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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. 100 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 či eliminovat. 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.  

Disertační práce vznikla pod trpělivým vedením doc. Ing. Vilémovi Adamcovi, Ph.D., kterému 

touto cestou děkuji za velmi cenné odborné rady. Dále bych poděkovala spolupracovníkům za 

věcné rady a připomínky. 
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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 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. 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 [17]. Součástí 

toho je bezpečnostní situace1 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 objektů2, jejichž provoz má vliv na zvyšování (Risk objekty) či 

snižování rizika (Safety objekty).  

Mezi sledované parametry patří opatření ochrany obyvatelstva3, 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 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 

                                                           
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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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 a 

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

Případovou studii – obec Bolatice. 
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3 Současný stav problematiky v České republice a zahraničí 

Česká republika na základě Bezpečnostní strategie České republiky (dále jen 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 rámci 

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 [18].  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“. [17][21][22] 

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

systému prevence, připravenosti na možné mimořádné události a krizového řízení. [4][12] Existují 

zahraniční projekty [2][3][5][6][11][14], 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. 

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 [1], tak jako ČR. Existuje řada metod 

analýzy 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 
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úrovně rizika. 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 či schopnost obnovy. Zahraniční metody lze implementovat 

s provedením drobných úprav na podmínky ČR.  

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). [12] 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). [9] 
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4 Navržená metoda a její aplikace 

Navržená metoda pro stanovení rizika územního celku vychází z obecné definice rizika, která se 

skládá z: 

 frekvence vzniku mimořádné události a 

 rozsahem dopadu, 

tedy interakcí mezi ohrožení a zranitelnosti4 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. 

Riziko v území (obci) se stanoví dle vzorce (1) jako relaci mezi výsledkem  

 analýzy ohrožení,  

 analýzy zranitelnosti a  

 analýzy připravenosti.  

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.  

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. 

K jednotlivému indexu je vždy 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.   

                                                           
4
 dispozice ke vzniku ztrát 
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Pro účely metody byl zvolen postup (Obr. 1).  

 

Obr. 1 Schéma postupu při metodě [autor] 

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 (2). 

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

Pro práci je výskyt mimořádných událostí dělen do dvou skupin, Tab. 1. 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.  

Tab. 1 Rozdělení mimořádných událostí dle výskytu 

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

Pro stanovení frekvence byla vybrána škála, Tab. 2.  

Tab. 2 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. 3.  

Tab. 3 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 

 

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. Zranitelnost obce se vypočítá dle vzorce (3) a vzorce (4). 

Index zranitelnosti se tedy stanoví na základě zranitelností:  

 obyvatelstva žijících na území obce a 

 objektu/plochy. 
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Zranitelnost obyvatel se stanoví na základě počtu obyvatelstva žijícího na území obce, Tab. 4. 

Tab. 4 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 

 

Zranitelnost5 objektu dopadu rizika se určuje s přihlédnutím existence bezpečnostně významných 

objektů/ploch6 (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. Pro účely metody byly vybrány tyto typy 

objektů: 

 Vícepodlažní obytné objekty 

 Objekty občanské vybavenosti 

 Výrobní objekty 

 Zemědělství 

 Ostatní objekty 

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 (4). 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.  

Na základě jištění procentuální zranitelnosti území pak v tabulce přiřadíme odpovídající rozsah a 

přidělíme tomuto rozsahu číselné vyjádření (1-5). 

                                                           
5
 vyjadřuje skrytou vlastnost území 

6
 budovy, komplexy budov, venkovní prostory 
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Tab. 5 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 

 

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. Analýza připravenosti 

se stanoví dle vzorce (5) a (6). 

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. 

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). 
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Schopnost obnovy zajišťuje návrat a odhaduje čas potřebný k nahrazení poškozeného území 

mimořádnou událostí do stabilního stavu. Jedná se o obnovu okamžitou. 

Tab. 6   Index "varování" [autor] 

Oblast Rozsah Slovně Číselně 

Varování 

bez systému varování  velmi nízké 5 

místně ovládaná RS
7
 nízké 4 

místně ovládaná ES
8
 nebo obecní rozhlas střední 3 

dálkově ovládaná RS začleněná do JSVV
9
 vysoké 2 

dálkově ovládaná ES nebo MIS
10

 začleněná do 

JSVV 
velmi vysoké 1 

 

Tab. 7 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. 8 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 

 

  

                                                           
7
 RS – rotační siréna 

8
 ES – elektronická siréna 

9
 JSVV - Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva 

10
 MIS - místní informační systémy s vlastnostmi elektronických sirén 
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Tab. 9  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. 10  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 

 

Stanovení úrovně rizika se vypočítá na základě vzorce (1) s dosazením dílčích vzorců (2) až (6): 

R = f (O, Z, P)  (1) 

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

Z = (ZO + ZÚ)/2 (3) 

ZÚ = (Ʃ BVO/ Ʃ OÚ) * 100 [%]  (4) 

P = (V +IZS +OB)/3  (5) 

IZS = (HZS + ZZS + PČR)/3 (6) 

 

kde: 

R riziko 

O ohrožení obce 

Z zranitelnost obce  

P připravenost obce 

F frekvence výskytu MU 

D dopad MU 

ZO Zranitelnost osob (počet osob) 

ZÚ Zranitelnost území 

BVO Bezpečnostně významné objekty 

OÚ počet objektů v území celkem 

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 
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Úroveň rizika se stanoví dle vzorce (1). Pro vyjádření rizika kvantitativně a kvalitativně byla 

zvolena škála, Tab. 11. 

     

Tab. 11 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 

 

V rámci přijatelnosti byla sestavena hodnotící matice Obr. 2, která pomocí pěti odstupňovaných 

tříd a vhodném předpisu pro oceňování různých kritérií a aspektů je přiměřeným způsobem 

zohledňuje a váží.  

 

Obr. 2 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. 

Navržená metoda pro stanovení rizika území byla aplikovaná na vybranou obec Bolatice. 

Výsledky míry rizik z navržené metody byly porovnány s výsledky z [7], z které je zřejmé, že u 
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některých druhů mimořádných událostí se ukázaly rozdíly, Tab. 12. Tyto rozdíly mohly být 

způsobeny nastavenou rozdílnou škálou míry rizik hodnocených metod, zaokrouhlením či 

figurování indexu zranitelnosti v navržené metodě.  

Tab. 12 Porovnání výsledků navržené metody s metodou v [7] 

Druh mimořádné události 
Navržená metoda Metoda z [7] 

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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5 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. 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. 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, 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.   
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Navržená 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. 

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.  

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. 

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. 
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