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Abstrakt 

 

MALÉŘOVÁ, L., Analýza rizik územních celků, Disertační práce. Ostrava: Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra 

ochrany obyvatelstva. 2014. 127 s. Vedoucí disertační práce doc. Ing. Vilém Adamec, 

Ph.D. 

Disertační práce se zabývá vyjádřením rizik vyplývajících z ohrožení obyvatelstva žijících 

na území. Podává přehled o současných přístupech v problematice rizik v území v České 

republice a zahraničí. Zachycuje metody používané v České republice a zahraničí. Na 

základě výčtu používaných metod navrhuje metodu aplikovatelnou na podmínky České 

republiky s možností využití softwarové podoby. Navržená metoda je použita na územní 

celek – obec Bolatice. V závěru práce jsou shrnuty poznatky z oblasti analýzy rizik území 

a diskutovány další možné směry vývoje této problematiky.  

Klíčová slova: analýza rizik, územní celek, metoda 
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Abstract 

 

MALÉŘOVÁ, L., Risk analysis of territory, Dissertation thesis. Ostrava: VŠB-Technical 

university of Ostrava, Faculty of safety engineering, Faculty of people protection, 2014. 

127 p. Supervisor of thesis doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. 

Dissertation deals with the expression of the risks posed by the threat of the population 

living in the territory. It provides an overview of current approaches to the issue of risk in 

the Czech Republic and abroad. It captures the methods used abroad and in Czech 

Republic. Based enumeration methods used proposing method applicable to conditions in 

the Czech Republic with the use of software form. The proposed method is applied to a 

territorial unit - the village Bolatice. The conclusion summarizes the findings of the risk 

analysis and it discussed possible further developments of this issue. 

Key words: risk analysis, territory, method 
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Předmluva  

 

Předkládaná disertační práce se zabývá analýzou územních celků. Na základě stále 

zvyšujícímu se počtu mimořádných událostí; přírodních, antropogenních, kombinovaných;  

a jejich dopadů na životy a zdraví obyvatelstva, majetku, infrastruktury a životního 

prostředí je potřeba tyto dopady snižovat.  Analýza pomáhá zhodnotit rizika v daném 

území a na základě výsledků z analýzy je možnost provést preventivní opatření, která jsou 

spjata s určitým druhem mimořádné události v daném území. Na základě výsledků pak 

navede jaká opatření provést či jak promítnout výsledky do havarijního a krizového plánu. 

 

 

 

 

 

 

Touto cestou bych ráda poděkovala rodičům a lidem, kteří přispěli konkrétní pomocí, 

radou nebo morální podporou.  
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Seznam vzorců 

 

(1) R = f(P,N) Riziko jako funkce pravděpodobnosti a 

následku. 

(2) R = f(P,N,Z)   Riziko jako funkce pravděpodobnosti, 

následku a zranitelnosti. 

(3) IR = Pf * Pdlf   Individuální riziko je pravděpodobnost, 

že ničím nechráněná osoba, vyskytující se 

v daném místě, utrpí zranění v důsledku 

působícího nebezpečí. 

(4) IR < 10
-6

 Míra přijatelného individuálního rizika 

musí být menší než 10
-6 

(5) IR<ß .10
-4

 Omezená hodnota individuálního rizika s 

ohledem na činnost, kterou jedinec dělá 

nebo jak se chová. 

(6) 

 

Vyjádření společenského rizika. 

(7) R = f (O, Z, P) Riziko se vypočítá jako funkce ohrožení, 

zranitelnosti a připravenosti 

(8) O = (F + D)/2  Ohrožení je vypočteno jako součet 

frekvence výskytu MU a dopadu 

(9) Z = (ZO + ZÚ)/2 Zranitelnost je součet zranitelnosti 

obyvatelstva a území 

(10) ZÚ = (Ʃ BVO/ Ʃ OÚ) * 100 [%] Procento zranitelnosti území se vypočítá 

jako suma bezpečnostně významných 

objektů v území a suma všech objektů 

celkem v území 

(11) P = (V +IZS +OB)/3  Připravenost je vyjádřená indexem 

varování, dostupností složek IZS a 

obnovy 

(12) IZS = (HZS + ZZS + PČR)/3 Index složek IZS je součet dostupností 

složek HZS, ZZS a PČR 
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Seznam zkratek 

BVO Bezpečnostně významné objekty 

EU Evropská unie 

ČR Česká republika 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IR Individuální riziko 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JSVV Jednotný systém varování a vyrozumění 

MIS Místní informační systémy 

MU Mimořádná událost  

MV Ministerstvo vnitra 

PČR Policie České republiky 

SK Slovenská republika 

SR Společenské riziko 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 
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1 Úvod 

Základním cílem České republiky je zajistit ochranu základních zájmů státu, zejména 

životů a zdraví lidí, majetku, životního prostředí a kritické infrastruktury. S tím souvisí i 

strategický rozvoj území a udržitelný rozvoj území.  

Území České republiky je administrativně členěno na kraje a obce. Tyto celky plní 

obdobné funkce jako stát, liší se pouze svou rozlohou. Jednou z povinností těchto celků je 

zajišťování jejich bezpečnosti. Bezpečností rozumíme stav, kdy jsou na přijatelnou míru 

omezeny hrozby pro objekt jeho zájmy a tento objekt je k omezení stávajících i 

potenciálních hrozeb efektivně vybaven při něm spolupracovat.  Objekty v tomto případě 

jsou míněny území kraje či území obce, případně jejich části. Obec je základní 

samosprávní územní celek vymezený katastrálním území. V České republice je na 6 250 

obcí. Každá z těchto obcí má povinnost zajistit bezpečnost území, jehož součástí jsou 

osoby, infrastruktura a životní prostředí.  

Součástí procesu bezpečnostního managementu územních celků je identifikace zdrojů rizik 

spjatých s územím či rizika, která posuzované území ohrožují. Na posuzovaný územní 

celek je možné pohlížet rovněž jako na systém. Území (systém) se skládá z prvků 

navzájem propojených energetickými, informačními, finančními a dalšími vazbami. 

Poškození těchto fenoménů by mohlo vést k narušení nebo nefunkčnosti systému jako 

celku. S rostoucí potřebou snižovat rizika a jejich dopad na území vyvstává i potřeba 

analýzy a hodnocení rizik. Analýza rizik je nosným podkladem v systému ochrany 

obyvatelstva a jádrem managementu rizik. Analýza je pouze nástrojem ke zjištění, zda 

dané území je zranitelné. Pomáhá zhodnotit rizika v daném území a na základě výsledků 

z analýzy je možnost provést preventivní opatření, která jsou spjata s určitým druhem 

mimořádné události v daném území. Na základě výsledků pak navede jaká opatření provést 

či jak promítnout výsledky do havarijního a krizového plánu. 

V současné době se používá celá škála metod a softwarových nástrojů pro analýzu a 

hodnocení rizik. Metody a modely jsou jednodušší či složitější, dle toho se odvíjí 

spolehlivost a správnost výsledků. Je podstatné, co uživatel vyžaduje od dané metody a 

softwarového nástroje, tedy co je cílem jeho zjištění.  
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V případě aplikace metod na území je zjištění pomocí systematického způsobu rozsahu 

škod, které se mohou očekávat při vzniku různých mimořádných událostí v území, kde 

důležitým krokem je zhodnocení množství a důvěryhodnosti dat. Samotná aplikace metody 

vede k výpočtům a následnou interpretací výsledků v rozsahu vybrané metody či nástroje, 

a to např. v matematickém či grafickém vyjádření.  
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2 Princip a cíle disertační práce 

Všeobecně platí, že orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události [172]. 

Součástí toho je bezpečnostní situace
1
 zkoumaného územního systému, která je definovaná 

jako souhrn objektivně existujících podmínek, které mohou buď přispívat, nebo bránit 

vzniku mimořádných událostí a zároveň tak určovat jejich možné rozměry a následky 

s přihlédnutím na existenci tzv. bezpečnostně významných objektů
2
, jejichž provoz má vliv 

na zvyšování (Risk objekty) či snižování rizika (Safety objekty).  

Mezi sledované parametry patří opatření ochrany obyvatelstva
3
, infrastruktury a životního 

prostředí s přihlédnutím k možnému výskytu mimořádných událostí (krizových situací) v 

definovaném území. Odolnost parametrů se odvíjí od úrovně rizika v území. Riziko je 

možno definovat aspektem ohrožením, zranitelností a připraveností na mimořádnou 

událost. 

Na základě zmiňovaných faktů souvisejících s bezpečností území je ambicí vytvořit 

v obecné rovině jednoduchou, finančně a časově nenáročnou metodu, kterou bude možno 

implementovanou do softwarové podpory. To však na úkor přesnosti. Raději se tedy bude 

volit méně přesný výsledek z analýzy, a jeho následnou realizaci, než sto procentní přesný 

výsledek bez odezvy. S tímto faktem souvisí role experta, který dané problematice rozumí 

a na základě zkušeností je schopen analýzu rizik zpracovat a vyhodnotit. V územním celku 

se nacházejí osoby, říkejme jim poučení laici, kteří nejsou experti v dané problematice, ale 

na základě své funkce či postavení (např. členové stálé pracovní skupiny) by se v dané 

problematice měli orientovat. Základní princip disertační práce se odvíjí od znalostí 

experta po přiblížení oblasti analýzy rizik poučenému laikovi.  

S tím i souvisí důvod pro zvolení vlastností této metody. Jedná se provázanost analýzy 

rizik s finanční stránkou a lidským faktorem. Mluvíme-li o financích, máme na mysli to, že 

ne každý územní celek (obec) disponuje finančními prostředky, z kterých si může dovolit 

drahou analýzu rizik území. Hovoří-li o lidském faktoru, je na mysli, že obecní úřady 

                                                 
1
 je výslednicí procesů a vztahů ve sféře nevojenské a vojenské bezpečnosti, jako souhrn vztahů politického,  

kulturně-sociálního, ekonomického, vojenského a ekologického prostředí jako celku. 
2
 budovy, komplexy budov, venkovní prostory 

3
 pro bezpečnostní situaci je klíčový počet obyvatel na území 
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mnohdy postrádají vhodného člověka, který by se zajímal o analýzu rizik. Zde tedy 

nastupují poučení laici, kteří tuto roli zastanou.  

K dalším podnětným důvodem navržení metody je ten fakt, že v České republice nejsou 

přesné specifika pro výběr metody pro stanovení rizika územního celku. Výjimka je ve 

vybraných územních celcích, ve kterých se využívá mapování rizik. Určité zvláštnosti jsou 

pak u specifických událostí, jako jsou povodně, chemická či radiační havárie.  

Na základě zmíněných aspektů byly stanoveny následující cíle disertační práce: 

 pomocí získaných poznatků navrhnout metodu analýzy rizik aplikovatelnou na území 

České republiky (kapitola 6) a 

  aplikace navržené metody pro stanovení rizika územního celku, na již zpracovanou 

Případovou studii – obec Bolatice (kapitola 7). 

Se stanovením principu disertační práce je spjata i volba metody vědecké práce. Pro práci 

byla zvolena metoda indukce, která zajišťuje přechod od jednotlivých soudů k obecným. S 

tím souvisí role experta a pro práci zvolená role tzv. poučeného laika, ke kterému směřuje i 

navržená metody pro stanovení rizik území. Navržená metoda vychází z provedené rešerše 

dostupných metod v ČR a zahraničí, na základě aplikace metody vědecké práce -  

komparace. V závěru práce se nabízí potvrzení hypotézy ve formě aplikace metody na 

území – obec Bolatice.  
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3 Terminologie 

V textu disertační práce byly použité pojmy, které jsou shrnuty níže. 

ANALÝZA RIZIKA  

(risk analysis) 

proces porozumění charakteru rizika a určení míry rizika [13] 

AKCEPTOVANÉ RIZIKO 

(acceptable risk) 

riziko, které jsem ochotni akceptovat (přijmout) [110]  

DŮSLEDEK  
(consequence) 

kvantitativní nebo kvalitativní vyjádření škody, událost, kterou 

může být poškození zdraví, životního prostředí, materiální a 

finanční škoda [110] 

IDENTIFIKACE 
(identification) 

přiřazování charakteristických vlastností objektu (území) 

[110] 

HODNOCENÍ RIZIKA  

(risk assessment)  

celkový proces identifikace nebezpečí, analýzy rizik a 

vyhodnocení rizik [53]  

KRIZOVÝ MANAGEMENT 

(crisis management) 

souhrn řídících činností orgánů KŘ zaměřených na analýzu a 

vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, 

realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s 

přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou 

kritické infrastruktury [179] 

NEBEZPEČÍ (hazard) 
situace, okolnost, jev nebo lidská činnost, které mohou vést 

k úmrtí nebo zranění osob, věcným škodám, narušením chodu 

společnosti nebo ekonomiky nebo poškození životního 

prostředí [3] 

ODOLNOST (resilience) schopnost společnosti/území čelit vzniklé katastrofě a s 

následnou schopností obnovy [119][71][133] 

OHROŽENÍ (threat) vyjadřuje způsob projevu nebezpečí v čase a prostoru [110]  

OBNOVA (recovery) 
zajišťuje návrat a odhaduje čas potřebný k nahrazení 

poškozeného území mimořádnou událostí do stabilního stavu. 

[7] 

PŘIPRAVENOST 

(preparedness) 

představuje schopnost územního bezpečnostního systému 

udržovat akceschopnost lidských, materiálních a dalších 

zdrojů a území k jejich likvidaci a dále vytvářet podmínky pro 

obnovu území postiženého následky mimořádné události [5] 

RIZIKO (risk) kombinace pravděpodobnosti a důsledku jevu [53] 

ÚZEMNÍ CELEK  

(teritory) 

prvek územní identifikace, uměle vymezený zpravidla svou 

hranicí, zejména územní celky správní, urbanistické a 

technické struktury území [144]  

ZBYTKOVÉ RIZIKO 

(residual risk) 
riziko, které zůstane po vykonání opatření [110] 

ZRANITELNOST 

(vulnerability) 

míra disipace systému se škodami, ke kterým dojde při 

vystavení škodlivému jevu [110] 
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4 Úvod do problematiky 

Mimořádné události přírodního a antropogenního původu mohou mít kromě ohrožení 

životů a zdraví obyvatel a jejich majetku a životního prostředí, dopad také na ekonomiku 

země, zásobování surovinami, pitnou vodou či poškození kritické infrastruktury. Šíření 

infekčních nemocí s pandemickým potenciálem zvyšuje zranitelnost populace a klade větší 

nároky na ochranu veřejného zdraví [182] a zajištění poskytování zdravotní péče. 

Důležitým krokem předcházení mimořádných událostí je jejich identifikace a následné 

stanovení opatření, které je provedeno na základě analýzy a hodnocení rizik s použitím 

vhodných metod.  

Kapitola pojednává o současném stavu problematiky analýzy rizik v České republice a 

přístupu v zahraniční.  

4.1 Současný stav problematiky v České republice 

Bezpečnostní strategie České republiky (dále jen ČR) představuje přístupy, nástroje a 

opatření k zajištění bezpečnosti, obrany a ochrany občanů [94] a státu, kde samotný pojem 

bezpečnost je založen na principu zajištění bezpečnosti jednotlivce, ochrany jeho života, 

zdraví a majetku [94]. S tím i souvisí další strategické dokumenty ČR jako je Strategický 

rámec udržitelného rozvoje ČR [146] a Státní politika životního prostředí ČŘ [147]. 

Základní územní samosprávní jednotkou pro zajištění bezpečnosti ČR je obec
4
, jejíž úkoly 

v oblasti bezpečnosti jsou dané zákonem [149]. Každý územní celek je identifikován 

souborem specifických charakteristik krajiny, které jsou příčinou jejího funkčního, 

vizuálního a pocitového projevu a činí ji tak nezaměnitelnou.  

Pozornost věnovaná vytváření a rozvíjení podmínek pro trvale udržitelný rozvoj; základní 

myšlenkou udržitelnosti je dosažení harmonického stavu životního prostředí, sociálního 

prostředí a ekonomického rozvoje s důrazem na prioritní význam rozvoje lidské osobnosti 

v podmínkách demokracie [150]; přináší tendence k silnějšímu a jednoznačnějšímu 

uplatnění ekologických a krajinářských hledisek v územním plánování, resp. v pořizování 

územně-plánovacích podkladů a dokumentace [20] [150][171].   

                                                 
4
 územní celek, který je vymezený hranicí území obce s jeho působností území v ČR, a společenství občanů s 

jejich postavením v obci a s tím i spjata bezpečnost 
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Bezpečnost územních celků může být ohrožena mimořádnými událostmi, které mohou 

nastat v území. Identifikace mimořádných událostí může být provedena na základě 

retrospektivity ze statistik (přehledy Hasičského záchranného sboru, kroniky) zkoumaného 

území či případných expertů v dané problematice. Statický rozbor mimořádných událostí 

pro sledované období 2008 – 2012 v ČR zachycuje Graf 1. Pro zjištění množství 

přírodních a technických pohrom lze použít databázi EM-DAT (International Disaster 

Database) [26]. Mimořádné události v ČR zachycené touto databází jsou uvedeny v Příloze 

A pro období 1900 – 2013. 

 

Graf 1 Přehled mimořádných událostí v ČR  [52] 

Možné přehledy výčtu druhu a charakteristik mimořádných událostí je uvedeno 

v následujících publikací v [34][43][62][68][71][78][79][125] s přihlédnutím na území, pro 

které byly výčty vypracovány. Pro účely práce byl navržen seznam mimořádných událostí, 

který je uveden v Příloze B. Příloha C nabízí přehled katastrof dle [141]. 

V případě vysoké úrovně rizika se snažíme tuto úroveň snížit. Míra snížení rizika 

(optimalizace) je předmětem krizového managementu [136][170], při kterém se současně 

využívají vědecké, odborné a technické poznatky a zohledňují se ekonomické, sociální a 

další podmínky. Všeobecně management je dnes plno právní moderní disciplína, která se 

stále vyvíjí a rozvíjí. [135]  
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Řízení rizik odhaduje možné dopady budoucích mimořádných situací a doporučuje 

opatření. Krizové řízení řeší konkrétní situace spojené s dopady na obyvatelstvo druhem 

mimořádné události, Obr. 1. [93] 

 

Obr. 1 Riziko a krizová událost [93] 

V rámci oblasti rizika je třeba upozornit na kauzální stav (kauzalita), který vychází ze 

stanoviska, že každá událost (jev) ve světě vzniká jako následek nějaké jiné události, která 

je příčinou pozorovaného jevu. Hlavním cílem je objevovat vztahy a souvislosti mezi 

příčinami a následky a vysvětlovat následky pomocí příčin. V teorii rizika to je vztah[137] 

mezi nebezpečím – ohrožením – poškozením – škodou, Obr. 2 [137]. 

 

Obr. 2 Vzájemné vazby kauzální závislosti rizika upraveno dle [137] 

Kauzální závislost je možno přiblížit dle Obr. 3, kde je brána jako posloupnost stavů 

v čase. Poznaním zákonitosti jednotlivých fází krize (I až IV) je možné aplikovat 

jednotlivé metody pro minimalizaci ztrát. Základným problémem je definovat okrajové 

podmínky, které vedou k výrazné odchylce reprezentovaný bodem A. V bodě A nastává 
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změna parametrů (tg α > 0), které vytváří nestabilitu a vznik krizové situace. V bodě BZ 

dochází, na základě opatření, k opačnému procesu, až do bodu B, kde dojde k ustálení s 

novými parametry. Pátá fáze krize je počátkem nové situace v sledovaném systému. 

Kritéria v bodech A, B je možné kvantifikovat. Rozdíl ztrát mezi hodnotami S1 a S2 se 

docílí vhodnými bariérami (organizačné, technické, sociální opatření podle systému). [110] 

 

Obr. 3 Všeobecný popis kauzální závislosti a fází krize [110] 

Proces managementu rizik je možno vizualizovat v kruhové formě, pomocí modelu PDCA 

(P – Planning , D – Doing, C – Checking, A – Acting),  

Obr. 4. Tento model se permanentně přepracovává, doplňuje a upřesňuje. [63][113] 

 

Obr. 4 Fungování krizového řízení upraveno dle [63] [113] 
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V procesu managementu rizik (oblast plánování) definováno hodnocením a analýzou. 

Analýza je součástí hodnocení rizik, Obr. 5. 

 

 

Obr. 5 Management rizik hodnocení a analýza rizik, upraveno dle [2][45] 

Rozdílem mezi hodnocení a analýzou rizik je možno chápat dle německého modelu, 

zachyceno na Obr. 6 s podrobnějších popisem v Příloze D. Jiným přístupem postavení 

hodnocení a analýzy rizik v managementu rizik je dle [10][64]. 

 

Obr. 6 Základní model konceptu rizika [10] 

Analýza rizik pomáhá rizika vnímat, rozvíjet a chápat. Poskytuje vstup do posuzování rizik 

a rozhodnutí o tom zda je třeba rizika minimalizovat, vhodnost výběru a posouzení ošetření 

a strategii, která nám pomůže dojít až k samotnému nejvhodnější minimalizaci rizik 

[13][45][75]. 
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Analýza rizik může být provedena s různým účelem, mírou podrobnosti informací, údajů 

mimořádných událostí. Pro stanovení pravděpodobnosti a dopadu mimořádné události na 

území existují tři základní způsoby, jakým mohou být vyjádřeny, a to kvalitativně, 

kvantitativně nebo semi-kvantitativně [13], což záleží na okolnostech.  

Riziko je v kompexním pojetí chápáno jako relace mezi očekávanou ztrátnou (poškozením 

zdraví, ztrátou života, ztrátou majetku atd.) a neurčitostí uvažované ztráty (zpravidla 

vyjádřenou pravděpodobností nebo frekvencí výskytu neočekávané události). V různých 

publikacích je riziko slovně pospáno a matematiky vyjádřeno různě dle [17] 

[18][29][41][42][48][50][51][61][63][69][93][107][120][127]. Možným důvodem je 

historický vývoj vybraných pojmů a nepřesným překladem z anaglického jazyka.  

Matematické vyjádření rizika lze popsat jako vzorec (1) a vzorce (2) 

R = f(P,N) či             (1) 

R = f(P,N,Z)            (2) 

Kde R je riziko, P je pravděpodobnost vzniku mimořádné události (možno také použít F 

jako frekvenci mimořádné události), N následky. Druhý vzorec k pravděpodobnosti a 

následkům hodnotí i zranitelnost označovanou v tomto případě Z. 

V praxi se hledá hranice, na kterou je únosné riziko snížit, tak, aby vynaložené náklady 

byly ještě rozumné. Tato míra snížení rizika (určitá optimalizace) je většinou předmětem 

vrcholového řízení a politického rozhodování, při kterém se využívají současné vědecké a 

technické poznatky a zohledňují se ekonomické, sociální a další podmínky. Při hledání 

přijatelnosti měl by být brán zřetel na vztah mezi vnímaným (pociťovaná expozice vůči 

riziku) a cílovým rizikem vyjadřující míru rizika, kterou jsou jedinci skupiny nebo 

instituce ochotni přijmnout,  Obr. 7. [45][93] 

 

 Obr. 7 Vztah mezi vnímaným a cílovým rizikem [93]  

Interpretace výsledků lez provést pouze v rozsahu, který je určen předpoklady metody.  

Výsledkem analýzy rizik je vyjádření velikosti (míry) rizika a jejich priorizace umožňující 
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se dále zaměřit na rizika, která vykazují velmi vysoké či vysoké riziko. Výsledky je možno 

interpretovat např.  Obr. 8. K vizualizaci úrovně rizik je možnost využít podpory softwaru 

do mapových podkladů [69][70] s využitím Geoinformačních systémů či grafů pro zjištění 

souvztažnost rizik [117]. 

5x5

Pravděpodobnost zanedbatelné malé střední významné katastrofické

vysoce pravděpodobná

pravděpodobná

málo pravděpodobná

nepravděpodobná

velmi nepravděpodobná

Následky

 

Obr. 8 Způsoby vyjádření výsledků rizik [13][53] 

4.1.1 Právní a metodický rámec  

V českých předpisech se oblast analýzy rizik striktně neřeší. Výjimkou je oblast 

mimořádných událostí vznikající původem účinků nebezpečných látek, kde je řešen postup 

hodnocení rizik stávajícím zákonem [172] a s tím související právní předpisy [96][160] 

[161][162][164][152]. Nabízí se tedy možnost využití postupu pro zpracování analýzy 

rizik území dle jmenovaného zákona, protože samotná oblast nebezpečných látek je 

součástí území.  

Existují zákony a vyhlášky, které se přímo, nepřímo nebo vzájemně propojují oblast 

analýzy rizik území mezi jednotlivými právními dokumenty, které se také označují 

„krizovou legislativou“ a která je důležitá pro stanovení určitých omezení. Některé ze 

stávajících právních dokumentů jsou zachyceny níže v textu.  

Ústava České republiky [148] definuje Českou republiku jako právní stát založený na úctě 

k právům a svobodám člověka a občana s provázáním s Listinou základních práv a svobod 

[74] popisující základní práva a svobody občanů a vazbou na [149] definující zajištění 

celistvosti a ochrany demokratických základů České republiky. Součástí zmiňovaných je 

zajištění bezpečnosti území státu a svobody, ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot 

žijících na jejich území, tedy účel, pro který se analýza rizik zpracovává.   

Ústava České republiky [148] rovněž ustanovuje členění na obce, které jsou základními 

územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými 
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celky
5
, pro jejichž plochu se analýza rizik zpracovává. Blíže tyto celky specifikují 

následující zákony.  

Zákon [173] popisuje obec jako základní územní samosprávným společenstvím občanů. 

V případě analýzy rizik pro územně větší plochu (kraj, ČR), pojednává zákon 

[174][184][175]. Z pohledu pojetí většího území, tedy České republiky zachycuje zákon 

[152]. 

V případě narušení bezpečnosti území státu, ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot 

dle [149] mimořádnými událostmi
6
 či krizovými situacemi

7
 je nutné poskytnout 

postiženým lidem včasnou a hlavně účinnou pomoc, která je zabezpečována zejména 

integrovaným záchranným systémem a jeho složkami, jenž jejich vymezení a působnost 

popisuje zákon [172] . Také definuje pojem mimořádná událost, tedy možné nebezpečí, 

které je důvodem zpracování analýza rizik. 

Krizový zákon [179]  neřeší přímo oblast analýzy rizik, ale zabývá se vzniklými krizovými 

situacemi (přímo krizovým stavem) a jejich řízení, definováním záchranných systémů a 

jejich působnosti.  

Zákon [180] přímo nepojednává o analýze rizik, ale je součástí fáze na přípravu krizových 

stavů. Stanovuje přípravu hospodářských opatření pro krizové stavy a stanovuje pravomoc 

vlády a správních úřadů, práva a povinnosti právnických a fyzických osob pro přípravu a 

přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy. 

V rámci specifických druhů mimořádných událostí jako je požár řeší zákon [175], který 

klade za cíl vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví občanů a majetku před 

požáry a pro poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných 

událostech, či povodeň řešící zákon [179], který mimo jiné ustanovuje zpracování plánů 

povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik (jejich zpracování, obsah) a s tím spojené 

předpisy [80][81][82][83][84][85][87][88][89][90][95][152][156][157][152][158][159]. 

Obsah stavebního zákona [171] pro analýzu rizik je možno využít oblasti, které zahrnují 

úpravu věcí územního plánování (cíle a úkoly, soustavu orgánů, nástroje), vyhodnocování 

                                                 
5
 Ústavní zákon 1/1993 Sb., Ústava České republiky, Hlava 7, Územní samospráva, ve znění pozdějších 

ústavních předpisů 
6
 škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují 

život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací 
7
 nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav 
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vlivů na udržitelný rozvoj území, postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, 

evidenci územně plánovací činnosti (územní a regulační plán) a kvalifikační požadavky 

pro územně plánovací činnost. Na stavební zákon [171] navazuje vyhláška [165], která 

podrobněji upravuje náležitosti obsahu územně analytických podkladů uvedených v příloze 

(část A, B) vyhlášky, které lze možno využít jako vstupních parametrů pro identifikaci 

územního celku.  

Zásady o poskytnutí státní finanční pomoci při obnově území postiženého živelnou nebo 

jinou pohromou a postup předcházení poskytnutí státní pomoci stanoví zákon [171]. 

Česká republika bývá často řešitelem či spoluřešitelem projektů v oblasti rizik, ať 

přírodních, antropogenních a kombinovaných, jedná se např. o projekty  SIPROCI [42], 

iNTegrisk [54] , FOCUS [45], které jsou popsány níže.  

Za zmínku stojí i normy, podporující standard ISO 31000, jako  [23][24][56]. O normy je 

možno se opřít, však některé postřehy v daných normách, možná i díky překladům 

z anglického jazyka, nejsou pro potřeby oblasti hodnocení použitelné. Možno podotknou, 

že některé státy se těmito normami řídí.  

4.2 Současný stav problematiky analýzy rizik v zahraničí 

V mnoha evropských zemích je identifikování rizik a jejich hodnocení v obecném pohledu 

chápáno jako důležitá součást systému havarijní připravenosti a managementu rizik. 

Posuzování rizik hraje důležitou roli v oblasti ochrany obyvatelstva, související 

s informovaností obyvatelstva o rizicích, a prevence před identifikovanými riziky. Otázka 

rozvoje postupů hodnocení rizik je spjata s otázkou vnitřní bezpečnosti dané země a potřeb 

usilovat o rozvoj záchranných služeb v rámci ochrany obyvatelstva. Světová databáze EM-

data [26] zachycuje rozložení živelních pohrom ve světě v letech 1900 – 2011, Graf 2. 

Detailnější rozbor v jednotlivých zemích je zachyceno v Příloze E. 
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Graf 2 Rozložení živelních pohrom ve světě, upraveno dle [26] 

Bezpečnostní strategie Slovenské republiky (dále jen SK) [15] poskytuje zásadní 

východiska realizace bezpečnostní politiky SK s cílem zaručit požadovanou úroveň 

bezpečnosti občana a státu. S tím i souvisí posouzení nebezpečí pro případ vzniku 

mimořádné události s ohledem na zdroje ohrožení. Definice analýzy území je uvedena 

v zákoně [187][188]. Výrazným poznatkem v oblasti analýzy rizik v SK je pokyn 

Generálního ředitelství [114], který poskytuje strukturu, dle které by měla být analýza rizik 

tvořena. Tvoří část charakterizující území (geografická, demografická a hospodářská) 

jehož součástí je i kategorizace hodnoceného území [99][189][189]. V neposlední řadě 

určuje oblast možného rizika vzniklé mimořádné události - živelní pohromy, havárie, 

katastrofy, terorismus [187].  S tím i souvisí další předpisy [92][169][183][191]. Statistika 

mimořádných událostí v SK je graficky znázorněna v Příloze F. 

Některé země (Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko) poukazují na 

užitečnost hodnocení rizik v dimenzování záchranných sil a prostředků a optimalizaci 

alokace zdrojů v oblasti záchranných složek. Jiné země (Švédsko, Spojené království) 

zdůrazňují význam hodnocení rizik ve spolupráci různých aktérů či společností v oblasti 

řízení rizik. Země (Řecko) je pro hodnocení rizik na úrovni mezinárodních uznávaných 

postupů.[121] 
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Rozdíly mezi zeměmi při využívání hodnocení rizik se odrážejí od administrativního 

systému jednotlivých zemí a v rozdílu sil ústřední koordinace sil a prostředků v každé 

zemi. Do jaké míry je používáno hodnocení rizik jako nástroj plánování připravenosti, 

závisí na prioritě otázky vnitřní bezpečnosti dané země. Identifikování rizik v území a 

hodnocení rizik je ve většině zemí jen hrubý základ pro místní odhad rizik a plánování 

připravenosti, které jsou dány právními předpisy nebo orgány státní správy. Takovým 

základem může být počet obyvatel v území podle, kterých jsou stanoveny nároky na 

úroveň připravenosti. Metody posuzování rizik na místní úrovni jsou nejčastěji založeny na 

odhadu rizik v určité oblasti (území) nebo na strukturálním odhadu rizika.[121] 

V oblasti průmyslu jsou jiná specifika, kde hodnocení rizik je prováděno dle legislativní 

povinnosti, kde požadavky stanovené pro posuzování rizik plynou ze Směrnice Rady EU 

2012/82/EC SEVESO III [12] . Výběr metody pro hodnocení rizik v této oblasti závisí na 

expertovy či poradci, v tomto ohledu dávají úřady na volbě metody volnou ruku. Orgány 

krizového řízení výsledky z analýzy rizik využijí pro své potřeby v případě řízení 

mimořádných událostí nebo při informování široké veřejnosti. 

Specifické využité analýzy a hodnocení rizik v jednotlivých zemích je uvedeno v Příloze 

G. 

Metody pro posuzování rizik mají různé účely, mezi které lze zařadit dle [121]: 

 identifikace rizik, 

 klasifikace rizik, 

 analýza následků, 

 rozvoj havarijní připravenosti, 

 základ pro havarijní plánování, 

 rizikové scénáře hodnocení, 

 dimenzování zásahových jednotek. 

 

Evropská unie se k problému bezpečnosti území postavila v rámci projektu - „SIPROCI“ 

(Interregional Response to Natural and Man-made Catastrophes) [55][76] [132], který 

zaujal postoj k jednotnému postupu metodiky pro území, která by mohla být používána 

zeměmi Evropské unie. Výsledkem projektu je metoda HVA (Hazard Vulnerability 

Analysis) [132]. Metoda nabízí postup směřující k hmatatelným výsledkům a k vizualizaci 
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výsledných rizik do map řešeného území. Pro použitelnost musí být modifikována a 

následně vyzkoušena jednotlivými zeměmi EU, aby se mohla stát jednotnou používanou 

metodikou, více o metodě (uvedeno v 5.3.3 Metoda HVA). Důvodem je různorodost a 

rozmanitost každé země Evropské unie (dále jen EU).  

K dalším aktivitám řešící vyhodnocování rizik používaných v oblasti civilní ochrany patří 

projekt „EU DGXI/Oblast civilní ochrany“ (EU DGXI/Civil Protection Unit)  [40]. Pilotní 

projekt zahrnoval shromažďování a analýzu údajů o používání postupů posouzení rizik 

v oblasti civilní ochrany a záchranářských služeb v různých zemích EU a Norsku. Projekt 

nabídl hrubé závěry o celkové situaci používaných postupů posuzování rizik v evropských 

zemích a Norsku, které daly představu o poloze rozvoje využívaných postupů v civilní 

ochraně. Na základě získaných poznatků byly vyhodnoceny návrhy další spolupráce 

týkající se: 

 podrobné analýzy současného stavu využití metod hodnocení rizik zúčastněných 

států, 

 vypracování společných postupů k využívání hodnocení rizik v oblasti civilní 

ochrany, 

 plánování metodiky pro hodnocení rizik v oblasti ochrany obyvatelstva. 

K dalším projektům patří projekt FOCUS (Foresight Security Scenarios - Mapping 

Research to Comprehensive Approach to Exogenous EU Roles) [45], který byl realizovaný 

od dubna 2011 až března 2013 v rámci bezpečnostního výzkumu v EU se specializací na 

vnitřní a vnější bezpečnost EU. Cílem bylo vymezit nejpravděpodobnější scénaře možných 

situací, které by bezpečnost narušily a vytvořit návod pro EU jak těmto situacím 

předcházet. [45]  

Mezi další patří  lze zahrnout program  ESPON (European Spatial Planning Observation 

Network); česky Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost;  je výzkumný 

program zaměřený na podporu výzkumu v oblasti územního plánování a regionálního 

rozvoje na celoevropské, národní i regionální úrovni. Součástí programu je mnoho 

projektů, jehož výstupy lze použít pro mapování území, rizik a jejich dopadů na území, 

např. vizualizace síly větru na mapě v Evropě zachycuje Obr. 9. [36][37][38] 
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Obr. 9 Síla větru v Evropě dle [39] 

Projekt Evropské komise NEDIES (Natural and Environmental Disaster Information 

Exchange System) byl zaměřen na podporu politiky EU, zejména na civilní ochranu a 

ekologické havárií v oblasti prevence, řízení a zmírňování přírodních a technologických 

událostí. [100][101][102][103][104][105][106][107] 

Hlavním cílem projektu SEERisk (Joint Disaster Management risk assessment and 

preparedness in the Danube macro-region) je zlepšit soudržnost a soulad mezi riziky a 

jejich vyhodnocením pro krajiny na národní i městské úrovni, a to hlavně v případě 

katastrof, které jsou ovlivňované klimatickými změnami. [129][130] 

V rámci Evropské komise existuje projekt NATECH (Natural Hazard-Triggered 

Technological Accidents), který vznikl na základě stále narůstajících katastrof. Projekt řeší 

typy událostmi nazývanými NATECH - kombinovanými riziky (přírodní rizika vyvolávají 

technologická rizika). Součástí je metodika „Methdodology for rapid NATECH risk 

assessment“ (RNRA), jejichž cílem je rychlé zjištění rizik typu NATECH v městských 

oblastech.[33]   
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Projekt Evropské unie iNTeg-Risk (Early Refofnittion, Monitoring and Integrated 

Management of Emerging New Technologi Related Risks) vytváří komplexní přístup při 

řešení problému vznikajících rizik, kterým bude nutno čelit v příštích 15 let. Součástí 

projektu je zpráva [53], která zachycuje poznatky projektu a rovněž metody pro analýzu a 

hodnocení rizika. Seznam metod je uveden v Příloze H, a některé z nich více posány v 

Kapitole 0. Zajímavostí u webových stránek projektu je záložka RiskRadar. Radar online 

zachycuje jednotlivé mimořádné události jak je uvedeno v [53][54] a je určen pro 

veřejnost. 

4.3 Individuální riziko  

Základní představa kritéria přijatelnosti rizika je postavena na tzv. individuálním riziku 

jednotlivce. Individuální riziko – IR (individual risk) je definováno jako pravděpodobnost 

(následky jsou definováné a priori), že bude v průběhu jednoho roku nechráněná osoba 

zasažena následky neočekávané události u zdroje rizika. Situaci názorně popisuje 

následující Obr. 10, který znázorňuje riziko a kritéria přijatelnosti rizika fatální události pro 

jednotlivce. [13]  

 

Obr. 10 Kritéria individuálního rizika dle [13] [46] 

Je zřejmé, že za přijatelnou frekvenci výskytu fatální události se pro jednotlivce považuje 

frekvence 10
-8 

 [46]
 
 nebo nižší. Tento údaj lez interpretovat jako jeden fatální případ ve 

vzorku 10
8 

(100 mil.) obyvatel v průběhu jednoho roku. Frekvence 10
-6 

 [46] nebo vyšší se 

považuje pro jednotlivce za nepřijatelnou. Prakticky to znamená, že jeden fatální případ ve 

vzorku 10
6 

obyvatel v průběhu jednoho roku se již považuje za nepřijatelný.[13] 
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Individuální riziko může být také definováno jako pravděpodobnost, že ničím nechráněná 

osoba, vyskytující se v daném místě, utrpí zranění v důsledku působícího nebezpečí, 

vzorec (3).  [22] [60] 

IR = Pf * Pdlf ,           (3) 

Kde Pf značí pravděpodobnost vzniku nebezpečné události a Pdlf je pravděpodobnost úmrtí 

jedince během události (dopad) za předpokladu, že jedinec není nijak chráněn. Hodnota 

individuálního rizika je tedy vlastností daného místa a jako taková je užitečná zejména 

v územním plánování. 

Stanovení individuálního rizika, které se používá v Holandsku [60] určuje riziko 

nebezpečných zařízení, přepravních komunikací (tras) letišť. Na Obr. 11 je znázornění 

umístění zdroje rizika („baterie“) a místa se stejnou hodnotou individuálního rizika, zóny 

rizika. 

 

Obr. 11 Zóny rizika dle [60]   

Pro obydlené oblasti stanovilo Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and 

Environment (v předkladu Holandské Ministerstvo pro bydlení, územní plánování a životní 

prostředí), přijatelnou míru individuálního rizika (limit rizika) následujícím způsobem 

[60][61], dle vzorce (4):  

IR < 10
-6

            (4) 

Riziko vyšší než  10
-6

 dle [60] za rok by mělo být vždy zredukováno na tak nízkou úroveň, 

která je přijatelná resp. rozumně dosažitelná.  
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Metoda stanovená holandskou organizací TAW (Dutch Technical Advisory Committee on 

Water Defences) umožňuje omezit hodnotu individuálního rizika s ohledem na činnost, 

kterou jedinec dělá nebo jak se chová [60], vzorec (5) : 

IR<ß .10
-4

            (5) 

kde ß představuje v tomto výrazu faktor, který závisí na stupni dobrovolnosti jedince, s 

jakou se vystavuje nebezpečí za účelem nějakého přínosu. Jeho hodnota se pohybuje 

v rozmezím znázorněném v Tab. 1. 

Tab. 1 Faktor ß jako funkce dobrovolnosti a přínosu dle [59] 

Faktor ß Stupeň dobrovolnosti Přínos Příklad 

100 zcela dobrovolná volba přímý prospěch horolezectví 

10 dobrovolná volba přímý prospěch jízda na motorce 

1 neutrální přímý prospěch řízení auta 

0,1 nedobrovolná volba nějaký prospěch továrna 

0,01 zcela nedobrovolná volba žádný prospěch žít v blízkosti LPG 

stanice 

 

Kanadě a Velké Británii byly stanoveny pro individuální riziko podobné standardy. Výše 

zmiňovaná metodika umožňuje stanovit individuální riziko s ohledem na činnost, kterou 

jedinec provádí. [58]  

4.4 Společenské riziko  

Společenské riziko udává počet úmrtí příp. zranění pro celou vymezenou oblast nezávisle 

na konkrétním místě, kde tato událost nastala [58]. Je velmi nesnadné stanovit kritéria 

přijatelnosti pro společenské riziko. V Evropě je obvykle akceptována konvence 

vypracovaná v Holandsku [13]. 

Možností vyjádření společenského rizika je často v grafické formě pomocí tzv. 

distribučních křivek (F/N křivky), které znázorňují pravděpodobnost překročení limitu jako 

funkci úmrtí příp. zranění. Jsou tedy grafickým znázorněním závislosti pravděpodobnosti 

výskytu zranění či úmrtí osob na pravděpodobnosti výskytu (např. povodně). [58][128]  
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      (6) 

Ve vzorci (6) znamená fL(l) funkci hustoty pravděpodobnosti počty úmrtí (zranění) za rok.  

FL(l) představuje distribuční funkci (funkci rozdělení) počtu úmrtí (zranění) za rok a  L je 

počet úmrtí (zranění) za rok. [58][128]  

4.5 Individuální riziko versus společenské 

Rozdíl mezi individuálním rizikem (A) a společenským rizikem (B) je patrný 

z následujícího Obr. 12. [58]  

 

Obr. 12 Rozdíl mezi individuálním (A) a společenským rizikem (B)  [58]  

 

V případě „A“ i „B“ je pro jednotlivé osoby stejné individuální riziko (zobrazeno IR´a IR). 

Větší počet osob v oblasti v případě „B“ má za následek větší hodnotu společenského 

rizika (SR)[58]. Společenské riziko SR je obvykle vztaženo na plochu A. Můžeme ho 

vyjádřit např. jako tzv. celkové vážené riziko, které je vyjádřeno jako součin počtu domů, 

hustoty zástavby v poškozeném území a odpovídajícího stupně individuálního rizika IR. 

Tab. 2 zachycuje míru rizika IR a SR. V rámci hodnocení rizik pro území bude 

respektováno společenské riziko, Tab. 2. 

Tab. 2 Míra individuálního a společenského rizika, upraveno dle [13] 

Riziko Individuální Společenské 

Přijatelné 10
-4

 10
-5

 

Snížit/redukovatelné 10
-7

 10
-4

 

Nepřijatelné 10
-8

 10
-3
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Ke snižování rizika lze přistoupit z hlediska principu ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable), tj. princip snižování rizika na tak nízké, jak je to rozumně (racionálně) 

dosažitelné, resp. principu ALARP (As Low As Reasonable Practicable), tj. princip 

snižování rizika na tak nízké, jak je to rozumně (racionálně) proveditelné (náklady na další 

snížení rizika jsou neúměrné k přínosu získanému realizací těchto opatření).  

Oba principy rozlišují v přijatelnosti rizika tři úrovně: neakceptovatelné riziko, 

tolerovatelné riziko a riziko široce akceptovatelné, Obr. 13. [8][28][109][142]  

 

Obr. 13 Teoretické příklady kritérií přijatelnosti pro IR a SR [72] 
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4.6 Dílčí závěr kapitoly 

Česká republika na základě Bezpečnostní strategie ČR zajišťuje opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochranu občanů a států. Cesta k ochraně lidské společnosti a minimalizaci 

následků mimořádných událostí je proces havarijního a krizového plánování, který 

bezprostředně vychází z analýzy rizik. Analýza rizik je součástí managementu rizik. 

V oblasti rizika je třeba upozornit na kauzální stav (kauzalita), jejíž hlavním cílem je 

objevovat vztahy a souvislosti mezi příčinami a následky a vysvětlovat následky pomocí 

příčin.   

V českých předpisech se oblast analýzy rizik striktně neřeší. Výjimkou je oblast 

mimořádných událostí vznikající původem účinků nebezpečných látek, kde je řešen postup 

hodnocení rizik stávajícím zákonem [172].  Tento postupu pro zpracování analýzy rizik lze 

možno využít, protože únik nebezpečné látky je jedno z možných ohrožení pro území. 

V českém právním prostředí zákony, vyhlášky a další právní dokumenty, které se přímo, 

nepřímo opírají či propojují oblast analýzy rizik území, které jsou často označovány 

„krizovou legislativou“.  

Přístup mnoha evropských zemí v oblasti analýzy a hodnocení rizik je chápán jako součást 

systému prevence, připravenosti na možné mimořádné události a krizového řízení. 

Přijatelnost či nepřijatelnost rizika, v ČR i zahraničí, hraje důležitou roli v oblasti ochrany 

obyvatelstva.  V procesu posuzování je důležité definování akceptovatelných kritérií lze 

přistoupit z hlediska principu ALARA (As Low As Reasonably Achievable) a principu 

ALARP (As Low As Reasonable Practicable). S tím souvisí i individuální a společenské 

riziko. Kde společenské riziko lze vyjádřit jako tzv. riziko, které je vyjádřeno jako součin 

počtu domů, hustoty zástavby v poškozeném území a odpovídajícího stupně individuálního 

rizika IR.  

Výběr metody pro analýzu a hodnocení rizik území jak v ČR, tak zahraničí závisí na 

odborníkovi či expertovi. V oblasti rizik v chemickém průmyslu jsou v zahraničí 

posuzovány dle Směrnice Rady Evropského parlamentu 2012/82/EC SEVESO III [12]. 

K této oblasti stejně přistupuje i ČR.  
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Existují zahraniční projekty, které byly uvedeny v textu, jejíž snaha je na základě využití 

hodnocení rizik zúčastněných států a vypracování společných přístupů v ochraně 

obyvatelstva, plánovat metodiku pro hodnocení rizik, která by byla jednotná pro všechny 

státy v oblasti ochrany obyvatelstva. To však zahrnuje její jednoduchost, aby byly možná 

aplikace na různé definované území.  

Česká republika se do zahraničních projektů zapojuje svou účastí, jako je například projekt 

iNTegrisk či projekt EPSON. 

Shrneme-li získané poznatky z ČR a zahraničí, tak oblast analýzy rizik je řešena obdobným 

způsobem.  

Pojetí analýzy a hodnocení rizika v České republice i zahraničí lze v podstatě chápat 

grafickým znázorněním, Obr. 14. Další pojetí nabízí [57], Příloha I. 

 

Obr. 14 Proces managementu rizik dle  [53] 
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5 Metody pro hodnocení území 

V rámci posuzování rizik je důležité nebezpečí identifikovat, analyzovat a hodnotit. Pro 

posuzování rizik používáme obecně metody založené na důkazu a přezkoumání 

historických dat, systematické týmové přístupy či techniky induktivního uvažování. 

Existuje řada doporučených metod. Důležité je přihlížet, k jakému účelu pak bude metoda 

sloužit a jaký má být záměr zkoumání.   

Pro posuzování rizik jsou vhodně zvoleny metody, které pracují s identifikovanými riziky, 

pro které se určí následky a jejich pravděpodobnosti, přičemž se bere v úvahu přítomnosti 

či nepřítomnost a efektivnost existujících prvků řízení rizika.  

Na základě výsledků metod se výsledná rizika uvádí na přijatelnou míru či na míru, ve 

které lze rizika ještě akceptovat. 

Volba vhodné metody musí být uvažována směrem ke kvalitě vstupních dat, nárokům na 

přesnost a cílům, ke kterým má výsledek sloužit. Samotné posuzování rizik by mělo být 

provedeno na různém stupni hloubky a podrobností a za použití jedno nebo mnoha metod. 

Mají být uvedeny důvody pro volbu metody s ohledem na důležitost a vhodnost. Metody, 

které je možno na analýzu a hodnocení území jsou popsány v Kapitole 5.2. 

[13][75][91][111]. 

5.1 Screeningové metody 

Pro utříbení vstupních informací území či identifikaci možných mimořádných událostí 

v území je možno použít řadu metod, které jsou založeny na vzájemné komunikaci expertů 

a náhledu na daný problém, které lze označit screeningové metody. Některé z možných 

použitelných metod zachycuje Tab. 3. 
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Tab. 3 Přehled možných screeningových metod [autor] 

Screeningové metody 

Česky Anglicky 

Brainstorming Brainstorming 

Metoda písemné diskuze Brainwriting 

Delfská metoda Delphi 

Metody tvořivého myšlení Heuristic 

Synektika Synektika 

Metoda morfologické analýzy Method of morphological analysis 

Hodnotová analýza Value analysis 

Panelová diskuze Panel Discussion 

Metoda analogie Analogy method 

5.2 Metody a programy používané v ČR 

Pro analýzu a hodnocení rizik se v České republice byl vytvořen dokument [91], který 

zachycuje doporučený výčet metod a jejich popis. Následující text zachycuje metody a 

softwarové programy, které se používají v ČR pro hodnocení rizik území. 

5.2.1 Metoda Analýza vzniku mimořádných událostí v rámci havarijního 

plánování 

Metoda vypracovaná Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ČR 

umožňuje vzájemné porovnání přírodních, antropogenních a pro společnost nebezpečných 

událostí, u kterých se určí závažnost rizika. Jde o typy události, které mohou nastat a 

ohrozit obyvatelstvo. [69]. Základem metody je systematická a podrobný rozbor 

jednotlivých druhů nebezpečí a jejich popis následků prostřednictvím tzv. kvantitativních 

ukazatelů: pravděpodobnost vzniku, doba predikce, doba trvání, ohrožení (obyvatelstvo, 

plocha, objekty, obce, dopravní prostředky, zvířata), potřeba sil a prostředků a koordinace 

složek IZS při zásahu. Dle hodnotících stupnic jsou k ukazatelům u každé události 

(mimořádné události/nebezpečí) přiřazeny číselné hodnoty, které slouží pro výpočet míry 

rizika. Události jsou zatříděny do jedné ze čtyř příslušných kategorií dle předpokládaného 

stupně poplachu, na základě ukazatele ohrožení, potřeby sil a prostředků a koordinace 

složek IZS při zásahu, Obr. 15.  Konečným bodem je stanovení pořadí událostí pro 

jednotlivé kategorie [69].  



43 

 

 

Obr. 15 Postup při stanovování míry rizika [13][69] 

5.2.2 Metoda Mapování rizik 

Metoda mapování rizik byla vyvinuta u Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje na základě metodiky doporučené Evropskou unií. Při mapování 

rizik je prováděna interakce projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území a s 

úrovní připravenosti území. Mapování rizik se provádí na základě technologií 

geografického informačního systému s využitím statistických a numerických analýz. 

Výsledky mapování rizik, kde riziko je výsledkem násobku nebezpečí a zranitelností, se 

prezentují na speciálních mapách (mapy rizik), které umožňují identifikovat složení a 

úroveň rizika pro každou část území analyzovaného územního celku. Mapy rizik slouží 

jako základní vstup do procesů havarijního a krizového plánování, podávají komplexní 

informaci o zatížení území rizik (Obr. 16). [70] 

 

Obr. 16 Mapa rizik územního správního obvodu ORP Ostrava [77] 
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Některé metody se specializují na konkrétní druh nebezpečí. Text přibližuje dvě metody, 

jedna z nich se specializuje na nebezpečí úniku nebezpečné látky a druhá na povodňové 

riziko. Metody byly vybrány na základě toho, že přesto se metody věnují jen konkrétnímu 

nebezpečí, jsou součástí územního celku a mohou ohrožovat obyvatelstvo.  

5.2.3 H & V index  

H & V index (Metodika pro analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní 

prostředí) je indexová metoda, která byla vyvinuta v České republice (VŠB-TUO, 

Labrisk), Obr. 17. Metoda definuje závažnost potenciální ekologické havárie. Závažnost je 

stanovena na zranitelnosti složek prostředí, nebezpečné látky, parametry a množství úniku 

nebezpečné látky do životního prostředí. Významu nehody (závažná havárie) je určen 

parametr indexu (od A až E), kde je přijatelná úroveň účinnosti, B, C - nízký - významný, 

D – vysoký, E je velmi vysoký vliv na životní prostředí. [53][151] 

 

Obr. 17 Vývojový diagram: Stanovení přijatelnosti závažné havárie [151]  

5.2.4 Metoda pro stanovení rizika ohrožení osob povodněmi 

Metoda navrhuje postup zahrnující pravděpodobnost výskytu povodně, pomocí které je v 

kombinaci s určitými následky stanoveno výsledné riziko ohrožení osob povodní. 

Základem postupu navržené metody je výpočet intenzity povodně a následky povodně na 

osoby (na základě intenzity a zranitelnosti). Postup navržené metody spočívá v 

matematickém stanovení intenzity povodně (kvantitativní přístup) dále pak na 

kvalitativním hodnocení následků povodně na osoby a následně kvalitativním stanovení 
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rizika ohrožení osob povodněmi. Celkově se jedná o semi-kvantitativní postup využívající 

kvantitativní i kvalitativní hodnocení parametrů. Navržený postup lze zpracovat pomocí 

nástrojů GIS, kde vstupní parametry jsou rastry a shapefily.  

Pro zpracování metody byl navržen postup na Obr. 18, který je rozdělen do několika 

kroků: 

• Identifikace nebezpečí povodně 

• Určení zranitelnosti osob 

• Určení následků povodně na osoby 

• Stanovení rizika osob povodněmi [22]  

 

Obr. 18 Metodika dle [22]  
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5.2.5 Softwarová podpora 

Mezi české softwarové nástroje můžeme zařadit program SFERA, který je vyvinutý 

speciálně pro analýzu rizika územních a objektových havarijních plánů. V principu 

umožňuje tvorbu kontingenční tabulky, matematické operace třídící data v definovaných 

souvislostech pod diagonálu, formální editaci dat a jejich zápis do databáze analytických 

závěrů, návrh a zapracování hodnotových kritérií do výpočtů, výpočet zranitelností 

jednotlivých rizik s ohledem na časové parametry (Obr. 19), export vypočítaných dat od 

Excelu, html stránek nebo do Wordu a zobrazení výsledků do vývojového stromu nebo 

orientačního grafu. [67] 

  

Obr. 19 SFERA - po prvotním výpočtu  [13] 

5.3 Metody a programy používané v zahraničí 

Přístup k hodnocení a analýze rizik v zahraničí byl rozebrán v kapitole dříve (4.2). Každá 

země má svá specifika a to nejen právní, ale také geografické. Od toho se pak odvíjí 

identifikace možných ohrožení, tzn., že nebezpečí budou odlišná např. ve Švýcarsku či 

Africe. Na základě toho je pak rozličný způsob volené metody. Následující text zachycuje 

metody, které jsou v jednotlivých zemích používané. Nutno podotknout, že to není 

konečný výčet metod.  



47 

 

5.3.1 KATARISK 

Švýcarská metoda umožňuje vzájemné porovnání přírodních, antropogenních a pro 

společnost nebezpečných událostí, u kterých lze určit závažnost rizika, kde jsou brány v 

úvahu jen ty události, které mohou nastat a ohrozit obyvatelstvo. Základem metody je 

systematický a podrobný rozbor jednotlivých druhů nebezpečí a jejich popis následků 

prostřednictvím měřících veličin, tzv. indikátorů: fyzické poškození, evakuování, potřeby 

podpory, poškození životních základů a věcných škod (Obr. 20). Zatřídění událostí 

(mimořádné události/nebezpečí) je prováděno dle tříd (určeny na základě indikátorů) na 

základě následků, rozsahu škod pro jednotlivé území (obec, region atd.). Pro každou třídu 

rozsahu lze vypočítat statisticky očekávané škody. Výsledné riziko je vypočítáno dle 

příslušných vzorců a souhrnné poznatky jsou zaznačeny v diagramech „četnost-

rozsah“.[63]  

 

Obr. 20 Přehled postupu analýzy KATARISK [63] 

5.3.2 Analýza rizik pro potřeby ochrany obyvatelstva  

Německá metoda je založena na srovnání rozdílných rizik různých mimořádných událostí 

formou matice rizika jakožto základu pro všechny plánovací procesy v ochraně 

obyvatelstva. Součástí metody je stanovení vstupní pravděpodobnosti a rozsahu škod. Ke 

klasifikaci vstupní pravděpodobnosti se použije pětistupňová stupnice. Celková škoda je 
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charakterizována pomoci 5 kritérií: osoby, prostředí, hospodářství, zásobování a nehmotná 

újma, které jsou děleny dále do 4 dílčích kritérií. Pro každé sledované kritérium dílčích 

škod je potřeba stanovit vhodné prahové hodnoty. Rozsah škod je možné vyšetřovat tehdy, 

podaří-li se pro každý parametr škod odhadnout očekávané důsledky a přiřadit jim úroveň 

(škodu) poškození. Je použito pět tříd. Stanovení rizika pak proběhne na základě vstupní 

pravděpodobnosti vzniku událostí určité intenzity (1-5) a vyčíslení rozsahu škod (s 

přesností na jedno desetinné místo). Výsledné hodnoty se pak zanesou do matice rizik, viz   

Obr. 21 [78].  

 

Obr. 21 Matice rizik [78]  

5.3.3 Metoda HVA 

Součástí projektu Evropské unie s názvem SIPROCI (International Response to Natural 

and Man-made Catastrophes) bylo i vytvoření a doporučení jednotné metody mapování 

rizik HVA (Hazard and Vulnerability Analysis), která by v budoucnu mohla být závazná 

pro všechny země EU.  

Metoda je založena na hodnocení rizika pro výskyt konkrétního typu mimořádné události v 

území. Sledují se pravděpodobnost výskytu, resp. frekvence výskytu mimořádné události, 

její závažnost, působení a následky. Součástí analýzy je zjišťování ohrožených prvků na 

daném území (obyvatelstvo, budovy, produktivní oblasti, sítě infrastruktury, technologické 

sítě, kulturní památky a přírodní památky), které jsou zranitelné při jednotlivých typech 
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mimořádných událostí. Identifikace zranitelnosti určuje působení rizika, tzn. míru toho, jak 

postihne a ovlivní okolní prvky a území.  

V metodě se riziko vypočítá jako výsledek vzájemného působení faktorů: možnosti vzniku 

mimořádné události (H) a zranitelnosti (V). Výsledné riziko je pak vyjádřeno slovně. 

Metoda je používaná i v České republice s drobnými úpravami, aby mohla na území 

republiky použita [76] . Graficky zachycen postup metody na Obr. 22. [42][132] 

 

Obr. 22 Fáze metody HVA [42] [132] 

5.3.4 Metoda GVB 

Metoda GVB (Gefährdung, Vulnerabilität, Bewältigungspotenzial) vzniklá v BBK (Das 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) [122]. Metoda pracuje se 

základními aspekty pravděpodobnosti vzniku mimořádné události a rozsahem škod, tedy 

interakcí mezi ohrožením a zranitelnosti (disposice ke vzniku ztrát).  Dalším atributem je 

pak schopnost (potenciál) zdolání, přičemž čím lépe je ohrožený celek schopen samotné 

reakce na extrémní událost, tím menší budou vzniklé ztráty. 
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S přihlédnutím k třem výše zmíněným pojmům - ohrožení, zranitelnost a schopnost zdolání 

je možné vést následující úvahy (Obr. 23) : 

 Analýza ohrožení – cílem je ocenit význam rozdílných nebezpečí pro určitý objekt 

dopadu rizika na konkrétním místě (expozice), a to s ohledem na jejich frekvenci 

(pravděpodobnost vzniku) a intenzitu (sílu), 

 Analýza zranitelnosti -  má za cíl posoudit disposici (zranitelnost) předmětu šetření 

na ohrožení, kde zranitelnost se směřuje na obyvatelstvo (újma na zdraví) a majetek 

 Schopnost zvládání (potenciál reakce) - má udržet funkčnost rizikového elementu, 

tedy připravenost území na dané nebezpečí (síly a prostředky) a následně 

poškozené území dát do původního stavu [122] 

 

Obr. 23 Grafické znázornění metody GVB [122] 

5.3.5 MOSAR  

Metoda MOSAR (Organized and Systemic Method of Analyse of Risik) je systematická 

analýza rizik (Organizovaná metoda pro systematickou analýzu rizik) s holistickým 

přístupem v deseti krocích. Systém je rozdělen do subsystémů, který identifikuje hrozby, 

dále analyzuje přiměřenost bezpečnostních opatření v neposlední řádě, je popsána jejich 

vzájemná závislost. Graficky znázorněny v Příloze J. Studie upozorňuje na potenciální 

nebezpečí. Pak je zpracován scénář. Bezpečnostní opatření jsou organizovány do stromu 

logické a zbytková rizika jsou analyzovány na základě dohody. Metoda je využívaná i 

v České republice. [31] [53]  
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5.3.6 Metoda AHRA 

AHRA (All Hazards Risk Assessment) je kanadská metoda vypracována na půdě Public 

Safety Canada. Tvoří jednotný postup pro hodnocení rizik jednotlivým ministerstvům, 

kterým umožňuje provádět vlastní posouzení rizik. Filozofie je založena na posuzování 

dopadů a pravděpodobností mimořádných událostí. Je tedy účinná pro snižování 

zranitelnosti osob, majetku, životního prostředí, infrastruktury a ekonomiky. Graficky 

zachyceno v Příloze K. Metoda zahrnuje tyto kroky: 

1. Nastavení kontextu -  je proces formulování instituce cílů a stanovení parametrů, 

které je třeba vzít v úvahu při řízení rizik. 

2. Identifikace rizik – je proces nalezení, rozpoznání a zaznamenání rizika. 

3. Analýza rizik – je stanovení úrovně rizik, pokud jde o jeho 

dopady a pravděpodobnosti. 

4. Hodnocení rizik -  je proces porovnávání výsledků analýzy rizik s rizikovými 

kritérii k určení, zda je riziko a / nebo jeho velikost je přijatelné nebo přípustné. 

5. Preventivní opatření -  zahrnuje proces identifikace a doporučení kontroly rizik 

nebo posouzení rizika. [9] 

5.3.7 Software  

Hodnocení území může být i zhodnoceno pomocí softwarových nástrojů. Ve Švýcarsku 

Spolkový úřad pro civilní ochranu (BABS - Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz) a 

Federálního úřadu pro životní prostředí, lesnictví a krajiny (BUWAL - das Bundesamt für 

Umwelt, Wald und Landschaft) poskytují softwarové učební nástroje: „LernRisk [73] a 

RiskPlan [123][124]“. Jedná se o dva programy, které na sebe studijně navazují. LernRisk 

(Obr. 24) je učební program poskytující uživateli pochopit princip pragmatického řízení 

rizik a krok za krokem vysvětluje jednotlivé části v softwarovém programu RiskPlan (Obr. 

25). S programem RiskPlan je na jedné straně možné rychle a účinně rozvíjet na vysoké 

úrovní přehled rizikové situace v regionu a na straně druhé porovnat rizikové situace 

v různých komunitách. Program je založen na vyplnění matice rizik (3x3) se 

odpovídajícími vstupními informacemi (stanovení pravděpodobnosti a následků). 

[73][123][124] 
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Obr. 24 Náhled do programu LernRisk [35] 

 

Obr. 25 Náhled do programu RiskPlan [123] 

5.4 Dílčí závěr kapitoly  

Existuje řada metod pro analýzu a hodnocení rizik, které jsou používané mezinárodně.  Je 

třeba mít na paměti, že neexistuje univerzální nástroj a metody mají své limity použití. 

Řešitelé by měli mít neustále na paměti cíl analýzy, tedy za jakým účelem je analýza rizik 

zpracovávána. Jedním z kritérií výběru vhodné metody analýzy rizik je rovněž dostupnost 

dat, které metoda využívá, časová náročnost a finanční dostupnost. Data pro analýzu rizik 

jsou získávána širokou škálou způsobů, počínaje screeningový metodami přes jednodušší 

indexové metody až po složité modelování. 

Pro účely analýzy rizik území jsou v našich podmínkách nejčastěji používány indexové 

metody skórování rizika. Metody zohledňují pravděpodobnost (frekvenci) vzniku 

mimořádné události a vzniklé škody. Výstupem každé z těchto metodik je stanovení priorit 

rizik na definovaném území s určením opatřením ke snížení úrovně rizika.  
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Zahraniční metody rovněž pracují na principu stanovování pravděpodobnosti vzniku 

mimořádné události a vzniklé škody. Často tuto filozofii obohacují o další kritéria jako je 

např. schopnost reagovat na mimořádnou událost či schopnost obnovy.  

K vizualizaci úrovně rizik je možnost také využít podporu softwaru do mapových 

podkladů s využitím Geoinformačních systémů či grafů pro zjištění souvztažnost rizik.  

Tab. 4  zachycuje metody analýzy rizik území v České republice a zahraničí. Zahraniční 

metody lze implementovat s provedením drobných úprav na podmínky České republiky, 

proto soupis metod je zachycen v jedné tabulce. Poznatky z výše uvedených metod 

poslouží k vytvoření navržené metody. 

Tab. 4 Soupis metod používaných v ČR a zahraničí [autor] 

Soupis metod 

Metoda Analýza vzniku mimořádných událostí v rámci 

havarijního plánování 

HVA (Hazard and Vulnerability Analysis) 

Metoda Mapování rizik 

KATARISK 

Metoda GVB (Gefährdung, Vulnerabilität, 

Bewältigungspotenzial) 

Analýza rizik pro potřeby ochrany obyvatelstva 

Metoda AHRA (All Hazards Risk Assessment) 

Metoda MOSAR (Organized and Systemic Method of Analyse 

of Risk) 

Metoda pro stanovení rizika ohrožení osob povodněmi 

H & V index 
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6 Návrh metody pro stanovení rizika územního celku 

Navržená metoda pro stanovení rizika územního celku se opírá o fakta z principu 

popsaného v kapitole 2, kde vychází z obecné definice rizika, která se skládá z: 

 frekvence vzniku mimořádné události a 

 rozsahem dopadu, 

tedy interakcí mezi ohrožení a zranitelnosti
 
obce a dalším atributem, který je pak schopen 

následky mimořádné události (potenciál) zdolat (akceschopnost), tzn. čím lépe je ohrožený 

celek schopen samotné reakce na extrémní událost, tím menší budou vzniklé ztráty. 

Míra rizika v území (obci) se stanoví jako relaci mezi výsledkem  

 analýzy ohrožení,  

 analýzy zranitelnosti a  

 analýzy připravenosti.  

 

Obr. 26 Model rizika v území [autor] 

Pro matematický výpočet dle vzorce (7) 

 

R = f (O, Z, P)  (7) 

 

kde: 
R riziko 

O ohrožení obce 

Z zranitelnost obce  

P připravenost obce na MU 

  

Metoda je založena na odhadním stanovení indexů dle kategorizace událostí se zahrnutím 

účinku možných následných mimořádných událostí a stanovuje míru rizika pro možnost 

porovnání jednotlivých typů mimořádných událostí na zkoumaném území.  
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Stanovení indexů v jednotlivých analýzách je provedeno na základě screeningu 

dosavadních indexů v metodách používaných v českých a zahraničních metodách. Indexy 

se stanovují pro každý typ mimořádné události, tzn. při možnosti výskytu mimořádné 

události na více místech území obce, se pro potřebu stanovení indexů pro výpočet rizika 

ukazuje nejvíce nebezpečná varianta. Stanovení indexů pro každý typ mimořádné události 

se provádí izolovaně, tzn. bez přihlížení k možnému vzniku následných mimořádných 

událostí. 

Pro potřeby práce byla zvolena semi-kvantitativní analýza rizik jako kompromis mezi 

požadavkem na přesnost a obtížností získání všech nezbytných dat. Pro hodnocení indexů 

se používá pětistupňová stupnice, tzn. od 1 do 5. Jednotlivé výsledky analýz se 

zaokrouhlují nahoru. 

Pro účely metody byl zvolen postup, který je znázorněn na Obr. 27. 

 

Obr. 27 Schéma postupu při metodě [autor] 

Pro stanovení rizika  je stěžejní znalost územního celku, které je ohraničeno hranicí 

katastru, jenž vykazuje se určitou charakteristikou území a dalších informací, které jsou 

potřebné ke stanovení rizika. Přehled potřebných informací a jejich zdroje jsou zachyceny 

v Tab. 33 uvedené v Příloze L a v Tab. 34 v Příloze M. 
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6.1 Analýza ohrožení 

Analýza ohrožení má za cíl ocenit význam možných nebezpečí pro určitý objekt dopadu 

rizika na konkrétním místě (expozice), a to s ohledem na jejich frekvenci a intenzitu (sílu). 

Ohrožení území mimořádnými událostmi se vypočítá dle vzorce (8). 

Analýza ohrožení zahrnuje: 

 určení frekvence výskytu potenciální mimořádné události a  

 určení rozsahu dopadu potenciální mimořádné události. 

 

O = (F + D)/2 (8) 

kde: 

O ohrožení obce 

F frekvence výskytu MU 

D dopad MU 

 

Pro stanovení rizika je potřeba identifikovat mimořádné události, které mohou na územní 

nastat. Pro práci je výskyt mimořádných událostí dělen do dvou skupin. První skupina 

zachycuje mimořádné události s „denním“ výskytem, tj. frekvence jejich výskytu je 

několikrát za rok. Druhou skupinu tvoří mimořádné události s jinou frekvencí výskytu, tj. s 

frekvencí menší než jednou za dva a více let.  

 

Obr. 28 Dělení mimořádných událostí dle frekvence [autor] 

 

Mimořádná události s denním výskytem 

Jedná se o mimořádné události, které se vyskytují na území s frekvencí více než 5 x za rok. 

Je možno říci, že tyto mimořádné události jsou lépe zapamatovatelné někdy ne jen pro 
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svoji frekvence, ale i pro finanční zátěž pro dané území, např. povodně. Pro účely metody 

byly vyselektovány následující typy mimořádných událostí na základě statistik z [49]: 

 události způsobené nepřízní počastí (živelní pohromy
8
), (a) 

 požár (b) 

 události provozně technického charakteru (c) 

 dopravní nehody (d) 

 narušení veřejného pořádku (e) 

Modelové situace byly vybrány na základě provedených statistik a událostí, které by 

narušily bezpečnostní úroveň obce. 

Přesné definice jednotlivých událostí uvedena v Příloze N a O. 

 

Mimořádné událostí s jinou frekvencí 

Jedná se o mimořádné události, které mají nízkou frekvenci výskytu, ale mají větší vliv na 

bezpečnost a funkčnost územního celku.  K bližší specifikaci jsou to takové události, které 

se často na daném území nevyskytují, ale v případě ohrožení těmito událostmi jsou 

následky převážně většího finančního, ale i plošného charakteru. Modelové situace byly 

vybrány na základě provedené expertní analýzy. Jsou to tyto definované události: 

 narušení dodávek elektrické energie (f) 

 narušení dodávek plynu (g) 

 narušení dodávek pitné vody (h) 

 narušení nefunkčnosti obecního úřadu (i) 

Další problém, který je třeba zmínit je demografický vývoj, který byl řešen v rámci [49]. 

Důvodem pohlížet na tento problém je zkomplikování sociální situace
9
 v obci tzn., vyžádat 

si nárůst požadavků na opatření v oblasti sociální péče jak za běžné, tak i za mimořádné 

situace. Pro účely práce byl tento problém zmíněn, ale nebude dále řešen v rámci návrhu a 

aplikaci navržené metody.  

Stanovení frekvence se určuje na základě mimořádných událostí „denního“ a „jiného“ 

výskytu. Pro stanovení frekvence byla vybrána škála, Tab. 5.  

                                                 
8
 od roku 2010 platí změna při evidenci živelních pohrom 

9
 nárůst obyvatel v obcích mírně stoupá či klesá, ale populace stárne 
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 Tab. 5 Index "frekvence výskytu mimořádných událostí" [autor] 

Oblast Vymezení Slovně Číselně 

Frekvence 

výskytu MU 

1x za 1 rok velmi vysoká 5 

1x za 10 let vysoká 4 

1x za 30 let střední 3 

1x za 100 let nízká 2 

1x za 300 let velmi nízká 1 

 

Stanovení dopadu výskytu mimořádné události se určuje na základě mimořádných událostí 

„denního“ a „jiného“ výskytu. Pro stanovení dopadu byla vybrána škála, Tab. 6.  

Tab. 6 Index „dopad mimořádných událostí“ [autor] 

Oblast Vymezení Slovně Číselně 

Dopad MU 

bez ohrožení nebo jednotlivé objekty malý 1 

malá část obce (do 10 % objektů nebo plochy) nízký 2 

velká část obce (do 60 % objektů nebo plochy) střední 3 

celá obec (nad 60 % objektů nebo plochy) vysoký 4 

přesahuje obec velmi vysoký 5 

 

K jednotlivému indexu je přiřazeno kvalitativní vyjádření (velmi nízké  - velmi vysoké) a 

kvantitativní vyjádření (1-5). Kvantitativní vyjádření (tzv. indexová hodnota kritéria) pak 

slouží pro matematický výpočet úrovně rizika.   

6.2 Analýza zranitelnosti  

Analýza zranitelnosti má za cíl posoudit disposici (zranitelnost) šetření na ohrožení. 

K tomu patří různé aspekty, jako potenciální škody, které nějakou událostí vzniknout 

mohou, při tom nemusí být jen materiální povahy. Myslitelné jsou například škody na 

lidském zdraví, ztráta kulturních statků či ztráta funkčnosti při život nezbytných 

zabezpečovat infrastruktur.  

Index zranitelnosti se tedy stanoví na základě zranitelností:  

  obyvatelstva žijících na území obce a 

  objektu/plochy. 
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Zranitelnost obce se vypočítá dle vzorce (9).   

 

Z = (ZO + ZÚ)/2  (9) 

 

kde: 
Z zranitelnost obce  

ZO zranitelnost osob (počet osob) 

ZÚ zranitelnost území 

  

Zranitelnost obyvatel se stanoví na základě počtu obyvatelstva žijícího na území zkoumané 

obce, Tab. 7. 

Tab. 7 Index "zranitelnost obyvatel" [autor] 

Oblast Počet obyvatel Slovně Číselně 

Zranitelnost 

obyvatel 

do 200 velmi nízká 1 

201 - 1 000 nízká 2 

1 001 - 5 000 střední 3 

5 001 - 50 000 vysoká 4 

nad 50 000 velmi vysoká 5 

 

Zranitelnost
10

 objektu dopadu rizika se určuje s přihlédnutím existence bezpečnostně 

významných objektů/ploch
11

 (dále jen BVO) v daném územním celku. Objekty se posuzují 

ze dvou pohledů, zda má provoz objektu vliv na zvyšování rizika - objekty R (Risk) nebo 

jeho snižování - objekty S (Safety). Zranitelnost území se tedy bude odvíjet od počtu BVO. 

Zranitelnost území bude tím větší čím více BVO se na území bude vyskytovat. Dělení 

BVO je zachyceno v Tab. 35 (Příloha P) a Tab. 36 (Příloha Q).  

Pro účely metody byly vybrány tyto typy objektů: 

 Vícepodlažní obytné objekty 

 Objekty občanské vybavenosti 

 Výrobní objekty 

 Zemědělství 

 Ostatní objekty 

                                                 
10

 vyjadřuje skrytou vlastnost území 
11

 budovy, komplexy budov, venkovní prostory 
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Pro přiřazení indexu zranitelnosti objektů a plochy je nutné znát počet objektů v obci 

celkem (dle čísel popisných) a tzv. bezpečnostně významných objektů. Procento 

zranitelnosti obce se vypočítá dle vzorce (10). V případě, že se obci nacházejí vícepodlažní 

obytné objekty, objekty občanské vybavenosti a výrobních objektů se jejich počet násobí 

číslem 2. Důvodem zvolení vyššího koeficientu je obsazenost objektů. Jedná se o objekt 

s větším počtem shromažďování obyvatel (obsazenost dle pracovních směn: trvale, 

dočasně obsazené osobami), stávají se tyto objekty zranitelnějšími. Formulář pro zapsání 

BVO je uveden v Tab. 37 v příloze R. 

 

ZÚ = (Ʃ BVO/ Ʃ OÚ) * 100 [%] (10) 

kde: 
ZO zranitelnost osob (počet osob) 

OÚ počet objektů v území celkem 

BVO bezpečnostně významné objekty 

 

Na základě jištění procentuální zranitelnosti území pak v tabulce přiřadíme odpovídající 

rozsah a přidělíme tomuto rozsahu číselné vyjádření (1-5). 

Tab. 8 Index zranitelnost objektů, plochy" [autor] 

Oblast Vymezení [%] Slovně Číselně 

Zranitelnost 

objektů, 

plochy 

do 1 % velmi nízká 1 

1,1 - 5 % nízká 2 

5,1 - 10 % střední 3 

10,1 - 15 % vysoká 4 

nad 15 % velmi vysoká 5 

 

K jednotlivému indexu je přiřazeno kvalitativní vyjádření (velmi nízké  - velmi vysoké) a 

kvantitativní vyjádření (1-5). Kvantitativní vyjádření (tzv. indexová hodnota kritéria) pak 

slouží pro matematický výpočet úrovně rizika.   

6.3 Analýza připravenosti 

Analýza připravenosti má dva důležité komponenty - schopnost odezvy a schopnost 

obnovy související s neodkladnou reakcí v případě mimořádné události. Neodkladná reakce 

má za cíl udržet funkčnost rizikového elementu a co nejrychleji funkčnosti obnovit. 
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Samotný pojem připravenost, který pro účely metody představuje, schopnost územního 

bezpečnostního systému  

 udržovat reakce schopnost lidských, materiálních a dalších zdrojů a území k jejich 

likvidaci,  

 vytvářet podmínky pro obnovu území postiženého následky mimořádné události a  

je měřítkem ke snížení rizika [7].  

Připravenost obce se vypočte dle vzorce (11) a vzorce (12). 

P = (V +IZS +OB)/3  

 

(11) 

IZS = (HZS + ZZS + PČR)/3 (12) 

  

kde: 
P připravenost obce na MU 

V varování obyvatelstva v obci 

IZS dostupnost složek integrovaného záchranného systému 

OB obnova 

HZS dostupnost stanice hasičského záchranného sboru 

ZZS dostupnost výjezdové základy Zdravotnické záchranné služby 

PČR dostupnost služebny Policie České republiky 

 

Schopnost odezvy představuje časový horizont, kdy čím delší je reakce schopnosti, tím 

větší dopady na území. 

Index schopnost odezvy zahrnuje oblasti: 

• varování (pro obyvatelstvo),  

• dostupnost složek Integrovaného záchranného systému (IZS) 

Varování jedná se o tzv. varovné informování obyvatelstva je prováděno k odvracení, nebo 

omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí. 

Dostupnost složek IZS je charakterizována jako vzdálenost (počet km) nejbližšího místa 

působnosti (hasičská stanice, výjezdové základny, služebny) základních složek 

Integrovaného záchranného systému (IZS) pro případ vyžádání jejich použití (vychází z 

plánu pokrytí území kraje). 

Schopnost obnovy zajišťuje návrat a odhaduje čas potřebný k nahrazení poškozeného 

území mimořádnou událostí do stabilního stavu. Jedná se o obnovu okamžitou [7].  
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Tab. 9   Index "varování" [autor] 

Oblast Rozsah Slovně Číselně 

Varování 

bez systému varování  velmi nízké 5 

místně ovládaná RS
12

 nízké 4 

místně ovládaná ES
13

 nebo obecní rozhlas střední 3 

dálkově ovládaná RS začleněná do JSVV
14

 vysoké 2 

dálkově ovládaná ES nebo MIS
15

 začleněná do 

JSVV 
velmi vysoké 1 

 

Tab. 10 Index "dostupnost Hasičského záchranného sboru"[autor] 

Oblast Dostupnost složek Slovně Číselně 

Dostupnost 

HZS 

do 5 km velmi vysoká 1 

6 - 10 km vysoká 2 

11 - 15 km střední 3 

16 - 20 km nízká 4 

nad 20 km velmi nízká 5 

 

Tab. 11 Index "dostupnost Zdravotnické záchranné služby"[autor] 

Oblast Dostupnost složek Slovně Číselně 

Dostupnost 

ZZS 

do 5 km velmi vysoká 1 

6 - 10 km vysoká 2 

11 - 15 km střední 3 

16 - 20 km nízká 4 

nad 20 km velmi nízká 5 

 

                                                 
12

 RS – rotační siréna 
13

 ES – elektronická siréna 
14

 JSVV - Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva 
15

 MIS - místní informační systémy s vlastnostmi elektronických sirén 
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Tab. 12  Index "dostupnost Policie České republiky"[autor] 

Oblast Dostupnost složek Slovně Číselně 

Dostupnost 

PČR 

do 5 km velmi vysoká 1 

6 - 10 km vysoká 2 

11 - 15 km střední 3 

16 - 20 km nízká 4 

nad 20 km velmi nízká 5 

 

Tab. 13  Index "obnova" [autor] 

Oblast Doba trvání Slovně Číselně 

Obnova 

hodiny velmi vysoká 1 

dny vysoká 2 

týdny střední 3 

měsíce nízká 4 

roky velmi nízká 5 

 

K jednotlivému indexu je přiřazeno kvalitativní vyjádření (velmi nízké  - velmi vysoké) a 

kvantitativní vyjádření (1-5). Kvantitativní vyjádření (tzv. indexová hodnota kritéria) pak 

slouží pro matematický výpočet úrovně rizika. 

6.3 Stanovení rizika 

Úroveň rizika se stanoví dle vzorce (7). Pro vyjádření rizika kvantitativně a kvalitativně 

byla zvolena škála, Tab. 14. 

Tab. 14 Úrovně rizika [autor] 

Úroveň rizika 

kvantitativně kvalitativně 

1 až 4 velmi nízké 

5 až 9 nízké 

10 až 30 střední 

31 až 65 vysoké 

66 a více velmi vysoké 
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V rámci přijatelnosti byla sestavena hodnotící matice, Obr. 29, která pomocí pěti 

odstupňovaných tříd a vhodnému předpisu pro oceňování různých kritérií a aspektů je 

přiměřeným způsobem zohledňuje a váží.  

 

Obr. 29 Přijatelnost rizika [autor]  

Součástí managementu rizik je rovněž hodnocení a řízení rizik, vycházející z analýzy rizik. 

Po zvážení dalších faktorů, zejména ekonomických, technických, ale i sociálních a 

politických, management pro řízení rizik vyvíjí, analyzuje a srovnává možná preventivní a 

regulační opatření. Posléze z nich vybere ta, která existující riziko minimalizují.  

Problematika managementu rizik přesahuje rámec disertační práce, proto tato problematika 

nebyla dále řešena. 
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6.4 Dílčí závěr kapitoly 

Navržená metoda pro stanovení rizik území vychází ze základního pojetí disertační práce 

(kapitola 3.1) a rešerši metod používaných v ČR (kapitola 5.2) a zahraničí (kapitola 5.3.) 

Riziko se stanovuje na základě analýz ohrožení, zranitelnosti a připravenosti obce na 

mimořádnou událost. Pro použití metody se definují mimořádné události s „denní“ a 

„jiným“ výskytem, který je založen na frekvenci vyskytované události na území. Na 

základě výběru události je následně implementován postup, který vede ke stanovení rizika 

(kvantitativně, kvalitativně), prezentován na Obr. 30. Pro metodu byla stanovena 

terminologie uvedena v Příloze S. 

 

Obr. 30 Algoritmus pro stanovení rizika [autor]
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7 Praktická aplikace navržené metody 

Aplikace navržené metody pro stanovení rizika území měla ověřit její praktickou 

použitelnost pomocí numerického výpočtu na vybrané zájmové lokalitě (území).  

Pro ověření navržené metody byla vybrána obec Bolatice. Aplikace metody vychází z 

postupu metody v kapitole 6. 

Charakteristika obce Bolatice je uvedena v Příloze T. Výčet na území Bolatice v Tab. 15. 

 

Tab. 15 Výčet mimořádných událostí – Bolatice [49] 

Události s denním výskytem Události s jiným výskytem 

události způsobené nepřízní počastí  (a) 

- (a1) záplavy 

- (a2) sněhová kalamita 

- (a3) vichřice 

- (a4) dlouhotrvající sucho 

narušení dodávek elektrické energie (f) 

požár (b) narušení dodávek plynu (g) 

události provozně technického charakteru (c) narušení dodávek pitné vody (h) 

dopravní nehody (d) narušení nefunkčnosti obecního úřadu (i) 

narušení veřejného pořádku (e) demografický vývoj (j) 
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7.1 Analýza ohrožení 

Stanovení ohrožení území se vypočítá na základě frekvence a dopadů mimořádných 

událostí „denních“ a „jiných“, dle vzorce (9). Informace byly zjištěny z [49], ze kterých 

následně byly stanoveny indexy uvedené v Tab. 16.  

Tab. 16 Stanovení indexu „frekvence“ a „dopadu“ mimořádné události [autor] 

Druh mimořádné události Index 

„frekvence“ 

Index 

„dopad“ 

Analýza 

ohrožení 

Denní výskyt      

záplavy (a1) 4 3 4 

sněhová kalamita (a2) 3 2 3 

vichřice (a3) 3 2 3 

dlouhotrvající sucho (a4) 2 3 3 

požár (b) 5 1 3 

události PTCH (c) 5 1 3 

dopravní nehody (d) 5 1 3 

narušení veřejného pořádku (e) 5 1 3 

Jiný výskyt    

narušení dodávek el. energie (f) 3 4 4 

narušení dodávek plynu (g) 3 4 4 

narušení dodávek pitné vody (h) 3 4 4 

narušení nefunkčnosti OÚ (i) 2 1 2 

 

7.2 Analýza zranitelnosti  

Výsledná zranitelnost se vypočítá dle vzorce (9) a vzorce (10) s dosazením indexů dle Tab. 

7a Tab. 8. Informace pro stanovení indexů byly vybrány z [49]. V Tab. 17 je uveden počet 

obyvatel v obci Bolatice k 1. 1. 2012. 

Tab. 17 Počet obyvatel s přiřazeným indexem [autor] 

Počet obyvatel Index 

4 430  3 
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V obci Bolaticích se vyskytují BVO, výčet v Tab. 39, příloha U. Počet jednotlivých 

objektů v obci jsou uvedeny v Tab. 18. 

Tab. 18 Typ a počet BVO v Bolaticích [autor] 

Typy objektů Počet 

Objekty pro bydlení (vícepodlažní) 0 

Objekty občanské výstavby 18 

Speciální výrobní objekty 20 

Zemědělství 2 

Ostatní objekty 1 

Objekty celkem na území 1 000 

 

V Tab. 19 je vyjádření procento bezpečnostně významných objektů v obci Bolatice, které 

se vypočítá ze vzorce (10) a dle toho přiřazený index.  

Tab. 19 Procentuální vyjádření bezpečnostně významných objektů v obci Bolatice [autor] 

Poměr BVO v obci [%] Přidělený index 

7,9 3 

 

Tab. 20 pak zachycuje všechny přiřazené indexy pro mimořádné události s „denním“ a 

„jiným“ výskytem. 

Tab. 20 Přiřazené indexy pro zranitelnost [autor] 

Druh mimořádné události 

Index 

„zranitelnost 

obyvatel“ 

Index 

„zranitelnost 

objektů “ 

Analýza 

zranitelnosti 

Denní výskyt 3 3 3 

Jiný výskyt 3 3 3 

 

7.3 Analýza připravenosti 

Analýza připravenosti se vypočítá ze dvou komponentů - schopnost odezvy a schopnost 

obnovy ze vzorce (11) a vzorce (12). Informace pro stanovení jednotlivých indexů byly 

čerpány z [49]. V  Tab. 21 se vypsány informace pro index „varování“ s přiřazeným 

indexem. 
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Tab. 21 Stanovení indexu „varování“ [autor] 

Vstupní informace Index 

Občané jsou pravidelně informování v 

Bolatickém zpravodaji.  

Varovné informace jsou předávány místním 

rozhlasem a pomoci internetu.“ 

3 

 

Tab. 22 zachycuje informace dostupnosti jednotlivých složek IZS od obce Bolatice a 

následně přiřazuje index „dostupnost složek IZS“. 

Tab. 22 Dostupnost IZS v obci Bolatice [autor] 

Složky Místo Vzdálenost od obce Index 

HZS Hlučín 11 km 3 

ZZS Dolní Benešov-Zábřeh 5,5 km 2 

PČR Kravaře 7,5 km 2 

 

 

Tab. 23 sumarizuje všechny mimořádné události v obci Bolatice s přiřazenými indexy 

v oblasti analýzy připravenosti.  

Tab. 23  Přiřazené indexu pro připravenosti [autor] 

Denní výskyt

Jiný výskyt

1

2 2

2 2

2

21

2

2

dopravní nehody (d)

3

3

3

3

požár (b)

události PTCH (c)

3 3 2

2

2

2122

2 1

3

3

3

3 2

3

záplavy (a1) 3 3 2 2 4 3

sněhová kalamita (a2)

vichřice (a3)

dlouhotrvající sucho (a4)
3 3 2 2 3

2 1 2

2

22

1

2

2

3

3

3

2

2

2

narušení dodávek plynu (g)

narušení dodávek pitné vody (h)

narušení nefunkčnosti OÚ (i)

3

3

3

2

narušení dodávek el. energie (f)
3 3 2 2 1 2

narušení veřejného pořádku (e)
3 3 2 2 1

Druh mimořádné události
Analýza 

připravenosti

Index 

"varování"

Index 

"HZS"

Index 

"ZZS"

Index 

"PČR"

Index 

"obnova"
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7.4 Stanovení rizika 

Pro vyjádření rizika kvantitativně a kvalitativně byla zvolena škála, Tab. 14. Na základě 

provedení navržené metody a využití škály pro riziko bylo pro obec Bolatice stanovena 

míra rizika pro jednotlivé mimořádné události, Tab. 24. Detailněji sumarizováno v  Příloze 

V, Tab. 40. 

Tab. 24 Riziko jednotlivých mimořádných události – obec Bolatice [autor] 

Druh mimořádné události 

Navržená metoda – aplikace 

Bolatice 

 

kvantitativně kvantitativně 

Denní výskyt     

záplavy (a1) 36 vysoké 

sněhová kalamita (a2) 18 střední 

vichřice (a3) 18 střední 

dlouhotrvající sucho (a4) 27 střední 

požár (b) 18 střední 

události PTCH (c) 18 střední 

dopravní nehody (d) 18 střední 

narušení veřejného pořádku (e) 18 střední 

Jiný výskyt   

narušení dodávek el. energie (f) 24 střední 

narušení dodávek plynu (g) 24 střední 

narušení dodávek pitné vody (h) 24 střední 

narušení nefunkčnosti OÚ (i) 12 střední 
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7.5 Dílčí závěr kapitoly 

Navržená metoda pro stanovení rizika území prezentována v kapitole 6 byla aplikovaná na 

vybranou obec Bolatice. Výsledky míry rizik z navržené metody byly porovnány 

s výsledky z [49] a zaznačeny v Tab. 25, z které je zřejmé, že u některých druhů 

mimořádných událostí se ukázaly rozdíly. Tyto rozdíly mohly být způsobeny nastavenou 

rozdílnou škálou míry rizik hodnocených metod, zaokrouhlením či figurování indexu 

zranitelnosti v navržené metodě.  

Tab. 25 Srovnání výsledků [autor] 

Druh mimořádné události 
Navržená metoda Metoda z [49] 

kvantitativně kvantitativně kvalitativně kvalitativně 

Denní výskyt         

záplavy (a1) 36 vysoké 12 vysoké 

sněhová kalamita (a2) 18 střední 6 střední 

vichřice (a3) 18 střední 3 střední 

dlouhotrvající sucho (a4) 27 střední 6 střední 

požár (b) 18 střední 5 střední 

události PTCH (c) 18 střední 5 střední 

dopravní nehody (d) 18 střední 5 střední 

narušení veřejného pořádku (e) 18 střední 5 střední 

Jiný výskyt         

narušení dodávek el. energie(f) 24 střední 12 vysoké 

narušení dodávek plynu (g) 24 střední 12 vysoké 

narušení dodávek pitné vody (h) 24 střední 12 vysoké 

narušení nefunkčnosti OÚ (i) 12 střední 2 nízké 
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8 Přínosy disertační práce  

Přínosem pro vědní obor je navržená metoda, která stanoví úroveň rizika (kvantitativně a 

kvalitativně) pro územní celek. Specifikem metody je definováním cílové skupiny - 

poučení laici (veřejná správa). Navržená metoda tedy nabízí jiný pohled na oblast analýzy 

a hodnocení rizik. Do budoucna lze rozšířit aplikaci metody vizualizací rizik s použitím 

Geoinformačního systému (GIS) nebo v případě nedostupnosti informací pro GIS 

zaznačení rizik do mapy pomocí např. rastru.  

Přínosem teoretickým je využití navržené metody při výuce v oboru analýzy rizik území. 

Studenti tak získané znalosti a dovednosti z oblasti havarijního a krizového plánování 

budou moci implementovat do navržené metody či softwarového podoby, a tím zjišťovat 

provázanost mezi oblastmi. A dále si tak rozšiřovat rozhled v používaných metodách pro 

území aplikovatelných na podmínky České republiky. 

Přínosem pro praxi disertační práce je aplikovatelost a použitelnost metody na území ČR. 

V rámci disertační práce je prezentována navržená metoda pro stanovení rizik území 

s možnou aplikací do softwarové podpory. Programová aplikace nabízí ovladatelnost jak 

pro veřejnou správu, poučené laiky tak i běžné uživatele. V případě programu do budoucna 

by mohla být možnost odhadu finančních nákladů a zohlednění časové náročnosti 

doporučených variant nápravných opatření. 

Navržená metoda a softwarová podoba navržené metody byla vytvořena za podpory 

projektu VG20102015043 „Simulace procesů krizového managementu v systému 

celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné správy“ (SIMPROKIM) a 

zpracována s využitím projektu CZ.1.07/3.2.07/03.0050 „Zabezpečení přípravy lektorů 

dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech 

v Moravskoslezském kraji“. 

Vzdělávání v obou projektech je založeno na předpokladu, že, od osob, pro které jsou 

projekty určeny, jsou očekávány znalosti bezpečnostních problémů v území. V rámci 

oblasti bezpečnosti, jenž součástí je definování rizik v území, bude využita manuální či 

softwarová podoba navržené metody.  
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9 Závěr 

Bezpečnost v poslední době stále více vstupuje do podvědomí všech lidí, poněvadž se stále 

více dotýká téměř všech lidských činností. Různorodost událostí od rizik přírodních vlivů 

až po oblast rizik průmyslových havárií, dávají předpoklad, že zajištění bezpečnosti bude 

stále větší problém.  

S tím souvisí bezpečnost, která je zajišťována na všech úrovních státní správy. Základní 

úrovní je obec, která pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při 

plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Tedy i bezpečnost území a jeho obyvatel. 

Definování povinnosti, kterou každá obec má, je deklarováno dle zákona o obcích. 

Z tohoto zákona vyplývá, že každá obec dle jmenovaného zákona má za povinnost zajistit 

bezpečnost území, jehož součástí jsou osoby, infrastruktura a životní prostředí. Lze 

dovodit, že objektivně je výchozím fenoménem řešení provedení analýzy rizik území. 

Na základě dostupných zdrojů z provedené rešerše bylo zjištěno, že analýze rizik území je 

stále věnovaná pozornost (kapitola 4). Důvodem této pozornosti je neexistující jednotný 

nástroj hodnocení rizik v území. Řada zemí se touto problematikou zabývá. Na evropské 

úrovni je nastolen společný zájem zemí o rozvoj metodik hodnocení rizik související 

s výměnou informací a zkušeností jednotlivých zemí v oblasti využívání a rozvoje postupů 

hodnocení rizik. Součástí metodik je i mapování rizik, které by následně sloužilo jako 

podklad pro havarijní a krizové řízení.  

Řízení rizik se nelze vyhnout, je nedílnou součástí každodenní práce a osobního života. 

Efektivní řízení rizik se odvíjí od správné volby metody, cílů užití a výsledků, ke kterým se 

ubíráme. Je třeba zdůraznit, že existuje nespočetné množství metod a softwarů, které se 

odvíjí od požadavků uživatelů.  Pro účely práce byl zvolen výběr, který je uveden 

v kapitole 5. Na základě rozboru metod uvedených v disertační práci byla navržena metoda 

pro stanovení rizik v území.  

Navržená metoda vychází z principu, který je definován v kapitole 2. Tento fakt souvisí s 

již zmiňovanou bezpečností území. Na základě povinnosti obcí zajistit bezpečnost, je 

ambicí vytvořit jednoduchou, finančně a časově nenáročnou metodu, kterou lze manuálně 

provést a nabízí možnost metody implementace do softwarové podpory. Při tvorbě metody 

se pamatovalo i na to, aby se mohly přijmout a znázornit všechny předem myslitelné, 
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diskutované detaily a možné alternativy analýzy rizik. Metoda je srozumitelná a nabízí 

porozumění nejen tzv. poučeným laiku, ale i široké odborné veřejnosti. To však na úkor 

přesnosti. Raději se tedy volil méně přesný výsledek z analýzy, a jeho následnou realizaci, 

než sto procentní přesný výsledek bez odezvy.   

Prezentovaná metoda byla aplikovaná na území vybrané obce -  Bolatice. K výběru této 

obce přispělo již dřívější zkoumání tohoto územního celku. Závěr provedení navržené 

metody nabídl potvrzení faktu, že metoda může být použita pro tzv. poučené laiky pro 

identifikaci možných rizik v území. 

Řešení disertační práce přispělo k jinému pohledu na oblast analýzy rizik území. To tkví 

v nastolení nové role tzv. poučeného laika, který, i když, nezastává roli experta v oblasti 

analýzy rizik území, by se měl orientovat v možných nebezpečích, které mohou danou 

obec ohrozit, a využít poznatky pro potřeby ochrany obyvatelstva obce do praxe. Tak i 

vyvstává potřeba optimalizovat aktivity v oblasti preventivních a zmírňujících opatření 

úrovně rizika, ale také prohloubit vzdělanost populace v této oblasti. 

Disertační práce byla zpracována s podporou Výzkumného záměru č.VG20102015043 

„Simulace procesů krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek 

IZS a orgánů veřejné správy“, v rámci Bezpečnostního výzkumu, uděleného Ministerstvem 

vnitra České republiky. 

 

 

 



75 

 

10 Conclusion 

Safety recently increasingly enters the subconscious of all people as it more and more 

touches almost all human activities. The variety of events from the environmental risks to 

the field of risk of industrial accidents, they assume that ensuring the safety will be 

constantly the growing problem. 

This is related to safety, which is provided at all levels of state administration. The basic 

level is the municipality that takes care of the overall development of its area and the needs 

of its citizens; while performing its duties it protects the public interest too. This means 

thus even the security of the area and its inhabitants. Definition of duties of every 

municipality is specified in the Municipalities Act. From this Act implies that every 

municipality under this Act has a duty to ensure the safety of area, which includes people, 

infrastructure and the environment. It can be deduced that objectively implementation of 

risk analysis of the area is the phenomenon initial solution. 

On the basis of available sources of conducted research, it was found that there´s still paid 

attention to the risk analysis of area (chapter 4). The reason for this attention is the absence 

of uniform risk assessment tool on the area. Many countries deal with this problem. At the 

European level is established the common interest of countries in the development of risk 

assessment methodologies related to the exchange of information and experience of 

individual countries in the use and development of risk assessment procedures. Part of the 

methodology is the risk mapping process, which would then serve as a basis for emergency 

and crisis management. 

Risk management can´t be avoided, it is an integral part of everyday work and personal 

life. Effective risk management depends on the right choice of method, objectives of use 

and the results that we are moving to. It should be emphasized that there is innumerable 

amount of methods and software that are based on requirements of users. For the purpose 

of the work was chosen selection, which is contained in chapter 5. Based on analysis of 

methods referred to the dissertation has been proposed the method for determining risk in 

the area. 

The proposed method is based on the principle, which is defined in section 2. This fact is 

related to already mentioned safety of area. Based on the obligation to ensure the safety of 
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the municipality, is the ambition to create a simple, cost-and time-saving method which 

can be manually performed and which can be implemented into the software support. 

While creating the method it was remembered that all conceivable discussed details of 

possible alternatives of risk analysis were able to be accepted and illustrated. The method 

is understandable and offers insight not only to so called informed laymen but also to the 

wider public. But this is at the expense of precision. Therefore I preferred to choose less 

accurate result of an analysis with its subsequent implementation to a hundred percent 

accurate result without response. 

Presented method was applied to the selected municipality – Bolatice. Earlier exploration 

in that area within the student grant competition contributed to the selection of this village. 

Conclusion of the implementation of the proposed methods offered a confirmation of the 

fact that the method could be used for the informed layman to identify possible risks in the 

areas. 

The solution of the dissertation contributed to a different point of view on risk analysis of 

the area. It lies in the establishment of a new role of informed layman, who, though he does 

not hold the role of expert in the field of risk analysis, should orientate in the possible 

dangers that can threaten the municipality, and he should use the knowledge necessary for 

the protection of the population of the village into practice. Then a need arises to optimize 

activities in the field of prevention and mitigation measures of the risk level but also a need 

to deepen the education of the population in this area. 

This dissertation is supported by the grant no. VG20102015043 „Simulation of crisis 

management processes in the system of lifelong education of IRS units and public 

administration bodies“ in the framework of the Safety Research program of MI CR. 
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Příloha A Statistika mimořádných událostí v ČR 

STATISTIKA 

 

Pro zjištění množství přírodních a technických pohrom ve světě lze použít databázi EM-

DAT [26]  (International Disaster Database). Databáze shromažďuje informace o 

přírodních a technických pohromách, dle alespoň jednoho z následujících kritérií: 

 

1) došlo během nich k úmrtí minimálně 10-ti lidí, 

2) následky pohromy zasáhly minimálně 100 lidí, 

3) byla žádána mezinárodní pomoc nebo 

4) byl vyhlášen nouzový stav (state of emergency). 

 

Tab. 26 Největších přírodních katastrof dle počtu zraněných v ČR osob (1900-2013) [26] 

Událost Datum Zraněné osoby 

Extrémní teploty 1. červenec 2003 418 

Povodeň 2. červenec 1997 29 

Extrémní teploty 1. leden 2012 25 

Povodeň 7. srpen 2002 18 

Extrémní teploty 27. prosinec 2005 15 

Povodeň 22. červen 2009 13 

Extrémní teploty 1. listopad 2010 12 

Povodeň 7. srpen 2010 7 

Extrémní teploty 7. prosinec 2012 7 

Povodeň 23. červenec 1998 6 
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Tab. 27 Největších 10 přírodních katastrof dle zasažených osob (1900-2013) [26] 

Událost Datum Zasaženo osob 

Povodeň 7. srpen 2002 200 000 

Povodeň 2. červenec 1997 102 107 

Povodeň 22. červen 2009 14 450 

Povodeň 28. březen 2006 4 200 

Povodeň 15. květen 2010 1 200 

Povodeň 7. srpen 2010 200 

Povodeň 30. červen 2006 115 

Povodeň 10. květen 1996 60 

Bouře 23. červenec 2009 12 

Bouře 1. únor 2005 3 

    

 

Tab. 28 Největších přírodních katastrof v ČR dle škod (1900-2013)[26] 

Událost Datum Škody v $ 

Povodeň 7. srpen 2002          2 400 000     

Povodeň 2. červenec 1997          1 850 000     

Povodeň 15. květen 2010             190 000     

Povodeň 7. srpen 2010             157 560     

Povodeň 18. leden 2007             150 000     

Povodeň 22. červen 2009             150 000     

Povodeň 8. březen 2000               80 000     

Povodeň 23. červenec 1998               52 000     

Bouře 29. únor 2008               50 000     

Povodeň 10. květen 1996               36 000     
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Příloha B Návrh dělení mimořádných událostí  

1. Povodeň 

1.1. Přívalové deště 

1.2. Místní povodně silných dešťů 

1.3. Povodně na potocích, řekách a údolních tocích 

1.4. Zvláštní povodně při poškození vodních děl 

2. Plošné požáry 

2.1. Lesní požár 

2.2. Stepní požár 
2.3. Požár rašeliny 

3. Extrémní povětrnostní situace 

3.1. Prachové a pískové bouře 

3.2. Tornáda/Orkány 

3.3. Krupobití, mrznoucí déšť, mrznoucí mrholení 

3.4. Dlouhotrvající sněžení/sněhové závěje 

3.5. Lavinové nebezpečí 
3.6. Silné bouřky s masivními blesky 

3.7. Prachové a pískové bouře 

3.8. Extrémní vedro a sucho 

3.9. Dlouhodobá inverze/ smog 

4. Pohyby zeminy 

4.1.  Sesuvy půdy a skal 

4.2. Pozemní prohlubně/Naplaveniny 

4.3. Poddolování 

5. Zemětřesení 

6. Biologická nebezpečí 

6.1. Nákazy osob - epidemie 

6.2. Nákazy zvířat - epizootie 

6.3. Velkoplošné nákazy rostlin/polních kultur - 

epifytie 

6.4. Zamoření hmyzem 

7. Pád meteoritu 

8. Biologická nebezpečí 

8.1. Uvolnění patogenní látek nebo mikroorganizmů 

z biotechnologií nebo zařízení genetických 

technologií 

8.2. Uvolnění jiných patogenních (biologických) 

látek nebo mikroorganizmů 

9. Chemické nebezpečí 

9.1. Uvolnění toxické látky (ne podniky Seveso) 

10. Únik nebezpečné látky ze stacionárních objektů se 

známým potenciálem nebezpečí (Seveso podniky) 

11. Únik nebezpečné látky ze stacionárních objektů se 

známým potenciálem nebezpečí (Seveso podniky) 

12. Únik nebezpečné látky u dopravních nehod 

12.1 Silnice 

12.2 Železnice 

12.3 Vnitrozemské vodní cesty 

12.4  Vzduch 

13. Velké požáry, exploze, výbuch, vzplanutí 

14. Hromadné nehody s postižením 

14.1. Silnice včetně přechodů a tunelů 

14.2. Železnice včetně přechodů a tunelů 

14.3. Vodní cesty a vnitrozemské vodstvo 

14.4. Ovzduší 
14.5. Hromadné nehody s ostatních příčin 

 

 

15. Těžké narušení a poškození zařízení pro 

zásobování (KI) 

15.1.  Znečistění vody 

15.2. Narušení hrází významných vodohospodářských 

děl se vznikem zvláštní povodně 

15.3. Narušení dodávek potravin velkého rozsahu 

15.4. Narušení dodávek plynu/zemní plyn/kapalný 

plyn 

15.5. Narušení dodávek elektřiny 

15.6. Narušení dodávek tepla 

15.7. Narušení dodávek ropy/ropných produktů/uhlí 
15.8. Narušení dodávek produktovodů 

15.9. Narušení dodávek léčiv a zdravotnického 

materiálu velkého rozsahu 

15.10. Narušení funkčnosti dopravní soustavy 

15.11. Narušení finančního a devizového 

hospodářství státu velkého  

16. Těžké narušení a poškození zařízení pro odpady 

(KI-likvidace) 

16.1 Kanalizace a čistírny 

16.2 Likvidace odpadu všeobecně, skládky, spalovny 

16.3 Spalovny zvláštních odpadů 

17. Dlouhotrvající poruchy/výpadky informačních 

systému, komunikačních systému a systému 

výstrahy a varování s ohledem na vzájemné 

souvislosti a řetězové reakce (KI-informační 

technika) 

18. Radiační havárie 

18.1 Únik nebezpečné látky z jaderné elektrárny ve 
vlastní zemi 

18.2 Únik nebezpečné látky z jaderné elektrárny 

jiných států než sousedních 

18.3 Únik nebezpečné z jiných jaderně technických 
zařízení (pokusné reaktory, zařízení na regeneraci 

vyhořelého paliva nebo jiná zařízení s radioaktivními 

látkami) 

19. Migrační vlny velkého rozsahu 

20. Sociální ohrožení 

20.1 Azylový tlak 

20.2 Utečenecká vlna 

20.3 Etnické, náboženské a ideologické konflikty 

velkého rozsahu 

20.4 Extremismus 

20.5 Sociální nepokoje velkého rozsahu (drancování 
obchodů, skladů, hromadný útok majetků) 

20.6 Násilné protiprávní konání, které svým rozsahem 

nebo následky podstatně ohrožuje nebo narušuje 

veřejný pořádek a bezpečnost státu 

20.7 Organizovaný zločin 

20.8 Útok proti orgánům veřejné správy 

20.9 Útok proti objektu osobní důležitosti a dalším 

důležitým objektům 

21. Ozbrojené konflikty 

21.1 Vojenské konflikty na území státu 

21.2 Vojenské konflikty v EU 

21.3 Vojenské konflikty mimo státy EU 

 



98 

 

Příloha C Klasifikace katastrof  

Tab. 29 Dělení katastrof dle [19] 

přírodní antropogenní

Požár Úder blesku, samovznícení, tlení organické hmoty Dopravní nehoda, manipulace s ohněm

Bouřky Elektrický výboj Změna klimatických poměrů

Únik plynů Sopky, termální a bahenní plyny, exploze Poruchy plynojemů, cisteren, plynovodů, terorismus

Exploze Sopky, zemní plny, pád meteoritů
Chemikálie, exploze výparů, trhavin, aerosolů, přehřátí 

zásobníků plynu

Pád kosmických těles Meteority, planetky Kosmické družice, vojenské prostředky

Záplavy a povodně Přívalové deště, prudká změna teploty, tání sněhu
Narušení hrází, devastace přírodního prostředí, změna 

říčních toků

Krupobití a přívalové deště Prudké ochlazení kumulů

Námrazy a ledovice Mráz v přízemních vrstvách atmosféry Vykácení lesů, narušení elektrorozvodů

Sněhová kalamita Dlouhotrvající sněžení, vítr, mráz

Laviny sněhové a 

sněhokamenité

Uvolnění hmoty na šikmé kluzké ploše, klimatické 

změny, otřesy
Vstup člověka do zakázaných oblastí

Svahové pohyby Uvolnění kluzkých povrchových ploch, deště, otřesy Báňská činnost, přetržení geologické zlomů stavbou

Přepad zemských dutin Sopečná nebo erozivní činnost Těžba hornin, nerostů

Posun říčního koryta, dna Vodní proud, podemílání břehů
Odlesnění, nevhodná technologie výstavby vodních 

děl

Eroze půdy
Změna klimatických podmínek, působení větru, vody, 

teplotních změn
Odlesňování, kyselé deště, chemické prostředky

Zemětřesení Posun zemských desek (litosféra) Zkoušky nukleárních zbraní

Vichřice (nad 18,3 m/s) Vyrovnávání rozdílů atmosf. tlaků

Dlouhotrvající vedra a sucha Dlouhotrvající tlaková výše Nerušení ekologické rovnováhy

Radiace
Zvýšená těžba uranu, únik izotopů radonu do 

zemských dutin

Jaderné havárie v elektrárnách, vojenské konflikty, 

přeprava jaderného paliva

Vliv záření kosmických těles Sluneční záření, atmosféra, ozónová vrstva Znečištění ovzduší, rozptyl chemických látek

Epidemie, pandemie Klimatické změny v prostředí Biologické zbraně, mutace virů

Přemnožení škůdců, parazitů Přemnožení nebo nedostatek přirozených predátorů Narušení ekologické rovnováhy

Zamoření chemickými a 

toxickými látkami
Výron ropných ložisek

Exploze, technologické havárie, dopravní havárie, 

nadměrné používání hnojiv, jedů, otevřené skládky s 

toxickými látkami

Dopravní havárie Vyvolané přírodními jevy Selhání člověka, technická porucha

Davová panika Zemětřesení
Davová psychóza, strach o vlastní život, iracionální 

chování

Násilné sociální konflikty Přírodní katastrofa
Asociální chování, náboženské nepokoje, rasová 

nesnášenlivost

Terorismus, diverzní činnost
Nábožensko-fanatické projevy, vojenské konflikty, 

politické napětí

Násilné kriminální delikty Vliv kosmických těles (M, S) Společenské napětí, ztráta základních etických hodnot

Emigrační vlny Sociálně-ekonomické, rasové, epidemiologické vlivy

Mezistátní konflikty Přírodní katastrofa
Sociálně-ekonomické aspekty, územní a náboženské 

spory

Typ katastrofy
Možná příčina
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Příloha D Popis analýzy a hodnocení rizik 

Tab. 30 Analýza rizika vs. hodnocení rizik [64] 

Analýza Hodnocení
"Co se může stát?" "Co se smí stát?"

Analýza nebezpečí Hodnocení nebezpečí

"Jaké jsou nebezpečí?" "Jak  je nebezpečí klasifikováno?"

Provádí tým odborníků/expertů Provádí tým odborníků/expertů

Analýza škod Hodnocení škod

"Jaké jsou to (zranitelné) hodnoty?" "Jaká hodnota a význam je kladen na škody?"

Analýza rizika Hodnocení rizika

N
e
b

e
z
p

e
č
í

Š
k

o
d

y
R

iz
ik

o

Klasifikace výsledků analýzy v systému hodnocení  

nebezpečí

Provádí tým odborníků/expertů Primárně prováděna individuálně (vlastnická 

práva), sekundárně delegovány na orgány veřejné 

moci (politická rozhodnutí)

Zjištění v oblasti (ekonomické, sociální, ekologické, 

technické) potenciálně ohrožených objektů (typ, 

hmotný a nehmotný majetek , ohrožení, 

pravděpodobnost expozice) v oblasti možných 

nebezpečí

Výsledky analýzy jsou v definovaném systému 

hodnoceny implicitně nebo explicitně (matice, 

vyjádřeny v penězích) ve skutečných hodnotách, 

zejména v posouzení života

Provádí tým odborníků/expertů s přihlédnutím na 

hodnoty "společnosti"

Provádí tým odborníků/expertů

"Jaká je pravděpodobnost nebezpečí a jejich 

škody?"

"Které riziko je akceptovatelné a které není?"

Analýza provedená na základě zranitelnosti objektů 

a škod s přihlédnutím na koincidenční 

pravděpodobnost

Posouzení rizik a jeho vnímání vzhledem ke vztahu 

mezi rizikem a příležitostí

Vědecko-technické šetření (typ, způsob, intenzita, 

frekvence, způsob útoku) nebezpečných procesů a 

účinnost ochranných opatření
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Příloha E  Mimořádné události v zahraničí 

 

Graf 3 Procentní rozložení živelních pohrom v Evropě (1900-2011) [26] 

 

 

Graf 4 Procentní rozložení živelních pohrom v Asii (1900-2011) [26] 

 



101 

 

 

Graf 5 Procentní rozložení živelních pohrom v Severní a Jižní Americe (1900-2011) [26] 
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Příloha F  Živelní pohromy na území SK 

Živelní pohromy vzniklé na území Slovenské republiky („SR“) jsou evidovány zejména 

prostřednictvím Stálé služby Sekce IZS a krizového managementu Ministerstva vnitra SR. 

Tento orgán plní také úkol „Národního kontaktního místa“ pro příjem informací o 

mimořádné události.  

 

Graf 6 Četnost živelních pohrom v SR [52] 

Z obrázku je vidět, že SR je nejvíce ohrožována živelní pohromou typu povodeň a záplava. 

V roce 2010 bylo zaznamenáno 54 mimořádných událostí typu povodeň a záplava, co 

představuje i maximum ze všech sledovaných hodnot.   

Pozn.: Zde je nutné rozlišovat vnímání pojmu mimořádná událost v rámci právních 

předpisů Slovenské a České republiky.  
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Příloha G Použití analýzy a hodnocení rizik v zahraničí 

Tab. 31 Potřeba analýzy rizik v zahraničí [1][16][47][115][121][187][189][191][192] 

Země Potřeba analýzy rizik 

Portugalsko Pro zjištění rizik a analýza důsledků. 

Norsko 
Určení rizik a jejich rozměrů a provedení příslušných opatření 

pro ochranu obyvatel. 

Francie 

Pochopení rizik a s jakým cílem jsou prováděny. 

Zlepšit plány a postupy pro prevenci (v případě nehody). 

Vytvoření rizikových scénářů. 

Spojené 

království 

Vyloučení rizik a zjistit jejich příčinu. 

Švédsko 

Pro předcházení rizik za účelem reakce na mimořádné události. 

Zajištění bezpečnosti a ochranu osob a životního prostředí.  

Posouzení potřeb opatření. 

Nizozemsko 
Použití kvantitativních analýz rizik pro účely územního 

plánování, pro ochranu obyvatel a zachování služeb. 

Irsko Vývoj a zlepšení havarijní připravenosti. 

Řecko 

Posouzení pravděpodobnosti vzniku mimořádných událostí a 

učinění patřičných kroků pro jejich zabránění či omezení na 

přijatelnou míru. 

Německo 

Posouzení a vymezení rizik, jejich geografické rozložení 

v prostoru s využitím techniky a povinnost jejich provozovatelů 

na podporu veřejné služby státními orgány.  

Základem pro havarijní plánování civilní ochrany a 

záchranného systému 

Dánsko 

 

Pro tyto účely 

 * Rozbor událostí, které mohou nastat 

 * Zjistit nejzávažnější nehody 

 * Zjisti jaké podněty a akce vedly k nehodě 

 * Pravděpodobnost těchto událostí a nehod 

 * Vytvoření preventivních opatření  

Lucembursko 
Použití v: 

 * jaderném průmyslu 
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 * povodně 

 * průmyslové podniky typu SEVESO " 

 

Slovenská 

republika 

Analýza území zahrnuje posouzení nebezpečí pro případ vzniku 

mimořádné události s ohledem na zdroje ohrožení, která je 

součástí havarijního plánu (plánu ochrany obyvatelstva).  

Cílem je minimalizace rizika potencionálních hrozeb a snížení 

závažnosti havárií.  

Polsko 

Analýza a hodnocení rizik je součástí krizového plánu (přesně 

havarijní plán) za účelem minimalizovat rizika (jak na území 

tak objektech s nebezpečnou látkou), na kterém spolupracují 

odborníky v oboru. 

Maďarsko 

Analýza a hodnocení rizik je součástí havarijního plánování.  

Používá se k: 

*prevenci proti mimořádným událostem 

*pro jasné právní prostředí 

*prevence závažných havárií se řídí Směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí 

závažných havárií s přítomností nebezpečných látek  
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 Příloha H Přehled používaných metod pro hodnocení rizik 

Tab. 32 Přehled používaných metod dle [53] 
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What if? x x x x x x x x x x x o všude Bezpečnost strojních zařízení, OHS

Check list x x x x x x x x x x x x o všude Bezpečnost strojních zařízení, OHS, Velké průmyslové havárie

ETA x x x x x x x x x x x o o všude Bezpečnost strojních zařízení, OHS, Velké průmyslové havárie

HAZOP x x x x x x x x x x x o o o chemický Bezpečnost strojních zařízení, OHS, Velké průmyslové havárie

FMEA x x x x x x x x x x x o o o všude Bezpečnost strojních zařízení, OHS, Velké průmyslové havárie

HRA (Human Relaibility Assessment) x x x x x x x x x x o chemický, petrochemický, metalurgie, jaderná Velké průmyslové havárie

PHA (Preliminary Hazard Analysis) x x x x x x x x x o chemicky, petrochemický, metalurgie Bezpečnost strojních zařízení

Rapid Ranking/ Screening x x x x x x x x x x x o chemicky, petrochemický, metalurgie Bezpečnost strojních zařízení, OHS, Velké průmyslové havárie, Potrubní systém 

CEI (Dow Chemical Exposure Index) x x x x x x x x x x x o chemicky, petrochemický, metalurgie Bezpečnost strojních zařízení

FEI (Dow Fire  and Explosion Index) x x x x x x x x x x x o chemicky, petrochemický, metalurgie Bezpečnost strojních zařízení

IAEA TEC DOC x x x x x x x x x x x x x o chemický, petrochemický, metalurgie, jaderná Bezpečnost strojních zařízení

H&V Index x x x x x x x x x x o kdekoliv - nebezpečné substance Velké průmyslové havárie, Potrubní systém 

SARA x x x x x x x x x x o kdekoliv - nebezpečné substance Velké průmyslové havárie

FTA x x x x x x x x x x x o kdekoliv Velké průmyslové havárie, Potrubní systém 

Matice rizik x x x x x x x x x x x x x x x o o o kdekoliv OHS, Velké průmyslové havárie, Potrubní  systém 

Risk graph x x x x x x x x x x x x o o o kdekoliv Bezpečnost strojních zařízení, OHS

Kombinace metod x x x x x x x x x x x x x x o o o kdekoliv Bezpečnost strojních zařízení, OHS, Velké průmyslové havárie, Potrubní systém 

DELPHI x x x x x x x x x x x x o o kdekoliv Bezpečnost strojních zařízení, OHS

MOSAR x x x x x x x x x x x x o o kdekoliv Bezpečnost strojních zařízení, OHS

Hodnocení následků x x x x x x x x x o chemický, petrochemický, metalurgie, jaderná Velké průmyslové havárie, Potrubní systém 

Individuální riziko x x x x x x x x o chemický, petrochemický, metalurgie, jaderná Velké průmyslové havárie, Potrubní systém 

Společenské riziko x x x x x x x x o chemický, petrochemický, metalurgie, jaderná Velké průmyslové havárie, Potrubní systém 

Statistiky míry ztrát x x x x x x x x x x o kdekoliv Bezpečnost strojních zařízení, OHS, Velké průmyslové havárie, Potrubní systém 

Komentář:

nedostatek zkušeností a norem

dostatek zkušeností a norem

Fáze cyklu
Časová 

náročnost
Hodnocení rizik

Použití v průmyslu Poznámky (kde je možno metodu využít)Metody pro hodnocení rizik

Typ metody
Algoritmus 

analýzy
Působnost Parametry
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Příloha I Management rizik  

 

Obr. 31 Management rizik dle [57]
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Příloha K Grafické znázornění metody MOSAR  

 

 

Obr. 32 Postup metody MOSAR [31]
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Příloha K Proces metody AHRA  

 

Obr. 33 AHRA - proces metody, přeloženo dle [9]
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Příloha L Informace potřebné k navrhované metodě 

Tab. 33 Informace pro stanovení rizika [autor] 

Informace Specifikace Poznámka 

Charakteristika 

území 

 Obecná charakteristika území 

 Bezpečnostně významné objekty
16

 

 ePUSA 

 Vyhláška 500/2006 Sb., územně 

analytické podklady, příloha A (obce), 

příloha B (kraje) 

 Územní plán obce 

 Regulační plán obce 

 

 Mapové podklady 

 podklady pro rozbor 

udržitelného rozvoje 

území (PURÚ)  

 Havarijní plány – 

grafická část. 

 

Analýza 

ohrožení 

Výčet MU 

- Kronika obce 

- Statistického úřad ČR 

- Statistických ročenek GŘ HZS ČR 

- Databází (GŘ HZS ČR, EM-DAT) 

 

Analýza 

zranitelnosti 

Počet obyvatel v obci – ČSÚ 

Počet objektů - ČSÚ 

 

Analýza 

připravenosti 

Plán varování 

Jednotka dobrovolných hasičů 

Plošné pokrytí území základními složkami 

JPO, ZZS, PČR 

 

 

                                                 

16
 budovy, komplexy budov, venkovní prostory 
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Příloha M Formulář pro vyplnění charakteristiky území  

Tab. 34 Formulář pro vyplnění charakteristiky území [autor] 

Charakteristika území Specifikace Informace

kraj

město/ORP/obec

rozloha

počet obyvatel

hustota obyvatel

počet domácností

věková struktura a vzdělanost

podnebí

vodní díla

řeky, rybníky, potoky

silniční síť

železniční síť

letecká doprava

vodní doprava

technická infrastruktura

odpady

půda/lesy

informace o přírodních pamatkách

chráněná území

sportovní zařízení

kulturní památky

Bezpečnostně významné 

objekty
výčet objektů

průmysl

zemědělství

rekreace

lázeňství

turistika

Kulturní prostředí

Hospodářství

Klimatická

Geografická

Demografická

Infrastruktura
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Příloha N Mimořádné události a jejich popis „denního“ výskytu 

POŽÁR 

Nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám 

na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly 

osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy a je 

proveden požární zásah. 

246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) dle § 1 písm. m) 

DOPRAVNÍ NEHODA 

Zásah JPO u mimořádné události mající charakter činností spojených s odstraňováním 

následků kolize dopravních prostředků. 

 Silniční – na všech silnicích, dálnicích a rychlostních komunikacích (mimo 

hromadné) 

 Silniční hromadná – na všech silnicích, dálnicích a rychlostních komunikacích za 

účasti více než 4 vozidel nebo prostředku hromadné přepravy osob. 

 Železniční vč. metra – na všech železničních tratích, včetně vleček. 

Ostatní – doprava mimo silnic, dálnic a rychlostních komunikacích, např. polních a lesních 

cestách. 

TECHNICKÁ HAVÁRIE 

Jedná s o zásah JPO k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů velkého rozsahu či 

značných následků na zdraví osob, zvířat či majetku (mimo živelní pohromu) 

TECHNICKÁ POMOC  

Zásah JPO k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů menšího rozsahu mimo 

technologický provoz závodů. Jedná se o pomoc technikou jednotek bez návaznosti 

jakéhokoliv technologického provozu/výroby, např. vyproštění osob z výtahu 

 



112 

 

POVODNĚ 

 Přirozené povodně – způsobené přírodními jevy, zejména táním sněhu, dešťovými 

srážkami nebo chodem ledu 

 Zvláštní povodně – způsobené jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která 

může vést až k jeho havárii a protržení, nebo nouzovým řešením kritické situace na 

vodním díle 
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Příloha O Mimořádné události  a jejich popis s jinou frekvencí 

ATMOSFÉRICKÉ PORUCHY 

VÍTR  

Vítr, čili proudění vzduchu, vzniká v důsledku vyrovnávání tlaku vzduchu v různých 

oblastech.  Stupnice pro vyjadřování síly větru – Beaufortova stupnice. 

VICHŘICE, ORKÁNY 

Příčiny vzniku – velké rozdíly mezi tlakovou výší a tlakovou níží v atmosféře; 

vyrovnáváním tlakových polí dochází k prudkému přesunu velkých hmot vzduchu a tím 

k jeho rychlému proudění, vždy směrem od vyššího tlaku k tlaku nižšímu. Směr větru je 

směr, odkud vítr vane. 

Následky – od nejmenších škod až po lámání a vyvracení velkých stromů; stržení 

stavebních konstrukcí, střech, komínů; zničení elektrického vedení a nadzemních 

produktovou až po ohrožení zdraví a životu lidí létajícími předměty a troskami budov 

DALŠÍ MU ZPŮSOBENÉ PŘÍRODNÍMI VLIVY 

 Sněhové kalamity (ohrožuje dopravu nejvíce) 

 Velké množství sněhu na střechách 

 Námraza (ohrožuje rozvody elektrické energie) 

 Dlouhotrvající extrémní vysoké teploty 

PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ A KRUPOBITÍ 

Příčina vzniku – u přívalových dešťů obdobné, jako při bouřkách; u krupobití při prudkém 

ochlazení mraků, nasycených vodními párami, zpravidla dochází ke vzniku drobných 

krystalků sněhových vloček, popřípadě ledu, které slouží vlivem meteorologických jevů 

v atmosféře jako krystalizační jádra pro další namrzání vodních par a vznikají tak kusy 

ledu různé velikosti. 

Následky – přívalové deště i krupobití působí velkou mechanickou silou na méně odolné 

objekty (zemědělská produkce, lehké stavby); dochází v krátkém časovém úseku ke 
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vzniknutí velkého množství vody, zpravidla smíchané se splavenou zeminou z polí a 

pískem, do kanalizací a sklepních prostorů budov. 

SNĚHOVÉ KALAMITY 

Příčiny vzniku – sněhový oblak se vytváří v oblasti silného vzestupného proudu a vzniká 

tím, že srážkami ochlazený vzduch je vtahován do vzestupného proudu, kde kondenzuje; 

dochází-li k silnému a dlouhodobému sněžení, mluvíme o sněhové kalamitě. 

Následky – velké množství sněhu (lokální nebo celkové), které snižuje, až znemožňuje 

průchodnost komunikací všeho druhu (silniční, železniční, letecké); velká vrstva sněhu 

boří lehké stavby, poškozuje lesní porosty, produktovody, elektrická vedení apod.  

DLOUHODOBÉ A SILNÉ MRAZY 

Příčina vzniku – převládá proudění chladného vzduchu ze severních, severovýchodních a 

východních oblastí, který se ustálí nad určitou oblastí ve formě zimních tlakových výší. 

Následky – zamrznutí vodních zdrojů, technických kapalin (oleje, nafta) a v důsledku toho 

zastavení výrobních procesů a znemožnění běžných pracovních operací (doprava, 

telekomunikace); postižení obyvatelstva – omrzliny až popáleniny mrazem. 

EXTRÉMNÍ TEPLOTY (HORKA, SUCHA) 

Příčina vzniku – převládá proudění horkého vzduchu z jihovýchodu, jihu a východu, který 

se ustálí nad určitou oblastí ve formě tlakové výše. 

Následky – zvýšený odpar vody z vodních povrchů, zvýšený počet požárů z vedra, zvýšená 

únava a dehydratace lidí, onemocnění z vedra; všeobecný nedostatek vody. 
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Příloha P Dělení Bezpečnostně významných objektů 

Tab. 35 Dělení Bezpečnostně významné objekty – obecně [autor] 

Typy objektů Specifika 

Objekty pro bydlení 
Vícepodlažní obytné budovy /více než 2 nadzemní 

podlaží/ 

Objekty občanské 

vybavenosti 

Budovy pro zdravotnictví 

Budovy pro služby a osobní hygienu 

Budovy pro výchovu, vědu a výzkum 

Budovy pro kulturu, osvětu a tělovýchovu 

Budovy administrativní 

Budovy pro společné ubytování a rekreaci 

Budovy pro obchod a veřejné stravování  

Budovy pro sociální zabezpečení 

Historické a církevní budovy a objekty 

Výrobní objekty 

Speciální výrobní budovy /mimo zemědělství a lesy/ 

Energetické výrobní budovy a budovy vodního 

hospod. 

Budovy pro dopravu a spoje 

Čerpací stanice a ostatní  

Odpady a odpadní produkty 

Zemědělství  

Budovy pro živočišnou a rostlinnou výrobu a chov 

Budovy/plochy pro skladování zemědělských 

produktů, krmiv a hnojiv 

Ostatní objekty 
Provizoria a účelové objekty u budov 

Volné plochy  
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Příloha Q Dělení Bezpečnostně významných objektů -detailně 

Tab. 36 Detailní dělení Bezpečnostně významných objektů [autor] 

Typy objektů (detailně) 

Objekty pro bydlení 

Vícepodlažní obytné budovy /více než 2 nadzemní podlaží/ 

Objekty občanské vybavenosti 

Budovy pro zdravotnictví 

zdravotnická střediska, polikliniky, transfuzní stanice 

nemocnice a lůžkové části poliklinik, odborné léčebné 

budovy hygienicko epidemiologické služby 

jesle, kojenecké ústavy, dětské domovy pro děti do 3 let 

lékárny a budovy oční optiky 

soukromé ordinace 

lázně 

ostatní budovy pro zdravotnictví /červený kříž ap./ 

Budovy pro služby a osobní hygienu 

šatny, umývárny a očistné lázně 

přádelny, sušárny, čistírny, domy služeb, opravny 

desinfekční stanice, kafilérie, krematoria a obřadní síně, 

ostatní budovy pro služby nevýrobní povahy 

Budovy pro výchovu, vědu a výzkum 

mateřské školy 

budovy učeben základních škol s příslušejícími dílnami 

budovy učeben učňovských škol, odborných učilišť, středních 

budovy poslucháren a pracoven vysokých škol s příslušejícími 

budovy zdravotnických škol a ústavů pro další vzdělávání 

budovy pro vědu a výzkum, budovy laboratoří 

ostatní budovy pro výchovu, vědu a výzkum/např. dětské tábory 

Budovy pro kulturu, osvětu a tělovýchovu 

kina 
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divadla 

kulturní domy 

galerie a výstavní síně, muzea, výstaviště 

knihovny, archivy 

tělocvičny, sportovní haly, krytá koupaliště, loděnice 

ostatní budovy pro kulturu, osvětu a tělovýchovu 

Budovy administrativní 

správní budovy, peněžní ústavy  

technicko provozní budovy 

vrátnice a strážnice 

aukční síně, burzy, veřejné místnosti budov 

ostatní administrativní budovy 

Budovy pro společné ubytování a rekreaci 

hotely, motely, motoresty, botely 

ubytovny 

dětské domovy pro děti od 3 let a domovy mládeže 

rekreační chaty a chalupy rodinné 

rekreační budovy /velkokapacitní/ 

budovy autokempinkových táborů 

ostatní budovy pro společné ubytování a rekreaci 

Budovy pro obchod a veřejné stravování  

obchodní domy 

obchodní prodejny, příruč. sklady, trvalé prodejní stánky 

jídelny, restaurace a kavárny, bary, kluby, taneční sály, 

budovy závodního stravování, stravovny pro žáky a studenty 

ostatní budovy pro obchod a stravování 

Budovy pro sociální zabezpečení 

domovy důchodců, ústavy pro tělesně nebo smyslově postižené 

domy s pečovatelskou službou 

ostatní budovy pro sociální zabezpečení 

Historické a církevní budovy a objekty 

hrady a zámky 
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kostely, kláštery a jiné církevní objekty 

jiné historické budovy a objekty 

Výrobní objekty 

Speciální výrobní budovy /mimo zemědělství a lesy/ 

budovy potravinářské výroby 

budovy chemické a farmaceutické výroby 

budovy výroby spotřebního zboží 

budovy výroby stavebních hmot 

budovy strojírenské výroby 

budovy hutní výroby, budovy těžby a úpravy paliv a rud 

Energetické výrobní budovy a budovy vodního hospod. 

kotelny a výtopny /kotle s výkonem nad 50kW/ 

budovy jaderných elektráren 

ostatní budovy elektráren 

strojovny a kompresorovny 

budovy rozvodných zařízení, transformovny, měnírny a generátor. 

budovy výroby a plnění technických plynů 

čistírny a úpravny vod 

subjekty vodárenské soupravy, studny 

plnící a stáčecí stanice 

Budovy pro dopravu a spoje 

budovy pro železniční dopravu, autobusový provoz, leteckou 

budovy pošt 

budovy rozhlasových a televizních zařízení 

budovy zabezpečovací a spojovací služby  

vlakové nádraží 

autobusové nádraží 

mosty dopravní a pro průmyslové účely, ropovody a plynovody 

Budovy pro skladování 

skladiště potravin, pochutin a nápojů 

chladírenské a mrazírenské budovy 



119 

 

sklady průmyslového zboží, polotovarů a surovin 

sklady dopravních organizací či firem a spojů 

skladiště hořlavin a výbušnin 

síla "nezemědělských" produktů 

sklady smíšeného zboží, výrobků, surovin či polotovarů 

Čerpací a plnící stanice LPG/CNG/H2  

Odpady a odpadní produkty 

skládky odpadu a odpadních produktů 

likvidace komunálního odpadu 

skládky odpadu - nepovolené 

Zemědělství 

Budovy pro živočišnou a rostlinnou výrobu a chov 

budovy pro skot včetně přípraven krmiv 

drůbežárny včetně přípraven krmiv 

vepříny včetně přípraven krmiv 

ovčíny včetně přípraven krmiv 

budovy pro ostatní užitková zvířata 

pomocné budovy pro zemědělskou výrobu 

budovy veterinářských a inseminačních stanic 

budovy pro rostlinnou výrobu - skleníky, rychlírny zeleniny ap. 

budovy pro úpravu a sušení zeměděl. plodin 

Budovy/plochy pro skladování zemědělských produktů, krmiv a hnojiv 

budovy pro skladování zemědělských produktů /mimo píci, stelivo/ 

sklady píce a steliva 

sklady mlýnských výrobků a krmiv 

sklady hnojiv 

senážní věže a věžové seníky 

ocelokolny 

sila, senážní věže jako sýpky granulí a obilí 

stohy slámy a píce 

Ostatní objekty 
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Provizoria a účelové objekty u budov 

maringotky 

samostatné strážnice, vrátnice, kanceláře ap. 

provizorní dílny 

zařízení staveniště - ubytovny, kanceláře, sklady, dílny apod. 

provizorní šatny, převlékárny, umývárny, WC 

provizorní chatky 

Volné plochy  

campingy, stany, camping. přívěsy 

rekultivace /mimo lesní/ 

hřiště 
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Příloha R Formulář pro výpis Bezpečnostně významných objektů v 

obci 

Tab. 37 Bezpečnostně významné objekty [autor] 

Objekty 

Adresa 

Objekt/organizace Charakter užívání 
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Příloha S Terminologie k navrhované metodě 

Mimořádná událost - je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek a životní prostředí a vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací. (§ 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb.) 

Riziko - funkce pravděpodobnosti vzniku mimořádné události s určitým rozsahem následků 

Dopad – kvantitativní nebo kvalitativní vyjádření škody, událost, kterou může být poškození 

zdraví, životního prostředí, materiální a finanční škoda 

Ohrožení - vyjadřuje způsob projevu nebezpečí v čase a prostoru 

Připravenost - schopnost územního bezpečnostního systému udržovat reakce schopnost lidských, 

materiálních a dalších zdrojů a území k jejich likvidaci a vytvářet podmínky pro obnovu území 

postiženého následky mimořádné události. 

Varování – tzv. varovné informování obyvatelstva je prováděno k odvracení, nebo omezení 

bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí 

Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVV) - systém tvořící síť poplachových 

sirén, které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva, a dále pak soustava vyrozumívacích 

center, soustava dálkového vyrozumění (doprava signálu a informací mezi vyrozumívacími centry), 

soustava místního vyrozumění (infrastruktura pro ovládání poplachových sirén a vyrozumění 

osob).  

Siréna -  základní prostředek pro bezprostřední vyhlašování akustických signálů. Je zabezpečena 

rotačními (RS) a elektronickými sirénami (ES)  

Schopnost obnovy – zajišťuje návrat a odhaduje čas potřebný k nahrazení poškozeného území 

mimořádnou událostí do stabilního stavu. 

MIS – tzn. místními informačními systémy (MIS) s vlastnostmi elektronických sirén (místní 

rozhlasy a kabelové televize)  

RS – rotační siréna 

ES – elektronická siréna 

Dostupnost složek IZS - vzdálenost (počet km) nejbližšího místa působnosti (hasičská stanice 

výjezdové základny, služebny) základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS) pro 

případ vyžádání jejich použití (vychází z plánu pokrytí území kraje) 
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Integrovaný záchranný systém (IZS) - koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací (§ 2 písm. a) zákona č. 

239/2000 Sb.) 

Obnova – soubor opatření pro zajištění stabilního stavu území / objektu 

Bezpečnostně významné objekty (BVO) – budovy (komplexy budov, venkovní prostory, plochy), 

které svou existencí v území mohou mít vliv na zvyšování rizika - objekty R (Risk) nebo jeho 

snižování - objekty S (Safety).  

Zranitelnost - vyjadřuje skrytou vlastnost území 
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Příloha T Charakteristika území obce Bolatice 

Tab. 38 Formulář pro vyplnění charakteristiky území - obce Bolatice [autor] 

Charakteristika území Specifikace Informace

kraj Moravskoslezský

město/ORP/obec Bolatice

rozloha 13,2 km² 

počet obyvatel 4 430 (k 31.12. 2012)

hustota obyvatel střední hustota zalidnění

počet domácností 99 % rodinné domy

věková struktura a vzdělanost  Průměrný věk obyvatel 38,2 let

Klimatická podnebí nezjištěno

vodní díla žádná

řeky, rybníky, potoky potok: Černý potok, Opustiny

silnice III/4671 - Dolní Benešov-Bolatice-Kobeřice

silnice III/46824 - Kravaře-Bolatice-Chuchelná

silnice III/46825 - Bolatice-Borová 

trať č. 317 - Hlučín-Kravaře-Opava

trať č. 318 - Kravaře-Chuchelná

trať č. 316 - Opava-Ostrava

letecká doprava nejbližší Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Mošnov

vodní doprava žádná

technická infrastruktura kanalizace, vodovod, plynovod

odpady veřejná kanalizace včetně ČOV

půda/lesy les Chuchelenský (smrkový), Bažanice (borový)

informace o přírodních pamatkách žádné

chráněná území žádná

koupaliště, hřiště, sporvní areál Ruždina -Maracana

Sportovně-rekreačně areál v Borové

zámek, kostel, kaple, kulturní dům

památník, pomník, ohradní zeď, pamětní deska

Bezpečnostně významné objekty výčet objektů seznam

průmysl průmyslová zóna 16 ha

zemědělství 627 ha polí

rekreace spojeno s turistikou a sportovně-rekreačním areálem

lázeňství žádné

turistika skanzen lidových tradic a řemesel, skanzen

silniční síť

Hospodářství

Geografická

Demografická

Infrastruktura
železniční síť

Kulturní prostředí

sportovní zařízení

kulturní památky
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Příloha U Přehled objektů Bezpečnostně významných objektů v obci 

Bolatice 

Tab. 39 Bezpečnostně významných objektů v Bolaticích [49][139][140] 

Objekty 

Adresa 

Objekt/organizace Charakter užívání 

Lanex a.s. Výrobní objekty ul. Hlučínská 

Farma Holý Borová, Chov koní Výrobní objekty Borová 

Kravín Bolatice Výrobní objekty ul. Mírová 

MEDIS, Farmaceutická výroba Výrobní objekty 
Průmyslová zóna - 

sever 

Čerpací stanice vody Výrobní objekty 
Pískovna 

Bohuslavice 

Vodojem Bolatice Výrobní objekty ul. Nádražní 

ATS Borová Výrobní objekty Borová, ul. Hlavní 

Vod. zařízení  - Náplatky Výrobní objekty Borová, ul. Třešňová 

Čistička odpadních vod I. Výrobní objekty ul. Hlučínská 

Čistička odpadních vod II. Výrobní objekty 
Průmyslová zóna - 

jih 

Čistička odpadních vod III. Výrobní objekty Borová 

Obecní úřad Bolatice 
Objekty občanské 

vybavenosti 
ul. Hlučínská 

Tlaková reg. stanice plynu Výrobní objekty ul. Mírová 

Trafostanice VN/NN Výrobní objekty viz obr. 4 

Vlakové nádraží Bolatice 
Objekty občanské 

vybavenosti 
ul. Nádražní 

Autobusové nádraží 
Objekty občanské 

vybavenosti 
ul. Opavská 

Dům s pečovat. službou 
Objekty občanské 

vybavenosti 
ul. Luční 

Sportovní areál FC Bolatice 
Objekty občanské 

vybavenosti 
ul. Opavská 
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Kostel 
Objekty občanské 

vybavenosti 
ul. Svobody 

Areál koupaliště 
Objekty občanské 

vybavenosti 
ul. Ke koupališti 

Kulturní dům 
Objekty občanské 

vybavenosti 
ul. Svobody 

Skanzen 
Objekty občanské 

vybavenosti 
ul. Svoboda 

SPID handicap, chr. dílna 
Objekty občanské 

vybavenosti 
ul. Mírová 17 

Areál ZŠ a MŠ Bolatice 
Objekty občanské 

vybavenosti 
ul. Luční 

Hřbitov 
Objekty občanské 

vybavenosti 
ul. Slunečná 

ATS Bolatice Výrobní objekty Bolatice, ul. Horní 

Penzion Bolatice  
Objekty občanské 

vybavenosti 
ul. Ke Koupališti 630 

Turistická základna Kondor Ostatní objekty ul. Svobody 

Budova DOS /Lékárna, ../ 
Objekty občanské 

vybavenosti 
ul. Hlučínská 

Zdravotní středisko 
Objekty občanské 

vybavenosti 
ul. Opavská 11 

Pekařsví AZPEK, s.r.o. 
Objekty občanské 

vybavenosti 
ul. Sokolovská 865 

Čerpací stanice PHM DAJPP Výrobní objekty  Prům. zóna - jih 

TEMPO, obch. družstvo 

Bolatice 
Výrobní objekty ul. Hlučínská, 

TEMPO, obch. družstvo 

Borová 
Výrobní objekty Borová, ul. Bělská, 

Česká pošta Bolatice Výrobní objekty ul. Hlučínská 

Česká spořitelna Bolatice Výrobní objekty ul. Hlučínská 

Hasičská zbrojnice Borová 
Objekty občanské 

vybavenosti 
Borová, ul. Bělská 

Hasičská zbrojnice Bolatice 
Objekty občanské 

vybavenosti 
ul. Souběžná 

Technické služby Bolatice Výrobní objekty ul. Ratibořská 14a 

Penzion DAJPP 
Objekty občanské 

vybavenosti 
Prům. zóna - jih 
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Příloha V Míra rizik v obci Bolatice 

Tab. 40 Přehled výpočtu míry rizika v obci Bolatice [autor] 

F D celkem PO Z celkem V HZS ZZS PČR O celkem

Denní výskyt

záplavy (a1) 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 36 vysoké

sněhová kalamita (a2) 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 18 střední

vichřice (a3) 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 18 střední

dlouhotrvající sucho (a4) 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 27 střední

požár (b) 5 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 18 střední

události PTCH (c) 5 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 18 střední

dopravní nehody (d) 5 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 18 střední

narušení veřejného pořádku (e) 5 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 18 střední

Jiný výskyt

narušení dodávek el. energie (f) 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 2 24 střední

narušení dodávek plynu (g) 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 24 střední

narušení dodávek pitné vody (h) 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 2 24 střední

narušení nefunkčnosti OÚ (i) 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 12 střední

demografický vývoj (j)

kvantitativně kvalitativně

Mimořádné události Analýza ohrožení Analýza zranitelnosti Analýza připravenosti
Riziko
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