
 1 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

 

 

 

 

 

Hodnocení rizika katastrálního území s využitím 

maticové metody analýzy rizik  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Michal Beňo 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Šenovský 

Studijní obor: Havarijní plánování a krizové řízení 

Datum zadání bakalářské práce: 17. září 2007 

Termín odevzdání bakalářské práce: 30. dubna 2008 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežně prohlašuji, že celou diplomovou práci jsem vypracoval samostatně. 

 

 

Ostravě 12. dubna 2008                                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rád bych poděkoval svému vedoucímu práce Ing. Pavlu Šenovskému za odborné 

vedení, ochotu, cenné rady, připomínky, předání mnohých zkušeností a vstřícný přístup 

v průběhu řešení práce.   



 4 

Abstrakt 

Beňo, M.: Hodnocení rizika katastrálního území s využitím maticové metody analýzy rizik, 

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, 39stran, 10 stran příloh. 

Bakalářská práce vysvětluje pojem riziko a pojmy s ním spojené. Popisuje obecně 

maticovou metodu analýzy rizik a následně  analyzuje rizika katastrálního území pomocí 

programu Sféra. Jednotlivé posouzení rizik je podkladem pro navržení postupů jejich 

následného předcházení. V práci je také navrženo sloučení programu Sféra s analýzou APM 

(Asset Prioritization Model).     

 

Klí čová slova 

Riziko, maticová metoda, analýza rizik, katastrální území, Sféra, APM metoda.  

 

Abstact 

Beňo, M.,:The Assessment of Risks in a Cadastral Area with Using the Matrix Method of 

Risk Analysis, Bachelor Thesis, VŠB-TUO Ostrava, 39 pages, 10 pages of insertion. 

This bachelor work explain term risk and terms associated with risks. It deals with 

matrix method risk analysis and sequel it analyse risk of cadastral territory with the aid of 

computer program Sfera. Risks are reviewed and on the strenght of this review are same 

advances devised to anticipate it. This work is engaged in link of program Sfera and analysis 

APM (Asset Prioritization Model). 

 

Key words 

Risk, matrix Metod, risk analysis, register territory, Sféra, APM Metod. 
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1. Úvod 

V porovnání s mimořádnými událostmi ve světě zůstávají obyvatelé města Ostravy, 

resp. celé České republiky, relativně ušetřeni dopadu maximálních možných následků 

mimořádných událostí. Téměř vůbec se na území města Ostravy nevyskytují teroristické 

útoky, zemětřesení, vulkanické činnosti. Přesto však mohou i jiné mimořádné události 

způsobit smrt, poškození zdraví, majetku a životního prostředí. Jedná se hlavně o povodně, 

požáry, dopravní havárie, biologické nákazové situace atd. 

Cílem práce je zjištění možných rizik ohrožující katastrální území a jejich následné 

hodnocení pomocí maticové metody analýzy rizik. 

V dnešní době tedy ať chceme či ne riziko jako takové na nás číhá na každém kroku. 

Riziko zcela  zneškodnit nedokážeme, ale můžeme ho ohodnotit a  pouze nějakým způsobem 

minimalizovat na přijatelnou míru.  

Hodnocení rizika  se tedy týká ustavení škály zdrojů rizika a frekvence jejich 

očekávaného negativního uplatnění. Cílem analýzy je skrze vyhodnocení rizik poukázat na 

nejzranitelnější místa a vytvořit taková opatření ke snížení rizika na nejnižší možnou mez.        

Výběr vhodné metody na posouzení rizikovosti území je také velmi důležité  neboť jednotlivé 

analýzy nejsou aplikovatelné na různé druhy situací. V mém případě je zřejmé, že potřebuji 

takový typ analýzy, který bude aplikovatelný na přírodní, antropogenní, a sociálně 

společenská rizika, protože všechny uvedené složky se v dnešní době prolínají. 

Jsem přesvědčen, že i svým příspěvkem do této velmi aktuální oblasti jsem schopen 

přispět, protože se v mé práci se nezabývám jen analýzou rizika katastrálního území, ale 

pokouším se sloučit vybranou analýzu s metodou hodnotící kritičnost kritické infrastruktury 

a tím rozšířit možnosti již tak kvalitní analýzy rizika.  
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2. Rešerše 

Šenovský, M., Adamec, V.: Základy krizového managementu, SPBI, Ostrava 2004, ISBN 

80-86634-44-2, 102s. 

Publikace se zabývá základy krizového řízení, plánování a organizací činností, 

komunikací, výběrem a přípravou pracovníků zejména v oblasti záchranných služeb. Klade 

důraz na přípravu odborníků, kteří se budou zabývat problematikou řešení mimořádných 

událostí a krizových situací. 

Bártlová, I., Pešák, M.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií II, SPBI, 

Ostrava 2003, ISBN: 80-866334-30-2, 138s. 

Autoři v knize definují riziko a s ním spojené mimořádné události. Dále se zabývají 

technologickými haváriemi, zákony řešící prevenci těchto havárií a  uvádějí metody analýz 

užívané pro odhad a hodnocení následků průmyslových havárií. 

 

Kovařík, F., Kupka, R: Uživatelská příručka programu Sféra, únor 2006, 37s. 

Vývojáři zde publikují svůj výrobek, kterým je uživatelsky jednoduchý nástroj pro 

analytickou geometrii nebo rozhodovací proces. Nástroj byl vytvořen především pro tvorbu 

analýzy rizika území, ale lze aplikovat i v jiných směrech jako je např. sledování chování 

systému. 

Mezey, G., Piancatelli, G., Bertulli, F.: Risk Mapping a Propsal for a Common, Italy, 

2006, 19s. Dostupný z www <http://www.siproci.net>, [on-line 20.04.2008], [cit. dne 

20.04.2008]  

Tento dokument je příručka SIPROCI, která vznikla z projektu financovaných z fondů 

EU, který pomáhá orgánům na místní a regionální úrovni předvídat, připravovat a řešit 

přírodní a člověkem způsobené mimořádné události. V metodice je popsána metoda HVA 

analýzy rizik a zranitelnosti. 
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3. Klasifikace mimořádných událostí 

Odjakživa se lidstvo musí potýkat z mnoha přírodními katastrofami a nebezpečnými 

situacemi, které jim matka příroda přichystala. Takovéto události měly tragické následky ať 

už v počtu obětí na životech nebo hmotných škodách na majetku. Mezi katastrofy, které 

mívaly a dodnes mívají za následek nejvíce lidských životů řadíme dle lit. [1] bezesporu 

zemětřesení a povodně. Bezesporu mnozí z nás zažily osobní ztráty při rozsáhlých povodních 

v letech 1997 a 2002.   

 S vývojem lidstva a vědeckotechnickým pokrokem společnosti nastala, mimo 

příznivějších podmínek pro život lidí, i nová rizika a ohrožení. Těžba surovin, výroba 

nejrůznějších výrobků a budování energetických zdrojů přináší s sebou i rizika vzniku 

mimořádných  událostí. V jejich průběhu dochází ke ztrátám na lidských životech, 

k poškození zdraví, ničení vyprodukovaných hodnot a zpustošení životního prostředí.   

Mimořádné události (dále jen MÚ) můžeme dle lit. [2] rozdělit na přírodní 

a antropogení mimořádné události. Kombinované mimořádné události zahrnují přírodní 

události vyvolané dlouhodobou či krátkodobou činností člověka a technogenní mimořádná 

události indukované stupňováním přírodního katastrofického jevu. Rozdělení MU je zjevné 

z obrázku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Rozdělení MÚ 

 Mimořádné 
události 

Přírodní Antropogení 

Seismická aktivita 

Kombinované 

Vulkanická aktivita 

Extrém. meteo. jevy 

Pohyby vodní hladiny 

Požár 

Výron škodlivin 

Výbuch 

Kumulované 
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3. 1    Přírodní mimořádné události 

Vybrané mimořádné události jsou v literatuře [2,3] popsány následovně.  

Vichřice a větrné poryvy vznikají vyrovnáváním rozdílných atmosférických tlaků 

v různých místech zemského vzdušného obalu. Vzduch proudí z míst s vyšším atmosférickým 

tlakem do míst s nižším tlakem. Z hlediska mimořádných událostí začíná být nebezpečný vítr 

o rychlosti 8° Beaufortovy stupnice, (55 až 65 km/hod).  

Kalamitní výskyt sněhových srážek a námraz vzniká při enormním a dlouhodobém 

sněžení, vytvářením závějí a pokryvem proláklin, prohlubní a nižších míst vlivem silného, 

nárazového a dlouhotrvajícího větru.  

Povodně jsou přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných 

povrchových vod, při kterých hrozí vylití vody z koryta nebo voda zaplavuje území a může 

způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda nemůže z určitého území dočasně přirozeným 

způsobem odtékat nebo odtok vody je nedostatečný. Povodeň může být způsobená 

déletrvajícími vydatnými dešťovými srážkami, náhlým táním sněhové vrstvy, nebezpečným 

chodem ledů. Povodně se projevují při déletrvajících deštích, při ledových jevech zvýšeným 

průtokem v korytech toků nebo vylitím vody do přiléhavého území. 

Ke zvláštní povodni – rozrušení hrází vodní děl - může dojít při stavbě nebo provozu 

vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu, a to při narušení 

vzdouvacího tělesa hráze, poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení nebo při 

nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodohospodářského díla. Důvodem 

může být i diverzní a teroristická činnost. 

Sucha a nedostatek pitné vody vznikají převážně v letních měsících vlivem 

dlouhodobých nepříznivých klimatických podmínek nebo následkem havarijního zhoršení 

kvality vody.  

Sesuvy půdy, skal, propady vznikají v důsledku zemětřesení, klimatických faktorů – 

podmáčení podloží, atmosférických vlivů (zvětrávání, mráz, deště) nebo poddolováním 

daného území.  

Zemětřesení vzniká posunem zemských ker, propadem zemských dutin, neúměrným 

tlakem na zemské vrstvy, vulkanickou činností a podzemními jadernými údery.  

3. 2    Výskyt a projevy antropogenních MU 

Úniky toxických látek – únik toxických plynů a toxických kapalin. Únik toxických 

plynů, ke kterým dochází při poruchách zařízení nebo odchylkách od technologického 
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procesu, obecně spadají do jedné ze dvou následujících kategorií. Lehké plyny zpočátku 

stoupají vzhůru (šíří se nahoru), později difundují neutrálně. Uniklé zkapalněné plyny při 

směšování se vzduchem tvoří studené těžké směsi. Těžké plyny a směsi se šíří horizontálně 

a mohou být větrem zaneseny do obydlených oblastí nebo se hromadí v prohlubních, takže 

riziko je mnohem větší. 

Únik toxických kapalin z potrubí , při výrobě nebo během dopravy jsou téměř vždy 

nebezpečné pro životní prostředí. Následkem úniku a šíření toxických látek může být smrt, 

nevratné poškození zdraví lidí, zamoření životního prostředí, závažné narušení hospodářské 

činnosti i nutnost evakuace obyvatelstva. 

Výbuchy plynů a par hořlavých kapalin jsou náhlé mimořádné události s rychlou 

dobou průběhu a s krátkou dobou trvání, avšak se značným destruktivním účinkem. Často 

vzniká domino efekt na dalších zařízeních s vyvoláním požárů.  

Požáry mohou vznikat při neopatrné manipulaci s otevřeným ohněm v přítomnosti 

hořlavého materiálu, zkratem v přítomnosti hořlavých látek, z důvodu samovznícení 

přítomných látek, mechanickým působením materiálů vůči sobě s následným vznikem 

vysokých teplot, iniciací produktů vznikajících při biologických procesech, ve všech 

technologických spalovacích procesech, při prudkých chemických reakcích apod. Zdroje 

rizika závažných požárů představují:  

� Hořlavé látky v technologických procesech 

� Sklady hořlavých látek 

� Čerpací stanice 

� Sklady plastických hmot 

� Sklady pesticidů 

Požáry ovlivňují životy a majetky lidí, životní prostředí, závažné jsou i lesní požáry, 

které mohou ohrozit průmyslové objekty, sklady, produktovody atd. 

 K závažným haváriím může dojít i při silniční a železniční dopravě látek. I přes 

platnost mezinárodních dohod a jejich zakotvení v české legislativě (Dohoda ADR, Řád RID), 

je mnozí dopravci nedodržují nebo podceňují.k těmto typům havárií může dojít prakticky 

kdekoliv a kteroukoliv dobu. Na případné ohrožení obyvatelstva bude mít vliv množství 

a druh látky i způsob porušení přepravního obalu. Jedná se především o únik toxických, 

radioaktivních nebo hořlavých látek při dopravní havárii.  

Rozsáhlé poruchy v energetických sítích způsobují především poruchy a přerušení 

dynamického fungování sítí.  
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Radiační havárie - zásah u události spojený s nepřípustným uvolněním radioaktivních 

látek nebo ionizujícího záření. 

Ostatní mimořádná událost - zásah u jiné události např. epidemie nebo nákaza 

způsobená nebezpečnou nemocí, zajištění podezřelých zásilek a dále pak všechny zásahy 

u událostí, které nelze klasifikovat předchozími kategoriemi. 

 

V rámci zpracování havarijního plánu Moravskoslezského kraje (dále jen MSK) byla 

provedena analýza vzniku mimořádných událostí pro území MSK. Na základě analýzy vzniku 

mimořádných událostí byla vytipována rizika, která mohou iniciovat vznik krizové situace. Za 

krizová rizika lze považovat rizika, které svým rozsahem a dopadem vyžadují vyhlášení 

zvláštního stupně poplach tzv. kategorie „katastrofa“. Pro tyto dominantní krizová rizika jsou 

zpracovány operační plány nebo karty krizových situací. Operační plány a karty krizových 

situací podávají základní informace o vzniku, ohrožení, opatřeních a další informace.  

Mezi nejzávažnější rizika na území MSK patří dle [11]: 

� Povodeň (přirozená, zvláštní) 

� Epidemie 

� Dlouhotrvající vedro a sucho 

� Zemětřesení 

� Epizootie 

 

V příloze č. 1 je pro názornost uvedena karta krizových rizik pro epidemii. 

 

Informace v těchto operačních plánech a kartách krizových situací obsahují veškeré 

možné typy následků krizových rizik. Tyto informace lze tedy využít při řešení případných 

jiných krizových situací, které mají podobné charakteristické prvky např. (důsledky 

organizovaného terorismu vyžadující ohlášení krizového stavu). 
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4. Charakteristiky rizika 

4. 1    Riziko jako „pojem“ 

„Riziko“ je termín široce užívaný v dnešní době o něm slyšíme na každém kroku. 

Např. při každodenní konverzaci je možno říci, že „riziko úmrtí letadlem je velmi nízké, 

zatímco riziko nákazy chřipkovou epidemií během zimy je docela vysoké“. Ve většině oborů 

vědy má termín „riziko“ rozdílný význam.  

Můžeme tedy říct, že je to kombinace nežádoucích následků události a „nejistoty“ 

spojené s jejím výskytem. V práci dál objasním vztah rizika k těmto dvěma parametrům 

a odlišení rizika od ostatních podobných termínů, jako je např. nebezpečí. Bude krátce 

diskutováno o zdrojích a potenciálních příjemcích rizika. A na závěr budou uvedeny 

nejběžněji používané míry rizika, druhy rizika, oblast rizika a budou uvedeny některé 

příklady. 

4. 2    Definice rizika 

Riziko je pravděpodobnost, že vznikne škoda nebo nějaká negativní událost. Je třeba 

zdůraznit, že pro riziko musí existovat nebezpečí, musí existovat cílový systém, který je 

ohrožen a také pravděpodobnost, že k takové negativní události dojde. To znamená v konečné 

fázi zjišťujeme, že riziko je kombinací pravděpodobnosti vzniku události a následků, které 

tato událost může způsobit. Při používání pojmu pravděpodobnosti je nutné tento pojem 

odlišit od definice frekvence výskytu události. 

Další jasná a srozumitelná technická definice zní: „Riziko je možnost výskytu 

nežádoucích následků z neovládané (neřízené) události“. [4]. 

Dle [4] pracovní skupina britského institutu chemických inženýrů definuje riziko jako: 

„Pravděpodobnost specifického nežádoucího jevu vzniklého během specifické periody nebo 

za specifických okolností. Může se jednat buď o frekvence (počet událostí vyskytujících se 

v časové jednotce) nebo o pravděpodobnosti (specifické události následující po předchozí 

události), které mohou být závislé na okolnostech“.  

Příkladem může být ohrožený dům s pravděpodobností možného pádu balvanu. Mezi 

preventivní opatření patří zejména odstranění zdroje rizika a zamezení možnosti vzniku 

iniciační události, čímž zabráníme vzniku havárie. Preventivní opatření jsou tedy prováděna 

před vznikem nežádoucí události a je vhodné se jimi zabývat již při navrhování projektu.  
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Ochranná opatření připravují na možnost, že dojde k rozvoji nehody a snaží se chránit 

cílový systém tak, aby mu byly způsobeny malé nebo žádné škody. Konkrétně brání vložením 

bariér přenosu nebezpečí z jednoho subsystému na druhý a snižují tak možnost domino 

efektu.  

Na následujícím obrázku č. 2 je znázorněna situace snížení rizika. Riziko jde v mnoha 

případech snížit na jakousi společensko ekonomicky přijatelnou úroveň. Riziko pádu balvanu 

na dům by nehrozilo (rovnalo by se nule), kdyby byl dům přestěhován na jiné místo, to 

znamená vymizel by cílový systém, bylo by splněno preventivní opatření. Snížit riziko pádu 

balvanu na dům můžeme například vložením barier (ochranných opatření) před iniciační 

událostí (vítr, sesuv půdy, zemětřesení, apod.) nebo bariér před přenos nebezpečí (ochranné 

podpěry, lešení, apod.). Nejučenějším opatřením je odstranění zdroje, v našem případě 

balvanu, které bohužel mnohdy není z technických nebo ekonomických důvodů možné. 

Častým a také účinným opatřením je zmenšení zdroje. V našem případě se dá konstatovat, že 

s mírou zmenšení klesá přímou úměrou také míra rizika ohrožení domu.   

 

Obrázek 2 Grafické znázornění snížení rizika pádu balvanu na dům 

4. 3    Rozlišení mezi rizikem a nejistotou 

Nežádoucí následky a nejistota s nimi spojená mohou být považovány za hlavní složky 

rizika. Aby se určilo riziko technologického systému nebo nebezpečné činnosti, je nezbytné 
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vyhodnotit oba parametry. Pokud jedna z obou složek neexistuje, neexistuje také riziko. Jako 

příklad může posloužit loterie: když si někdo koupí los a očekává, že v blížící se loterii 

vyhraje, bezpochyby je takový člověk v nejistotě. Avšak těžko lze říci, že taková osoba je 

konfrontována s rizikovou situací. Co zde chybí, to jsou nežádoucí následky. Bez nežádoucích 

následků neexistuje žádné riziko. Na druhé straně neexistuje riziko bez nejistoty. Jestliže 

někdo ví, že zítra určitě nastane rozsáhlé zemětřesení a že základy jeho domku se zřítí, může 

člověk bezpochyby učinit nezbytná opatření k vyloučení nežádoucích následků této události 

(přinejmenším tím, že tento den nebude pobývat v domku) a tudíž v takovém případě riziko 

neexistuje. 

 Riziko je tedy kombinace nejistoty a nežádoucích následků, což může být shrnuto do 

symbolické rovnice 

 

 

4. 4          Rozlišení mezi rizikem a nebezpečím 

Zmatek v pojmech riziko a nebezpečí je velmi obvyklý. Podle slovníků je nebezpečí 

často popisováno jako „zdroj rizika“, zatímco riziko jako „vyhlídka vzniku nežádoucích 

následků“. Nebezpečí tudíž jednoduše představuje původ (zdroj) rizika. Riziko na druhé 

straně zahrnuje „pravděpodobnost“, se kterou tento zdroj může být převeden na skutečné 

škody. Např. oceán je nepochybně zdroj rizika, nebezpečí. Pokud se ho někdo pokusí 

překonat na raftu (prámu), představuje to velké riziko. Na druhé straně překoná-li člověk 

oceán na velké lodi, riziko je téměř nulové. Při použití přiměřených ochranných opatření je 

riziko podstatně zredukováno. Riziko tudíž závisí nejen na nebezpečí, ale též na ochranných 

opatřeních přijatých proti nebezpečí. Může být tedy napsána rovnice, opět v symbolickém 

tvaru: 

                         

Tato rovnice zavádí pojem lidské intervence a řízení rizika. Otázka „Jaká by mohla být 

adekvátní ochranná opatření, aby úroveň rizika z daného nebezpečí byla dosti nízká (nižší než 

zadaná mezní úroveň)?“ je určitě smysluplná. Avšak vzhledem k příkladu uvedenému výše by 

užití velké lodi přiměřené k přeplutí oceánu mohlo být plýtváním prostředků, kdyby byla 

použita pro přeplutí klidného jezera. Nebezpečí je vždy zdrojem rizika. Je to fyzikální situace 

s potenciálem (možností) způsobit nežádoucí jevy pro člověka, majetek a životní prostředí. 
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4. 5    Druhy rizika 

Individuální riziko 

je riziko, kterému je vystaven jednotlivec v blízkosti zdroje rizika. Může být 

definováno např. jako pravděpodobnost, vztažená na jeden rok. Jednotlivec, který se 

vyskytuje v blízkosti zařízení, utrpí při havárii smrtelné zranění. 

Skupinové riziko 

je definováno jako riziko skupiny osob, např. týmu údržby v závodě nebo všech 

zaměstnanců v závodě. Míra skupinového rizika pro jednotlivé osoby bude výsledkem počtu 

osob ve skupině a průměrného individuálního rizika. 

Sociální riziko 

je riziko pro společnost jako takovou. Může být odhadnuto pomocí četnosti závažných 

havárií. Sociální riziko pro jednotlivé osoby bude výsledkem počtu postižených osob 

a průměrného individuálního rizika. Sociální riziko je tím vyšší čím více osob může být 

postiženo. 

4.5.1  Vyjádření pravděpodobnosti a frekvence 

 

P…..pravděpodobnost,  

F…..frekvence 

4. 6    Zhodnocení k pojmu „riziko“ 

Bezesporu můžeme tvrdit, že nikdo nechce být dobrovolně vystaven riziku. V mnoha 

případech se zdá, že být „pod rizikem“ je jakási protiváha  technologických výhod a úspěchů 

naší doby. Co by mohlo být pravděpodobně vhodným řešením této záležitosti je to, co 
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Perikles naznačil ve své „Pohřební řeči“ za Athéňany zabité během prvního roku 

peloponézské války: 

„My Athéňané (jako jednotlivci) činíme naše rozhodnutí o politice a podrobujeme je 

vhodné diskusi. Nejhorší věc je hrnout se do akce předtím, než byly jak se patří 

prodebatovány následky. A zde je další bod, ve kterém se lišíme od ostatních lidí. My jsme 

schopni současně přijmout riziko a předem ho odhadnout. Ostatní jsou stateční z neznalosti a 

když přestanou myslet, začnou se bát. Ale člověk, který může být nejopravdověji považován za 

statečného, je ten, kdo nejlépe zná význam toho, co je v životě sladké a co je strašné, a ten pak 

vychází nezastrašený, aby se setkal s tím, co přijde.“ 

 

                                                                               (Thukydides „Dějiny peloponézské války“) 
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5. Analýza rizika  

Všechny lidské a přírodní činnosti jsou spojeny s nebezpečím a neurčitostmi různého 

původu. Tyto činnosti je tedy zapotřebí zkoumat a vyvarovat se jejich negativních jevům. 

Byly tedy učiněny kroky o zavedení řídicích mechanismů za účelem snížení nejistot a zvláště 

za účelem snížení „pravděpodobnosti“ vzniku koncových stavů nehodových událostí, zvláště 

pak „rizika“. Technologický pokrok nás tedy nutí k zavedení metodik, které mají snížit nebo 

zamezit takovýmto mimořádným událostem. 

5. 1    Úvod do problematiky 

Analýzy jsou procedury, které slouží pro potřeby řízení a tvoří také podklady pro 

rozhodovací procesy. Hodnocení rizik by mělo být prováděno jen na základe konkrétních, 

pravdivých a ověřených datových souboru o dané živelní pohromě, nehodě, havárii, útoku 

atd. Vzhledem ke složitosti a rozmanitosti vzniku živelních pohrom, nehod, havárií, útoku 

apod. na jedné straně a kvality, vypovídací schopnosti a homogenity dostupných datových 

souboru na straně druhé, není možno vypracovat žádné obecné pokyny pro stanovení rizik.  

Pro analýzu a hodnocení rizik existuje v současné době řada metodik a softwarových 

nástrojů. Bezesporu každá metoda analýzy rizik je pouze jakýsi pomocný nástroj a inteligence 

člověka zůstává nezastupitelná. 

5. 2    Základní metodiky analýzy rizik 

Tento seznam existujících metod pro stanovení rizik, včetně těch dále uvedených, byl 

generován  MV [19] pro určitý specifický problém.  
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5.2.1  Check List (kontrolní seznam) 

Tato metoda je založena na systematické kontrole plnění předem stanovených 

podmínek a opatření. Seznamy kontrolních otázek (checklists) jsou zpravidla generovány na 

základě seznamu charakteristik sledovaného systému nebo činností, které souvisejí se 

systémem a potenciálními dopady, selháním prvku systému a vznikem škod. Jejich struktura 

se muže měnit od jednoduchého seznamu až po složitý formulář, který umožňuje zahrnout 

různou relativní důležitost parametru v rámci daného souboru.  

5.2.2  Safety Audit (bezpecnostní kontrola) 

Bezpečnostní kontrola je postup hledající rizikové situace a navržení opatření na 

zvýšení bezpečnosti. Metoda představuje postup hledání potenciálně možné nehody nebo 

provozního problému, který se muže objevit v posuzovaném systému. Formálně je používán 

připravený seznam otázek a matice pro skórování rizik.  

5.2.3  What – If Analysis (co se stane, když . . . ) 

Je to postup pro hledání možných dopadu vybraných provozních situací. V podstatě je 

to spontánní diskuse a hledání nápadu, ve které skupina zkušených lidí dobře obeznámených 

s procesem klade otázky nebo vyslovuje úvahy o možných nehodách.  

5.2.4  Preliminary Hazard Analysis – PHA (předběžná analýza ohrožení) 

Předběžná analýza ohrožení – též kvantifikace zdrojů rizik je postup pro vyhledávání 

nebezpečných stavu či nouzových situací, jejich příčin a dopadu a na jejich zařazení do 

kategorií dle předem stanovených kritérií.  

5.2.5  Process Quantitative Risk Analysis – QRA (analýza kvantitativních rizik 

procesu) 

Kvantitativní posuzování rizika je systematický a komplexní přístup pro odhad 

četnosti a dopadu nehod pro zařízení nebo provoz systému. Analýza kvantitativních rizik 

procesu je koncept, který rozšiřuje kvalitativní (zpravidla verbální) metody hodnocení rizik 

o číselné hodnoty. Algoritmus využívá kombinaci (propojení) s jinými známými koncepty 

a směřuje k zavedení kritérií pro rozhodovací proces, potřebnou strategii a programy 

k efektivnímu zvládání (řízení) rizika. Vyžaduje náročnou databázi a počítačovou podporu.  
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5.2.6  Hazard Operation Process – HAZOP (analýza ohrožení 

a provozuschopnosti) 

HAZOP je postup založený na pravděpodobnostním hodnocení ohrožení a z nich 

plynoucích rizik. Jde o týmovou expertní metodu. Hlavním cílem analýzy je identifikace 

scénářů potenciálního rizika. Experti pracují na společném zasedání formou brainstormingu. 

Soustřeďují se na posouzení rizika a provozní schopnosti systému. Pracovním nástrojem jsou 

tabulkové pracovní výkazy a dohodnuté vodicí výrazy. Identifikované neplánované nebo 

nepřijatelné dopady jsou formulovány v závěrečném doporučení, které směřuje ke zlepšení 

procesu.  

5.2.7  Event Tree Analysis – ETA (analýza stromu událostí) 

Analýza stromu událostí je postup, který sleduje průběh procesu od iniciační události pres 

konstruování událostí vždy na základe dvou možností – příznivé a nepříznivé. Metoda ETA je 

graficko statistická metoda. Názorné zobrazení systémového stromu událostí představuje 

rozvětvený graf s dohodnutou symbolikou a popisem. Znázorňuje všechny události, které se v 

posuzovaném systému mohou vyskytnout.  

5.2.8  Failure Mode and Effect Analysis – FMEA (analýza selhání a jejich 

dopadu) 

Analýza selhání a jejich dopadu je postup založený na rozboru způsobu selhání 

a jejich důsledku, který umožňuje hledání dopadu a příčin na základe systematicky 

a strukturované vymezených selhání zařízení. Metoda FMEA slouží ke kontrole jednotlivých 

prvku projektového návrhu systému a jeho provozu.  Představuje metodu tvrdého, určitého 

typu, kde se předpokládá kvantitativní přístup řešení. Využívá se především pro vážná rizika 

a zdůvodněné případy. Vyžaduje aplikaci počítačové techniky, speciální výpočetní program, 

náročnou a cíleně zaměřenou databázi. 

5.2.9  Fault Tree Analysis – FTA (analýza stromu poruch) 

Analýza stromu poruch je postup založený na systematickém zpětném rozboru 

událostí za využití řetězce příčin, které mohou vést k vybrané vrcholové události. Metoda 

FTA je graficko analytická popř. graficko statistická metoda. Názorné zobrazení stromu 

poruch představuje rozvětvený graf s dohodnutou symbolikou a popisem. Hlavním cílem 

analýzy metodou stromu poruch je posoudit pravděpodobnost vrcholové události s využitím 

analytických nebo statistických metod. Proces dedukce určuje různé kombinace 
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hardwarových a softwarových poruch a lidských chyb, které mohou způsobit výskyt 

specifikované nežádoucí události na vrcholu.  

5.2.10  Human Reliability Analysis – HRA (analýza lidské spolehlivosti) 

Analýza lidské spolehlivosti je postup na posouzení vlivu lidského činitele na výskyt pohrom, 

nehod, havárií, útoku apod. nebo některých jejich dopadu. Koncept analýzy lidské 

spolehlivosti HRA směruje k systematickému posouzení lidského faktoru a lidské chyby. Ve 

své podstatě přísluší do zastřešující kategorie konceptu předběžného posuzování PHA. 

Uplatnění metody HRA musí vždy tvořit integrovaný problém bezpečnosti provozu a lidského 

faktoru v mezních situacích různých havarijních scénářů, tzn. paralelně a nezávisle s další 

metodou rizikové analýzy.  

5.2.11  Fuzzy Set and Verbal Verdict Method – FL-VV (metoda mlhavé logiky 

verbálních výroku) 

Metoda mlhavé logiky a verbálních výroku je metoda založená na jazykové proměnné. 

Jde o multikriteriální metodu rozhodovací analýzy z kategorie měkkého, mlhavého typu. 

Opírá se o teorii mlhavých množin a muže být aplikována v různých obměnách, jednak 

samostatně s přímým výstupem priorit, anebo jako stupnice v pomocných bodech, namísto 

standardní verbálně-numerické stupnice v relativních jednotkách, tj. ve spojení s metodou 

TUKP – Totálního ukazatele kvality prostředí (možnost uplatnění axiomatické teorie 

kardinálního užitku). Umožňuje aplikaci jednotlivcem i v kolektivu.  

5.2.12  Relative Ranking – RR (relativní klasifikace) 

Relativní klasifikace je ve skutečnosti spíš analytická strategie než jednoduchá dobře 

definovaná analytická metoda. Tato strategie umožňuje analytikům porovnat vlastnosti 

několika procesu nebo činností a určit tak, zda tyto procesy nebo činnosti mají natolik 

nebezpečné charakteristiky, že to analytiky opravňuje k další podrobnější studii. 

5.2.13  Causes and Consequences Analysis - CCA (analýza příčin a dopadu) 

Analýza příčin a dopadu je směs analýzy stromu poruch a analýzy stromu událostí. 

Největší předností CCA je její použití jako komunikačního prostředku: diagram příčin 

a dopadu zobrazuje vztahy mezi koncovými stavy nehody a jejich základními příčinami. 

Protože grafická forma, jež kombinuje jak strom poruch, tak strom událostí do stejného 

diagramu, muže být detailní, užívá se tato technika obvykle nejvíce v případech, kdy logika 
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poruch analyzovaných nehod je poměrně jednoduchá. Jak už napovídá název, účelem analýzy 

příčin a dopadu je odhalit základní příčiny a dopady možných nehod. 

5.2.14  Probabilistic Safety Assessment – PSA (metoda pravděpodobnostního 

hodnocení) 

Metoda stanovuje příspěvky jednotlivých zranitelných častí k celkové zranitelnosti celého 

systému. Tato technologie se používá např. k modelování scénářů hypotetických jaderných 

havárií, které vedou k tavení aktivní zóny a k odhadnutí četnosti takových havárií. Metodika 

PSA se skládá z: pochopení systému jaderného zařízení a ze shromáždění relevantních dat 

o jeho chování při provozu; identifikace iniciačních událostí a stavu poškození jaderného 

zařízení; modelování systému a řetězců událostí pomocí metodiky založené na logickém 

stromu; hodnocení vztahu mezi událostmi a lidskými činnostmi; vytvoření databáze 

dokumentující spolehlivost systému a komponent.  

5. 3    Počítačová podpora a softwarové produkty 

Z lit. [19] vyplývá, že při použití metodiky, která není všeobecně známá, je nutno použitou 

metodiku důkladně popsat a popřípadě ji na příkladu srovnat s některou ze známých metodik. 

Před použitím softwarového produktu je tedy třeba provést analýzu stejného typu jako byla 

zmíněna výše u výběru metodik stanovení rizik. Příklady softwarových produktu dle lit. [19]  

mají v závorce uvedeno jméno výrobce softwaru: 

5.3.1  Technologické havárie - príklady: 

• Výtoky dvou fází: DEERS (Jaycor Inc.); PIPEPHASE (Simulation Sciences Inc.). 

• Rozptyl težkého plynu: DENZ/CRUNCH (UKAEA); CHARM (Radian corp.); SLAB 

(Lawrence Livermore National Laboratory); HEGADAS/DEGASIS (US Coast 

Board). 

• Celková analýza dopadu (únik, vyparování, rozptyl, požár, výbuch, zranitelnost): 

WHAZAN, PHAST, SAFETI (Technica Int’l); RISKAT (Health and Safety 

Executive, VB); EFFECTS/DAMAGE, RISKCURVES (TNO, Holandsko); 

SOCRATES (NCSR Demokritos, Recko), Index chemického ohrožení – index 

toxického pusobení (CEI), IAEA –TECDOC – 727, ROZEX, ALOHA, FlUIDYN 

(Fluidyn Ltd.).  
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• Výpocetní programy známé jako „Integrátory rizika“: SAFETI (DNV Technica), 

RiskPlot II (Four Elements Limited), RiskCurves (TNO) a RiskAT (UK Health and 

Safety Executive). 

 

5.3.2  Výpocet rizik v projektování, průmyslu a životním prostředí - příklady 

RMPlanner (ABS Group Inc.), HazardReview (ABS Group Inc.), Risk Radar (American 

Systéme Corporation), FaultrEASE (Arthur D. Little, Inc.), Cegis FaultrEASE (Arthur D. 

Little, Inc.), AgRisk (Ohio State University), SiteSafe (BMS Solutions Pty Ltd), BOSS 

(BOSS International), DNV Risk Management Software, EquIS – Environmental Quality 

Information System (USA, UK, Austrálie), RBCA (Groundwaterservices Inc.), MARS 1 

(Holandsko, Kanada), ISEC (ISEC Inc.). 

5.3.3  Výpočet rizik pro oblast produktovodů - příklady:  

Bass-Trigon Software (BTS), BOSS (BOSS International), PODS (NEPSTech Ltd.).  

5.3.4  Výpocet rizik pro potreby hydrologie – príklady:  

HFAM (Stanford University), HYDRON (Hayes and Associates), HYDRA (PIZER Inc.).  

5.3.5  Výpocet seismického rizika – príklady:  

SMA (US NRC), HCLPF (Lavrence Livermore National Laboratory), CDFM (Standford 

University), IPEEE (US NRC), SPRA (Lavrence Livermoore National Laboratory), PSA 

(IAEA-TECDOC 724, US NRC), RISK (dle IAEA -50-SG-D15). Další údaje a popis použití  

5.3.6  Výpocet rizik pro potreby zdravotnictví a ochranu pracujících – príklady:  

NPDES DMR (CHP Design and Development Inc.), Human Exposure Assessment Modeling 

Software Toolbox (Rohm and Haas Comp.), EMS (Intelex Technologies Inc.), IRAPh View 

(US EPA), MDL (MDL Ltd.), PROGNOS (PerDATUM Inc.), RAMAS (Applied Biom), SSD 

(Specialty Software Designs Inc.), Stata (STATA Corp.).  

5.3.7  Výpocet hrozby terorismu – príklad:  

VRA (Virtual Research Associates Inc.).  

5.3.8  Výpocet rizik ve financní a obchodní oblasti – príklady:  

COBRA (Copyright © 2003 C & A Security Risk Analysis Group), Algo Suite Solutions 

(Cont Toronto), Quantum Sierra, Sierra Treasury, Sierra ASP (FNX Limited), CORA – Cost-
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of-Risk-Analysis (International Security Technology, Inc.), Lattice Financial Software 

(Američan Express, American Re-Insurance, General Motors), STP (Summit Systems Inc.), 

SunGard (SunGard Energy Systems Ltd.), DATA (TreeAge Software Inc.).  

5. 4     Obecné použití maticové metody 

Pro porovnání míry rizika u jednotlivých zdrojů slouží matice rizik, která je 

znázorněna na obrázku 3. Po získání dat o pravděpodobnosti a závažnosti nechtěné události 

jsou tyto data vkládány do matice a vzájemně porovnávány. 
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Obrázek 3   Matice rizik 

 

Míru (velikost) rizika lze názorně zobrazit do matice rizik, přičemž v uvedené matici 

je riziko v levém spodním rohu nejnižší a v pravém horním rohu nejvyšší. Riziko s velkou 

závažností a malou pravděpodobností (pravý spodní roh matice) je často subjektivně vnímáno 

jako významnější než riziko s malou závažností a velkou pravděpodobností (levý horní roh 

matice). 

Vždy existuje velké množství rizik. Abychom je mohli porovnat, navrhneme si matici, 

v níž je na vodorovné ose zobrazena závažnost a na svislé ose pravděpodobnost. Pak záleží na 

managerech rizik jak stanoví stupnice rizika. Dále si stanovíme hranice v matici rizik, které 

budou vymezovat tři kategorie: přijatelná (zelená oblast), podmíněně přijatelná (žlutá oblast) 

a nepřijatelná rizika (červená oblast). Přijatelné riziko akceptujeme, podmíněně přijatelné 

riziko by bylo vhodné snížit a nepřijatelné riziko musíme eliminovat nebo snížit. Míru rizika 
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je možno snížit (zmírnit) třemi způsoby, a to snížením pravděpodobnosti, závažnosti nebo 

snížením pravděpodobnosti i závažnosti současně. 

 

5. 5    Výběr analýz využívajících maticovou metodu 

5.5.1  Program Sféra  

Program SFERA dle lit. [10] je především určen pro analytické účely. Obecně je však 

tento program využitelný ve všech případech, kdy lze daný systém identifikovat jeho 

strukturou, jeho chováním, a kdy lze v návaznosti na předchozí popsat určité parametry 

vstupů a výstupů v jednotné škále vzájemné měřitelnosti porovnávaných prvků. Program 

SFERA lze s  výhodou využít pro rychlé kriteriální rozhodování, kdy zpravidla nepracujeme s 

velkým množstvím prvků a pravděpodobností. Dále lze program použít k prostému 

uspořádání prvků technických systémů u kterých známe princip jejich struktury, přičemž 

vlastní přesnou strukturu neznáme.  

Program se od ostatních podobných produktů liší tím, že je schopen řešit problematiku 

cyklických vztahů uvnitř struktury. Vyhledává v celé struktuře všechny varianty skrytých 

cyklů. Pokud zjistí, že zpětné vazby existují, navrhne řešení prostřednictvím dekompozice 

prvků. Postup analýzy zde uveden není, protože analýza je následně použita pro vyhodnocení 

rizik. Ukázka programu je zobrazena na obrázku 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4   Znázornění matice rizik v programu Sféra 
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5.5.2  Analýza HVA (Analýza rizika a zranitelnosti)  

HVA (Analýza rizik a zranitelnosti) uvedena na obr. 5 je proces hodnocení rizika 

spojený se vznikem konkrétního typu mimořádné události ve smyslu pravděpodobnosti 

a frekvence výskytu, závažnosti, působení a následků mimořádné události. 

 Při provádění analýzy rizik a zranitelnosti pomocí současných poznatků a získaných 

zkušeností se zjišťují ohrožené prvky na území, které jsou zranitelné při jednotlivých typech 

mimořádných událostí. Kromě toho plán růstu komunity nebo plošná mapa položená přes 

mapu rizik pomůže určit území zranitelná přírodními katastrofami. Identifikace zranitelnosti 

určuje působení rizika tzn. do jaké míry může zasáhnout a ovlivnit okolní prvky a území. 

 Výše uvedený proces umožňuje osobám odpovědným za přípravu a řešení 

mimořádných událostí předvídat ztráty, hodnotit možné dopady a podpořit efektivní havarijní 

plánování a řízení rizika. V souladu s procesem HVA by se měla dle [5] metoda mapování 

rizik rozdělit na dvě hlavní skupiny fází: 

První hlavní „skupina fází“ by měla definovat scénáře rizik na základě analýzy 

každého rizika a jeho implikací ve smyslu hodnocení pravděpodobnosti vzniku mimořádné 

události a zranitelnosti: 

1) fáze 1: hodnocení pravděpodobnosti vzniku mimořádné události 

2) fáze 2: hodnocení zranitelnosti 

3) fáze 3: hodnocení rizika 

Druhá hlavní fáze by se měla soustředit na strategie plánování pro zmírnění rizika: 

4) fáze 4: strategie zmírnění rizika 

 

Obrázek 5  Matice rizik metody HVA 
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5.5.3  Analýza souvztažnosti 

Analýza souvztažnosti dle [9] probíhá v několika fázích. Každá etapa samostatně má 

svou vypovídající schopnost, můžeme přijímat určité dílčí závěry, ale samozřejmě jsou 

podkladem pro celkové hodnocení. Jednotlivé fáze jsou tyto: 

� Sběr a zpracování dat 

� Vkládáním dat do matice(zjišťování vazeb)  

� Výpočet koeficientů 

� Grafické vyhodnocení 

5. 6    Výběr maticové metody pro hodnocení katastrálního území 

Jeden z cílů mé bakalářské práce bylo zhodnotit katastrální území pomocí vybrané 

maticové metody. Při výběru maticové metody bylo postupováno systematicky ve smyslu co 

nejlépe zhodnotit rizika katastrálního území. V tomto případě se naskytlo několik metod. Svůj 

výběr jsem zaměřil po prostudování příručky na program Sféra, kde nejenže vývojáři 

poukazovali  aplikovatelnost na přírodní systémy, řešili možné návaznosti jednotlivých rizik, 

ale i funkce programu byla dobře vysvětlena a zadání dat se zdála být poměrně jednoduchá 

a rychlá.  
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6. Analýza mimořádných událostí vybraného katastrálního území 

 

V této části je rozvržen průběh analýzy pomocí programu Sféra, která je uvedena 

v literatuře [6] Cílem analýzy bude stanovit, která rizika jsou pro zvolené území dominantní 

a naopak. Výsledky pak graficky popsat a určit další možné scénáře jak riziko odstranit nebo 

minimalizovat. 

 

6. 1    Katastrální území Petřkovice 

Při analýze jsem postupoval ve smyslu alespoň z části si ověřit výsledky výskytu 

rizika. Protože jsem měl k dispozici Krizový plán Moravskoslezského kraje a dále v určeném 

místě bydlím a znám místní území vybral jsem si obec Petřkovice. Obec je jak se dozvíte 

známa přírodními a kulturními památkami. 

 

Katastrální území dle [17] je v České republice podle § 27 písm. h) katastrálního 

zákona č. 344/1992 Sb. technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru 

nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí.  

 

Status: městská část Petřkovice statutárního města Ostravy  

Kraj: Moravskoslezský  

Okres: Ostrava-město  

Historická země: Slezsko a Morava (nepatrná část)  

Katastrální výměra: 3,93 km²  

Obyvatel: 2923   

Zeměpisná šířka: 49°52′30.06″ s. š.  

Zeměpisná délka: 18°15′31.92″ v. d.  

PSČ: 725 29  

Základních sídelních jednotek: 2  

Místních částí: 1 celých  

Katastrálních území: 1 částí katastrálních území  
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6.1.1  Historie [8,9]  

Od r. 1976 součást Ostravy, od roku 1991 jako samostatný městský obvod 

Statutárního města Ostravy obr. 6. Historicky a kulturně spadá k Hlučínsku. Původní německý 

název Petrzkovicz, od roku 1907 Petershofen. Od jihovýchodu tvoří hranici katastru Petřkovic 

řeka Odra. Zde nad soutokem Odry a Ostravice se vypíná do nadmořské výšky 280 m vrch 

Landek.  

Tento kopec, který je dnes přírodní památkou se proslavil řadou archeologických 

nálezů, které jej řadí k nejvýznamnějším archeologickým lokalitám ve střední Evropě. První 

obyvatelé na území Petřkovic žili na Landeku před více než 25 tisíci lety a byli to lovci 

mamutů. V ohništích byly nalezeny i zbytky kamenného uhlí. Výzkumy bylo dokázáno, že 

tyto zbytky pocházejí 'z uhelné sloje, která vychází na povrch Landeku přímo pod tábořištěm. 

V Petřkovicích tedy, podle dosavadních zkušeností, bylo prvně rozpoznáno kamenné uhlí 

a zde také dalo člověku poprvé blahodárné teplo.  

Nejvýznamnější archeologický nález na Landeku je tzv Landecká nebo Petřkovická 

Venuše. Tato 4,7cm vysoká figurka, vyřezaná z krevele, znázorňuje torzo ženského těla 

a svým zpracováním se vymyká jiným matriarchálně pojatým zobrazením ženského těla. 

Spíše se uměleckým pojetím blíží současnému umění. Na Landeku vzniklo v 8. stol. 

slovanské hradiště a později v 2. Polovině 13. Století pohraniční hrad. První písemná zmínka 

o hradu pochází z 2.srpna 1297.  Petřkovice jsou poprvé zmiňovány v roce 1377, kdy připadly 

k údělu opavských knížat Václavovi a Přemkovi. Od roku 1518 jsou Petřkovice součástí 

hlučínského panství.  Po nálezu kamenného uhlí na úbočí Landeku v r. 1780 se charakter do 

té doby zemědělské cbce začal prudce měnit. Začaly zde vznikat první důlní díla v kraji. 

Hornický charakter si obec udržela až do dneška, i když uhlí se zde již od roku 1991 netěží. 

V areálu bývalého dolu Anselm se dnes nachází unikátní hornické museum, jenž mapuje 

historii dobývaní uhlí v našem regionu ale zaměřuje se i na historii osídlení Landeku a historii 

ostravsko - karvinského revíru. Sám vrch Landek je přírodním unikátem, neboť zde lze spatřit 

profil karbonskými uhlonosnými uloženinám přímo na jeho svazích. Od r. 1993 je Landek 

Národní přírodní památkou.  
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Obrázek 6   Znázornění katastrálního území Petřkovice [7] 

6. 2    Možná rizika ohrožující katastrální území Petřkovice 

V tabulce 1. je uveden možný výčet vytipovaných rizik, která byla hodnocena pro 

dané katastrální území. Tento výčet byl proveden prostřednictvím podkladů [11, 16].  

Tabulka 1  Znázornění možných rizik v katastrálním území 

Poř. č. Možný typ rizika Zkratka názvu
Živelné pohromy

1 Dlouhotrvající vedro a sucho DVS
2 Epidemie EP
3 Epizootie EPO
4 Povodeň POV
5 Propad zemských dutin* PZD
6 Přírodní požar PRP
7 Přívalový déšť PD
8 Sesuv půdy SP
9 Přívalový déšť PD
10 únik metanu* UM

Antropogení události
11 Dopravní nehoda DN
12 Letecká havárie LH
13 Porucha v zásobování elektřinou PZE
14 Porucha v zásobování plynem PZP
15 Porucha v zásobování vodou PZV
16 Požár PO

Sociální ohrožení
17 Terorismus TR  

* riziko je sice důsledkem antropogenní činnosti, ale je zde zařazeno mezi živelní pohromy, 

neboť je svázáno s přírodním živlem 
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6. 3    Vytvoření matice 

Z uvedených rizik, která mohou ohrozit katastrální území byla sestavena Matice prvků 

(prvky matice tvoří jednotlivé možné typy rizik). Matice se sestavuje pomocí tzv. 

kontingenční tabulky kde jsme postupně zadali vybraná rizika. V programu SFÉRA se dále 

zadají možné návaznosti mimořádných událostí (sinergické a domino efekty).  

 Po přepočítání kontingenční tabulky jsme zjistili rozdělení jednoho prvku na dva. To 

znamená, že zadaný prvek byl v cyklu s jiným prvkem nebo s více prvky ve struktuře 

kontingenční tabulky. Například pro řešenou obec je matice rizik vyobrazena na obr. 7. 

 

 

Obrázek 7   Kontingenční tabulka programu Sféra 
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6. 4    Zadání vstupních pravděpodobnosti 

Hodnoty vstupní pravděpodobnosti pro jednotlivé typy rizika se zadává vstupní 

pravděpodobnost(četnost) nebo můžeme určit tento parametr pomocí kvalifikovaného odhadu. 

Pro nedostatečnost statistických údajů byly použity údaje z kroniky obce [13] a požární knihy 

SDH Ostrava – Petřkovice [12]. Bylo přihlédnuto i na statistiky z roku 2007 pro městské části 

Ostravy dle lit. [16]. Údaje z lit. [11-16] sloužili k vytvoření následného odhadu 

pravděpodobnosti výskytu mimořádných situací dle použité tabulky 2. 

Tabulka 2 Určení vstupní pravděpodobnosti pomocí odhadu 

1 den 1 1.0000E+00 9 měsíců 273 3.66E-03
2 dny 2 5.0000E-01 10 měsíců 303 3.30E-03
3 dny 3 3.3333E-01 11 měsíců 334 2.99E-03
4 dny 4 2.5000E-01 1 rok 365 2.74E-03
5 dnů 5 2.0000E-01 1.5 roku 548 1.82E-03
6 dnů 6 1.6667E-01 2 roky 730 1.37E-03
7 dnů 7 1.4286E-01 5 let 1826 5.48E-04
8 dnů 8 1.2500E-01 7 let 2557 3.91E-04
9 dnů 9 1.1111E-01 10 let 3650 2.74E-04

10 dnů 10 1.0000E-01 20 let 7305 1.37E-04
2 týdny 14 7.1429E-02 30 let 10957 9.13E-05
3 týdny 21 4.7619E-02 50 let 18263 5.48E-05
4 týdny 28 3.5714E-02 70 let 25268 3.96E-05

2 měsíce 61 1.6393E-02 100 let 36625 2.73E-05
3 mesíce 91 1.0989E-02 150 let 54788 1.83E-05
5 měsíců 152 6.5789E-03 200 let 73050 1.37E-05
6 měsíců 183 5.4645E-03 300 let 109570 9.13E-06
7 měsíců 212 4.7170E-03 500 let 2E+06 5.49E-07
8 měsíců 243 4.1152E-03 700 let 252680 3.96E-06  

 

Do kontingenční tabulky se zadají hodnoty prvků matice, hodnoty vstupních 

pravděpodobností, koeficienty vstupních pravděpodobností s volbou 10, 100, 1000 (dle 

citlivosti výsledků) menší než hodnota vstupní pravděpodobnosti. Dále se doplňuje hodnota 

možných ztrát „Zranitelnost“, která je dalším krokem. 
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Pokud není použit pro pravděpodobnost výskytu mimořádných událostí expertní 

odhad, a máme k dispozici dostatek statistických údajů můžeme pravděpodobnost určit dle[3] 

následujících výpočtů. 
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ϕ ………..pravděpodobnost rizika 

ni
……….počet uskutečněných mimořádných událostí 

∑.n …….počet všech událostí za dobu existence systému 

 

 

Tato veličina má omezenou vypovídající schopnost a nezachycuje časovou složku vývoje 

systému. 
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Statisticky byly dle lit [20] zjištěny následující přijatelné hranice rizika. 

 

automobilová doprava     10 -1· rok -1 

železniční doprava           10 - 4 -10 - 5 · rok -1         

letecká doprava                10 - 3 · rok -1             

jaderné zařízení                 10 - 2  · rok -1    

 

6. 5    Kritéria zranitelnosti 

Zranitelnost je definovaná v lit. [5] jako “výše ztráty u daného prvku u rizika 

vyplývajícího z výskytu mimořádné události dané závažnosti”, což znamená “procento 

hodnoty ztráty u daného fyzického systému vystaveného destruktivním účinkům dané 

mimořádné události, nebo citlivost daného systému na jeho poškození nebo odolání při 

vystavení destruktivním účinkům určité mimořádné události dané závažnosti”. 

Kriteria zranitelnosti můžeme popsat jako škodlivé dopady při působení projeveného 

rizika na zkoumaný systém. Přesnost ukazatele zranitelnosti závisí na kvalitě a množství 

shromážděných informací a způsobu, jakým jsou tyto parametry (ohrožené prvky) 

porovnávány a kombinovány. Jak uvádím v závěru volitelnost kriterií není úkol pro jedince 

ale práci v týmu. Je důležité mít také informace o disponibilitě sil a prostředků záchranných 

složek (policie, hasiči, záchranná zdravotní služba, nemocnice, …) potřebné pro stanovení 

možných problémů během provádění záchranných operací, které by zvyšovaly zranitelnost. 

V tabulce č. jsou uvedeny prvky zranitelnosti. 
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Tabulka 3  Kritéria zranitelnosti 

 

poř. č. Zranitelnost
1 LIDE

2 ZVÍŘATA

3 BUDOVY

4 ÚZEMÍ

5 EKONOMIE

6 PR. A KL. PAMÁTKY

7 PŘÍRODNÍ PAMÁTKY  

 

 

6. 6    Vyhodnocení analýzy rizik katastrálního území 

Při analýze jsem postupoval ve smyslu alespoň z části si ověřit výsledky a to se mi 

nakonec podařilo pomocí souhrnné vícekriteriální analýzy uvedené v Havarijním plánu MSK. 

Výsledky uvedené analýzy jsou v příloze č.4. 

Na obrázku č. 8,9 a v tabulce č.4 je znázorněna výsledná matice rizik kde 

nejdůležitější hodnotu představuje vliv od kterého se pak odvíjí další krok analýzy tzn. postup 

k minimalizaci rizika.  

 

Obrázek 8 Výsledná Analýza 
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Tabulka 4  Tabulka výsledků 

Jméno Vstupní(P) Koeficient(P) Zranitelnost Nová(P) Váha pořadí Pořadí % Vliv
EPZ[1] 2.74E-03 2.74E-05 57 2.88E-05 0.000153 5 6.17%
EP[0] 1.37E-04 1.37E-06 33 0.000107 0.00353 3 9.50%
EPZ[0] 2.74E-03 2.74E-05 12 0.000105 0.00126 10 3.39%
POZ[1] 6.58E-03 6.58E-05 40.5 0.000222 0.00899 1 24.20%
PZE[1] 5.46E-03 5.46E-05 0.5 0.000192 0.00073 14 1.97%
PZP[0] 5.48E-04 1.37E-05 5.3 0.000254 0.00135 9 3.63%
PZV[0] 4.12E-03 4.12E-05 0.8 0.000268 0.000214 19 0.58%
DN[0] 1.10E-02 0.00011 1.6 0.000272 0.000435 17 1.17%
PRP[1] 2.74E-05 2.74E-07 25 9.37E-05 0.00234 4 6.30%
PZE[0] 5.46E-04 5.46E-06 10.3 0.000163 0.00168 8 4.52%
ZPOV[1] 9.13E-04 9.13E-06 46 2.28E-05 0.00105 12 2.83%
LH[0] 2.74E-05 2.74E-07 34.5 6.64E-05 0.00229 20 0.41%
POZ[0] 6.58E-03 6.58E-05 43.25 0.000121 0.00523 2 14.10%
UM[0] 2.74E-03 2.74E-05 77 2.80E-05 0.00216 6 5.82%
PRP[0] 2.74E-03 2.74E-05 25 4.14E-05 0.00104 13 2.80%
PZD[0] 2.74E-05 2.74E-07 16.3 3.68E-05 0.0006 15 1.62%
ZAP[0] 1.37E-03 1.37E-05 57 3.65E-05 0.00208 7 5.60%
ZPOV[0] 9.13E-04 9.13E-06 53 2.31E-05 0.00122 11 3.28%
TR[0] 2.74E-05 2.74E-07 72.9 2.74E-07 2.00E-05 21 0.05%
DVS[0] 1.37E-03 1.37E-05 37.5 1.37E-05 0.000514 16 1.38%
PD[0] 1.37E-03 1.37E-05 18.65 1.37E-05 0.000256 18 0.69%  
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Obrázek 9  Hodnocení rizik na katastrálním území Petřkovice 

Pro katastrální území Petřkovice jsou dle nástroje sféra nejrizikovější tyto události: 

� Požár 

� Epidemie 

� Únik metanu 

� Záplava 

 



 37 

V přílohách 2,3 jsou uvedeny podrobnosti o mimořádných událostech – povodně 

a únik metanu na území MSK. 

Program sféra je vhodný nástroj pro analytickou práci nebo rozhodovací proces. Při 

zadávání dat jsem měl malé problémy s interpunkcí tak, že program po uzavření nešel znovu 

spustit. Ale následnou opravou v poznámkovém bloku, kde lze program otevřít jsem závadu 

odstranil. Sféra umí řešit jednotlivé rozhodovací procesy,a proto bych ho využil k řešení 

otázky analýzy kritické infrastruktury. Takové řešení jsem nastínil v kapitole č. 8. Návrh 

analýzy kritické infrastruktury pomocí programu Sféra a metody APM (Asset Prioritization 

Model) 
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7. Navržení postupů k minimalizaci rizika katastrálního území 

Riziko jako takové nelze nikde a nikdy odstranit. Můžeme ho ale minimalizovat na 

sociálně a ekonomicky přijatelnou úroveň. Přijatelná úroveň mnohdy znamená do jaké míry je 

společnost ochotna investovat na danou eliminaci rizika. V praxi to znamená kolik finančních 

prostředků je společnost ochotna investovat například na stavění protipovodňových hrází 

nebo obtokových kanálů na řekách, které mají  zabránit či omezit škody při záplavách nebo 

dokonce zachránit lidský život.  

Tato analýza by měla sloužit jako podklad pro plánování finančních investic na 

preventivní opatření proti vzniku nejpravděpodobnějších mimořádných událostí  katastrálního 

území. Ochota a snaha investovat finanční prostředky do preventivních opatřeních by se měla 

stát prioritou. 

V obecné poloze lze přijatelnost rizika vyjádřit graficky viz. obrázek 10.  

 

 

Obrázek 10 Přijatelnost rizika [3]  



 39 

8. Návrh analýzy kritické infrastruktury pomocí progra mu Sféra 

a metody APM  

V dnešní době kritická infrastruktura tvoří systémy, jejichž zničení nebo omezení 

funkčnosti by mělo vážné dopady na ekonomickou a společenskou stabilitu, obranyschopnost 

a bezpečnost státu a  na fungování státu. Z tohoto důvodu u těchto prvků musíme kontrolovat  

funkčnost a rizika, kterým jsou vystavena. V USA se pro hodnocení rizik KI doporučuje 

použití odlišných metod než v České republice, kde se používají metody např. FTA a různé 

maticové metody. Předkládám tedy metodu APM z které pomocí úpravy výsledků navazuji na 

vstupy programu Sféra a tímto navrhuji zhodnocení jednotlivých rizik prvků KI jinak než je 

doposud uváděno. 

8. 1    Metoda APM (Asset Prioritization Model) 

Ministerstvo obrany USA využívá pro nastavení priorit ochranných investic 

indexovou metodu APM. Tato metoda podá rychlou informaci o kritičnosti posuzovaného 

prvku. APM je zkratka pro Asset Prioritization Model, tedy model pro nastavení priorit prvků. 

APM používá celkem 16 faktorů rozdělených do čtyř kategorií. Faktory APM viz. tab 5. 

Tabulka 5  Faktory metody APM 

Faktor modelu Váha Klasifikace faktoru 

Ovlivňuje více prvků/sektorů kritické infrastruktury 16 Hlavní 

Ovlivňuje současné schopnosti plnění závazků 15 Hlavní 

Ovlivní projektované schopnosti plnění závazků 14 Hlavní 

Obchodní finanční riziko 13 Ekonomický 

Ekonomická významnost lokace 12 Ekonomický 

Plán obnovy 11 Hlavní 

Obnova – čas 10 Hlavní 

Obnova – náklady 9 Ekonomický 

Hrozby – známé externí ohrožení zařízení 8 Hrozby 

Známé bezpečnostní problémy 7 Hrozby 

Riziko mimořádné události – metriky 6 Hrozby 

Následné Chemické/biologické/radiační/explosivní poškození 5 Hrozby 

Osídlená oblast 4 Hrozby 

Zaměstnanost jako procento státní nebo metropolitní statistiky 3 Ekonomický 

DCIP následná kontrola 2 Ostatní 

Hodnocení zranitelnosti nebo CIP hodnocení zajištění běhu  1 Ostatní 
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Výsledný index dostaneme tak, že jednotlivé faktory ohodnotíme na stupnici od 1 do 

3, kde 1 je nejméně kritický a 3 nejvíce kritický a vynásobíme vahou daného faktoru. Součet 

takto získaných čísel představuje hodnotu hledaného indexu. Výsledné skóre hodnoceného 

prvku se vždy pohybuje v rozmezí 136 – 408. 

Je očividné, že tato metoda byla primárně určena pro armádní účely. Modifikací 

některých faktorů, by se ale nepochybně dala zobecnit tak, aby byla použitelná i v jiných 

sektorech KI.[17] 

8. 2    Postup sloučení metod 

Cílem této kapitoly je utřídit výstupy metody APM tak, aby mohly navazovat na  

vstupy programu Sféra.  

V případě metody APM řešíme kritičnost posuzovaného prvku KI a výsledek 

představuje hodnotu v rozmezí 136 – 408. Bylo by možné říct, že hodnota 136 = 0% 

a hodnota 408 = 100%. Zjištěné procentuální vyjádření  kritičnosti pak můžeme aplikovat 

místo hodnoty zranitelnosti, která je poukazována jako jeden ze vstupních informací. 

V případě hodnoty vstupní pravděpodobnosti v programu Sféra můžeme uvažovat 

o získání pravděpodobnosti ve smyslu jak vysoká jsou ochranná a bezpečnostní opatření 

u jednotlivých prvků KI. Z toho vyplývá, že můžeme předpovídat vznik krizové situace po 

nedodržení nebo nedostačujícím opatření. 
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9. Závěr 

V této bakalářské práci jsem se snažil obecně rozčlenit, vysvětlit riziko a jednotlivé 

pojmy s ním spojené. Porozumění problematiky rizika mi pomohlo snadněji pracovat s riziky 

v daném katastrálním území. 

Hlavním cílem předkládané  práce je zjištění možných rizik ohrožující 

katastrální území a jejich následné hodnocení pomocí maticové metody analýzy rizik.  

Jedním ze základních kritérií výběru katastrálního území byla bezesporu materiální 

dostupnost informací. Na základě selekce zdrojů informací jsem určil aktuální rizika 

katastrálního území pro následnou analýzu.  

Dílčím cílem práce je obecné vysvětlení maticové metody analýzy rizik a uvedení 

vhodných maticových metod pro analýzu rizik katastrálního území.  

Vybral jsem si program Sféra, který vyvinutý speciálně pro analýzu rizika územních 

a objektových havarijních plánů. Podkladem pro výběr tohoto softwarového nástroje byla pro 

mne prioritní dostupnost a kvalita analýzy rizik. Program Sféra klade důraz na rychlost 

a jednoduchost práce na jedné straně a velmi přehledné a jednoznačné výstupy ve formě 

tabulek a grafů na straně druhé.  

Pomocí programu Sféra využívající maticovou metodu, jsem vypočetl vliv rizik na 

vybrané katastrální území. Správnost výpočtu jsem ověřil porovnáním se souhrnnou analýzou 

vzniku mimořádných událostí uvedenou Krizovém plánu Moravskoslezského kraje.  

Práce s tímto programem není náročná a podle mých zkušeností ji lze zvládnout za 

několik dnů. Za samozřejmost je považována týmová práce, což v řešení bakalářských prací je 

značnou nevýhodou. Důležitou součástí řešení analýzy rizik pomocí programu Sféra je 

získání potřebných statistik v daném katastrálním území.  

Přínosem práce je: 

� Navrhnutí sloučení metody APM a programu sféra a tímto způsobem zhodnotit 

jednotlivé rizika prvků KI jinak než je doposud uváděno. 

� Zjištění možných rizik ohrožující katastrální území Petřkovice a jejich 

následné hodnocení pomocí programu sféra. 
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Příloha 1 – Krizová karta epidemie 

 Místo možného výskytu 

Místa možného výskytu nelze předem  konkrétně určit, výskyt se však 

předpokládá ve specifických oblastech. 

Epidemií se rozumí takový výskyt infekčního onemocnění, kdy se 

v místní a časové souvislosti (tj. ve stejné lokalitě a v přibližně stejném čase) zvýší 

nemocnost tímto onemocněním na hranici obvyklou v dané lokalitě a v daném 

období. V Moravskoslezském kraji  je stejně jako kdekoliv v ČR možný výskyt 

epidemií infekcí, které se vyskytují v populaci, která není proti takovéto infekci 

odolná (např. není proti ní proočkována) nebo v případě infekcí, jejichž výskyt je 

pro ČR neobvyklý, pokud by došlo k importu a úmyslnému nebo i neúmyslnému 

šíření.  

 Např. společné stravovací provozy, lokality zásobované pitnou vodou z  
kontaminovaného  zdroje, pobyt v určité lokalitě, kontakt s infikovaným  zvířetem 
atd. 

Příklady faktorů přenosu nákazy 

Salmonelóza: 

• lahůdkářské, cukrářské a  masné výrobky  
• kontaminované zdroje vody, 
• kontaminované ovoce a zelenina. 

Virová hepatitida A: 

• Oblasti s nízkým hygienickým standardem. Disperzně na území obce i 
dále, neboť se jedná se o návaznost na zdroj a šíření nákazy, včetně 
šířením kontaktem. 

Chřipka: 

• Nelze specifikovat. 

Bacilární úplavice a břišní tyfus: 

• Oblasti s nízkým hygienickým standardem. Disperzně dle zdroje nákazy. 
Při kontaminaci vody a potravin ev.  v rozsahu správního obvodu určené 
obce. 

• Obdoba platí pro další nebezpečné (zhoubné) infekce.  

Biologická agens, schopná vyvolat hromadná infekční onemocnění 
nebo otravy lidí  (antrax, pravé neštovice, brucelóza, botulotoxin, 
mor, cholera spod.) 

•        Nelze specifikovat. 

•        Uměle navozená biologická rizika např. při teroristickém 

útoku 

Příčiny výskytu 

nízký hygienický standard, především v populaci s rizikovým chováním, 
přírodní katastrofy (povodně, dlouhotrvající vedra a sucha atp.), 
nedodržení správné technologie výroby, skladování a prodej potravin, 
distribuce závadných potravin a vody, 
primární kontaminace potravin, chovů drůbeže a tím i vajec u salmonelózy 
apod., 
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přemnožení hlodavců a hmyzu, 
import nebezpečné nákazy (zavlečení původce do země cestou infikovaného 
cestovatele, zvířete, potravinou či vodou),  
bioterorismus 

Rozsah a následky  

�      závažná onemocnění obyvatelstva s možnými zdravotními nebo 
smrtelnými důsledky, 

�      vyřazení  výroben z provozu, 
�      absence v zaměstnání, 
�      ochromení státní správy a samosprávy, dopravy, služeb, školství, 

zdravotnictví, 
�      potíže v zásobování vodou a potravinami, 
�      výpadky ve výrobě a v jiné nespecifikované činnosti, 
�      ekonomické ztráty z likvidace závadných potravin,  
�      ekonomické ztráty v důsledku nařízených karanténních opatření 

(karanténa, zrušení nebo omezení výroby), 
�      zvýšené náklady na zdravotní péči (léčbu, léky),  

Provedení záchranných a likvidačních prací 

léčba (hospitalizace) nemocných, 
vyhledávání nemocných,  
laboratorní vyšetření, odběry vzorků vod, potravin a biologického materiálu, 
zavedení protiepidemických a karanténních opatření, 
stanovení režimu v rámci hygienicko - epidemiologických opatření, 
stanovení karanténní zóny, lokalizace ohnisek nákaz, 
likvidace závadných potravin,   
vyšetření a dezinfekce zdrojů vody, úpravy vody a potravin,  
dezinfekce,dezinsekce a deratizace objektů a prostředků, 
aktivace součástí zdravotnické služby, 
omezení až zákaz školní docházky a veřejných akcí, 
zajištění imunizace případně jiných profylaktických opatření k zamezení 
nákazy (např. vakcinace), 
zabezpečení trhu nezávadnými potravinovými výrobky, 

biologická agens:  
→    průzkum a zajištění nálezu, 
→    odběr a transport vzorků nebo nálezů do laboratoře Státního ústavu pro 
jadernou, chemickou a biologickou ochranu (SÚJCHBO) v Příbrami – 
Kamenné nebo jiné referenční (verifikační) laboratoře, 
→    opatření proti rozšíření kontaminace (např. dezinfikování místa nálezu, 
shromáždění potencionálně zasažených osob a jejich informování), 
→    další opatření podle pokynů hygienika. 

Předpokládané síly a prostředky pro záchranné a likvidační práce 

K likvidačním a záchranným pracím  jsou předurčeny tyto síly a prostředky: 
1)       HZS MSK (ÚO Bruntál,  ÚO Frýdek - Místek, ÚO Karvin á, ÚO 

Nový Jičín, ÚO Opava, ÚO Ostrava) 
�      zajištění varování a informování ohrožených osob v místě události, 
�      zamezení dalšího rozvoje kontaminace u bioagens, 
�      případné převzetí velení v místě, zřízení štábu zásahu, organizace 

součinnosti při průzkumu a zajištění nálezu biologických agens, 
�      dezinfikování místa nálezu, 
�      plnění dalších opatření dle pokynů hygienika. 

2)       Policie ČR 
�      uzavření ohrožené oblasti, pořádkové zabezpečení, zajištění 

regulace dopravy, zajištění identifikace zemřelých osob, 
�      shromáždění a evidence osob potencionálně zasažených bioagens, 
�      vytvoření dopravních podmínek pro převoz postižených osob do 

karantény a vzorků do laboratoří. 
3)       Městská (obecní ) policie 

�      opatření ve městech a obcích  řešit v součinnosti s Policií ČR - 
zajištění opuštěných bytů a domů proti vykradení, pořádkového a 
dopravního zajištění, uzavření ohrožené oblasti. 

4)       Zdravotní záchranná služba 
�      zajištění zdravotnické pomoci postiženým, 
�      zajištění dostatečných kapacit pro převoz postižených osob, 
�      v případě bioagens dodávka potřebných léků postiženým osobám na 

místě, 
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�      zajištění prostředků pro převoz potencionálně postižených osob do 
karantény, 

�      zapojení dalších zdravotnických zařízení. 
5)       SÚJCHBO 

�      příjem nálezu s podezřením na výskyt bioagens, toxinů nebo 
chemickou látku v laboratořích, 

�      předávání výsledků laboratorních testů OPIS MV-GŘ HZS ČR, 
�      součinnost s ostatními odbornými pracovišti jiných rezortů, 

6)       157. záchranný prapor v Hlučíně 
�      poskytnutí SaP základny určených k pomoci, 
�      hromadná dekontaminace postižených osob, 
�      plošná dekontaminace prostředků a okolí, 
�      k zabezpečení základních životních potřeb dekontaminovanému 

obyvatelstvu vybudování materiální základny humanitární pomoci 
s kapacitou pro 300 osob (ubytování, nezbytné ošacení, příprava a 
výdej stravy). 

7)       Krajské vojenské velitelství Ostrava 

�      v době míru, za nouzového stavu a za stavu ohrožení státu, je 
připraveno vytvořit potřebné uskupení vojsk k podílu na eliminaci 
rizik nevojenských ohrožení. 

8)       Celní ředitelství  

�      použití ozbrojené složky v oblastech ohrožených KS : 

→          ke kontrole a usměrňování pohybu osob a vozidel, 
→          ke kontrole vozidel a zboží, které vstupují do a z oblastí 

ohrožených KS,  

�      využití příslušné techniky celní technické laboratoře CŘ Ostrava ke 
kontrole zamoření zdrojů pitné vody, potravin a zemědělských 
produktů, 

�      zajištění ochrany státních hranic před možností zavlečení nákazy. 

9)       Úřady práce Bruntál, Frýdek – Místek, Karviná, Nový Jičín, 
Opava, Ostrava 
�      doplnění pracovních sil z evidence uchazečů o zaměstnání,  
�      zabezpečení vyplácení sociálních dávek.  

10)   Krajská hygienická stanice MSK  se sídlem v Ostravě a její územní 
pracoviště: Bruntál, Frýdek – Místek, Karviná, Nový Jičín Opava 
�      odběry vzorků vod, potravin a biologického materiálu, 
�      neprodlené  provádění epidemiologického šetření, zaměřené na 

pátrání po zdroji infekce, cestách jeho šíření, vystopování dalších 
z infekce podezřelých osob a vymezené ohnisek nákazy, 

�      stanovení režimu celkových zdravotnických opatření, stanovení 
varianty postupu vůči potencionálně zasaženým osobám, 

�      stanovení režimových opatření proti šíření kontaminace, 
�      vyhodnocení ohrožení zdraví a biologické situace, 
�      zabezpečení činnosti epidemiologické a toxikologické čety. 

 
11)   Zdravotní ústav se sídlem  v Ostravě a jeho územní pracoviště: 

Bruntál, Frýdek – Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava 

�      poskytnutí služeb v rozsahu činnosti – odebírání a transport  vzorků 
(např. vody, potravin),  provádění  rozborů (vyšetření) laboratořemi, 

�      zajištění chemických , fyzikálně chemických vyšetření, fyzikálních 
měření a vyšetření hygienické mikrobiologie. 

12)   Krajská veterinární správa pro MSK a veterinární inspektoráty 
Bruntál, Frýdek – Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava 

�      kontrola a dohled nad nezávadností potravin živočišného původu a 
opatření v ohnisku nákazy, 

�      získává, shromažďuje a vyhodnocuje poznatky o podezření z 
výskytu  a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, 
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�      přijímá odpovídající opatření ke zdolání nákaz, nemocí přenosných 
ze zvířat na člověka a k zabránění jejich šíření, 

�      při výskytu nebezpečné nákazy nebo hrozí-li nebezpečí jejího šíření 
 nařizuje KVS pro MSK odpovídající mimořádná veterinární 
opatření ke zdolání této nákazy a ochraně před jejím šíření, 

�      v součinnosti s IZS zabezpečuje kontrolu plnění přijatých opatření. 

13)   Povodí Odry s.p. 
�      řízení a ovlivňování hospodaření s vodami v rámci 

vodohospodářské soustavy povodí Odry podle komplexního 
manipulačního řádu a stanovených priorit:  zásobování pitnou a 
užitkovou vodou, ochrana jakosti vody v tocích. 

14)  Služba nouzového zásobování pitnou vodou 
�      dodávka nezávadné pitné vody, obnova vodovodních sítí, 

      např. SmVaK a.s. 

⇒    dodávky a výroba nezávadné pitné vody, odvádění a čištění 
odpadních vod, 

⇒    zabezpečení nouzového zásobování pitnou vodou. 

Viz. příloha  
15)  Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava   

�      Poskytování informací o aktuální meteorologické a hydrologické 
situaci na území MSK spolu s předpovědí budoucího vývoje, např. o 
povodňové situaci. 

16)  Pohřební služba 
�      odvoz zemřelých osob,  
�      organizace pohřbívání. 

17)  Lékárny  
�      zajištění léků, infúzních roztoků a vitamínových preparátů, 
�      zajištění dezinfekčních materiálů. 

18)  Psycholog 

�      psychologická pomoc postiženým. 
19)  Kafilerie  

�      odvoz a neškodné odstranění kadaverů. 
20)  Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
21)  Česká pošta, o.z. severní Morava 

�      Zajišťování poskytování základních poštovních služeb, zejména 
doručování písemných zpráv a jiných věcí do stanovené hmotnosti 
nebo poukázaných peněžních částek,  v případě vyhlášení krizových 
stavů na dotčeném území. 

22)  Český Telecom a.s., Bezpečnostní servis Morava 
�      Zajištění telekomunikačních služeb, provozu veřejných telefonních 

prostředků a provozu šíření a přenosu rozhlasových a telefonních 
signálů na území, pro něž je vyhlášen krizový stav. (zákon č. 
151/2000 Sb., § 87). Jedná se o oblast dodávek služeb 
zabezpečovaných Českým Telecomem a.s. 

23)  Další poskytovatelé komunikačních služeb 
24)  Česká televize, studio Ostrava  

�      Zajištění odvysílání tísňových informací, potřebných pro záchranné 
a likvidační práce  při hrozbě nebo vzniku krizové situace s dopadem 
na ohrožení života, zdraví a majetku; dále tísňových informací o 
vyhlášení krizových stavů a nařízených krizových opatřeních při 
krizových stavech. 

25)  Český rozhlas, studio Ostrava 
�      Zajištění odvysílání tísňových informací při hrozbě nebo vzniku 

krizové situace a poskytnutí nezbytného vysílacího času pro důležitá 
a neodkladná oznámení v naléhavém veřejném zájmu. 

26)  Další rozhlasové stanice, např. rádio Helax, Orion, Čas, Frekvence 1 
atd. 
�      Zajištění odvysílání tísňových informací při hrozbě nebo vzniku 

krizové situace a poskytnutí nezbytného vysílacího času pro důležitá 
a neodkladná oznámení v naléhavém veřejném zájmu. 

27)  Určená vzdělávací zařízení 
�      Po nezbytně nutnou dobu vykonávání základní péči o žáky s cílem 

zabezpečit ochranu života, zdraví, osobního majetku a základních 
práv žáků, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat 
rodiče nebo jiní zákonní zástupci. 
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28)  Humanitární organizace 
�      poskytování humanitární pomoci postiženým. 

Předpokládaná 
HOPKS                                                                                                                      
                                                                        

•        zásoby pro humanitární pomoc, 

•        konkrétní regulační opatření. 
Obnovovací práce na postiženém území  

•        Možnosti asanace předpokládaných následků krizové situace s 
uvedením odpovědnosti za provedení jednotlivých asanačních opatření :  

×        dekontaminace zdrojů pitné vody, 
×        dekontaminace postiženého životního prostředí, 

•        Odpadové hospodářství (stanovení způsobu nakládání s odpady), 

•        Technické práce a opatření (obnovení funkčnosti inženýrských sítí, 
revize hrází), 

•        Stavebně technická opatření (vysoušení objektů, demolice, odstranění 
sutin), 

•        Dopravní opatření (obnova průjezdnosti komunikací v původním 
rozsahu), 

•        Opatření k ochraně veřejného zdraví (preventivní hygienická opatření, 
desinfekce objektů, čištění a desinfekce vodních zdrojů, deratizace, 
likvidace závadných potravin, dlouhodobé ozdravné terapie,  sběr a 
likvidace kadavérů), 

•        Veškeré služby a práce prováděné jednotkami požární ochrany 
v souladu s § 97 zákona č. 133/1985 Sb. (např. zajištění dveří a vstupů po 
násilném otevření a další). 

 Preventivní opatření  

•        vytipování center nákaz, 

•        preventivní hubení závadového hmyzu a hlodavců, 

•        zřizování skladů humanitární pomoci s důrazem na léky a dezinfekční 
prostředky, 

•        organizování center v případě epidemií, 

•        příprava odborného personálu, 

•        příprava karanténních opatření, 

•        příprava úpraven vody, 

•        odstraňování sanitárního odpadu, 

•        provádět osvětu mezi obyvatelstvem,  

•        pojištění. 
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Příloha 2 – Únik metanu v Petřkovicích  

 

 

Důlní činnost 

 

 

Mapa úniku metanu (žlutá= nahodilý únik, zelená= častý únik, červená= nebezpečná území, 

černá= karbonská okna) 
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Mapa monitoringu starých důlních děl 

 

 

Odplyňování starých důlních děl v Petřkovicích 
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Příloha 3 – Povodně v roce 1997 v Petřkovicích 

OdraOdra

OdraOdra

OstraviceOstravice

LučinaLučina

OpavaOpava

 
Mapa povodní v roce 1997 

 

 

Povodně v roce 1997 Přívoz a Petřkovice 
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Povodně v roce 1997 soutok Odry a Ostravice 

 

 

 

 

Povodně v roce 1997 řeka Odra  
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Příloha 4 – Seznam rizik MSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


