kritérií) jsou dále na základě průřezových kritérií identifikovány kritické 

prvky. Dále Směrnice vymezuje postavení styčného bezpečnostního úředníka, jehož hlavní 

role spočívá v zajišťování komunikace mezi veřejnou správou a provozovatelem kritického 

prvku evropské kritické infrastruktury. Směrnice také stanovuje způsob nakládání 

s citlivými informacemi v této oblasti. Pevné datum pro zahájení přezkumu Směrnice bylo 

stanoveno na 12. ledna 2012. 

                                                 
4
 V současné době tuto úlohu plní například ERNCIP Inventory [19]. 
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1.2.2 Česká republika 

Problematika kritické infrastruktury na úrovni České republiky v plné míře vychází z výše 

popsaných evropských standardů. Garantem problematiky kritické infrastruktury v České 

republice je Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.  

Prvními významnými strategickými dokumenty nelegislativní povahy zaměřené na oblast 

kritické infrastruktury v ČR, schválené usnesením vlády č. 140 ze dne 22. února 2010 ke 

Komplexní strategii České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury 

a k Národnímu programu ochrany kritické infrastruktury [20] jsou: 

 Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury 

[21], 

 Národní program ochrany kritické infrastruktury [22]. 

Dokumenty legislativní povahy vymezující problematiku kritické infrastruktury v právním 

řádu České republiky jsou zejména:  

 Zákon č. 240 ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon) v platném znění [3], 

 Nařízení vlády č. 432 ze dne 22. prosince 2010 o kritériích pro určení prvku 

kritické infrastruktury [4]. 

V neposlední řadě nelze opomenout jednu z nejvýznamnějších strategií, pravidelně 

aktualizovanou a zpracovávanou Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím 

Hasičského záchranného sboru České republiky, kterou je Koncepce ochrany obyvatelstva. 

V rámci zpracování diplomové práce je pracováno především s předchozí a aktuálně 

platnou verzí koncepce, tedy: 

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 [23], 

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 [24]. 

V následujících podkapitolách je provedena deskripce výše zmíněných dokumentů 

s ohledem na problematiku kritické infrastruktury a hodnocení vzájemné závislosti prvků 

kritické infrastruktury a jejich synergických účinků. 

http://www.hzscr.cz/clanek/koncepce-ochrany-obyvatelstva-do-roku-2013-s-vyhledem-do-roku-2020-503181.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/koncepce-ochrany-obyvatelstva-do-roku-2013-s-vyhledem-do-roku-2020-503181.aspx
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Komplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastruktury 

Úvod Komplexní strategie [21] zmiňuje, že úkolem Vlády ČR je zajistit rozvoj země 

a občanů, což vede k zajištění plynulého fungování základních (životně důležitých) 

prostředků, které je třeba adekvátně chránit, posilovat a pečovat o jejich spolehlivý chod. 

Téma ochrany životně důležitých zdrojů, infrastruktur a služeb spadá dle této strategie [21] 

do problematiky nazvané kritická (životně důležitá) infrastruktura. 

Dále Komplexní strategie [21] popisuje rámec řešení kritické infrastruktury v EU a NATO.  

Uvádí, že v rámci NATO není problematika kritické infrastruktury direktivně řešena. 

Spolupráce členských států je nastavena pouze na úrovni sdílení informací, koordinaci 

aktivit a vzdělávání v této oblasti. I do budoucna by měl být tento přístup v rámci NATO 

zachován a oblast kritické infrastruktury nebude regulatorně upravena. Spolupráce EU 

a NATO v oblasti kritické infrastruktury, jak uvádí Komplexní strategie, neexistuje [21].  

Národní program ochrany kritické infrastruktury 

Národní program ochrany kritické infrastruktury [22] navazuje a dále rozpracovává 

Komplexní strategii [21].  V rámci programu [22] jsou vymezeny zásady určování prvků 

kritické infrastruktury jako je mj. posouzení jejich nahraditelnosti. Mezi další aspekty pro 

určování a označování prvků kritické infrastruktury budou použita odvětvová a průřezová 

kritéria, vycházející ze Směrnice [2], která dle Národního programu [22] lze použít i pro 

národní úroveň kritické infrastruktury.  

Zákon o krizovém řízení  

Problematika kritické infrastruktury byla implementována ze Směrnice rady [2] do 

právního řádu České republiky aktualizací krizového zákona [3] v roce 2010. Tento zákon 

stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků 

a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které 

nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením, 

a při jejich řešení i při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za porušení 

těchto povinností [3]. 

Zákon [3] mj. vymezuje pojmy jako: kritická infrastruktura, evropská kritická 

infrastruktura, prvek a subjekt kritické infrastruktury, ochrana kritické infrastruktury 

a v neposlední řadě průřezová a odvětvová kritéria. Definuje, že subjekt kritické 



 

12 

infrastruktury odpovídá za ochranu prvku kritické infrastruktury a za tímto účelem je 

povinen mj. vypracovat plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury.  

Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 

V souvislosti s implementací Směrnice [2] a aktualizací krizového zákona [3] bylo jako 

prováděcí právní předpis k tomuto zákonu vydáno nařízení vlády č 432 ze dne 22. prosince 

2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury [4]. 

Toto nařízení [4] obsahuje ve své příloze devět odvětví a příslušná pododvětví, sektorově 

vymezující oblasti, ve kterých může být určen prvek kritické infrastruktury. 

Výčet jednotlivých odvětví a pododvětví určených v nařízení je uveden v příloze 3. 

Dále nařízení [4] uvádí závazné mezní hodnoty průřezových kritérií pro určení prvků 

kritické infrastruktury.  

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 [23] navazuje na 

předcházející Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015. 

Vládou byla schválena usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února 2008 [25], jako v pořadí 

druhá koncepce ochrany obyvatelstva. Kritické infrastruktuře se koncepce [23] věnuje 

v rámci kapitoly 4 s názvem „Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro 

mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace“, resp. podkapitole 4.1.3 

„Kritická infrastruktura“. Tato koncepce [23] také vymezila základ pro vytvoření výše 

zmíněné Komplexní strategie [21] a Národního programu [22]. 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 

Nejaktuálnějším významným dokumentem strategické úrovně, věnující pozornost kritické 

infrastruktuře v České republice, je Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 

s výhledem do roku 2030 [24], jež byla schválena usnesením vlády České republiky č. 805 

ze dne 23. října 2013 [26]. 

V rámci strategických priorit ochrany obyvatelstva uvedených v této nové koncepci [24] se 

hovoří o zvýšení odolnosti a ochrany prvků kritické infrastruktury proti možným rizikům 

a zajištění širšího zapojení subjektů kritické infrastruktury do procesu přípravy na 

mimořádné události a krizové situace. Tato nová koncepce [24] také zmiňuje nejasný další 
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postup v této problematice ze strany EU. Přesto, ale i právě proto, je dle tohoto 

dokumentu [24] nezbytné systém ochrany kritické infrastruktury na úrovni ČR dále 

rozvíjet a zdokonalovat. Zachování řešení problematiky ochrany KI na úrovni státní 

správy je jednou ze zásadních oblastí ochrany obyvatelstva [24]. Jedním ze 

strategických cílů [24] je také revize odvětví kritické infrastruktury uvedených 

v příslušném nařízení vlády [4]. 

V rámci koncepce rozvoje významných oblastí ochrany obyvatelstva, resp. její dílčí části 

vědy, výzkumu, vývoje a inovací je kladen důraz na komplexnost při řešení úkolů 

bezpečnostní problematiky. 

1.3 Deskripce kritické infrastruktury 

Kritická infrastruktura je jakousi podmnožinu infrastruktury, resp. jejich prvků, které 

nazýváme prvky kritickými. Kritickými prvky jsou takové prvky z příslušných odvětví, 

které v případě jich výpadku způsobí nepřijatelný dopad. V ČR je kritická infrastruktura 

a kritéria vymezující příslušná odvětví a dopady stanovena zákonem [3] a jeho prováděcím 

předpisem [4], jejichž znění je implementováno z evropské směrnice [2]. 

1.3.1 Úrovně kritické infrastruktury 

Z principu proporcionality uvedeného v Zelené knize [1] není možné maximálně chránit 

veškerou infrastrukturu. Vyplývá tedy nutnost aplikovat příslušné metody řízení rizik 

a soustředit se tak efektivně na nejvíce rizikové oblasti. Zelená kniha [1] uvádí následující 

dvě úrovně kritické infrastruktury: 

 evropská kritická infrastruktura – EKI, 

 národní kritická infrastruktura (zůstává zcela v gesci členských států) – NKI. 

Tyto dvě úrovně byly následně zavedeny i do závazné Směrnice [2] a následně Českou 

republikou implementovány do zákona o krizovém řízení [3]. Koncepce ochrany 

obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 [23] jako první významný dokument 

strategického charakteru v ochraně obyvatelstva ČR však hovoří o negativních dopadech 

při narušení funkčnosti kritické infrastruktury na několika dalších, nižších úrovních, než je 

úroveň národní. Koncepce však není právně závazným dokumentem. 
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 Další úrovně kritické (životně důležité) infrastruktury jsou dle [23]: 

 krajská – má vliv na zajištění základních funkcí kraje, 

 místní – má vliv na zajištění základních funkcí území místní úrovně (např. obce 

s rozšířenou působností (ORP) nebo obce). 

Jednotlivé úrovně a princip stanovení kritického prvku infrastruktury pro dané úrovně KI 

je uveden na obrázku 1. 

 

Obrázek 1: Úrovně kritické infrastruktury vycházející z legislativních a koncepčních 

materiálů [2], [3], [23] 

 

Smyslem ochrany KI dle [23] je pak minimalizace dopadů výpadku činnosti těchto 

infrastruktur, tak aby narušení funkcí, činností nebo služeb bylo krátkodobé, málo četné, 

zvladatelné přinejmenším provizorním nebo alternativním způsobem a územně omezené 

tak, aby postihlo co nejmenší počet obyvatelstva a to s ohledem na danou úroveň 

kritické infrastruktury. 

1.3.2 Určení prvků kritické infrastruktury 

Z pohledu právního řádu ČR se v současné době provádí určení (označování) prvků 

kritické infrastruktury na dvou následujících úrovních: 

 národní kritická infrastruktura (NKI), 

 evropská kritická infrastruktura (EKI).   
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Při určování prvků / subjektů na těchto úrovních se postupuje dle požadavků Směrnice 

rady [2] a podle požadavků krizového zákona [3] a příslušného nařízení vlády [4].  

Základními faktory, které se posuzují při kategorizaci prvků infrastruktury je kritérium 

nahraditelnosti (redundance), kritérium odvětví (sektoru) a průřezová kritéria 

reprezentující dopad nefunkčnosti posuzovaného prvku infrastruktury.  

Na úrovni EKI Směrnice [2] ve své příloze uvádí pouze sektory energetiky a dopravy, 

s příslušnými osmi pododvětvími viz příloha číslo 2. V rámci těchto sektorů (resp. 

odvětvových kritérií) jsou dále na základě průřezových kritérií identifikovány evropské 

kritické prvky. Průřezová kritéria představují závažnost dopadů dle Směrnice [2] 

v následujících kategoriích: 

 kritérium obětí (možný počet mrtvých nebo zraněných); 

 kritérium ekonomického dopadu (závažnost hospodářské ztráty, zhoršení kvality 

výrobků či služeb, případně i dopady na životní prostředí); 

 kritérium dopadu na veřejnost (důvěra veřejnosti, fyzické strádání, narušení 

každodenního života, ztráta nezbytných služeb). 

Konkrétní limitní hodnoty výše uvedených průřezových kritérií jsou součástí utajované 

přílohy této Směrnice [2]. Směrnice dále stanovuje povinnosti provozovatele „kritických“ 

prvků.  

Prvky na úrovni NKI se v ČR určují dle postupu uvedeného v rámci krizového 

zákona [3]. Za prvek kritické infrastruktury se podle tohoto zákona [3] považuje takový 

prvek, který je určen podle průřezových a odvětvových kritérií uvedených v nařízení 

vlády [4]. Toto nařízení [4] obsahuje ve své příloze devět odvětví a příslušná pododvětví, 

sektorově vymezující oblasti, ve kterých může být určen prvek kritické infrastruktury ČR. 

Výčet jednotlivých odvětví a pododvětví určených v nařízení je uveden v příloze 3. 

Závazné mezní hodnoty průřezových kritérií v ČR stanovených tímto nařízením jsou 

hlediska: 

 obětí s mezní hodnotou více než 250 mrtvých nebo více než 2 500 osob s následnou 

hospitalizací po dobu delší než 24 hodin,  

 ekonomického dopadu s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu vyšší než 0,5 % 

hrubého domácího produktu, nebo  
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 dopadu na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování 

nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života 

postihujícího více než 125 000 osob.[4] 

Nahraditelnost či případná redundance prvku je definována například v rámci Národního 

programu ochrany kritické infrastruktury [22] následovně: 

 Nenahraditelnost – označuje takovou skutečnost, kdy při narušení nebo zničení 

jsou nutné opravy, rekonstrukce nebo výstavba prvku nebo jeho části. Činnost 

nelze nahradit v krátkodobém období a do obnovy činnosti lze náhradu řešit pouze 

provizorně s tím, že bude významně ovlivněn život obyvatelstva a fungování 

veřejné správy. Bude omezeno nebo znemožněno naplňování některých základních 

životních potřeb (např. dodávky elektřiny, plynu, fungování komunikačních 

prostředků, služeb, …). Přitom může, ale nemusí být, vyhlášen krizový stav
5
. Bude 

nutné vyhlásit regulační stupně, stavy nouze nebo omezení, která mohou dosáhnout 

celostátní úrovně
6
. [22] 

 Nahraditelnost – při narušení nebo zničení jsou nutné opravy, rekonstrukce nebo 

výstavba prvku nebo jeho části. Jejich činnost lze však nahradit jiným subjektem 

nebo provizorním způsobem v dostačující úrovni a rozsahu.  

V příloze číslo 3 Směrnice [2] je uveden postup pro určení kritické infrastruktury, která 

může být členskými státy EU označena za evropskou kritickou infrastrukturu. Tento 

postup se stává z celkem 3 hlavních rozhodovacích kroků a logicky navazuje na určení 

kritického prvku národní úrovně. Zjednodušeně znázorněný proces je uveden na obrázku 2. 

V tomto procesu není například naznačeno posouzení nahraditelnosti prvku, které je 

popsáno výše.  

 

                                                 
5
 Stav nebezpečí [3], Nouzový stav [17], Stav ohrožení státu [17] a Válečný stav [12]. 

6
 Viz např. zákon o nouzových zásobách ropy [27], energetický zákon [28], zákon o hospodářských 

opatřeních pro krizové stavy [29] a jejich prováděcí předpisy. 



 

17 

 

Obrázek 2: Zjednodušený proces kategorizace prvku infrastruktury jako prvku národní 

(NKI) nebo evropské (EKI) kritické infrastruktury podle přílohy č. 3 Směrnice [2] 

 

Směrnice [2] takto zavádí přístupem „top down“ pro členské státy (členské státy jsou 

povinny směrnici implementovat do národní legislativy) jednotný rámec určování prvků 

kritické infrastruktury, zejména pro evropskou (společnou) úroveň. Skutečnost, že určení 

kritické infrastruktury národní úrovně předchází určení kritického prvku evropské úrovně, 

je dán přístupem „bottom up“ a zejména odpovědností jednotlivých členských států za 

určení prvků KI, jak národní tak evropské úrovně.  

Jak uvádí Hanzlíková [30] je v rámci připravované aktualizace Směrnice [2], uvažováno 

o rozšíření stávajících odvětí následovně: ICT a zřízení národních center kybernetické 

bezpečnosti, tzv. CERT
7
. Do odvětví ICT by měla dále spadat diskutovaná pododvětví 

jako: Radiová komunikace a navigace, Satelitní komunikace, Internet, Sítě pevných 

a mobilních komunikací apod. Do tohoto odvětví by měl spadat například i autonomní 

evropský navigační systém Galileo. 

                                                 
7
 Vláda České republiky ve čtvrtek 2. ledna 2014 schválila Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti 

a  o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)[31] 

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady--2--ledna-2014-114800/
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1.4 Vzájemná závislost a synergický efekt 

V rámci této kapitoly je proveden teoretický rozbor vzájemných závislostí a synergického 

účinku a jejich významu (postavení) v oblasti kritické infrastruktury. O posuzování 

vzájemné závislosti prvků kritické infrastruktury hovoří jak některé výše zmíněné 

dokumenty (Zelená kniha [1], Směrnice [2], Komplexní strategie [21], Národní 

program [22]), tak nespočet odborných či vědeckých publikací, z nichž lze vybrat např. 

tyto: [11], [18], [33], [34], [35], [36], [37], [38].  

Synergický efekt je pojem, který je užíván zejména v oblasti prevence závažných havárií. 

Např. publikace [39] hodnotí synergentní účinky v průmyslových zónách. Nicméně 

pojmem synergie v obecné rovině natolik nezaměnitelným, že ho lze, jak bude v této 

kapitole popsáno, obdobně použít i k popisu dopadů způsobených právě vzájemnými 

závislostmi prvků KI.  

1.4.1 Vzájemná závislost prvků kritické infrastruktury 

V této podkapitole je popsána problematika vzájemných závislostí prvků KI. V úvodu je 

věnována pozornost ukotvení této problematiky v rámci strategických a legislativních 

dokumentů na úrovni Evropské unie a České republiky. Následně je provedena deskripce 

vzájemných závislostí v oblasti kritické infrastruktury. 

Vzájemná závislost v rámci strategických a legislativních dokumentů 

V rámci zavedení společného rámce EPCIP (kapitola 5 v Zelené knize [1]) je společným 

cílem navrhnout metody (např. pro srovnávání, určování vzájemných závislostí), které by 

umožňovaly výměnu nejlepších postupů a kontrolních mechanismů. V podkapitole 6.2 

Zelené knihy s názvem „Vzájemné závislosti“ je stanoven rámec pro posuzování 

vzájemných závislostí na úrovni EU. Je navrhováno, aby postupná identifikace všech EKI 

brala v úvahu zejména jejich vzájemné závislosti. Studie o vzájemných závislostech by 

měly přispívat k hodnocení možného dopadu hrozby na specifickou KI a hlavně 

identifikovat, který členský stát by byl v případě závažného incidentu zasažen.[1] 

Důležitou potřebou se stává také skutečnost plně zvážit vzájemné závislosti mezi 

podniky, průmyslovými odvětvími a orgány členských států, zvláště pak jedná-li se 

o informační a komunikační technologie (ICT). Na rozpoznání těchto závislostí 

a následném zavedení příslušných strategií, s cílem snížit nebezpečí tam, kde je to možné, 
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by se měly společně podílet Komise, členské státy a vlastníci/provozovatelé 

kritické infrastruktury. [1] 

Směrnice rady [2] však chápe vzájemnou závislost pouze v závažném dopadu 

s příhraničními účinky ve více odvětvích (sektorech). Podrobněji již problematika 

vzájemných závislostí na této úrovni není definována. 

Přístup k posuzování reálných hrozeb zahrnující jak přírodní, tak antropogenní vlivy nebo 

jejich kombinace, které mohou ovlivnit funkčnost prvků kritické infrastruktury, by měl být 

mj. dle Komplexní strategie ČR [21] uplatněn, dle shody mezi členskými státy EU, 

komplexní přístup ke všem ohrožením (All Hazard Approach). Komplexní strategie [21] 

uvádí jako základní úkol řešení problematiky kritické infrastruktury záměr její ochrany, 

zahrnující mj. i vzájemné vazby jednotlivých oblastí kritické infrastruktury. 

Národní program [22] zmiňuje problematiku vzájemných vazeb pouze v rámci čtvrtého 

okruhu řešení problematiky KI. Kde v bodě a) hovoří o zpracování analýz ohrožení 

celostátně významných prvků KI, je vyřčena potřebnost stanovení vzájemných vazeb 

a závislostí s cílem odkrýt a posílit zranitelná místa oblastí a prvků kritické infrastruktury. 

Deskripce problematiky vzájemných závislostí 

Aby bylo možné vůbec hovořit o vzájemné závislosti jednotlivých systémů, prvku 

systémů, infrastruktur či právě jednotlivých odvětví nebo prvcích kritické infrastruktury 

musí mezi nimi existovat vazba (linkage). Vazbou máme na mysli existující spojení mezi 

prvky, infrastrukturami nebo systémy. Vazbu, jak je naznačeno na obrázku 3, 

můžeme rozdělit do tří základních kategorií: a) vazba vlivu, b) vazba závislosti, 

c) vazba vzájemné závislosti. [38] 
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Obrázek 3: Vazby mezi infrastrukturami A a B [38] 

 

Aby mohla existovat závislost infrastruktury A na infrastruktuře B, musí mít infrastruktura 

B vliv prostřednictvím vazby na infrastrukturu A. Dalším pojmem z oblasti závislostí je 

tedy vliv (influence). Synonyma pro vliv podle slovníku [9] jsou: dopad, 

vláda, moc, účinek působení, význam. Vlivem tudíž máme na mysli, že 

infrastruktura A prostřednictvím vazby pozitivně nebo negativně působí (má tendenci 

vytvářet změny stavu poskytování funkce infrastruktury B) na infrastrukturu B, přičemž 

infrastruktura B není (nemusí být) na infrastruktuře A závislá. [38] 

Závislost (dependency) pak existuje prostřednictvím vazby mezi dvěma infrastrukturami 

A a B, přičemž stav infrastruktury B je závislý na stavu infrastruktury A [38]. Rozdíl mezi 

vlivem a závislostí bude podrobněji analyzován v kapitole 4.1. 

O vzájemné závislosti (interdependency) Rinaldi a kol. v článku [18] hovoří v případě, 

že existuje mezi dvěma prvky oboustranný vztah. Tedy že prvek A je závislý na 

prvku B a zároveň prvek B je závislý na prvku A prostřednictvím rozličných druhů vazeb. 

Vzájemná závislost tedy znamená oboustranný vztah (skrze oboustranné vazby) mezi 

dvěma prvky infrastruktur, kde stav jednoho ovlivní, nebo je souvztažný, stav 

druhého a naopak. [18] 

Vzájemná závislost tedy více odpovídá reálným systémům, které nás obklopují. Zejména 

tedy odpovídá komplexnímu pohledu na problematiku infrastruktur (kritických 
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infrastruktur), kde lze obecně říci, že funkce jedné infrastruktury je přímo, či nepřímo 

závislá na funkci jiné infrastruktury. [38] 

Z výše uvedeného vyplývá, že lze posuzovat vazby (tedy vlivy, závislosti a vzájemné 

závislosti) z různých úrovní pohledu. Těmito úrovněmi mohou být vazby mezi prvky, 

infrastrukturami, systémy a systémy systémů, které znázorňuje obrázek 4. [38] 

 

 

Obrázek 4: Vazby mezi prvky, infrastrukturami a systémy 

 

Cílem takového posouzení je identifikovat vazby vlivu, závislosti nebo vzájemné závislosti 

a ocenit / posoudit míru jejich dopadu, při nefunkčnosti jednoho nebo více prvků na 

společnost nebo další prvky, infrastruktury, systémy případně systémy systémů. 

1.4.2 Synergický a domino efekt 

Pojem synergický efekt se používá v různých oblastech lidské činnosti, jako je např. 

zdravotnictví (např. při hodnocení účinků léčiv[40]), chemickém průmyslu (např. použití 

katalyzátorů pro zrychlení / umocnění průběhu reakce [41]), v managementu firem nebo 

řízení obecně (k dosažení maximálního zisku, při minimálním úsilí). Neméně významnou 

roli hraje synergický efekt také v prevenci závažných havárií (stanovování zón havarijního 

plánování a posouzení možných synergických účinků nebezpečných látek nebo přípravků 

během případné havárie). 
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Při využití slovníkové definice synergického efektu, uvedené v kapitole 1.1 lze 

konstatovat, že synergický efekt v důsledku spolupůsobení, součinnosti více činitelů 

(prvků), prostřednictvím vazeb má kvalitativně či kvantitativně větší dopad, než prostý 

součet dopadu těchto činitelů (prvků). Komparace důsledku impaktu synergicekého efektu 

a prostého součtu následků dvou činitelů (prvků) je zobrazena na obrázku 5 na příkladu 

dvou léčiv na zvýšení krevního tlaku. 

 

 

Obrázek 5: Komparace dopadu léků na zvýšení krevního tlaku bez synergického účinku 

(nahoře) a dopadu mající synergický účinek (dole) [40] 

 

K aplikaci dvou léčiv zobrazeného na obrázku 5 dojde v čase postupně za sebou, avšak 

nelze vyloučit i jejich současné užití. Nezávisle na okamžiku užití léku (postupnému nebo 

současnému), však dojde ke stejnému následku. 

Taktéž pojem domino efekt, obdobně jako synergický efekt, lze nalézt v oborově odlišně 

zaměřených skupinách lidské činnosti. Například v oblasti prevence závažných havárií, 

např. v rámci direktivy SEVESO II [42]. Následně v ČR je domino efekt definován ve 

znění zákona o prevenci závažných havárií [43], jako možnost zvýšení pravděpodobnosti 

vzniku nebo velikosti dopadů závažné havárie v důsledku vzájemné blízkosti objektů nebo 

zařízení nebo skupiny objektů nebo zařízení a umístění nebezpečných látek. Avšak definic 

domino efektu jak je uvedeno na webových stránkách projektu Ministerstva životního 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/cinitel
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prostředí [44], existuje od různých autorů celá řada. V některých publikacích jsou si 

dokonce pojmy synergický efekt a domino efekt rovny, např. viz Šenovský a kol. [39]. 

V rámci této diplomové práce zabývající se určováním synergického účinku národní 

kritické infrastruktury je však v těchto pojmech spatřován zásadní nezaměnitelný rozdíl, 

který bude v kapitole 3.4 podrobněji analyzován.  

Domino efekt je tedy reprezentován postupnými (pozitivními či negativními) změnami 

v systému, které po sobě následují a jsou iniciovány jednou (nebo i více) událostí. Postup 

domino efektu skrze několik systémů je obecně znázorněn na obrázku 6.  

  

Obrázek 6: Domino efekt (upraveno podle [45] ) 

Negativní změnou je chápán nepříznivý dopad v kontextu celého systému. Nelze však 

vyloučit, že i nečekané změny způsobené mj. i v rámci domino efektu nemohou být 

v konečném důsledku chápány jako pozitivní. Oproti tomu synergický efekt vytváří 

prostřednictvím spolupůsobení jakousi přidanou dopadovou hodnotu „v jednom 

okamžiku“. Domino efekt tedy vytváří jakýsi scénář vývoje události, oproti tomu 

synergický efekt utváří představu o dopadech tímto scénářem způsobených. 



 

24 

1.5 Významné bezpečnostní hrozby ve vztahu ke kritické infrastruktuře 

Z Bezpečnostní strategie ČR [46] vyplývá, že zneužití kritické infrastruktury je jedním 

z negativních důsledků globalizace. I hrozba terorismu jako metody násilného prosazování 

politických cílů zůstává vysoká. Charakteristickým rysem je existence nadnárodních sítí 

volně propojených skupin, které i bez jednotného velení sdílejí ideologii, cíle a plány 

k jejich naplnění, finanční zdroje a informace. Jsou schopny přímo ohrozit lidské životy 

a zdraví, ale také kritickou infrastrukturu. 

Kritická infrastruktura představující klíčový systém prvků, jejichž narušení nebo 

nefunkčnost by měla závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních 

potřeb obyvatelstva nebo ekonomiku státu, je s ohledem na vysoký stupeň vzájemného 

propojení jednotlivých odvětví ohrožena komplexně, a to přírodními, technologickými 

a asymetrickými hrozbami. Zejména funkčnost energetické infrastruktury je ohrožována 

jak politickými tlaky, tak hrozbami s kriminální podstatou. Příkladem těchto ohrožení 

jsou politicky motivované manipulace s dodávkami strategických surovin, vstup 

cizího kapitálu s potenciálně rizikovým původem a cíli do KI ČR, sabotáže nebo 

hospodářská kriminalita. [46] 

Světové ekonomické fórum vydalo v Ženevě ve spolupráci s celosvětově uznávanými 

subjekty, jako jsou Marsh & McLennan Companies, Swiss Re, Zurich Insurance Group, 

National University of Singapore, Oxford Martin School, University of Oxford a Wharton 

Risk Management and Decision Processes Center – University of Pennsylvania zprávu 

o globálních rizicích pro rok 2014 [47]. Tato zpráva hovoří o rizicích v kontextu 

globálního proměnlivého prostředí, nestabilitě ve stále více multipolárním světě 

a v neposlední řadě o strategii pro řízení globálních rizik, mezi které bezpochyby spadá 

i problematika kritické infrastruktury. V rámci zpracování této zprávy jsou globální rizika 

rozdělena do pěti následujících kategorií: 

 Ekonomická rizika – Tato rizika zahrnují fiskální a likvidní krizi, selhání hlavních 

finančních mechanismů nebo institucí, šok z ceny ropy, chronickou nezaměstnanost 

a selhání fyzických infrastruktur, na kterých jsou závislé ekonomické aktivity. 

 Environmentální rizika – Rizika této kategorie zahrnují nejen přírodní katastrofy, 

jako jsou zemětřesení, geomagnetické bouře a antropogenní rizika, ale také 
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zhroucení ekosystému, zmenšování zásob pitné vody, jaderné události a selhání 

zmírnění dopadu či adaptace na klimatické změny. 

 Politická rizika – Kategorie politických rizik zahrnuje oblasti politiky, diplomacie, 

konfliktů, zločinů a globálního vedení. Tento rozsah rizik od terorismu, sporů 

o zdroje, válečné konflikty až po rizika plynoucí z legislativy, bývá podkopán 

korupcí, organizovanou trestnou činností a nelegálním obchodem. Tato kategorie 

zahrnuje i rizika vyplývající z přijímání normativních a regulačních opatření.  

 Společenská rizika – Kategorie zachycující rizika vztažená k společenské stabilitě – 

stejně jako k závažným rozdílům v příjmech, potravinovým krizím, disfunkčních 

městech a veřejnému zdraví. Dále do této skupiny spadají pandemie, bakterie 

odolné vůči antibiotikům a rostoucí zátěž chronických onemocnění. 

 Technologická rizika – Hlavní rizika spadající do této kategorie jsou vztažena 

k nárůstu centralizace informačních a komunikačních technologií, jak v kontextu 

individuálním, obchodním tak i vládním. Technologická rizika zahrnují 

kybernetické útoky, narušení infrastruktur a ztrátu dat. 

Příloha 4 uvádí matici rizik shrnující výsledky průzkumu ohledně pravděpodobnosti 

a následků pro 31 globálních rizik provedeného Světovým ekonomickým fórem [47]. 

Rozsah míry rizika v rámci zprávy [47] se pohybuje od 0 do 49, střední hodnota míry 

rizika je tedy rovna hodnotě 25. Z této zprávy je mj. zřejmé, že kritické infrastruktuře by se 

měla i nadále věnovat pozornost, a to zejména sektoru ICT a na něm závislým 

infrastrukturám. 

Zpráva o globálních rizicích pro rok 2014 [47] také uvádí mapu vzájemně propojených 

rizik s vyznačením počtu a síly jejich vazeb. Tato mapa je i se zvýrazněnými výše 

popsanými riziky uvedena v příloze 5. Z této zprávy mj. vyplývá, že je nutné chápat 

a posuzovat jednotlivé prvky kritické infrastruktury integrálním (komplexním) pohledem 

a hodnotit i vzájemné vztahy mezi nimi. 
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1.6 Dílčí závěr 

Teoretickým rozborem legislativních i nelegislativních dokumentů byla identifikována 

potřeba, že při určování prvků kritické infrastruktury je nutné vzít v potaz i jejich vzájemné 

závislosti. V České republice však v současné době této problematice není věnována 

dostatečná pozornost, jak je tomu v některých jiných evropských, ale i dalších státech 

mimo EU. 

Z deskripce problematiky vzájemných závislostí vyplývá, že vazby lze posuzovat jak mezi 

prvky, tak infrastrukturami, ale i celými systémy. Úroveň posouzení závisí zejména na 

hloubce analýzy. Vazby mezi těmito entitami mohou být různého druhu. V závislosti na 

orientaci a jejich účincích rozlišujeme tři základní druhy vazeb a to: vazba vlivu, vazba, 

závislosti a vazba vzájemné závislosti. Prostřednictvím vazeb mezi infrastrukturami může 

docházet ke zvyšování celkového dopadu nefunkčnosti jednoho a více prvků 

infrastruktury.  

Při komplexním pohledu na problematiku kritické infrastruktury se nabízí otázka, zda při 

narušení funkce některých prvků KI může dojít k dopadům mající synergický účinek. 

Synergickým účinkem v problematice kritické infrastruktury vyjadřujeme výslednou 

velikost dopadu nefunkčnosti dvou a více prvků, který může být větší než prostý součet 

dopadů výpadku jednotlivých prvků. Synergický účinek dopadu nefunkčnosti může být 

způsoben vlivem domino efektu mezi prvky infrastruktur i napříč jejich úrovněmi 

(regionální, národní a evropské) nebo sektory. Domino efekt tedy může vytvářet jakýsi 

scénář, jehož účinky mohou vyústit v synergické dopady. 
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2 METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Metoda analýzy spočívá v rozložení celku na elementární části. Identifikuje podstatné 

elementární části, odděluje je od těch nepodstatných a zkoumá jejich vzájemné vazby. Tato 

metoda byla použita zejména pro rozbor vzájemných závislostí a synergického efektu 

a kritérií pro jeho hodnocení. 

Dedukcí je vytvářen nový úsudek, který vzniká na základě dříve přijatých předpokladů. 

Jde tedy o postup od obecného ke konkrétnímu. Metoda se používá mj. k dokazování.  

Tato metoda byla použita pro zpracování stanovení kritérií vhodných pro hodnocení 

vzájemných závislostí a stanovení indikátorů synergického účinku. V neposlední řadě byla 

uplatněna v návrhové části diplomové práce. 

Deskripce jinými slovy popis či opis, byla použita zvláště pro teoretické vymezení řešené 

problematiky. Pomocí této metody byl popsán vývoj kritické infrastruktury v Evropské 

unii a České republice s ohledem na oblast vzájemných závislostí. Déle byla tato metoda 

využita při teoretickém vymezení problematiky vzájemných závislostí a synergického 

efektu. 

Metoda indukce spočívá v tvorbě obecného úsudku na základě konkrétních faktů. V rámci 

této práce bylo indukce užito zejména pro zpracování dílčích a konečného závěru. 

Metoda komparace spočívá v porovnání dvou, nebo více faktorů, veličin, hodnot, apod. 

Porovnání bylo využito zejména pro srovnání jednotlivých přístupů k posuzování 

a modelování vzájemné závislosti a kritérií, pomocí nichž jsou hodnoceny. Komparace 

dále byla využita pro vymezení pojmů synergického a domino efektu. 

Syntéza je myšlenkové spojení jednotlivých částí v celek. Na základě výchozích zjištění se 

formulují závěry. Metoda byla využita zejména při tvorbě dílčích a konečného závěru. 

V neposlední řadě byla použita v rámci návrhové části diplomové práce.  



 

28 

3 ANALÝZA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V rámci této kapitoly je provedena analýza problematiky vzájemných závislostí, tedy 

vazeb vlivu, závislosti a vzájemné závislosti. Následně jsou analyzovány přístupy 

k posuzování těchto vzájemných závislostí s ohledem na hodnocení jejich dopadů pomocí 

různých přístupů a modelů. Dále je analyzována problematika synergického účinku 

způsobena zejména vzájemnou závislostí infrastruktur, resp. prvků těchto infrastruktur. 

V závěru kapitoly jsou analyzována kritéria vhodná pro posouzení vzájemné závislosti 

a synergických účinků prvků kritické infrastruktury. 

3.1 Analýza typů vazeb kritické infrastruktury 

Pro hodnocení synergických účinků dopadů nefunkčnosti prvků kritické infrastruktury je 

nejprve nutné detailněji analyzovat jednotlivé druhy vazeb, jejich typy, ale také úrovně. 

V následujících podkapitolách jsou tyto dílčí témata analyzována s ohledem na různé 

zejména zahraniční zdroje. 

3.1.1 Členění podle druhu vazby 

Jak je uvedeno v kapitole 1.4.1, vazby mohou být různého druhu (vlivu, závislosti, 

vzájemné závislosti). Tyto vazby mohou být různého typu. Obdobně jako u typů závislostí, 

které uvádí Rinaldi a kol. [18] je možno rozeznávat čtyři základní druhy vazeb a to: 

fyzické, logické, geografické, kybernetické. 

Mezi dvěma prvky existuje fyzická vazba, když stav jednoho prvku je fyzicky propojen na 

materiálním výstupu druhého. Pokud existuje spojení mezi prvkem a informacemi 

přenášenými skrze infrastrukturu ICT, jde o vazbu kybernetickou. O geografické vazbě 

hovoříme v případě, že lokální mimořádná událost může mít vazbu na stav prvků v dané 

lokalitě. Mezi dvěma prvky existuje logická vazba, když stav jednoho závisí na stavu 

druhého, ale prostřednictvím jiného mechanismu než je fyzická, geografická nebo 

kybernetická vazba. [18] 
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Jak uvádí Rostek a kol. [38], druh vazeb lze pojmout i v širším pohledu. Například 

Pederson a kol. v publikaci [32] klasifikuje vzájemné závislosti do následujících 

pěti kategorií:  

 Fyzické závislosti/vzájemné závislosti reprezentují častý technický vztah mezi 

komponenty. Například pády stromů na elektrické vedení způsobené bouřkou mající 

dopad na ztrátu dodávek elektřiny.  

 Informační vzájemná závislost je dána informačními nebo řídícími požadavky mezi 

komponenty. Příkladem mohou být SCADA systémy.  

 Geoprostorové vzájemné závislosti existují mezi prostorově svázanými 

komponenty.  

 Politicko-procedurální - procedurální vzájemné závislosti jsou reprezentovány 

prostřednictvím politických nebo procedurálních vazeb. Souvisejí se stavem nebo 

změnou v části sektoru infrastruktury a jeho následným efektem v jiné části 

infrastruktury. Dopad této závislosti může stále existovat například i ve vztahu 

k obnově aktiva.  

 Společenské vzájemné závislosti nebo jejich vliv se může propagovat do dalších 

oblastí, jako jsou např.: veřejné mínění, důvěra, strach a kulturní hodnoty. 

Jak je uvedeno výše, prvek infrastruktury A může mít prostřednictvím vazby vliv na prvek 

infrastruktury B, přičemž prvek B může, ale i nemusí, být na A závislý. Je zřejmé, že 

v obecné rovině některá odvětví kritické infrastruktury mají vliv na další odvětví KI.  

Vliv prostřednictvím vazeb mezi prvky infrastruktury můžeme chápat jak v pozitivním, tak 

i v negativním smyslu. Pozitivním vlivem máme na mysli působení, které snižuje 

výslednou úroveň kritičnosti prvku infrastruktury (např. vlivem zálohování), negativním 

vlivem působení, které zvyšuje úroveň kritičnosti infrastruktury (např. jediná příjezdová 

komunikace pro zdravotnické zařízení) [38].  

Rozdíl mezi vlivem a závislostí lze demonstrovat následujícím příkladem. Dva subjekty 

(firmy) si vzájemně konkurují, tzn. hospodářské výsledky jedné, mohou mít vliv na 

hospodářské výsledky druhé. Zároveň ale krachem jedné z nich nedojde ke krachu druhé, 

tzn., že druhá společnost nebyla na první závislá. Naopak jí krach konkurence může 

pozitivně ovlivnit.  
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Prvky, infrastruktury a systémy lze dále dle Rinaldiho a kol. [18] dělit v závislosti na tom, 

zda mají na ostatní prvky vliv nebo závislost do dvou kategorií: podporované 

a podporující. Podporované infrastruktury jsou všechny infrastruktury, které jsou závislé 

na funkci nebo službách jiných infrastruktur. Podporující nazýváme ty infrastruktury, 

u kterých převažuje vliv na další infrastruktury. [38] 

Vzájemnou závislost napříč sektory infrastruktur znázorňuje obrázek 6. Nejlépe patrná je 

mezi tlakovací stanicí palivových zásob a elektroenergetikou. 

 

 

Obrázek 7: Příklad vzájemných závislostí mezi energetickými systémy a dalšími 

infrastrukturami [48] 

 

Úroveň pohledu na vlivy, závislosti a vzájemné závislosti závisí na zaměření a hloubce 

analýzy vazeb. Například zda chceme zkoumat vazby mezi jednotlivými prvky uvnitř 

infrastruktury, nebo zda nás zajímá pohled zvenčí, tedy jak služby/funkce poskytované 

jednou infrastrukturou mohou záviset nebo mít vliv na služby nebo funkce poskytované 

jinou infrastrukturou. Dále je možné stanovit, zda daný prvek, infrastruktura či systém je 
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více podporovateli nebo podporujícími částmi zkoumaného systému, jinými slovy zda jsou 

na systému více závislé nebo je na nich více závislý systém jako takový. [38] 

O vzájemné závislosti (interdependency) Rinaldi a kol. v článku [18] hovoří v případě, 

že existuje mezi dvěma prvky oboustranný vztah. Tedy že prvek A je závislý na prvku B 

a zároveň prvek B je závislý na prvku A prostřednictvím rozličných druhů vazeb. 

Vzájemná závislost tedy znamená oboustranný vztah (skrze oboustranné vazby) mezi 

dvěma prvky infrastruktur, kde stav jednoho ovlivní, nebo je souvztažný, stav druhého 

a naopak [18]. Vzájemná závislost tedy více odpovídá reálným systémům, které nás 

obklopují. Zejména odpovídá komplexnímu pohledu na problematiku infrastruktur 

(kritických infrastruktur), kde lze obecně říci, že funkce jedné infrastruktury je závislá 

přímo, či nepřímo na funkci jiné infrastruktury. [38] 

Identifikace, porozumění a analýza vzájemných závislostí jsou významnou výzvou. Tuto 

výzvu dále komplikuje široký rámec vzájemně se ovlivňujících faktorů a systémových 

stavů, které reprezentují a popisují termíny uvedené na obrázku 8. Patří mezi ně termíny 

z oblasti technické, ekonomické, obchodní, sociálně-politické, právní / regulační, 

veřejného pořádku, ochrany zdraví a bezpečnosti, které mají vliv na 

provoz infrastruktury. [18]  
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Obrázek 8: Dimenze popisu vzájemných závislostí u infrastrukturních systémů [18] 

 

Prostředí infrastruktur zahrnuje vlivy normálního provozu systému, nouzového provozu při 

jejich narušení a období vysoké zátěže, oprav a obnov. Do jaké míry jsou infrastruktury 

vzájemně propojeny, silně ovlivňuje jejich provozní charakteristiky. Některé vazby jsou 

volné a tedy relativně flexibilní, zatím co jiné jsou těsné, takže mají malou nebo žádnou 

flexibilitu pro reakci systému (infrastruktury) na měnící se podmínky nebo selhání, které 

může zhoršit dopady nebo způsobit kaskádní efekt dopadů z jedné infrastruktury do 

dalších. Tyto vazby, jak bylo řečeno výše, jsou fyzické, kybernetické, vztažené ke 

geografickému umístění nebo logické povahy. Vzájemně závislé infrastruktury také 

zobrazují širokou škálu prostorových, časových, provozních a organizačních charakteristik, 

což může ovlivnit jejich schopnost adaptovat se na změny provozních podmínek. 

A konečně, vzájemné závislosti a výsledné topologie infrastruktur mohou vytvářet 

vzájemné iterace a zpětné vazby, které často vedou k neúmyslnému chování a následkům 

při poruchách. [18] 
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3.1.2 Členění vazeb podle jejich úrovní 

Obrázek 9 nastiňuje příklad, jak jsou s energetickou infrastrukturou propojeny klíčové 

zdroje vody, elektroniky a komunikací, které mají nezbytný význam k udržení rozvoje 

moderní společnosti. V případě, že nouzová situace eskaluje, osoby kompetentní 

k rozhodnutí musí chápat vzájemné závislosti základních infrastruktur. Neporozumění 

těmto vzájemným závislostem by vedlo k neefektivní odezvě a nedostatečné koordinaci 

mezi osobami a organizacemi kompetentními k rozhodování a dalšími skupinami 

odpovědnými za záchranu, zotavení a obnovu.[48] 

 

 

Obrázek 9: Vliv napříč infrastrukturami [32] 

 

Na obrázku 9 můžeme pozorovat i n-té vazby, které prostřednictvím řetězců vlivu působí 

napříč jednotlivými odvětvími.  Například při výpadku prvku energetiky dojde vlivem 

primární vazby k zasažení prvku vodohospodářství, následně sekundárním vlivem může 

tento výpadek postihnout nouzové služby. 
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Pro deskripci vazeb mezi infrastrukturami a jejich prvky je nutné popsat řetězce vazeb, 

které propojují jednotlivé prvky, infrastruktury nebo systémy. Klíčový efekt pro 

modelování a získání porozumění o těchto řetězcích napříč mnoha sektory může vyvolat 

potencionálně nepředvídatelný n-násobný kaskádní či eskalující efekt [18], [32].  

Tyto řetězce potencionálně vyrovnaných mnohonásobných typů vzájemných závislostí se 

skládají z cest mezi částmi infrastruktur nebo jejich prvky. Tyto cesty reprezentují 

kaskádní efekt následků události nebo odvozené závislosti infrastruktury A na 

infrastruktuře B. Tyto cesty nemusejí existovat pouze v období působení mimořádné 

události, ale mohou se měnit např. v čase a jejich chování může být kumulativní. 

Porozumění prolínání takovýchto sítí (systémů prvků) a jejich chování v čase jejich 

narušení, je v moderním pojetí, reprezentováno komplexními systémy.  Plné porozumění 

těmto komplexním systémům je náročné stejně tak jako jeho popsání. [32]  

Takovéto řetězce můžeme popsat např. pomocí scénářů a rozdělit vazby na primární, 

sekundární a terciární. Model těchto vazeb dle  Rinaldiho a kol. [18] je znázorněn 

na obrázku 10. 

 

 

Obrázek 10: Znázornění příkladu primární, sekundární a terciárních vazeb vlivu [18] 
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Takovýto přístup je však pro popsání komplexního systému velmi složitý a vyžaduje 

vysokou míru znalosti u systému a vazeb mezi infrastrukturami. V neposlední řadě 

vyžaduje velké množství vstupních dat, která jsou nedostupná nebo velmi obtížně 

dosažitelná. A zejména v konečném důsledku vede k jistému zacyklení. [38] 

3.2 Přístupy posuzování vzájemných závislostí a jejich dopadů 

V této kapitole bude provedena analýza vybraných přístupů k posouzení vzájemných 

závislostí, resp. vlivů a závislostí prvků infrastruktury. V odborné literatuře, mj. [32], [33], 

[34], [35], [36], [48], [49], [50], [51] se můžeme setkat s mnoha přístupy používanými 

k modelování vzájemných závislostí u systémů infrastruktur, resp. kritických infrastruktur. 

Jedná se o metody založené na: Markovových procesech; Petriho sítích; metodě Monte 

Carlo; diferenciálních rovnicích; nástrojích založených na agregované nabídce a poptávce; 

dynamické simulaci; modelech založených na zprostředkovatelích (agent-based), 

fyzických vazbách, mobilitě populace; Leontiefově vstupně-výstupním modelu a dalších.  

Všechny tyto přístupy na různém principu simulují, modelují, popř. vyhodnocují nebo 

oceňují chování vzájemně více či méně propojených prvků infrastruktur a jejich reakci na 

různá selhání, či narušení jejich funkce. Cílem těchto přístupů je vytvořit systém hodnocení 

dopadů způsobených prostřednictvím vzájemné provázanosti mezi a napříč prvky 

kritické infrastruktury. 

3.2.1 Posouzení fyzické vazby prvků kritické infrastruktury 

Fyzická struktura nejdůležitějších prvků KI je síťová. Struktura každé sítě se skládá 

z jednotlivých prvků a spojnic mezi nimi. V každé síti nalezneme místa, kde se schází více 

spojnic do jednoho prvku. Tomuto prvku říkáme uzel. Mezi uzly lze nalézt ty jak 

nevýznamné, tak i takové, které mají význam zásadní. Jejich narušení může vést k omezení 

funkčnosti nebo může vést až k zhroucení systému jako celku. [37] 

Pro analýzu kritických prvků síťových infrastruktur lze dle literatury [10], [39], [52] použít 

metod operační analýzy jako je například metoda kritické cesty (CPM) a její variace 

(PERT, GERT apod.). Aplikaci těchto metod v případové studii silniční dopravní 
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infrastruktury obce byla prezentována např. Rostkem a kol. [53] na konferenci Požární 

ochrana 2013.  

Pomocí metod operační analýzy lze posoudit fyzickou závislost jednotlivých prvků (uzlů) 

sítě, resp. infrastruktury, a následně vyhodnotit, které prvky sítě jsou systémově 

nejdůležitější. Takovéto systémově důležité prvky mohou být následně vyhodnoceny jako 

kritické např. vzhledem k jejich míře vlivu (prostřednictvím fyzické vazby) na ostatní 

prvky sítě. 

3.2.2 Matice závislostí 

Matice závislostí je používána např. v rámci analýza souvztažností neboli kvantitativní 

analýza rizik s použitím souvztažnosti rizik (KARS), je vhodná pro posouzení aktivity či 

pasivity zdroje rizika (nebezpečí). Postup provedení analýzy uvádí například Pecinda 

v článku [52]. V oblasti vzájemné závislosti infrastruktur se nabízí možnost ji použít pro 

posouzení míry vlivu a závislosti daného sektoru, odvětví případně prvku infrastruktury. 

Řešiteli, v rámci projektu [54], byla pomocí této metody posouzena vzájemná závislost 

jednotlivých odvětví kritické infrastruktury České republiky uvedených v nařízení 

vlády [4]. V rámci tohoto vyhodnocení byla posouzena vzájemná závislost celkem 27 

odvětví. Výstupem této analýzy byla ucelená a opodstatněná představa, jak uvádí 

Rinaldi a kol. [18], o „žebříčku“ podporovaných a podporujících odvětvích národní 

kritické infrastruktury v České republice. Je nutné zdůraznit, že v rámci tohoto hodnocení 

byla závislost mezi odvětvími posuzována diskrétním hodnocením, tedy závislost mezi 

odvětví A na odvětví B existuje (hodnota 1) nebo neexistuje (hodnota 0). Dle předpokladu 

mezi odvětví mající největší vliv na ostatní odvětví bylo odvětví elektroenergetiky. 

Pederson a kol. v publikaci [32] uvádí jeden z možných výstupů obdobné varianty této 

analýzy. Výsledek analýzy publikované Pederson a kol. [32] je znázorněn na obrázku 11.  
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Obrázek 11: Marice jednoduchých závislosti [32] 

 

Hodnocení vzájemných závislostí pomocí matice závislostí, které mohou způsobit 

synergické účinky v důsledku vzájemné provázanosti jednotlivých sektorů, a prvků 

kritické infrastruktury nejen na národní úrovni, lze považovat za jakousi prvotní fázi 

hodnocení. Je vhodná zejména k posouzení, zda vazba (vlivu, závislosti, vzájemné 

závislosti) mezi danými prvky, odvětvími či sektory existuje či nikoli. Případně pomocí ní 

kvalitativně, ale také do značné míry subjektivně ocenit intenzitu (sílu) této vazby. Pomocí 

této metody lze hodnotit pouze vazby primární. 

3.2.3 Modelu agregované nabídky a poptávky 

Nástroj založený na agregované nabídce a poptávce patří do kategorie nástrojů hodnotící 

totální poptávku po službě infrastruktury v regionu a její schopnost tuto službu poskytnout. 

Mnohonásobné infrastruktury mohou být propojeny jejich poptávkou po komoditách nebo 
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služeb poskytovaných jinými infrastrukturami a schopností těchto infrastruktur uspokojit 

požadované poptávky. Schopnost infrastruktury střetnout se s okamžitou nebo budoucí 

poptávkou může poskytovat náznak její kondice nebo brzké varování před přicházejícími 

problémy (např. neschopnost infrastruktury střetnout se s poptávkou). Tento nástroj může 

zahrnovat schopnost provedení „What, if“ analýzy. Tudíž mohou být posouzeny 

následky a kaskádní efekty ztrát přidaných aktiv infrastruktury v kontextu agregované 

poptávky a nabídky. [35] 

Přístup založený na modelování agregované nabídky a poptávky, popisují detailně autoři 

v článku [50]. Jejich model je založen na klasickém přístupu teorie sítí (obrázek 12), tedy 

uzlů a hran v orientovaném grafu. Hrany mezi uzly reprezentují přenosové cesty, jako jsou 

elektrická vedení, vodovody a silnice. Uzly jsou reprezentanty elektráren, úpraven vody, 

železničních stanic apod. 

 

 

Obrázek 12: Prvky modelu síťového toku pro vzájemně závislé infrastruktury [50] 

 

Autoři [50] v modelu zohledňují několik faktorů, kterými popisují proces na uzlech: faktor 

času, přísunu komodit, odsunu komodit, spotřebu a produkci.  Obrázek 13 znázorňuje 

vztah procesu probíhajícího na jednom z uzlů. Pozn.: když je síť v pořádku snaží se uzel 

skladovat komodit co nejméně a to z důvodu, skladovacích nákladů.[50] 
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Obrázek 13: Schéma celkového procesu probíhajícího na každém uzlu [50] 

 

V článku [50] je popsána aplikace tohoto přístupu na příkladu simulace vztahu mezi 

několika energetickými systémy a vodovodním systémem. Vztah infrastruktur zapojených 

do tohoto příkladu je naznačen na obrázku 14. Časový vývoj toku komodit není konstantní, 

tudíž je možné ho simulovat prostřednictvím výkonu sítě. Tento přístup tak umožňuje 

simulovat stav od začátku poškození sítě až po její obnovu. [50] 

 

 

Obrázek 14: Síťový model zahrnutých infrastruktur v příkladu uvedeného v článku [50] 

 

Pomocí metody Monte Carlo jsou simulovány očekávané hodnoty a standardní odchylky 

od relativně uspokojené poptávky pro tři uzly, které komodity spotřebovávají 

(na obrázku 14 se jedná o uzel č. 4, 5 a 6). Výsledky relativně uspokojené poptávky pro 

Uzly: 1 – elektrická rozvodna, 2 – úpravna vody, 3 – vodojem, 4 – obydlená 

oblast, 5 – dům s pečovatelskou službou, 6 – obecní nemocnice 
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jednotlivé spotřebitele z tohoto příkladu jsou reprezentovány grafy znázorněnými na 

obrázcích 15 a 16. [50] 

  

 

Obrázek 15:  Relativně uspokojená poptávka po elektřině (vlevo očekávaná hodnota, 

vpravo standardní odchylka) [50] 

 

 

Obrázek 16: Relativně uspokojená poptávka po vodě (vlevo očekávaná hodnota, vpravo 

standardní odchylka)[50] 

 

Z grafů na obrázkách 15 a 16 je patrné, jakým způsobem může simulační program hodnotit 

dopady způsobené vazbami vlivu mezi prvky infrastruktury. Výsledky těchto dopadů, jsou 

pak vyjádřeny v kontextu časového průběhu nefunkčnosti prvku. 
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3.2.4 Dynamické funkční modelování 

Použití dynamické simulace (System dynamics based approach) k ověření činnosti 

infrastruktury, efektu selhání a přidružení následků jsou založeny na generování, distribuci 

a spotřebě komodit infrastrukturami a službami. Mohou být v kontextu dynamické 

simulace vyobrazeny jako toky a akumulace komodit nebo služeb. Vzájemné vazby mezi 

infrastrukturami je možné snadno zahrnout do systému dynamického modelování jako toky 

komodit mezi mnohonásobnými infrastrukturami. Navíc dynamická simulace může dále 

zkoumat efekt politiky, regulací a práva, které existují „nad“ provozem infrastruktury. [35] 

Přístup dynamického funkčního modelování zranitelnosti a schopnosti vzájemné 

spolupráce kritických infrastruktur založené na vazbách mezi zranitelným uzlem a uzlem 

hrozby jsou popsány např. v článku [51]. Tento dynamický model je založen na toku 

komodit mezi zranitelnými uzly a uzly hrozeb. 

Zranitelné uzly jsou definovány jako velká funkční část kritické infrastruktury, která 

zajišťuje uspokojení značné poptávky po službách na lokální nebo regionální úrovni 

(například část vodovodní sítě, železniční stanice, části dálnice, metra, atd.), a která 

nepotřebuje pro potřeby analýzy další členění [51]. Tyto zranitelné uzly jsou definovány 

následujícími charakteristikami [51]: název zranitelného uzlu, název související 

infrastruktury, typ dodávané služby, maximální kapacitou, standardní poptávkou.  

Uzel hrozeb je charakteristický obecný subjekt s potenciálem způsobit narušení nebo 

přerušení na uzlu považovaném za zranitelný pro obecnou kritickou infrastrukturu. Původ 

hrozby může být interní (např. porucha) nebo vnější (např. přírodní katastrofa). Uzly 

hrozeb jsou charakterizovány typem narušení nebo narušující událostí dopadající na 

zranitelný uzel. Model založený na uzlech hrozeb je založen na dvou předpokladech: 

1) rozsah dopadu hrozby je nezávislý na specifickém stavu zasaženého uzlu, 2) Když má 

více hrozeb společný dopad na zranitelný uzel, je celkový efekt hodnocen prostřednictvím 

principu superpozice (např.: součet dopadů, které může způsobit každá hrozba zvlášť). 

Tento předpoklad může být rozumný, protože dopad je hodnocen z funkčního hlediska 

(úrovně servisu) a ne z fyzického hlediska. [51] 

Průběh propagace hrozby je popsán mj. funkcí obnovy funkční integrity (například funkcí 

hladkou nebo krokovou) viz obrázek 17. 
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 Obrázek 17: Příklad modulace funkce obnovy funkční integrity [51] 

 

Obrázek 18 znázorňuje v čase závislou intenzitu probíhající hrozby. Z tohoto obrázku je 

patrný skokový nárůst intenzity v době výskytu hrozby a celková doba trvání jejího vlivu. 

 

 

Obrázek 18: Příklad funkce reprezentující dobu výskytu (působení) a intenzitou průběhu 

hrozby [51] 

 

V tomto článku [51] se nazývá uzel původce narušení funkce otcem „father node“. Uzel 

dítě „child node“ pak uzlem, na který narušení funkce dopadá. Možné výstupy této 

dynamické analýzy jsou znázorněny na obrázcích 19 a 20. 
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Obrázek 19: Vztah mezi poškozením uzlu 

původce „father node“ - Δ (j,t) a nefunkčností 

uzlu příjemce „child node“ l (k,t) [51]  

 

Obrázek 20: Vztah mezi poškozením dvou uzlů 

původců „father node“ - Δ (1,t) a - Δ (2,t) 

a nefunkčností uzlu příjemce „child node“ [51] 

V článku  [51] je představena i pilotní studie. Tato studie byla uskutečněna na metropolitní 

oblasti provincie Milán v Itálii. Jejím úkolem bylo demonstrovat aplikovatelnost autory 

představovaného modelu, testovat jeho schopnost reprezentovat všechny typy vzájemných 

závislostí a poskytnou přehled o možných výsledcích tohoto modelu.  

Do pilotní studie byly zahrnuty přepravní systémy (silniční, železniční, podzemní 

a letecké). Přičemž do silniční byly zahrnuty dálnice, hlavní (okružní) tahy a silnice první 

třídy. Model zahrnoval 169 zranitelných uzlů, 420 funkčních závislostí a 229 závislostí 

logických. V této fázi studie byly elektrické sítě a sítě dodávek plynu zahrnuty jako 

skupiny uzlů hrozeb zasahujících rozdílné přepravní systémy (silniční, železniční, letecké, 

atd.). V příloze 6 je znázorněn vztah mezi několika charakteristikami stavu zranitelného 

uzlu od funkční integrity po přechodné poškození prostřednictvím výpočtu nefunkčnosti, 

změn jeho poptávky, stavem aktuální poptávky a maximální úrovní servisu, kterou je uzel 

schopný poskytovat. Dále pak následky a aktuální úroveň dodávané služby. 

3.2.5 Některé další přístupy 

Model založený na zprostředkovatelích (Agent based approach) může být použit 

v širokém spektru vzájemných závislostí a infrastrukturních analýz. Fyzické komponenty 
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infrastruktur mohou být radiálně modelovány jako zprostředkovatelé, umožňující analýzu 

procesních charakteristik a fyzických stavů infrastruktury. Zprostředkovatelé také mohou 

modelovat politiku podílející se na činnosti infrastruktury, trhu a zákaznících. Pomocí 

tohoto modelu lze např. zkoumat následky ztrát služeb infrastruktury nad výrobním 

dodavatelským řetězcem. Tyto mikroekonomické analýzy nám mohou umožnit zkoumat, 

jak selhání infrastruktury zasáhne firmy, tak jejich relativní schopnost konkurence během 

takového selhání a dále např. schopnosti firem toto selhání přežít. [35] 

Leontiefův vstupně-výstupní model ekonomických toků může být také využit pro studii 

infrastruktur. Základní model poskytuje lineární, agregovanou, časově vzájemně závislou 

analýzu výroby, toků a spotřeby rozdílných komodit mezi sektory infrastruktury. Tento 

model byl také rozšířen o nelinearity a časové závislosti a aplikován na zkoumání šíření 

rizika mezi vzájemně závislými infrastrukturami. [35] 

Modelování kritické infrastruktury je spojeno zejména se simulačními technikami 

a podporujícími matematickými přístupy, které jsou kombinovány s výpočetními 

technikami pro podporu rozhodování, jde dle [11] o: spojitou simulaci (CS), diskrétní 

simulaci (DS), simulaci Monte Carlo (MC), rozhodovacími stromy (DT), geografickými 

informačními systémy (GIS), technikami řízení rizik (RISK), sledováním události nebo 

záznamů v reálném čase (RTR). Jejich kombinace a četnost jejich použití je graficky 

znázorněna v příloze 7. V příloze 7 je dále uvedeno využití modelovacích technik 

v různých odvětvích kritické infrastruktury. 

3.3 Hodnocení kritičnosti prvku infrastruktury s posouzením primárních 

vlivů  

Tento postup byl aplikován v rámci hodnocení kritičnosti prvku silniční dopravní 

infrastruktury obce, který byl navržen v rámci projektu [54]. 

Při hodnocení vlivu prvku silniční infrastruktury bylo nutné nejprve vhodným způsobem 

určit systémově důležitý prvek zvolené silniční dopravní infrastruktury (systémové 

důležitosti prvku v silniční dopravní infrastruktuře se věnují např. publikace [53], [54] 

[55], [56]). Následně byl posuzován primární vliv tohoto systémově důležitého prvku 

infrastruktury na chráněné zájmy (varianta 1) a jeho vlivu na ostatní infrastruktury 

(varianta 2.1). Následně byl posouzen vliv těchto ostatních infrastruktur na chráněné zájmy 
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(varianta 2.2). Celkový vliv systémově důležitého prvku silniční dopravní infrastruktury 

(Varianta 3) byla vyhodnocen jako celková míra vlivu tohoto prvku na chráněné zájmy 

(tedy jak vlivu přímého – varianta 1, tak zprostředkovaného – varianta 2). Statická aplikace 

tohoto hodnocení, bez využití sofistikovaných modelovacích nástrojů uvedených 

v kapitole 3.2, v případové studii silniční infrastruktury obce ve smyslu posouzení 

kritičnosti prvku silniční dopravní infrastruktury byla publikována v práci [55]. 

Vizualizace variant vlivu je znázorněna na obrázku 21. 

 

 

Obrázek 21: Varianty vlivu mezi infrastrukturami [38] 

 

Tento přístup nezohledňuje možný synergický efekt, který může být způsoben kaskádním 

selháním napříč prvky nebo infrastrukturami. Jeho výstupem je „prostý“ součet následků 

nefunkčnosti prvku „kritické“ infrastruktury.  Dalším omezením tohoto přístupu, které 
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však bylo provedeno z čistě praktických důvodů, je fakt, že vazby v tomto posuzování byly 

jednostranné. Tento přístup však lze využít jako základ pro rozšíření k posuzování dopadů 

distribuované nefunkčnosti napříč infrastrukturami. Takové rozšíření je však možné 

realizovat snadněji v teoretické rovině. Jeho praktická aplikace by nepochybně vyžadovala 

modelovací nástroj s využitím výpočetní techniky. 

3.4 Analýza synergického účinku 

Analýzy průběhů katastrof ukazují, že ve většině případů dochází k současnému působení 

mnoha přírodních a antropogenních jevů najednou s tzv. domino efekty a synergickými 

jevy. Domino efekt vyvolává lavinovitý sled projevů. Například povodeň způsobí půdní 

sesuv, následuje ekologická katastrofa, porušení produktovodu, výbuch plynu, požár 

s toxickým účinkem apod. Synergický jev znamená, že několik jevů vzniká náhle najednou 

vlivem jedné příčiny. Jako typický příklad lze uvést např. výbuch. Během okamžiku 

působí v prostředí tlaková vlna, střepinový účinek, vysoká teplota, seizmický otřes, 

rozptýlení nebezpečné látky apod. Z procesního pohledu je však potřeba synergii také 

chápat v souvislosti se schopností orgánů krizového řízení, řešících mimořádnou událost 

například v krizových štábech nebo zásahových týmech, realizovat eliminaci působících 

mimořádných událostí v reálném čase tak, aby se nekumulovaly. [57] 

Pojmy synergického a domino efektu také zmiňuje Říha v článku věnujícímu 

se zranitelnosti kritické infrastruktury [58]. V tomto článku je uvedeno, že paradigma 

zranitelnosti dosud postrádá vlastní teorii a vědeckou definici, která by umožnila přesnou 

kvantifikaci. To se týká zejména nepřímých škod, např. společenské újmy, obchodních 

ztrát v důsledku destrukce výrobních kapacit, zničení kulturního dědictví (duchovní 

dimenze) a systémů životního prostředí. Pro komplexní systémy tedy dosud neexistuje 

metrika, způsob měření, konceptuální standardy a systémové charakteristiky (např. pro 

citlivost). Fenomén zranitelnosti ale umožňuje multiplikativní, synergické, kaskádovité 

nebo domino efekty. [58] 

Na obrázku 22 dole je z teorie rizika naznačeno formou škály, jak člověk vnímá riziko. 

Velikost horních oranžových šipek naznačuje, že dopady při projevu rizik jsou různé. [57] 
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Obrázek 22: Vnímání rizika a jeho dopadů [57] 

 

Z obrázku 22 je patrné, že riziko pojednává o budoucích, deterministicky 

nepředvídatelných událostech majících negativní dopady vyvolávající konkrétní ztráty na 

životech nebo zdraví osob, na majetku a nepříznivých dopadech na životní prostředí. 

Riziko je spjato s místem a časem působení jeho příčin. Pokud se rizika projevují, je to 

vždy relativně postupně. [57] 

Projevené riziko působí ve zkoumaném systému svými dopady a tím může vyvolávat 

příčiny vzniku nových rizik nebo projevu rizik. Vznikají tím tzv. domino efekty. Pokud 

není možné dopady včas eliminovat například složkami integrovaného záchranného 

systému, lze pojímat nakumulované dopady jako synergii. Za prvořadé preventivní 

opatření lze pojímat tzv. řízení rizik. [57] 

Obecně je domino efekt chápán jako po sobě následující kaskádní selhání několika prvků, 

který prostřednictvím vazeb distribuuje negativní nebo i pozitivní účinky [37] tak, že 

vyvolává dopad na další prvek, který následně propaguje toto působení prostřednictvím 

dalších vazeb dále. Tento stav lze demonstrovat na příkladu kaskádního selhání přenosové 

soustavy elektrické energie, které bylo způsobeno prostřednictvím fyzické vazby, 

jak znázorňuje obrázek 23. 
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Obrázek 23: Ilustrace domino efektu [59] 

 

Synergický a domino efekt tedy můžeme spatřovat i u uměle (člověkem) vytvořených 

struktur jakými jsou infrastruktury, potažmo kritické infrastruktury. Rinaldi a kol. [18], 

z perspektivy komplexních adaptivních systémů uvádí, že infrastruktury jsou více než jen 

pouhé nahromadění jejich komponent (prvků) [18]. Typicky se jedná o rozsáhlé soubory 

komponent, které společně pracují a interagují jedna s druhou. Následkem toho hromadění 

se může objevit synergický efekt [18]. 

Synergie tedy určuje míru dopadů nefunkčnosti prvků infrastruktury, které vznikají 

(narůstají) v čase důsledkem domino efektu. Potenciál nárůstu dopadů je pak o to větší, 

čím jsou dané prvky infrastruktury kritičtější a čím existuje větší / intenzivnější vazebnost 

(vlivu, závislosti, vzájemné závislosti) na ostatní prvky v rámci i napříč infrastrukturami. 

Jak je patrné z předešlého textu, pojem synergie a domino efektu se do problematiky 

kritické infrastruktury dostal právě z oblasti prevence závažných havárií. Otázkou však 

zůstává, zda i v oblasti KI může vlivem synergického efektu dojít např. ke změně 

infrastruktury jako takové, jako je tomu např. u některých chemických látek. V případě, že 

ano, tak jaký a v jaké době a jak trvalé tyto změny jsou. Zda je můžeme pozorovat 

v krátkodobém či dlouhodobém časovém horizontu apod. Dlouhodobou změnou může být 

například přeložení silnice ze záplavového území mimo něj nebo její zodolnění na 

požadovanou úroveň n-leté vody. V  kontextu kritické infrastruktury lze pojmy synergický 

efekt a domino efekt užít následovně.  
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 Synergický efekt je možné očekávat v důsledku nefunkčnosti dvou a více prvků, je tedy 

jakýmsi následkem. Popisuje míru dopadu nefunkčnosti (následky) a to jak ekonomické, 

materiální tak například i počet postižených obyvatel. Je zřejmé, že nefunkčností dvou 

a více prvků může docházet k nárůstu následků, přičemž následky nemusí být prostým 

součtem následků způsobených nefunkčností každého prvku zvlášť. Domino efekt je pak 

možné považovat za příčinu zvyšování dopadu, která je dána vazbami mezi prvky kritické 

infrastruktury. Jinými slovy, v důsledku vazeb mezi prvky kritické infrastruktury lze 

očekávat výskyt domino efektu a díky tomu může dojít k synergickým dopadům. 

3.5 Analýza stávajících kritérií hodnocení vzájemných závislostí 

Kritéria pro hodnocení vzájemné závislosti prvků kritické infrastruktury lze nalézt např. 

v odborné literatuře, která se zabývá modelováním a simulací vzájemné závislosti 

kritických infrastruktur a byla výše popsána.  

Významná a často se vyskytující kritéria pro posuzování vzájemných závislostí v těchto 

metodách jsou: časové faktory; geografické měřítko; kaskádní efekt; sociálně 

psychologické vlivy; vliv provozních procedur; obchodní politiky; procedury zálohy 

a obnovy; vládní regulace; práva; regionální politiky; zájmy vlastníků; nabídka 

služeb / funkcí; poptávka po službách/funkcích; toku komodit, jejich přísun, odsun, 

skladování a spotřeba; kritický čas, kritická úroveň kvality poskytované služby. 

Tato kritéria lze rozdělit, jak uvádí Fekete [33] a autoři článku [38], do dvou významných 

sledovaných kategorií na kritéria oceňující časové účinky (intenzitu vlivu) 

a kritéria účinků (dopadů). 

3.5.1 Kritérium časových účinků 

Velká pozornost při posuzování vzájemných závislostí a jejich synergických dopadů je 

věnována právě časovým kritériím. Časová kritéria mají rozhodující význam zejména 

z důvodu změny (zvýšení nebo snížení) následků v čase. Dle [33], jsou tato kritéria 

reprezentována: délkou trvání výpadku, rychlostí nástupu výpadku, střední dobou do 

opravy/obnovy (MTTR), střední dobou do obnovení funkce. V článku [36], jak znázorňuje 

obrázek 24, je věnována pozornost například době propagace. Jiní autoři [51] uvádějí 

například dobu, po kterou hrozba působí, dobu pro zahájení zásahu, atp. 
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Obrázek 24: Typická křivka odezvy výkonu infrastruktury následkem mimořádné události  

[36] 

 

Základní časové rozdělení může být děleno také podle jejich dlouhodobého charakteru na 

tvrdé a měkké vazby [18]. Tvrdé vazby, na rozdíl od měkkých, jsou výrazně ovlivněny 

závislostí na čase. Pro ilustraci tvrdé vazby: výpadek služby dodávek elektrické energie 

okamžitě (mžikově) ovlivní službu osvětlení (ihned se zhasne). Měkkou vazbu lze 

demonstrovat na následujícím příkladu: Uhelné elektrárny mají tříměsíční lokální zásoby 

uhlí. Poruchy v železničních dodávkách uhlí tak může systém výroby elektřiny z uhelných 

zdrojů jen stěží ovlivnit. Shrnutím tvrdé a měkké vazby odpovídají relativnímu stupni 

závislosti mezi službami. [18] 

V rámci řešení projektu [54] byla na základě přístupů k posuzování vzájemných závislosti 

a dalších odborných zdrojů provedena dekompozice časových účinků nefunkčnosti prvku 

infrastruktury. Byly vymezeny významné časové okamžiky (pocítění vlivu, pocítění 

dopadu, pocítění nefunkčnosti, pocítění obnovy), které jsou znázorněny na obrázku 25. 
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Obrázek 25: Dekompozice problematiky časových účinků výpadku prvku infrastruktury 

[54] 

 

Na základě účinků jednotlivých časových okamžiků výpadku prvku infrastruktury 

(viz obrázek 25) byla identifikována jednotlivá časová kritéria, která popisují časový 

průběh vazby vlivu nefunkčnosti prvku infrastruktury. 

Doba pocítění vlivu Tvlivu je definována jako časový interval mezi časem/okamžikem 

pocítění vlivu výpadku prvku infrastruktury s přímým vlivem na entitu (t1) a časem 

poruchy prvku infrastruktury (t0) vyjádřen vztahem 1. [54] Entitou je pak myšlen prvek, 

infrastruktura, chráněný zájem atp. 

             (1) 

V extrémních případech může být čas pocítění vlivu (t1) totožný s časem pocítění dopadu 

(t2) anebo také s časem nefunkčnosti prvku infrastruktury (t31…t33 – dále jen t3) 

znázorněných na obrázku 25. Jedná se o nejhorší možnou variantu, kdy dojde prakticky ke 

skokovému dopadu na společnost. Příklad: Výpadek elektrické energie okamžitě ovlivní 

společnost (chráněné zájmy) v územní jednotce (dojde k okamžitému přerušení dodávek 

elektrické energie). [54] 

Doba pocítění dopadu (t2) neboli doba propagace poruchy/výpadku prvku infrastruktury na 

entitu Tdopadu., je vymezena jako časový úsek mezi časem pocítění dopadu výpadku prvku 
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infrastruktury vůči konkrétní entitě (t2) a časem pocítění vlivu výpadku prvku 

infrastruktury konkrétní entitou (t1) daný vztahem 2. Tato doba je závislá na odolnosti, 

respektive zranitelnosti entity – např. záloha elektrické energie atd. Může nastat situace, 

kdy čas dopadu na entitu je totožný s časem nefunkčnosti prvku infrastruktury (t3). [54] 

              (2) 

Doba nefunkčnosti prvku infrastruktury Tnefunkčnosti (vztah 3) je charakterizována jako 

časový interval mezi časem nefunkčnosti prvku infrastruktury (t3) a časem pocítění vlivu 

výpadku prvku infrastruktury na entitu (t2). [54] 

                   (3) 

Tato doba je závislá na druhu posuzované infrastruktury, a také na požadované kvalitě 

poskytované služby/dodávky/funkce konkrétní entitě. Např. vodojem je schopen po svém 

výpadku či nefunkčnosti poskytovat ještě pitnou vodu (prostřednictvím zbytkové vody 

v systému). Problémem je, jak dlouho bude poskytovat vodu v požadované kvalitě 

(např. tlaku), jelikož je vodojem plněn většinou tlakem vytvořených čerpadly (vazba 

závislosti na např. elektrické energii). [54] 

Doba obnovy prvku infrastruktury T obnovy je charakterizována jako časový interval mezi 

časem pocítění funkce obnovy prvku infrastruktury (t41…t43 – dále jen t4 - entita pocítí 

funkci prvku infrastruktury) a časem/okamžikem nefunkčnosti prvku infrastruktury (t3), jak 

uvádí obrázek 25 a vztah 4. [54] 

        
 

       (4) 

Tato doba je závislá na nahraditelnosti funkce prvku infrastruktury v rámci systému 

systémů entit a v kontextu nahraditelnosti služeb. V neposlední řadě je také doba obnovy 

závislá na době nutné k výstavbě nového či opravě stávajícího prvku infrastruktury. [54] 

Vztah 5 vyjadřuje kritérium vlivu času jako funkce doby vlivu, dopadu, nefunkčnosti 

a doby obnovy.  

                                           (5) 
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3.5.2 Kritérium dopadů 

Funkčnost infrastruktury, jak uvádí Fekete [33] může znamenat kvalitu poskytované 

služby (například dodávek vody) závislé v čase nebo je, jak uvádí Trucco a kol. [51], dána 

např. maximálním a aktuálně poskytovaným, množství služby; nefunkčností; poškozením; 

funkční integritou apod.  

Pro popis úrovně neposkytované služby nebo kvality je obtížné nalézt vhodná obecná 

kritéria. Jednou z možností popisu toků služeb mezi entitami prostřednictvím vazeb je 

uvedeno v kapitole 3.2.3, věnující se modelu agregované nabídky a poptávky nebo 

dynamickému funkčnímu modelování. Je však nutné rozlišovat mezi kritérii popisujícími 

dopad napříč infrastrukturami (převažuje zejména ekonomický charakter dopadů) a dopad 

mající vliv na společnost, resp. státem chráněné zájmy [17] (životy, zdraví, majetek 

a životní prostředí). 

Společenské dopady je možné popsat výše zmíněnými kritérii také. Nicméně je také možné 

míru společenských dopadů hodnotit pomocí průřezových kritérií, která jsou vymezena pro 

národní úroveň kritické infrastruktury v České republice příslušným nařízením vlády [4]. 

Jednalo by se tedy modelování počtu mrtvých, hospitalizovaných, počet postižených 

a v neposlední řadě také sledování ztráty hrubého domácího produktu v čase při 

nefunkčnosti nebo narušení funkce prvku kritické infrastruktury. Jako limitní hodnoty, 

vymezující dopad nefunkčnosti prvku KI na národní úrovni by se tak použily limitní 

hodnoty z příslušného nařízení vlády [4]. 

V případě potřeby vyhodnotit dopady nefunkčnosti prvku kritické infrastruktury na úrovni 

nižší než národní je možné, jak uvádí Novotný a kol. [60], limitní hodnoty národních 

kritérií transformovat na úrovně nižší například krajskou. Transformační vzorce, 

které autoři v příspěvku použili, je možné implementovat univerzálně pro libovolně 

zvolenou úrovně kritické infrastruktury (např. regionální). 
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3.6 Dílčí závěr 

Vazby, tedy vlivy, závislosti a vzájemné závislosti mohou být, jak vyplývá z analýzy 

v kapitole 3.1.1, v závislosti na autorovi různého druhu. Vlivy způsobené vznikem nebo 

úpravou regulací (právního řádu), které provádí veřejná správa lze jen těžko predikovat, 

hodnotit a implementovat. Jako druhy vhodné k posouzení se tedy nabízí vazby fyzické, 

geografické, kybernetické a společenské. Tyto vazby existují jak mezi prvky, 

infrastrukturami, systémy, tak mi mezi systémy systémů. Vyskytují se buď uvnitř jich 

samotných, nebo i napříč mezi nimi a s dopady na různých úrovních (obec, kraj, Česká 

republika, členské státy EU).  

Při selhání jednoho prvku v jedné infrastruktuře může dojít prostřednictvím vazeb 

k následkům na společnosti. Tato selhání se také mohou propagovat na další prvky nebo 

prvky jiných infrastruktur, které opět mají vazby na společnost. Může tedy docházet 

k domino efektu, tedy postupné propagaci nefunkčnosti v a napříč infrastrukturami. V jeho 

důsledku pak dochází k nárůstu celkových dopadů (škod) jak na infrastrukturách 

(ekonomické, materiální), tak i na společnosti (životy, zdraví, majetek, životní prostředí). 

Takovéto dopady nefunkčnosti zejména prvků kritické infrastruktury mohou mít 

synergické účinky. 

V zahraniční odborné literatuře je pak možné nalézt mnoho přístupů k hodnocení, simulaci 

a modelování vzájemných závislostí právě v oblasti kritické infrastruktury. Výstupy těchto 

modelů mohou poskytnout představu, jakým způsobem se budou projevovat dopady 

v „modelu systému infrastruktur“ způsobené nefunkčností jednoho nebo více prvků. Nutno 

však zdůraznit, že se jedná o model a tedy o abstrakci reality se značnými zjednodušeními 

a tedy i značnou chybou, která je zvyšována právě n-násobnými vazbami. Dále je nutné 

poznamenat, že modely počítají zejména s vlivy nebo závislostmi, ale obtížně pak již 

s vzájemnými závislostmi. Je zřejmé, že k rozsáhlému hodnocení vazeb mezi prvky 

infrastruktur a jejich dopady (ať už mezi infrastrukturami samotnými nebo na společnost) 

nelze provádět bez výpočetní techniky. Nabízí se však otázka zda tyto modely dosáhnou 

chování reálného systému, nebo se mu alespoň uspokojivě přiblíží. Při jejich současné 

interpretaci je však spíše na místě, brát je se značnou rezervou. 

Možné synergické účinky prvků KI způsobené jejich vzájemnou závislostí je pak možné 

modelovat v závislosti na časových a dopadových proměnných. Časové proměnné 
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vymezují okamžik vzniku mimořádné události, okamžik pocítění vlivu, dopadu, 

nefunkčnosti a obnovy u každého v modelu zahrnutého prvku KI. Časová kritéria tak 

interpretují časové hledisko šíření nefunkčnosti prostřednictvím vzájemných vazeb. 

Celkové způsobné dopady je následně možné vyjádřit úrovní poskytované služby, její 

kvalitou nebo pomocí průřezových kritérií. Limitní hodnoty průřezových kritérií lze 

následně transformovat na limitní hodnoty příslušné úrovně kritické infrastruktury (ORP, 

krajské, národní a evropské).  
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4 NÁVRH SYSTÉMU HODNOCENÍ SYNERGICKÉHO ÚČINKU 

V rámci této kapitoly je navržen teoretický koncept hodnocení synergického účinku 

využitelný pro posuzování kritičnosti prvku kritické infrastruktury na národní úrovni. Jsou 

vymezeny indikátory synergického účinku, které popisují dopady způsobené šířící se 

nefunkčností mezi prvky a napříč odvětvími infrastruktur. Na základě posouzení celkového 

synergického dopadu je navržen způsob implementace této problematiky do procesu 

posuzování kritičnosti prvku kritické infrastruktury. Závěrem je na zjednodušeném 

příkladu nastíněna aplikace, resp. její předpokládaný výstup. 

Z důvodu rozsahu a náročnosti řešené problematiky nejsou v rámci návrhu hodnocení 

synergického účinku prvků národní kritické infrastruktury řešeny oboustranné vazby. 

4.1 Teoretický koncept hodnocení synergického účinku 

Návrh hodnocení synergického účinku prvků kritické infrastruktury vychází z rešerše 

odborné literatury, teoretického vymezení a analýzy řešené dané problematiky, 

ale také z řešení hodnocení vlivu nefunkčnosti prvku silniční infrastruktury na společnost 

a další prvky jiných infrastruktur, který byl navržen v rámci projektu [54]. 

Pro určování synergického účinku prvků kritické infrastruktury na národní úrovni je nutné 

identifikovat všechny prvky této úrovně a následně jejich vazby na prvky ostatních 

infrastruktur a společnost (ať už se jedná o vazby fyzické, geoprostorové, kybernetické, 

společenské). Existenci vazeb lze posoudit pomocí matice závislosti, obdobně jako je 

uvedeno v kapitole 3.2.2. U každé takové vazby je následně nutné identifikovat, 

zda prostřednictvím vazby existuje jednostranný vliv nebo závislost (viz Deskripce 

problematiky vzájemných závislostí v kapitole 1.4.1). Následně je nutné posoudit, 

zda se jedná o vazbu pozitivní (zmenšující dopad) nebo vazbu negativní (zvyšující dopad). 

Takto identifikované vazby je nutné popsat funkcemi dvou indikátorů 

a) indikátorem časového účinku (průběh dopadů), 

b) indikátorem dopadů (pozitivní nebo negativní působení [37]). 

Časový indikátor definuje průběh funkce dopadů v závislosti na době vlivu, dopadu, 

nefunkčnosti a době obnovy. Tato funkce může mít různý průběh, jako například náhlý, 
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pozvolný, exponenciální nebo skokový charakter (obrázek 17). Časové indikátory jsou 

rozhodující pro posouzení propagace dopadů skrze vazby mezi prvky a napříč odvětvími 

infrastruktur a v neposlední řadě společností. Indikátor dopadů tedy vyjadřuje míru dopadu 

konkrétního prvku KI na daný sledovaný dopadový ukazatel v daném časovém okamžiku. 

Ukazatele dopadu mohou být vyjádřeny například úrovní poskytované služby „Q“, 

ekonomickou ztrátou „E“ nebo počtem postižených osob „P“ či počtu dalších ovlivněných 

prvků atp. Dopad nefunkčnosti každého prvku ve zkoumaném modelu je v čase proměnný 

a lze ho vyjádřit vztahem 6. 

                        (6) 

kde Di = okamžitý dopad způsobený nefunkčností i-tého prvku infrastruktury; Qi = úroveň 

kvality poskytované služby i-tého prvku v čase;  Ei = okamžitá výše ekonomické ztráty 

způsobená nefunkčností i-tého prvku; Pi = okamžitá výše počtu postižených způsobená 

nefunkčností i-tého prvku; t = čas. 

Jak znázorňuje obrázek 26 v důsledku šíření nefunkčnosti prostřednictvím vazeb mezi 

prvky a infrastrukturami dochází v čase ke změnám v dopadech na chráněné zájmy. 

Může však docházet i k dopadům v rámci přímo zasažené infrastruktury nebo 

ostatních infrastrukturách.  
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Obrázek 26: Obecný scénář rozvoje nefunkčnosti napříč infrastrukturami (domino efektu) 

a následnými synergickými dopady na chráněné zájmy státu 

 

V komplexním modelu, který obsahuje všechny prvky a popis vazeb mezi nimi, je možné 

pomocí těchto indikátorů simulovat selhání libovolného prvku nebo prvků v důsledku 

působení jedné nebo více mimořádných událostí. Dopady takových selhání pak bude 

možné sledovat v čase a na libovolně zvoleném prvku dostupného v modelu. Následně je 

možné kvantifikovat celkové dopady selhání vzniklé iniciační událostí a vyhodnotit jejich 

možný synergický účinek. Aby bylo možné hodnotit synergický účinek, je nutné ho popsat 

pomocí vhodného matematického aparátu.  

Celkový dopad se synergickým účinkem je nutné vyhodnotit jako funkci dopadů 

jednotlivých dílčích prvků v daném čase (vztah 7). 
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            (7) 

kde DS = celkový synergický dopad; Di = dopad způsobený i-tým prvkem infrastruktury; 

t = čas. 

Lze očekávat, že takovýto celkový dopad bude vyšší než v případě nefunkčnosti jednoho 

a více prvků infrastruktury. Pro posouzení kritičnosti prvků kritické infrastruktury by tedy 

bylo vhodné do tohoto procesu zahrnout i možné dopady způsobené vazbami mezi prvky 

v a napříč jednotlivými sektory (odvětvími) infrastruktur. Následně je možné porovnat 

celkový dopad s limitními hodnotami průřezových kritérií. 

4.2 Zjednodušený příklad aplikace navrhovaného hodnocení 

V následujícím příkladu není z důvodu zjednodušení synergický účinek znázorněn, avšak 

je možné si ho představit obdobně jako na obrázku 5 v kapitole 1.4.2. 

Zjednodušený příklad posouzení společenského dopadu pro kvalitu (úroveň) poskytované 

služby způsobeného vazbami mezi prvky a napříč odvětvími infrastruktur je demonstrován 

na infrastruktuře elektroenergetiky, vodohospodářství a nouzového zásobování vodou 

(NZV). Na obrázku 27 je znázorněn scénář narušení funkce prvku elektroenergetiky. Tento 

prvek má přímý vliv na chráněné zájmy společnosti, ale také na vodárenskou soustavu 

a tedy i na zásobování společnosti pitnou vodou. Služby poskytované vodárenskou 

soustavou jsou v tomto příkladu plynule nahrazovány službou nouzového zásobování 

vodou, která bude postupně snižovat celkový společenský dopad. 
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Obrázek 27: Zjednodušený scénář výpadku prvku elektroenergetiky 

 

Časový průběh úrovně poskytované služby jednotlivých infrastruktur a intenzit dopadu 

jejich nefunkčnosti na společnost je naznačen na obrázku 28. Popis jednotlivých časových 

okamžiků odpovídá obrázku 25 z kapitoly 3.5.1 a tedy i jednotlivým časovým intervalů 

vlivu, nefunkčnosti, dopadu a obnovy. 
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Obrázek 28: Příklad průběhu úrovně poskytované služby a intenzitou (úrovní) dopadu 

 

Časový okamžik t5 označuje okamžik, kdy NZV dosáhne jeho maximální kapacity 

(maximální množství poskytované pitné vody, pozn. toto množství nemusí korespondovat 

s běžnou spotřebou společnosti). Okamžik t6 vymezuje okamžik začátku rušení opatření 

nouzového zásobování vodou. Vyznačené časové okamžiky u vodohospodářství na 

obrázku 28 odpovídají v případě předpokladu, že požadovaná kvalita dodávek služeb 
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odpovídá 100 % poskytované služby.  Dále pak za předpokladu, že služba Nouzového 

zásobování vodou se aktivuje ve stejný okamžik jako je okamžik pocítění vlivu výpadku 

dodávek elektrické energie v infrastruktuře vodohospodářství. 

Křivka znázorňující intenzitu dopadu na společnost je také značně zjednodušena. 

Zjednodušení plyne zejména ve vyobrazené linearitě a ostrých bodech zlomu. Nicméně 

na křivkách intenzity dopadu lze pozorovat pozitivní a negativní synergický efekt 

(resp. efekt vzájemného spolupůsobení) dané infrastruktury na společnost. Zatím co 

elektroenergetika a vodohospodářství mají při ztrátě jejich funkce (poskytování služby) 

na společnost vliv negativní (rostoucí dopady), služba Nouzového zásobování vodou má na 

společnost vliv pozitivní (snižuje dopady způsobené nefunkčností infrastruktury 

vodohospodářství). 

Výsledný dopad způsobený nefunkčností prvku elektroenergetiky a zvýšený nefunkčností 

prvků vodohospodářství bez služby Nouzového zásobování vodou, je pak znázorněn na 

obrázku 29 vlevo. Výsledný dopad s pozitivním synergickým efektem služby NZV je 

znázorněn na témže obrázku vpravo. 
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Obrázek 29: Příklad celkového dopadu způsobeného vzájemnou závislostí 

 

Okamžik doby obnovy funkce (t4) vodohospodářství je oproti okamžiku obnovy funkce 

elektroenergetiky na obrázku 29 nepatrně opožděn zcela záměrně. Jak již bylo řečeno výše, 

obrázek 29 neznázorňuje z důvodu zjednodušení synergický efekt, ale prostý součet vlivů 

dopadů jednotlivých infrastruktur. Synergický efekt si lze však představit obdobně jako na 

obrázku 5 v kapitole 1.4.2. 

Celkový dopad na společnost je na obrázku 29 znázorněn nejvyšší hodnotou dosažené na 

vertikální ose. Tato hodnota bude následně komparována s limitní hodnotou průřezových 

kritérií a na základě výsledku komparace (při překročení limitní hodnoty průřezového 

kritéria) bude navržen prvek, který primárně způsobil prostřednictvím vazeb takovýto 

dopad, na zařazení do systému kritické infrastruktury. Prvek elektroenergetiky by tedy 

v případě znázorněném na obrázku 29 vlevo, byl navržen na označení za prvek kritické 

infrastruktury. 
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4.3 Dílčí závěr 

V rámci této kapitoly byl proveden návrh hodnocení dopadu synergického účinku prvků 

kritické infrastruktury. Je zřejmé, že vyhodnocení dopadů způsobených vazbami mezi 

a napříč prvky infrastruktur není snadným úkolem. Je třeba pevně stanovit rámec modelu. 

Tedy vymezit jaké prvky a infrastruktury budou do modelu spadat a popsat všechny vazby 

(a to jak s negativním tak i pozitivním působením) mezi nimi prostřednictvím časových 

a dopadových indikátorů. Následně bude možné pomocí simulace nefunkčnosti jednoho 

nebo i více prvků v modelu spustit „domino efekt“ a sledovat jeho šíření v čase mezi prvky 

a napříč odvětvími infrastruktur. Na základě těchto scénářů pak je možné posoudit, zda 

konkrétní prvek infrastruktury (jehož funkce byla omezena nebo zcela potlačena iniciační 

událostí) může způsobit takové celkové následky způsobené prostřednictvím vazeb, které 

by přesáhly limitní hodnoty dopadů stanovených průřezovými kritérii pro danou úroveň 

kritické infrastruktury.  

Takovéto posouzení však vyžaduje softwarový nástroj. Kvalita výstupu takovéhoto 

nástroje pak bude záviset na množství a kvalitě vstupních dat, na základě kterých bude 

simulován daný scénář a posuzovány jeho synergické dopady. 
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ZÁVĚR 

Možné synergické účinky vznikající v důsledku nefunkčnosti prvků infrastruktur, mohou 

v konečném důsledku způsobit zásadní společenský, ale i ekonomický dopad. Tyto dopady 

jsou způsobeny mj. čím dál tím větší provázaností infrastruktur a z ní vyplývající vzájemné 

závislosti jejich prvků. Skrze vazby mezi prvky infrastruktur a jejich vzájemné závislosti 

může docházet k šíření nefunkčnosti a možnému kaskádnímu (domino) efektu. Celkový 

dopad synergického účinku způsobený šířící se nefunkčností prostřednictvím vazeb napříč 

prvky infrastruktur je možné modelovat pomocí mnoha simulačních nástrojů založených 

na různých principech. 

Požadavek na zahrnutí hodnocení vzájemných vazeb v oblasti kritické infrastruktury 

v národních podmínkách vyplývá z deskripce a analýzy legislativních i nelegislativních 

dokumentů Evropské unie a České republiky. Přesto v České republice není v současné 

době žádným způsobem posuzování vzájemné závislost hlouběji implementováno. Nabízí 

se tedy otázka, zda a jakým způsobem (např. formou metodiky pro komplexní posuzování 

dopadů nefunkčnosti prvků KI), tuto problematiku posuzování vzájemných závislostí 

a jejích možných synergických účinků zařadit do posuzování kritičnosti prvků KI. Jinými 

slovy implementovat hodnocení dopadů synergentních účinků prvků KI a tím zohlednit 

vzájemné závislosti, resp. jimi způsobené celkové dopady. Takto vyhodnocené celkové 

dopady pak budou přesněji odpovídat reálným následkům. Na základě komparace 

celkových dopadů synergických účinků s limitními hodnotami dopadů pro určení prvků 

kritické infrastruktury (průřezovými kritérii) je následně možné odpovědně rozhodnout 

o označení nebo neoznačení prvku infrastruktury za prvek KI. Přístup založený na 

celkových dopadech, které se více přibližují reálným následkům, by pak mohl vést 

i k zařazení takových prvků, které v současné době nemusí být jako KI označeny, avšak 

jejich výpadek může zásadní pro dané úrovně (regionální, národní, evropské). 

V závěru diplomové práce byly na základě teoretického vymezení a analýzy řešené 

problematiky stanoveny indikátory synergického účinku a byl navržen způsob jejich 

implementace do procesu určování kritičnosti prvků infrastruktur. Hodnocení vzájemných 

závislostí a jejich dopadů však představuje relativně složitou problematiku, pro jejíž 

efektivní realizaci je potřeba velkého množství dat a vhodný modelovací nástroj. Následně 
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je třeba vypořádat se s naplnitelností některých, zejména impaktových, kritérií, 

problematikou n-té vazby způsobující zacyklení, ale také např. s orientací vazby 

(jednostranné a oboustranné vazby). Problematika hodnocení vzájemných závislostí prvků 

v a napříč odvětvími infrastruktur a jejich dopadů na společnost je tak významnou výzvou 

pro oblast bezpečnostního výzkumu. Na základě mnoha zahraničních odborných publikací 

se však nejedná o oblast nereálnou. 
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Příloha číslo 1: Sektory kritické infrastruktury podle přílohy č. 2 Zelené knihy [1] 

 

 

Sektor Produkt nebo služba 

I. Energetika 
1 Produkce ropy a plynu, rafinerie, zpracování a 

skladování včetně produktovou 

2 Výroba elektřiny 

3 Přenosová soustava elektřiny, plynu a ropy 

4 Distribuční soustava elektřiny, plynu a ropy 

II. Informační a komunikační 

technologie, ICT 

5 Ochrana počítačových sítí a systémů 

6 Automatizační a řídicí systémy (SCADA apod.) 

7 Internet 

8 Poskytování pevných telekomunikací 

9 Poskytování mobilních komunikací 

10 Radiová komunikace a navigace 

11 Satelitní komunikace 

12 Televizní a rozhlasové vysílání 

III. Voda 
13 Poskytování pitné vody 

14 Kontrola kvality vody 

15 Odvození a kontrola vodních zásob 

IV. Potraviny 
16 Zásobování potravinami, dozor na potravinovou 

bezpečnost a zajištění její ochrany 

V. Zdravotnictví 
17 Zdravotní a nemocniční péče 

18 Léky, séra, očkovací látky a léčiva 

19 Biologické laboratoře a biologický činitelé 

VI. Finance 
20 Platební servis/platební struktura (soukromé) 

21 Finanční úkoly veřejné správy (vlády) 

VII. Veřejná bezpečnost a 

pořádek 

22 Zajišťování veřejného pořádku, bezpečí a 

bezpečnosti 

23 Zajištění spravedlnosti a vězeňství 

VIII. Veřejná správa 
24 Vládní funkce 

25 Ozbrojené síly 

26 Veřejná správa 

27 Nouzové služby 

28 Poštovní a doručovací služby 

IX. Doprava 
29 Silniční doprava 

30 Železniční doprava 

31 Letecká doprava 

32 Vnitrozemská vodní doprava 

33 Námořní doprava 

X. Chemický a jaderný průmysl 
34 Výroba a skladování / zpracování chemických a 

jaderných látek 

35 Potrubí pro přenos nebezpečných (chemických) 

látek 

XI. Vesmír a výzkum 
36 Vesmír 

37 Výzkum 



Příloha číslo 2: Sektory kritické infrastruktury podle přílohy č. 1 Směrnice rady [2] 

 

 

Odvětví Pododvětví  

I. Energetika 1 Elektřina Infrastruktura a zařízení pro výrobu a 

přenos elektřiny, pokud jde o dodávky 

elektřiny 

2 Ropa Těžba ropy, rafinace, zpracování, 

skladování a distribuce potrubím 

3 Zemní plyn Těžba zemního plynu, rafinace, zpracování, 

skladování a distribuce potrubím 

Terminály LNG 

II. Doprava 4 Silniční doprava 

5 Železniční doprava 

6 Letecká doprava 

7 Vnitrostátní lodní doprava 

8 Zámořská a pobřežní vodní doprava a přístavy 



Příloha číslo 3: Sektory národní kritické infrastruktury v české republice podle přílohy 

k nařízení vlády 432/2010 Sb. [4] 

 

 

Odvětví Pododvětví* 

I. Energetika 
1 Elektřina 

 2 Zemní plyn 

 3 Ropa a ropné produkty 

II. Vodní hospodářství 
4  

III. Potravinářství a zemědělství 
5 Rostlinná výroba 

 6 Živočišná výroba 

 7 Potravinářská výroba 

IV. Zdravotnictví 
8 – 

V. Doprava 
9 Silniční doprava 

 10 Železniční doprava 

 11 Letecká doprava 

 12 Vnitrozemská vodní doprava 

VI. Komunikační a informační 

systémy 

13 Technologické prvky pevné sítě elektronických 

komunikací 

 14 Technologické prvky mobilní sítě elektronických 

komunikací 

 15 Technologické prvky sítí pro rozhlasové a televizní 

vysílání 

 16 Technologické prvky pro satelitní komunikaci 

 17 Technologické prvky pro poštovní služby 

 18 Technologické prvky informačních systémů 

VII. Finanční trh a měna 
19  

VIII. Nouzové služby 
20 Integrovaný záchranný systém 

 21 Radiační monitorování 

 22 Předpovědní, varovná a hlásná služba 

IX. Veřejná správa 
23 Veřejné finance 

 24 Sociální ochrana a zaměstnanost 

 25 Ostatní státní správa 

 26 Zpravodajské služby 

* Některá pododvětví jsou v rámci příslušného nařízení vlády [4] dále dělena do dílčích 

pododvětví. 



Příloha číslo 4: Globální rizika pro rok 2014 dle Světového ekonomického fóra [47] 

 

 



Příloha číslo 5: Mapa propojení rizik dle Světového ekonomického fóra [47] 

 

 



Příloha číslo 6: Možné výstupy funkčního dynamického modelování 

 

 

 

Vztah mezi několika charakteristikami stavů zranitelného uzlu od funkční integrity po 

úroveň poškození [51]. 



Příloha číslo 7: Grafy porovnání a využitelnosti jednotlivých metod a přístupů 

k modelování vzájemných závislostí 

 

 

 

 

Četnost využití kombinace matematických a simulačních metod v odborné literatuře dle 

[48] 

 

 

Využití modelovacích technik v různých odvětvích kritické infrastruktury dle [48] 


