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ANOTACE 
 
BYSTŘICKÝ, O.: Aplikace počítačového programu SFÉRA při posuzování rizika územního 

celku, Ostrava: VŠB-TU, 2009 

Bakalářská práce, vedoucí Šenovský M. 

 
 Klí čová slova: bezpečnost, analýza, rizika územního celku, kritická infrastruktura, 
program SFÉRA, ochrana území 
 
 
      Bakalářská práce je zaměřena na problematiku aplikace výpočetního programu 

SFÉRA při posuzování rizika územního celku a vhodnosti možného využití. Tato vhodnost je 

stanovena na základě porovnání s dalšími vybranými metodami pro analýzu rizik územního 

celku. Jsou zde prezentovány informace o současně používaných metodách pro hodnocení 

rizika. Zároveň text obsahuje návrh sumáře rizik vyskytujících se v územním celku. Samotná 

práce s programem SFÉRA je pak popsána na objektu, který byl vybrán pro jeho důležitost 

pro chod města.  

 
 
 
ANNOTATION 
 
BYSTŘICKÝ, O.: SFÉRA Computer Program Application to Territorial Unit Risk 

Assessment, Ostrava: VŠB-TU, 2009 

Bachelor‘s thesis, head Šenovský M. 

 

 Key words: safety, analysis, territotial unit risk, hit infrastructure, SFÉRA computer 

program, territory protection  

 
 The bachelor's thesis is dedicated to the SFERA computer program problems, when 

used for risk assessment of territorial unit and it's further possible use. This pertinence is 

basically defined by comparing with other methods for risk analysis of territorial unit. The 

thesis includes information about currently used methods of risk rating. Text also includes the 

proposal of summary book of risks, which could appear in the territorial unit. The work with 

SFERA program itself is described on an object (property), which was chosen for its 

importance for running the city.  
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1 ÚVOD  

 

      Během našeho života jsme vystavováni celé řadě hrozeb, ať už jsou tyto hrozby 

vyvolány námi, činností ostatních nebo přírodou, měla by vždy naše snaha vést k zabránění 

nebo alespoň minimalizaci následných dopadů těchto ohrožení. Bohužel si ještě naše 

společnost dostatečně neuvědomuje možnosti následků, které sebou nese „technicky vyspělý 

svět“ a jeho vliv na naši budoucnost. Právě vize lepší či bezpečnější budoucnosti by měla být 

tím správným impulzem pro zavádění ochranných systémů do našich životů. To vše vede 

k nutnosti vnášet nejen preventivní, ale i represivní opatření do systému/oblastí, v němž/v 

nichž se chceme cítit bezpečně. S tím souvisí také otázka ochrany obyvatelstva, která je 

jednou ze základních činností orgánů veřejné správy a složek státu. Je jisté, že na prevenci 

musí být kladen větší důraz, protože pokud bude spolehlivě fungovat, pak lze očekávat i 

bezproblémový chod státu a zlepšení pocitu bezpečí u občanů. Jedna z možných cest pro 

zajištění ochrany lidské společnosti pro potřeby havarijního a krizového plánování vychází 

z analýzy rizik. Právě na základě různých metod analýz, které nám umožňují identifikovat 

zdroje rizika, můžeme přijímat opatření, jenž povedou k předcházení nebo minimalizaci 

dopadů mimořádných událostí.  Jednoho z možných nástrojů analýzy si všímá i tato práce. Je 

zde prezentován softwarový program pro tvorbu analýzy rizik územních celků. Ten by se 

mohl stát jedním z možných nástrojů pro hodnocení rizik. To je také jedním z cílů této práce, 

a sice zhodnotit a porovnat možnosti programu pro praktické využití. 
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2 NÁHLED DO PROBLEMATIKY  

 

      Základním úkolem každého státu je zabezpečení ochrany životů a zdraví lidí, 

majetku, životního prostředí a vůbec existence lidské společnosti. Je zřejmé, že úroveň 

ochrany se bude odvíjet od množství peněz, které jsme do ochrany ochotni investovat. 

Důležité je také stanovení míry rizika, kterou jsme ochotni nebo nuceni akceptovat. Moderní 

společnost je ve velké míře závislá na správně fungující infrastruktuře. Výpadky 

energetických sítí, kolaps dopravních systémů nebo poškození telekomunikačních sítí mají 

negativní dopad na všechny obyvatele. V minulosti jsme se již několikrát přesvědčili o 

dopadech mimořádných události na lidská obydlí v důsledku přírodních katastrof nebo 

teroristických útoků. Pro předcházení mimořádných situací se musíme zabývat především 

prevencí a ochranou těchto objektů. Abychom vůbec mohli přemýšlet o ochraně takových 

infrastruktur, musíme je poznat. Musíme zkoumat jejich zákonitosti, hledat slabá místa, smířit 

se s tím, že všechny tyto zranitelné systémy jako celek nedokážeme ochránit stoprocentně.  

[18] Jednou z oblastí, která řeší otázky ochrany území je problematika ochrany životně 

důležité infrastruktury (kritické infrastruktury). Z tohoto důvodu si všímá kritické 

infrastruktury i tato práce. Kritickou infrastrukturou se rozumí výrobní i nevýrobní systémy, 

jejichž nefunkčnost by měla vážné dopady na bezpečnost, ekonomiku a zachování nezbytného 

rozsahu dalších základních funkcí státu při krizových situacích. [1]  

  

       Kritická infrastruktura (dále jen „KI“) není pojmem až tak starým. Datuje se do roku 

1997, kdy se převážně v americkém tisku objevují články upozorňující na tuto problematiku. 

Za skutečný základ ochrany KI je však považován rok 1962 v souvislosti s kubánskou krizí. 

Je důležité si uvědomit, že mnoho KI Evropské unie a členských států překračuje hranice 

Evropské unie. Potrubí se táhnou napříč kontinenty, kabely nezbytné pro služby informačních 

technologií jsou uloženy hluboko v mořském dně atd. [18] To znamená, že při vytváření 

trvalých, dynamických vnitrostátních a mezinárodních partnerství mezi 

vlastníky/provozovateli KI a vládami třetích zemí, zejména přímými dodavateli energetických 

produktů do Evropské unie, hraje důležitou úlohu mezinárodní spolupráce. EU vykazuje od 

roku 2004 výrazně se zvyšující tempo k řešení KI. Na základě úkolu Evropské rady z června 

2004 byla Evropská komise pověřena vypracováním souhrnné strategie ochrany KI před 

teroristickými útoky. Na tento dokument navazovalo zpracování Evropského programu 

ochrany KI (EPCIP - European protection critical infrastructure programme). [19] 
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3 REŠERŽE INFORMAČNÍCH ZDROJŮ  

 

Soupis záznamů: 

 

MARTÍNEK, B.: Východiska a principy zajištění ochrany kritické infrastruktury v České 

republice, 112 odborný časopis požární ochrany, MV-generálního ředitelství HZS ČR, Vyšlo 

v čísle 4/2008, Dostupný na WWW:  

<http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/112/2008/duben/strana_22.html>  

Text vychází ze „Zprávy o řešení problematiky kritické infrastruktury v České republice“. 

Materiál obsahuje podrobnou analytickou část, která se zabývala situací v jednotlivých 

oblastech kritické infrastruktury a především závěry z uvedených analýz. Všímá si řady rizik 

trápící ČR jenž mohou vést k narušení KI. Článek se také zaobírá otázkami financování 

ochrany KI. [20] 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., ŠENOVSKÝ, P.: Ochrana kritické infrastruktury, 1. vyd., 

SPBI Spektrum, 2007, Ostrava, ISBN  978-80-7385-025-8 

Publikace přináší autorům informace z oblasti ochrany životně důležité infrastruktury 

(kritické infrastruktury). Jsou zde prezentovány všeobecné informace o vývoji a současném 

stavu v předmětné oblasti, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Publikace obsahuje 

rovněž teoretické pasáže věnované základním principům ochrany KI, stanovení kritických 

prvků v provozovaných systémech a možné směry k eliminaci napětí v posuzovaných 

systémech. Autoři považují v publikaci soustředěné poznatky za příspěvek k diskuzi na 

předmětné téma. [18] 

 

CHALUPA, J., ŠENOVSKÝ, M.: Ochrana kritické infrastruktury, NATO a EU, časopis 

Spektrum, SPBI Ostrava, číslo 1-2/2005, str. 33-44, ISSN: 1211-6920 

Text poskytuje základní informace o zabezpečení a vlastně o přístupu ke kritické 

infrastruktuře v NATO a EU. Jsou zde popsány jednotlivé vazby systémů a samozřejmě i 

vzájemné vztahy. Pro zajímavost jsou zde vloženy i tabulky, které porovnávají obsah kritické 

infrastruktury tak jak ji chápe NATO a EU ve vztahu k České republice. [24] 

 



 

 

9 

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ: Zelená kniha o Evropském programu na 

ochranu kritické infrastruktury, v Bruselu dne 17. 11. 2005, KOM (2005) 576 v konečném 

znění, Dostupný na WWW:  

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/com/2005/com2005_0576cs01.pdf> 

Tato „Zelená kniha“ přibližuje možnosti Evropského programu na ochranu kritické 

infrastruktury široké veřejnosti. Popisuje cíle EPCIP v rámci Evropské unie pro přiměřenou a 

rovnoměrnou úroveň bezpečnostní ochrany kritické infrastruktury. [25] 

 

STUCHLÁ, K.: Analýza rizika a havarijní plánování, Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje, odbor ochrany obyvatelstva a plánování 

Příspěvek se zabývá problematikou analýzy rizik ve vztahu k havarijnímu plánování. Důraz 

je kladen na cíl analýzy rizik a účel, pro který je analýza zpracovávána. Zmiňuje oblasti 

metodologie, vnímání rizik a informování veřejnosti. [13] 
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4 OCHRANA KRITICKÉ INFRASTRUKTURY 

 

      Přístupy k ochraně KI se dlouhodobě vyvíjejí, a to nejen v zahraničí, ale i u nás. Vývoj 

v posledních 50 letech zaznamenal různorodost priorit v její ochraně. Zatímco v polovině 

minulého století byla prioritou hrozba jaderného napadení, o 30 let později začalo převládat 

ohrožení živelními pohromami.[18] V současné době se stále častěji hovoří o KI v souvislosti 

s teroristickými útoky.        

Mezi kritické infrastruktury patří: 

 

� Energetická zařízení a sítě (např. elektrická energie, produkce ropy a plynu, skladová 

zařízení a rafinérie, přenosové a distribuční systémy) 

� Komunikační a informační technologie (např. telekomunikace, vysílací systémy, 

software, hardware a sítě včetně Internetu) 

� Finančnictví (např. bankovnictví, cenné papíry a investice) 

� Zdravotnictví (např. nemocnice, zdravotnická zařízení a krevní banky, laboratoře a 

léčiva, pátrací a záchranné služby, pohotovostní služby) 

� Potravinářství (např. bezpečnost, výrobní prostředky, velkoobchodní distribuce a 

potravinářský průmysl) 

� Vodní hospodářství (např. přehrady, skladování, úprava a sítě) 

� Doprava (např. letiště, přístavy, železniční sítě a sítě veřejné hromadné dopravy, 

dopravní řídicí systémy) 

� Výroba, skladování a přeprava nebezpečných výrobků (např. chemických, 

biologických, radiologických a jaderných materiálů) 

� Vláda (např. kritické služby, zařízení, informační sítě, majetek a klíčová státní místa a 

památky) [19] 

 

      V souvislosti s ochranou KI je v ČR diskutována řada problémů. Některé z nich stojí 

za zmínku. Podle tohoto zákonu č. 240/2000 Sb., je správním úřadům uloženo, aby vedly 

přehled možných zdrojů rizik, prováděly analýzy ohrožení a v rámci prevence odstraňovaly 

nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace. To platí i ve vztahu k subjektům 

KI a ke snížení jejich zranitelnosti. [18] 
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      Nutno také zdůraznit otázku vzdělávání v problematice ochrany KI. A to jak pro 

soukromé subjekty, tak i pro orgány veřejné zprávy. A v neposlední řadě i pro fyzické osoby 

– tedy obyvatelstvo. Vhodnou osvětou je třeba docílit toho, aby byly vytvořeny návyky 

k sebeochraně a soběstačnosti obyvatelstva postiženého případným omezením funkčnosti 

některých subjektů kritické infrastruktury. Rozhodující pro snížení zranitelnosti KI je aktivní 

účast samotných subjektů KI v tomto procesu. Ony jsou totiž vykonavatelé jak ochranných 

opatření, tak i opatření pro zachování kontinuity produkce při vzniku krizové situace. [18] 

 

      Od orgánů veřejné správy se pak očekává nejen tvorba a sjednocování metodických a 

plánovacích postupů k ochraně, ale i organizace potřebných opatření. Stejně jako potřeba 

osvěty vydáváním vhodných metodických návodů, jak podle nich postupovat. [18] 

 

Tabulka 1: Klasifikace katastrof dle WHO [20] 

 

antropogenní 
(sociálně – ekonomické) 

 

 
přírodně – klimatické 

(voda, oheň, země, vzduch) 
válečný konflikt civiliza ční katastrofy 

tektonické: 
� zemětřesení 
� požáry 
� sesuvy 
� tsunami 
� hladomor 
� epidemie 

 
telurické: 

� sopečná činnost 
� bahnotok 
� sopečné povodně  
� žhavá sopečná 

mračna 
 
topologické: 

� povodně 
� sesuv půdy 
� laviny 

 
meteorologické: 

� cyklóny 
� nadměrná horka, 

sucha 
� mrazy 

 
� krupobití a 

přívalové deště 

mimořádné situace 
vojensko politického 
charakteru v době míru: 

� náhodný jaderný úder 
� pád jaderného nosiče 
� nacionalistické konflikty 
� teroristická a diverzní 

činnost 
� emigrační vlny 

 

 

 

� doprava 
� vodní stavby 
� průmysl 
� toxické odpady 
� velké požáry 
� jaderná energie 
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Kategorizace subjektů kritické infrastruktury 

Subjekty KI se zařazují do čtyř kategorií. Rozdělení subjektů do kategorií zachovává stávající 

územní princip, tj.: 

  

� subjekty místní úrovně se označují jako subjekty KI kategorie III, 

� subjekty místní úrovně se označují jako subjekty KI kategorie II, 

� subjekty místní úrovně se označují jako subjekty KI kategorie I, 

� subjekty nadnárodní úrovně se označují jako subjekty KI zvláštní kategorie. 

 

      Nová kategorizace má za cíl vymezit pro jednotlivé kategorie subjektů KI opatření 

k zachování potřebných činností a služeb v případě narušení jejich fungování.[18] 

 

      Problematiku infrastruktury lze popsat jako problém sítě. Velmi jednoduše můžeme 

říci, že vše je spojeno se vším a pokud dojde ke kolapsu prvku této sítě, může dojít k jejímu 

rozpadu. Z uvedeného vyplývá, že každý prvek může mít pro bezpečnost sítě svůj určitý 

význam. Musíme tedy vybrat ty prvky, které jsou kritické a jejichž ztráty by ohrozily 

funkčnost sítě. [18] . Analýza a hodnocení rizik jsou procedury, které slouží pro potřeby 

řízení a tvoří podklady pro rozhodovací proces. [23] 

 

4.1 Vyhledávání rizika 

      

      Riziko lze definovat jako “ evolučně se vyvíjející negativní odraz přírody a lidské 

činnosti na lidskou podstatu samu“. [2] S určitou mírou rizika je nutné vždy počítat zejména 

při řešení krizových situací. Riziko jako takové nejde nikdy odstranit beze zbytku a vždy 

zůstává nepoznaná část rizika jako riziko zbytkové. Hlavním úkolem je systematické 

minimalizování tohoto rizika na přijatelnou společensko-ekonomickou úroveň. [3] 

 

     Je důležité si uvědomit, že riziko neexistuje izolovaně, ale obvykle se jedná o určité 

kombinace rizik, které pak mohou ve svém dopadu představovat hrozbu pro daný subjekt či 

území. Vzhledem k počtu rizik je nutné určit priority z pohledu dopadu a pravděpodobnosti 

jejich výskytu a zejména se zaměřit na klíčové rizikové oblasti. V průběhu analýzy rizik se 
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provádějí některé obecné činnosti. Jednotlivé kroky za sebou následují v níže uvedené 

posloupnosti. [4] 

 

� stanovení hranice analýzy rizik 

� identifikace aktiv 

� stanovení hodnoty a seskupování aktiv 

� identifikace hrozeb 

� analýza hrozeb a zranitelnosti 

� pravděpodobnost jevu 

� měření rizika [4] 

 

4.2 Analýzy rizika 

 

      Ke zjištění rizika různých technologií a procesů a k jejich ocenění se používají 

analýzy rizika, které jsou zaměřeny na identifikaci a kvantifikaci zdrojů ohrožujících životy a 

zdraví osob, životní prostředí a majetek. Výsledky analýzy slouží k hodnocení rizika, tzn. k 

určení závažnosti a přijatelnosti rizika podle určitých kritérií. [5] V případě, že výsledná 

hodnota rizika závažné havárie se jeví pro daný zdroj rizika nepřijatelná, provede se 

podrobnější analýza rizika, a dle potřeby se stanoví a realizují organizační a technická 

opatření ke snížení tohoto rizika, prověřená opakovanou analýzou a hodnocením rizika. 

Přijatelnost nebo nepřijatelnost rizika pro daný objekt nebo zařízení je dána souhrnem 

výsledků provedené analýzy a hodnocení rizik a vyhodnocení dalších místních podmínek a 

faktorů, zejména sociálních, ekonomických, užívání území a dalších. [6]  

 

      Analýzu můžeme také považovat za nástroj k strategickému plánování prevence nebo 

represe. Ochrana KI by měla být především preventivní činností. Prevence je vždy levnější, 

než represivní intervence. [18] 

 

      Pro identifikaci a kvantifikaci rizika se používá řada metod analýzy rizika, které se 

navzájem liší. Tyto metody postupně pronikají i do České republiky. Analýzy rizika je možné 

provést například metodami:  
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� relativními – IAEA-TECDOC-727, Dow Fire and Explosion Index (F&E I) – Dow 

index hořlavosti a výbušnosti, …… 

� kvalitativními – Check List Analysis – Analýza pomocí kontrolního seznamu, What If 

– Co se stane, když?, …… 

� kvantitativními - Fault Tree Analysis (FTA) – Analýza stromem poruch, Human 

Reliability Analysis (HRA) – Analýza spolehlivosti lidského činitele, …… 

V technické praxi se pak používá kombinace několika metod. [5] 

 

      Pro účely analýzy rizik území jsou v našich podmínkách nejčastěji používány 

indexové metody skórování rizika. Tyto metody zohledňují jak pravděpodobnost vzniku 

mimořádné události tak odhadují škody. Obecně existuje řada způsobů jak jednotlivým 

parametrům přiřazovat indexy a váhy. Výstupem každé z těchto metodik je stanovení priorit 

rizik na analyzovaném území, s cílem vytipovat si ta, která jsou pro území nejzávažnější a 

následně je analyzovat hlouběji. V rámci analýzy rizika objektů/zařízení, ve kterých je 

nakládáno s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky je vhodnou metodou pro určení 

priorit metoda IAEA TEC DOC 727. [13] Dalšími metodami, které lze aplikovat pro účely 

územní analýzy rizik, jsou Dow´s Chemical Index a Dow´s Fire&Explosion Index. Tyto 

metody jsou založeny na principu stanovování míry nebezpečnosti látky a zařízení. [11][12] 

Metoda výběru QRA podle CPR 18E – Purple book je kvantitativním hodnocením zdrojů 

rizika. Nebezpečnost je stanovována na základě množství látky, provozních podmínek 

a vlastnostech nebezpečných látek. [14] Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje 

použití metody REHRA. [15] Jedná se rovněž o indexovou metodu, která stanovuje míru 

místního rizika na základě posouzení škodlivosti místa, které v sobě odráží míru škodlivosti 

látky, přírodních hrozeb, nebezpečnosti zařízení. Dalšími hodnocenými kategoriemi jsou 

zranitelnosti populace, životního prostředí a ekonomiky. Výsledný index místního rizika 

umožňuje jednotlivá rizika na území porovnávat a určovat jejich priority. [15] V současné 

době je v Evropě rozvíjena v rámci mezinárodního projektu metodika ARAMIS („Accidental 

Risk Assessment Metodology for Industrie in the framework of the SEVESO II directive“). 

[16] Analýza rizika dle této metodiky je založena na vytvořených referenčních havarijních 

scénářích dle typů zařízení, přítomných nebezpečných látek, procesních podmínek. Scénáře 

událostí pak mají podstatný vliv na závažnost účinku. Míra rizika je závislá na třech 

parametrech; závažnosti havarijních scénářů, zranitelnosti prostředí a úrovni bezpečnostního 

managementu. [16] 
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5 VYBRANÉ METODY PRO HODNOCENÍ RIZIKA 

ÚZEMNÍCH CELK Ů 

5.1 Souhrnná analýza vzniku mimořádných událostí  

 

      Souhrnná analýza vzniku mimořádných událostí (dále jen MU) je využívána 

Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje pro území kraje a z toho 

vyplývajících ohrožení. Byla provedena na základě metody expertních odhadů se zahrnutím 

kategorizace událostí dle stupňů poplachu (Vyhláška MV  č. 328/2001 Sb., o některých 

podrobnostech zabezpečení IZS) a se zahrnutím účinku vzniku možných následných MU. [7] 

5.1.1 Definování MU s analýzou následků  

 

� Výčet MU 

Definování základních typů MU a ohrožení vzniklých na základě rizika (živelní pohromy, 

antropogenní [technické a technologické havárie], společenská a sociální ohrožení) a jejich 

očíslování. 

 

Stanovení ukazatelů pro každý typ MU:  

Při možnosti výskytu MU na více místech území okresu se pro potřeby stanovení ukazatelů 

pro výpočet míry rizika uvažuje nejvíce nebezpečná varianta. Stanovení ukazatelů pro každý 

typ MU se provádí izolovaně, tzn. bez přihlížení k možnému vzniku následných MU. [7] 

 

� Ohodnocení MU dle pravděpodobnosti vzniku (P) 

Pravděpodobnost vzniku MU vyjádřena jako četnost výskytů  za určité období (stupnice 1 - 

5). [7] 

 

Tabulka 2: Pravděpodobnost vzniku MU [7] 

1 nepravděpodobné méně než 1 x za 1000 let 

2 slabě pravděpodobné 1 x za 100 až 1000 let 

3 dosti pravděpodobné 1 x za 10 až 100 let 

4 pravděpodobné 1 x za 1 až 10 let 

5 velmi pravděpodobné více než 1 x ročně 
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� Predikce (Pr) 

Doba předpovědi možného vzniku MU před vlastním vznikem (začíná v čase, kdy událost 

může být detekována s užitím současných technologií - monitoring apod.), stupnice 1 - 5. [7] 

 

Tabulka 3: Doba předpovědi možného vzniku MU [7] 

1 méně než 1 hodina 

2 1 hodina až 1 den 

3 1 den až 1 měsíc 

4 1 měsíc až 1 rok 

5 více než jeden rok 

 

� Doba trvání (T) 

Odhadovaná délka trvání od vzniku MU do času obnovení základních služeb (stupnice 1-5). 

[7] 

 

Tabulka 4: Odhadovaná délka trvání od vzniku MU [7] 

1 méně než 1 hodina 

2 1 hodina až 1 den 

3 1 den až 1 měsíc 

4 1 měsíc až 1 rok 

5 více než 1 rok 

 

� Obyvatelstvo (O) 

Ohrožení obyvatelstva – stupnice 0 - 4. [7] 

 

Tabulka 5: Míra ohrožení obyvatelstva [7] 

0 bez ohrožení 

1 jednotlivé osoby 

2 nejvýše 100 osob 

3 100 až 1000 osob 

4 více jak 1000 osob 
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� Plochy (S) 

Ohrožení ploch – stupnice 0 - 4. [7] 

 

Tabulka 6:  Míra ohrožení ploch [7] 

0 řádově v m2 

1 do 500 m2  

2 do 10.000 m2 (1 ha) 

3 do 1 km2 

4 více než 1 km2 

 

� Životní prostředí (E) 

Ohrožení životního prostředí - stupnice 0 - 4. [7] 

 

Tabulka 7: Míra ohrožení živ. prostředí [7] 

0 bez ohrožení 

1 přírodní prostředí < 0,1 ha 

vodní tok < 100 m 

2 přírodní prostředí 0,1 - 1 ha 

vodní tok 0,1 - 1 km 

hladina vody  < 0,1 ha 

3 přírodní prostředí 1 - 10 ha 

vodní tok 1 - 10 km 

hladina vody 0,1 - 1 ha 

4 chráněná území  > 0,5 ha 

přírodní prostředí > 10 ha 

vodní tok > 10 km 

hladina vody > 1 ha 

 

� Budovy, Obce (B) 

Ohrožení objektů a obcí – stupnice 0 - 4. [7] 
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Tabulka 8: Míra ohrožení objektů a obcí [7] 

0 bez ohrožení objektů 

1 jednotlivý objekt nebo část 

2 více jak jeden objekt 

3 část obce nebo areálu podniku 

4 celé obce 

 

� Dopravní prostředky (D) 

Ohrožení dopravních prostředků – stupnice 0 - 3. [7] 

 

Tabulka 9: Míra ohrožení dopravních prostředků [7] 

0 bez účasti dopravních prostředků 

1 jednotlivé prostředky osobní nebo nákladní dopravy 

2 jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob 

3 železniční soupr., letecká a lodní přeprava, hromadné havárie v siln. dopravě

 

� Chov zvířat (C) 

Ohrožení chovu zvířat – stupnice 0 - 3. [7] 

 

Tabulka 10: Míra ohrožení chovu zvířat [7] 

0 bez ohrožení chovu zvířat 

1 jen jednotlivá zvířata 

2 cenný chov zvířat 

3 několik chovů hospodářských zvířat 

 

� Potřeba sil a prostředků IZS (Z) 

Provádění záchranných a likvidačních prací – stupnice 1 - 4. [7] 

 

Tabulka 11: Míra potřeby sil a prostředků IZS [7] 

1 základní složky IZS 

2 základní a ostatní složky IZS z okresu 

3 základní a ostatní složky IZS i z jiných okresů 

4 pomoc i dle §22 z. 239 nebo zahraniční pomoc 
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� Nutnost koordinace složek (K) 

Nutnost koordinace zasahujících složek – stupnice 1 - 4. [7] 

 

Tabulka 12: Míra koordinace složek [7] 

1 bez nutnosti koordinace 

2 koordinace velitelem zásahu 

3 zřízení štábu velitele zásahu, rozdělení místa zásahu na sektory a úseky 

4 koordinace na strategické úrovni (aktivace krizového štábu) 

 

5.1.2 Zařazení MU do kategorie událostí  

 

     Zařazení MU do kategorie událostí dle předpokládaného stupně poplachu dle jednotlivých 

ukazatelů (viz bod 5.1. – 5.5., 6.1. – 6.2.); kategorii události zpravidla určuje ukazatel 

s nejvyšší hodnotou – stupnice I. – IV.  [7] 

 

Tabulka 13: Zařazení MU do kategorie událostí [7] 

I. malá událost první stupeň poplachu 

II. střední událost druhý stupeň poplach 

III. velká událost třetí stupeň poplachu 

IV. Katastrofa zvláštní stupeň poplachu 

 

� Výpočet míry rizika (MR) [7] 

 

Vysvětlivky k jednotlivým písmenům použitých ve vzorcích jsou obsaženy v kapitolách 5.1.1, 

5.1.2, 5.1.3. 

 

( )
Pr

KZCDBESOTP
MR

+++++++∗∗=  

                                                                                                                                          (1) 
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5.1.3 Výsledky souhrnné analýzy vzniku MU na základě výsledné míry rizika  

 

� Výpočet korigované míry rizika (MRkor) [7] 

- korigovaná míra rizika = míra rizika bez zahrnutí pravděpodobnosti 

-  

( )
Pr

KZCDBESOT
MRkor

+++++++∗=  

                                                                                                                                         (2) 

 

� Stanovení následných MU  

Pro danou MU stanovení možných následných MU (seznam dle čísel MU). [7] 

 

� Výpočet sumy korigovaných mír rizik [7] 

Součet korigovaných mír rizik pro následné MU. 

 

( ) ( ) ( ) .....321 +++=Σ korkorkorkor MRMRMRMR  

                                                                                                                                         (3) 

       

� Výpočet výsledné míry rizika (MRv) [7] 

Míra rizika se zahrnutím pravděpodobnosti pro danou MU aplikované na následné MU. 

 

( )korv MRPMRMR Σ∗+=  

                                                                                                                                         (4) 

 

� Rozdělení MU dle kategorie událostí 

Katastrofa, velká událost, střední událost, malá událost (viz bod 2.1.1.7)  

 

� Stanovení pořadí MU pro jednotlivé kategorie  

Dle výsledné míry rizika  [7] 
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5.2 Metoda IAEA - TECDOC – 727  

(riziko civilního obyvatelstva odvíjející se od možnosti velké průmyslové havárie) 

 

      Je specifickou metodou, která je určena pro klasifikaci a priorizaci zdrojů 

společenského rizika v průmyslové oblasti. Metoda umožňuje stanovení míry rizika pro 

případy zasažení obyvatelstva následky požáru, výbuchu a úniku toxické látky za hranicemi 

nebezpečného zařízení. Výhodou této metody je jednotný postup pro klasifikaci a priorizaci u 

různých zdrojů rizika (fixních zdrojů rizika, mobilních zdrojů rizika, produktovou). [3] Je 

vhodná pro provozovatele s rozsáhlým výrobním zařízením a pro analýzy zdrojů rizika na 

území správního celku. [5]  

 

5.2.1 Popis jednotlivých procedurálních kroků 

 

Klasifikace typu činnosti a zařízení 

Po vymezení hranice sledované oblasti a hlavní obecné charakteristiky oblasti (regionu) je 

třeba shromáždit základní obecné informace o všech nebezpečných zařízeních, všech 

dopravních cestách a způsobech přepravy nebezpečných látek. Z těchto aktivit se vyberou 

všechny takové činnosti, které representují riziko a k nim musejí být získány další podrobnější 

informace. Musí být vytvořen seznam uvažovaných nebezpečných látek a provede se jejich 

klasifikace. Odhad vnějších následků velké havárie na obyvatelstvo Metoda je založena na 

odhadu následků (tj. počtu fatálních případů v uvažované oblasti), které může způsobit velká 

havárie a to pro každou uvažovanou činnost s ohledem na zasaženou plochu, hustotu populace 

v oblasti a korekčního faktoru. Tyto faktory zahrnují vlivy vzdálenosti populace, rozložení 

populace a eventuální možné zmírňující faktory. [8] 

 

Odhad vnějších následků velké havárie na obyvatelstvo 

Metoda je založena na odhadu následků (tj. počtu fatálních případů v uvažované oblasti), 

které může způsobit velká havárie. Vyhodnocuje se každá uvažovaná činnost s ohledem na 

ovlivněný prostor, hustotu populace v oblasti a hodnotu korekčních faktorů. 

Korekční faktory zahrnují následující vlivy: [10] 
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� uvažovanou hustotu obyvatel v zasažené oblasti 

� kategorii zasažené plochy 

            I - kruhový symetrický tvar zasažené oblasti (jako např. při explozi) 

            II - semikruhový nesymetrický (jako např. v případě formace mraku těžkých plynů) 

            III - protáhlý, eliptický (jako např. při dispersi toxického mraku) 

� eventuální možné zmírňující faktory (především pro toxické látky). [10] 

 

Hodnotu zmírňujícího faktoru pro toxické látky lze zdůvodnit: 

 

� délkou expozice, po níž se projevují fatální následky, 

� časem potřebným pro rozptýlení nebezpečné látky, 

� varovným zápachem některých látek. [10] 

 

Pro odhad následků havárie se použije vztah: 

 

mdAsa fffdAC ∗∗∗∗=,  

                                                                                                                                         (5) 

 

kde: 

C a,s - následky (počet smrtelných zranění/událost) 

A - ovlivněná oblast (v hektarech, 1 ha = 104 m2 ) 

d - hustota populace v zalidněné oblasti uvnitř ovlivněné oblasti (počet obyvatel / ha) 

fA - korekční faktor na distribuci lidí v ovlivněné zóně (část kruhu) 

fd - korekční faktor na distribuci lidí v ovlivněné zóně (vzdálenost) 

fm - korekční faktor zahrnující zmírnění následků [10] 

 

Odhad pravděpodobnosti vzniku velké havárie 

Fixní zařízení -  

Metoda je založena na odhadu frekvence výskytu velké havárie pro každou posuzovanou 

činnost, vychází se z tzv. pravděpodobnostních čísel získaných studiem většího počtu havárií. 

Přitom se uvažuje vliv tzv. korekčních faktorů. Tyto faktory se odhadují na základě frekvence 

stáčení/plnění, uvažuje se vliv instalovaných bezpečnostních systémů, vliv organizačních a 
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bezpečnostních opatření a pravděpodobný směr větru vzhledem k poloze střediska populace v 

ovlivněné zóně. [8] 

 

Přeprava nebezpečného nákladu -  

Metoda je založena na odhadu frekvence výskytu havárie při přepravě nebezpečné látky s 

ohledem na typ přepravy (silnice, železnice, vodní cesta, potrubní dálkovod). I zde se aplikují 

korekčních faktory, které zahrnují vliv: [8] 

 

� bezpečnostní podmínky přepravy, 

� hustota dopravy, 

� pravděpodobný směr větru s ohledem na polohu střediska populace v uvažované 

oblasti. [8] 

 

Odhad společenského rizika 

Každá činnost je klasifikována pomocí stupnice následků a stupnice pravděpodobnosti 

výskytu události. Všechny nebezpečné aktivity v uvažované oblasti se znázorní v matici 

znázorňující vazbu na pravděpodobnost a následky (viz obr. 4). [8] 

 

 Stanovení priorit rizika 

Kritéria pro rozhodnutí o přijatelnosti rizika musejí být definována před tím, než je úloha 

řešena. Bývají zakreslena do matice rizik, takže všechny činnosti, které nesplňují stanovená 

kritéria jsou snadno identifikována - odhalena. Takové zdroje rizika, které nesplňují 

stanovená kritéria jsou vybrány pro další detailní analýzu v tom pořadí (s těmi prioritami) jak 

překračují stanovená kritéria. [8] 

  

SPOLEČENSKÉ RIZIKO = RIZIKO pro obyvatelstvo 
  

Počet fatálních případů      versus      Frekvence událostí (četnost) 

 

Riziko = f ( ztrát/frekvence) 

 

ztráty  = f (- fyzikálně-chemické vlastnosti látky 

� racionálně uvážené množství látky 



 

 

24 

� velikost zasažené oblasti 

� hustota osídlení zasažené oblasti 

� faktory: distribuce, možnost varování) 

 

frekvence= f (- základního frekvenčního čísla 

� četnost manipulace - přečerpávání 

� hořlavost látky 

� organizačního zajištění bezpečnosti 

� směr větru) 

 

Odhad následků: 

mAsa ffdAC ∗∗∗=,  

                                                                                                                                       (6)                                    

 

Kde: 

C a,s - následky (odhad počtu smrtelných zranění/událost) 

A - ovlivněná oblast 

d - hustota populace uvnitř ovlivněné oblasti 

fA - korekční faktor na distribuci lidí v ovlivněné zóně 

fm - korekční faktor zahrnující zmírnění následků 

(u mobilních zdrojů rizika se posuzuje vybraný 1 km úsek přepravní trasy) [8] 

 

Odhad pravděpodobnosti havárie: 

 

� pro stabilní zařízení          

 

pofsi nnnnsiNN ++++∗= 1, ,  

                                                                                                                                        (7) 
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Kde:                                    

N* i,s - střední hodnota pravděpodobnostního čísla pro danou jednotku a látku 

nl - oprava (korekce) podle frekvence zatěžování (najíždění) 

nf - korekce na bezpečnost pro hořlavou látku 

no - korekce zahrnující organizační opatření 

np - korekce zahrnující vliv směru 

 

� při přepravě 

 

ptdcst nnnstNN +++∗= ,,  

                                                                                                                                           (8) 

 

Kde: 

N* t,s - střední hodnota pravděpodobnostního čísla pro přepravu substance 

nc - korekční faktor na zajištění bezpečnosti přepravy 

ntd - korekční faktor zohledňující hustotu přepravy 

np - korekční faktor zohledňující vliv směru větru [8] 

 

5.2.2 Základní geometrické tvary zasažené oblasti 

 

     Tvar oblasti zasažené účinkem události závisí na typu nehody. [8] 
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                               Obrázek 1: Kruhový symetrický tvar zasažené oblasti [8] 

 

 
                               Obrázek 2: Kruhový nesymetrický tvar zasažený oblasti [8] 

 
                                Obrázek 3: Eliptický (protáhlý) tvar zasažené oblasti [8] 
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5.2.3 Matice rizik a kritéria přijatelnosti rizika 

 

� jednoduchá jednostranná kritéria přijatelnosti (nevystihují realitu problému rizika). [8] 

 
Obrázek 4: Kritéria p řijatelnosti rizika [8] 

 

� pro praxi - kombinovaná kritéria přijatelnosti rizika 

 
Obrázek 5: Kombinovaná kritéria přijatelnosti [8] 
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5.2.4 Využití v praxi  

 

Metody IAEA-TECDOC-727 může být použito pro: 

 

� stanovení předběžného obecného kvantitativního přehledu o různých zdrojích 

společenského rizika ve větší průmyslové oblasti, 

� stanovení priorit u rozdílných zdrojů rizika pro další podrobnější analýzu. 

 

      Výsledky dosažené uvedeným postupem mohou být použity jenom jako relativní 

údaje. Takto stanovené údaje o riziku nelze používat jako hodnoty absolutní. [8] 

 

Uvedené metody a výsledků nelze jednoduše používat pro účely: 

 

� stanovení rizika jednotlivého zařízení nebo pro řízení rizika 

� rozhodnutí o umístění nebezpečného zařízení nebo plánované cesty pro přepravu 

nebezpečných látek, jestliže rozhodnutí v konkrétním případě závisí na rozdílech, 

jejichž posouzení vyžaduje podrobnější analýzu 

� jakékoliv rozhodnutí o bezpečnosti konkrétního zařízení nebo činnosti nebo 

přijatelnosti s ním spojeného rizika 

� porovnání absolutních hodnot bez znalosti kritérií nebo norem pro přijatelnost rizika 

� tvorby havarijního plánu pro zvláštní (mimořádné) situace, které jsou spojeny 

s rizikem (např. zařízení v zalidněné oblasti, přeprava nebezpečných nákladů v 

blízkosti zalidněné oblasti). [8] 
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5.3 Analýza souvztažností  

 

     Důležitou činností je vyhledávání rizika, nebo můžeme také říci vyhledávání rizika 

systému. Analýza souvztažností je jedna z metod, kterou lze pro tuto činnost použít. Řešení 

analýzy probíhá v jednotlivých etapách. Každá etapa samostatně má svou vypovídající 

schopnost, můžeme přijímat určité dílčí závěry, ale samozřejmě jsou podkladem pro celkové 

hodnocení. Aplikace této metody je vhodná pro posuzování nejlépe celých objektů, případně 

při hodnocení činnosti určité služby, celého podniku. Je velmi důležité pro jaký účel budeme 

analýzu provádět. [3] 

Jednotlivé kroky analýzy: 

 

� vyhledání zdrojů potenciálního rizika  

� sběr dat a jejich zpracování  

� hodnocení jednotlivých částí statistických dat 

� ohodnocení jednotlivých rizik a vyhledání možných vzájemných vazeb mezi sebou 

� výpočet koeficientů 

� grafické vyhodnocení [3] 

  

      Tato metoda neslouží k výpočtu pravděpodobnosti výskytu (či četnosti výskytu) 

mimořádné události, ale k hledání vazeb mezi zdroji rizik a mezi objekty rizik (postižené 

objekty). Je vhodná pro posuzování celkové rizikové situace na teritoriu podniku, města, kraje 

či republiky, protože právě provázanost těchto prvků rizika v systému rizika umožňuje 

domino-efekt nebo synergický efekt při šíření destrukce z jednoho místa na druhé. [3]  

 

 Jde o metodu stejnou nebo téměř totožnou s metodou, kterou využívá program 

SFÉRA. Z tohoto důvodu se budu podrobnějšímu seznámení věnovat v části následující. 
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6 PROGRAM SFÉRA 

6.1 Aplikace programu 

 

      Program SFÉRA byl autory vyvíjen několik let s cílem vytvořit srozumitelný a pokud 

možno uživatelsky jednoduchý nástroj pro analytickou práci nebo rozhodovací proces. 

Původním podnětem vývoje programu bylo vytvořit nástroj pro tvorbu analýzy rizika území, 

určený pro tvorbu havarijních plánů. Analytických metod jsou známy desítky až stovky, ale 

jen několik z nich je aplikovatelných na přírodní systémy. Právě tato skutečnost ukázala, že 

aplikace programu může mít poměrně široké použití i v jiných oborech, kde je potřeba 

zvažovat a sledovat chování se systémů s následným stanovením priorit pro rozhodovací 

proces. Konstrukce programu SFÉRA umožňuje řešení složitých problémů týmovou prací. 

Lze řešit několik analýz nebo rozhodovacích variant najednou a paralelně porovnávat 

výsledky. [9] 

 

6.2 Práce s programem  

 

      Program je rozdělen do šesti samostatných částí (dále jen oken), které na sebe 

navazují v posloupnosti pracovního postupu při tvorbě analýzy. Okna jsou určena pro 

následující funkce: 

 

1. Okno s názvem „Matice“ pro tvorbu kontingenční tabulky. 

2. Okno s názvem „Vztahy“ pro zobrazování okamžitých souvislostí mezi jednotlivými prvky 

v kontingenční tabulce. 

3. Okno s názvem „Průvodce zadáním dat“ pro zadávání dalších údajů k jednotlivým prvkům 

v kontingenční tabulce. 

4. Okno s názvem „Hodnoty prvků“ pro zadávání dalších parametrů k jednotlivým prvkům 

před konečným výpočtem. 

5. Okno s názvem „Výsledky“ pro zobrazení výstupů v grafické podobě nebo v influenčním 

stromu. 

6. Okno s názvem „Soubory projektu“ pro import několika projektů najednou. [9] 
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6.3 Možnosti využití programu  

 

      Program SFERA 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.[9] 

 

      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 viz dále. [9] 
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7 VYŽITÍ SOFTWARU SFÉRA PRO HODNOCENÍ RIZIKA 

ÚZEMNÍHO CELKU 

7.1 Návrh sumáře rizik vyskytujících se v územním celku 

 

      Nezbytným prvkem analýzy je identifikace zdrojů rizika, jejich klasifikace, určení 

priorit různých druhů rizika, analýza příčin a následků, hodnocení rizika. Nedokážeme-li 

riziko identifikovat, nemůžeme být schopni jej  ani analyzovat a účinně se proti němu bránit.  

V následujícím sumáři jsem se pokusil obecně zachytit rizika, která se mohou v územním 

celku vyskytnout. Jedná se jen o hrubý návrh, který by při zadání konkrétní územní situace 

neobstál. Mým cílem v této části není zachytit všechna možná rizika, která nás v životě 

mohou ohrožovat. Jde spíše o snahu poukázat na hlavní segmenty možných rizik, které lze 

pro pozdější zadané území využít k inspiraci. Pro přehlednost a následné využití programu 

SFERA byly těmto hrozbám přiděleny zkratky.  

      

Přehled rizik: 

 

Tabulka 14: Přehled rizik 

p. č.  TYP RIZIKA zkratka 

1 Požár POZ 
2 Selhání ostrahy území SEO 
3 Hromadné nákazy EPI 
4 Výpadek dodávek energií ELE 
5 Antropogenní (sociálně-ekonomické) MU ANT 
6 Přírodně – klimatické MU NAT 
7 Panika PAN 
8 Nedostatek základních surovin SUR 
9 Lidský faktor LID 
10 Stávka (obyvatel daného území, zaměstnanců) STA 
11 Havárie HAV 
12 Ekologická havárie – únik nebezpečných látek 

do prostředí 
EKO 

13 Výpadek informačních a komunikačních 
technologií  

INF 
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      Pro představu zde uvádím řadu rizik, která mohou vést k narušení kritické 

infrastruktury v ČR, vyplývajících ze „Zprávy o řešení problematiky kritické infrastruktury 

v České republice“. Jsou to zejména: 

 

- vnitřní problémy na objektech a v systémech kritické infrastruktury, přičemž příčiny 

narušení funkcí nemusí být přímo ovlivněny příslušným subjektem či subjekty, 

� technologické havárie,  

� technické poruchy, nedostatek náhradních dílů,  

� výpadky dodávek energií (elektřina, plyn, teplo, PHM),  

� výpadky dodávek vody,  

� výpadky dodávek surovin (součástek) pro výrobu nebo poskytování služeb,  

� kolaps počítačových sítí, 

- vnitřní problémy na objektech a v systémech kritické infrastruktury, přičemž příčiny 

narušení funkcí jsou přímo či nepřímo ovlivněny příslušným subjektem nebo subjekty, 

� dočasná změna orientace (priorit) poskytování výrobků a služeb z důvodu řešení 

mimořádných událostí (krizových situací nevojenských i vojenských),  

� dlouhodobá nebo trvalá změna orientace (priorit) poskytování výrobků a služeb 

z důvodu rozhodnutí managementu subjektu kritické infrastruktury (může být 

ovlivněno i prorůstáním organizovaného zločinu do firem),  

� „krach“ firmy z ekonomických nebo jiných důvodů,  

� stávka, 

- vnější důvody, 

� narušení objektu kritické infrastruktury z důvodu živelní pohromy nebo průmyslové 

havárie v „sousedním objektu“,  

� narušení objektu kritické infrastruktury způsobené člověkem (teroristický útok, 

kriminální čin, důsledky války),  

� nedostatek (úbytek) pracovních sil, včetně zvýšené nemocnosti (pandemie, infekční 

onemocnění), odmítnutí pracovat např. při řešení vlastních problémů souvisejících se 

vznikem mimořádných událostí. [20] 
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7.2 Obchodní společnost TESPRA Hodonín, s.r.o  

 

      Obchodní společnost TESPRA Hodonín, s.r.o. vznikla na konci roku 1997 

transformací z rozpočtové organizace Technické služby Města Hodonín. Jejím jediným 

zakladatelem je Město Hodonín. [22] 

 

Posláním obchodní společnosti je poskytovat komplexní služby zejména: 

 

� v oblasti odpadového hospodářství (obce, města a podnikatelské subjekty) 

� v oblasti péče o veřejnou a soukromou zeleň 

� veřejné a soukromé komunikace 

� poradenství v oblasti odpadového hospodářství a problematiky s tím spojené [22] 

 

      Vzhledem k tomu, že je firma rozmístěna na více místech vybral jsem pro provedení 

analýzy jen jednu její část (pobočku). Důvodem pro tento výběr je i fakt, že jsem v této firmě 

trávil svůj volný čas formou brigády. Jedná se o „Regionální centrum Hodonín pro nakládání 

s komunálními odpady“ (dále jen sběrný dvůr), kde  obyvatelé města Hodonína, případně 

občané dalších obcí a fyzické a právnické osoby oprávněné podnikat mohou odevzdávat 

nebezpečný odpad a další odpady kategorie ostatní, a to během celého roku. V říjnu v roku 

2006 byla dokončena přestavba zařízení, která zahrnovala realizaci stavebních objektů a 

technologických celků pro zpracování komunálního odpadu – tříděného i netříděného a k 

nakládání s nebezpečnými odpady včetně souvisejících technologií (zejména dotřiďovací 

linky), inženýrských sítí, ploch a komunikací. Záměrem projektu bylo významně zvýšit 

technologickou vybavenost a také kapacitu třídících zařízení pro zpracování odpadu. [22] 

 

      Odpady jsou na Sběrném dvoře tříděny (pokud nejsou roztříděné) a krátkodobě 

skladovány v označených sběrných nádobách. Shromážděné odpady jsou následně odváženy 

k využívání (materiálové, energetické využití, popř. recyklace). Pokud nelze odpady 

materiálově nebo jinak využít, tak jsou odstraňovány v zařízeních k tomu určených (spalovny, 

skládky), případně předány jiným oprávněným osobám.[22] 
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                  Obrázek 6: Sběrný dvůr [22] 

                            

                                                                                                             

     Na sběrném dvoře můžete odevzdat: 

                            

� elektronický odpad (TV, rádio apod.), ledničky, pračky, pneumatiky, autobaterie, 

ostatní baterie, zářivky, výbojky 

� barvy, ředidla, lepidla, rozpouštědla, postřiky, hnojivy, obaly od těchto chemikálií, 

staré léky 

� vyjetý motorový olej, maziva, zbytky tuků, olejové filtry, tonery, fotochemický odpad  

� materiál z azbestu, tabulkové sklo, velkoobjemový odpad (koberce, sedačky, apod.) 

[22] 

 

 
Obrázek 7: Mobilní sklad NO [22] 

 

 

      Sklad nebezpečných odpadů na Sběrném dvoře slouží k dočasnému skladování 

nebezpečných odpadů před jejich distribucí k dalšímu využití. [22] 
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7.3 Analýza územního celku 

 

Popis území  

 

      Sběrný dvůr odpadů v Hodoníně se nachází v severovýchodní části města, slouží pro 

širší spádový region Hodonína a zabezpečuje shromažďování odpadů jak ostatních, tak 

nebezpečných. Areál se skládá z jedné administrativní budovy, budovy se skladovacím 

prostorem, halou s třídícím zařízením a skládky odpadu. Komplex je oplocený, průjezdný a je 

napojený na hlavní silniční tah. Do areálu má možnost přístupu každý po předložení průkazu 

totožnosti. V okolí firmy se vyskytují nákupní zóny, obytné budovy, garáže a zemědělská 

půda. Parkoviště pro zaměstnance je umístěné uvnitř dvora. 

 

 
Obrázek 8:Areál firmy a její okolí 

 

Sběr dat 

 

       V prvním kroku byl proveden sběr dat, klasifikace možných rizik a jejich zpracování. 

Zaměřil jsem se na informace o počtu událostí v jednotlivých pěti letech. V následující 
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tabulce budou uvedeny druhy událostí a jejich četnost za toto období. Rizika byla selektována 

na základě provedených verifikací možných hrozeb vyvolávajících krizové stavy. 

 

Tabulka 15: Statistické údaje o druzích událostí zaznamenané v průběhu pěti let 

Četnost Druh události 

2004 2005 2006 2007 2008 % 

Výpadek el. proudu 2 2 2 2 2 9,25 

Dopravní nehoda 0 0 0 0 1 0,93 

Technické poruchy, 

únava materiálu  

2 3 4 3 3 13,90 

Výpadek inf. a kom. 

technologií 

3 1 2 2 1 8,33 

Lehká zranění 4 5 3 4 4 18,51 

Těžká zranění  0 0 0 1 0 0,93 

Vloupání se do areálu 12 10 7 11 10 46,30 

Požár 0 0 1 1 0 1,85 

Celkem 23 21 19 24 21  

 

Identifikace rizika 

 

      V této části se dostáváme již k samotné práci s programem SFÉRA. Následující kroky 

nám přiblíží tvorbu analýz v tomto programu. Jako příklad nám poslouží sběrný dvůr. 

Posuzovaná rizika jsou znázorněna v tabulce. 
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Tabulka 16: Hodnocená rizika 

p. č.  TYP RIZIKA zkratka 

1 Požár v areálu POZ 
2 Selhání ostrahy území SEO 
3 Dopravní nehoda uvnitř objektu DOP 
4 Výpadek elektrické energie ELE 
5 Teroristická činnost TER 
6 Přírodně – klimatické MU (povodeň) NAT 
7 Vloupání se do areálu VLO 
8 Zkrat elektrického zařízení ZKR 
9 Lidský faktor (sabotáž na výrobní lince, 

selhání, únava, …) 
LID 

10 Stávka zaměstnanců STA 
11 Havárie (technické poruchy, zanedbání 

údržby, únava materiálu) 
HAV 

12 Ekologická havárie – únik nebezpečných látek 
do prostředí 

EKO 

13 Výpadek informačních a komunikačních 
technologií  

INF 

14 Epidemie (chřipka, kontaminovaný odpad, 
nákaza, infekce) 

EPI 

15 Zranění (pracovní úraz, ….) ZRA 
      

 Po úspěšném nainstalování a zaregistrování programu můžeme začít s prací. Po 

otevření se nám zobrazí pracovní okno. To se skládá ze dvou lišt a to horní lišty (obsahuje tři 

příkazy File, Export, O programu) a lišty oken (Matice, Vztahy, Průvodce zadáním dat, 

Hodnoty prvků, Výsledky a Soubory projektu). [9] 
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Obrázek 9: Pracovní okno programu SFÉRA [9] 

                                                                                                                                                                                                        

         

Obrázek 10: Nabídka příkazu File [9] 

 

 Po otevření příkazu File se nám rozbalí nabídka. Zde můžeme 

pomocí dalších příkazů manipulovat se souborem. Příkaz Export nám 

umožňuje uložit soubor do formátu HTML, DOC a XLS. [9] 

 

      Po vytvoření a uložení nového souboru začneme editovat již předem vytvořené 

projekty. Při spuštění programu SFÉRA se vždy jako první otevře okno „Matice“. Okno 

obsahuje ještě pět dalších příkazů. Jsou jimi Přidat, Zkratka, Plné jméno, Poznámka a 

Přepočítat. Po vyplnění údajů začneme postupně vkládat prvky (typy rizika) do kontingenční 

tabulky (dále jen KT). Jsou-li do tabulky vloženy alespoň dva prvky, je možno přepisovat v 

tabulce nuly na jedničky. Od samého začátku je nutné vždy po přidání každého prvku do KT, 

vždy KT editovat a přepočítat z důvodu řešení zpětných vazeb. Výpočet se provede kliknutím 

na příkaz Přepočítat. Tím proběhne proces zvažování souvislostí mezi prvky. [9] 
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Obrázek 11: Kontingenční tabulka 

 

      Následuje okno s příkazem Vztahy. V tomto okně je prakticky jen jediný příkaz 

Seznam prvků s boxem pro zadání údajů viz obrázek dole. Do prázdného boxu stačí vypsat 

jen počáteční první či druhé písmeno zkratky prvku. Pokud je prvků hodně, dojde pak k jejich 

redukci a zobrazí se jen ty prvky, jejichž začátek odpovídá vepsaným znakům v boxu Seznam 

prvků. Tabulka vztahů přináší pro analytika mnoho cenných informací, které nejsou patrné v 

kontingenční tabulce, a to jak před výpočtem, tak po výpočtu. Před výpočtem kontingenční 

tabulky, což není vratná operace, zobrazuje tabulka vztahů možné dvojné zpětné vazby 

(cykly) mezi prvky. Při kliknutí na určitý prvek ve sloupci pod Seznamem prvků se v dalších 

pěti sloupcích zobrazí informace o souvislostech vztažených k tomuto prvku viz obrázek dole 

týkající se prvku POZ. [9] 

 



 

 

41 

 
Obrázek 12: Okno s příkazem Vztahy 

 

     Třetí pracovní okno má několik samostatných funkcí, které lze členit na: 

� editaci názvů prvků, 

� přiřazování podrobných informací k prvkům, 

� smazání nepotřebných prvků, 

� zadávání – editace dat v kontingenční tabulce, 

� zadávání kriterií vlastností prvků. 
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Obrázek 13: Okno s příkazem Průvodce zadání dat 

 

 K jednotlivým prvkům lze přiřadit libovolný Externí soubor. Například tabulku v MS 

Office Excel, Word nebo Access, myšlenkovou mapu v programu MindManager, obrázek, 

graf apod. [9] 

 

Obrázek 14: Okno s upozorněním o smazání prvku 

      Z kontingenční tabulky lze smazat libovolné 

množství prvků. Vymazání jednoho prvku se provede 

tak, že se nejprve kurzorem myši klikne na zkratku 

prvku ve sloupci Seznam Prvků a následně kliknutím na 

příkaz Smazat.[9] 

 

Pro pohodlnější přepisování nul na jedničky, je v kontingenční tabulce v okně Průvodce 

zadávání dat, vytvořen specielní modul pro volbu souvislostí mezi prvky.  

 



 

 

43 

 
Obrázek 15: Modul pro volbu souvislostí mezi prvky 

 

Práce s modulem je následující viz příklad pro prvek EPI: V Seznamu Prvků je vybrán prvek 

EPI, ke kterému chceme přiřadit souvislosti na ostatní prvky v projektu a klikneme na něj 

myší. V modulu sestaveného z příkazů Ne, Začít průvodce znovu, Ano a Krok zpět se zobrazí 

nad příkazem Ne námi vybraný prvek EPI. Nad příkazem Ano se zobrazí první prvek sloupce 

protínající se s řádkem EPI v kontingenční tabulce, a sice INF viz obrázek dole.  

 
Obrázek 16: Ukázka práce modulu v kontingenční tabulce 

Dále se rozhodneme, že prvek EPI nemá žádnou souvislost s prvkem INF, a proto klikneme 

na Ne. Pak konstatujete, že prvek EPI má souvislost s prvkem STA, a proto klikneme na 

Ano.[9] 
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      Pátou funkcí okna Průvodce zadáním dat je zadávání kriterií zranitelností. V pravé 

části okna je pod příkazem Kriteria zranitelností deset prázdných boxů pro zadávání kriterií. 

 

Obrázek 17: Kritéria zranitelnosti 

 

      Stanovení jednotlivých kriterií je na nás. Obecně se pro potřebu 

analýzy rizika území předpokládá, že kriteria budou mít jednu hodnotovou 

škálu (například ekonomickou porovnatelnost) a jejich suma bude 

vyjadřovat celkový pohled na možnou celkovou zranitelnost systému. Po 

napsání zkratek kriterií do boxů je nutné kliknout na příkaz Změnit. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

      Nyní se dostáváme k příkazu v okně Hodnoty prvků. Jedná se o pracovní okno a je 

určeno k provedení konečných výpočtů dle dalších parametrů jednotlivých prvků. Okno má 

několik funkcí, které lze členit na následující: 

� zadání časových parametrů prvků, 

� zadání parametrů možných ztrát při projevu rizik 

� konečný výpočet a hodnocení výstupů. 

Na obrázku dole je ukázka již editovaného okna Hodnoty prvků. 

 

      Program byl sestaven především pro analýzu rizika území. Z tohoto pohledu jsou 

hodnoceny i jednotlivé prvky, kterým jsou přiřazeny v tomto okně některé společné vlastnosti 

a to tak, aby bylo možno prakticky provést porovnání jejich nebezpečnosti pro zkoumaný 

systém. Tyto vlastnosti musí splňovat podmínky společné jednotné měřitelnosti a jednotných 

kriterií. Za společné vlastnosti se zde považují dva základní parametry. Prvním je působení 

projeveného rizika v reálném čase (pravděpodobnost, četnost apod. doložená reálnými daty 

například statistikou, technologickým měřením apod.) nebo relativním čase (kvalifikované 

odhady vyjádřené škálou, procentem apod.). Druhým parametrem je působení projeveného 
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rizika na zkoumaný systém škodlivými dopady, které se dají popsat ekonomickou ztrátou 

odvozenou z reálných dat (ze skutečné hodnoty zkoumaného systému na který prvky působí) 

nebo opět z relativních dat (kvalifikovaný odhad možných ztrát na životech, majetku a 

ekologii vyjádřený škálou, procentem apod.). [9] 

 

 
Obrázek 18: Okno Hodnoty prvků 

 

      První parametr - časový je v okně Hodnoty prvků vyjádřen v horní tabulce třemi 

údaji, a sice Vstupní (P) ve druhém sloupci za sloupcem Jméno, pod kterým jsou 

automaticky vepsány zkratky prvků, Koeficient (P), který tvoří třetí sloupec a konečně Nová 

(P), kterou program počítá sám. Do druhého sloupce se k jednotlivým prvkům zapisují 

hodnoty Vstupní (P) číselným údajem. Do třetího sloupce Koeficient (P) se zapisují číselné 

údaje několika způsoby. Nejprve však vysvětlení funkce koeficientu (P). Autoři projektu 

vychází z předpokladu, že rizika se projevují vůči systému jednak přímým působením 

(primárně – hodnotu vyjadřuje Vstupní (P)) a jednak nepřímým působením (sekundárně – 

hodnotu vyjadřuje Koeficient (P)). Sekundární působení je parciální část možného časového 

projevu odvozeného od Vstupní (P). Tento údaj je velmi těžké zjišťovat. Na druhé straně 
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analytiky většinou nezajímají přesné hodnoty, ale informace o tom jak se zkoumaný systém 

chová. Proto jsou hodnoty do tabulky buď automaticky vygenerovány, nebo mohou být 

zapsány ručně. Na obrázku dole je výřez ze záhlaví horní tabulky okna Hodnoty prvků, kde je 

pět ovládacích prvků pro zápis. [9] 

 

 
Obrázek 19: Okno pro zadání Vstupní (p) 

 

      Pokud jsou v tabulce vyplněny Vstupní (P) stačí kliknout na bodové příkazy 

Vstup.(p):/ 10 (hodnota Koeficient (P) je desetkrát menší než Vstupní (P)); 100 (hodnota 

Koeficient (P) je stokrát menší než Vstupní (P)); 1000 (hodnota Koeficient (P) je tisíckrát 

menší než Vstupní (P)) a hodnoty se vepíší automaticky. Hodnotu Koeficient (P) je možno 

zadat individuálně v rolovacím menu, kde je přednastaveno automaticky 500. Kliknutím na 

příkaz nahoru nebo dolů rolovacího menu se hodnoty koeficientu (P) plynule mění. Pokud se 

do políčka vepisuje hodnota přímo číslem, je funkce zápisu stejná. Zadat hodnotu koeficientu 

(P) je možno také ručně, kliknutím na bodový příkaz u nápisu libovolně. [9] 

 

      Druhý parametr, tedy působení projeveného rizika na zkoumaný systém škodlivými 

dopady (dále jen zranitelnost) je vygenerován vždy pomocí kriteriální tabulky (nenese tento 

název) v okně Hodnoty prvků dole. Na obrázku dole je výřez dolní tabulky s příkladem 

zadaných kriterií z předchozího okna Průvodce zadáním dat. 

 

 
Obrázek 20: Tabulka s příkladem zadaných kritérií 

 

 Při prvním zadávání hodnot se nejprve musí doplnit nezbytné údaje do tabulky kriterií 

dole. Na následujících výřezech je demonstrováno zadávání rozdělení kriteriálních vah v % 

jednotlivých kriterií vůči celému systému. Systém má celkovou maximální zranitelnost 

vyjádřenou hodnotou 100% (údaj v levém horním rohu v tabulce). Tak jak se k jednotlivým 

kriteriím zadává váha v %, tak se toto procento automaticky odečítá od celkové hodnoty 100 

% v levém rohu. Po přiřazení jednotlivých vah následuje individuální zadávání hodnot pro 
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jednotlivé prvky. V řádku u prvku INF[0] klikneme do políčka ve sloupci Zranitelnost, kde je 

zatím hodnota nula.  V záhlaví dolní tabulky se zobrazí u textu Upravuje se prvek: Zkratka: 

INF, Plné jméno: Výpadek informačních a komunikačních technologií, Poznámka:... To 

je pro nás signál, že je hodnocen správný prvek. Poté se pod jednotlivá kriteria musí zadat 

hodnoty možných zranitelností v %. Znamená to, že pro můj analyzovaný systém (celek) jsou 

nejdůležitějším kritériem lidské ztráty, dále materiální ztráty, ekonomické ztráty a nejmenší 

váhu má životní prostředí. Prvek nebezpečí (Výpadek informačních a komunikačních 

technologií) následně může velmi negativně působit na ekonomické ztráty, více jak polovinou 

(60 procenty). Na materiální ztráty nebude prvek působit (0 procent). Stejně tak jako tento 

prvek nemá vliv na lidské ztráty (0 procent) a životní prostředí (0 procent). Pokud máme do 

tabulky doplněny všechny hodnoty, klikneme na příkaz Vyhodnotit. [9] 

 

     Z výsledků můžeme vyčíst: 

� Nová (P) – hodnota přepočítané konečné „pravděpodobnosti“ (možný časový údaj 

vypočítaný z hodnot Vstupní (P) a Koeficient (P)) s ohledem na všechny vazby mezi 

prvky v kontingenční tabulce. 

� Váha pořadí – údaj pořadí prvků dle závažnosti - důležitosti. Zde je nutno pojímat 

hodnoty především řádově. 

� Pořadí – vyjadřuje prostou klasifikaci pořadí. 

� % Vliv – vyjadřuje závažnost prvku v procentech. Součet všech údajů dává 100%. 

Tato hodnota se následně objevuje ve stromu souvislostí v okně Pořadí. 

 

      Páté pracovní okno Výsledky je určeno k hodnocení výstupů analýzy. Okno má dvě 

základní funkce: 

 

� Strom – je vygenerován strom souvislostí 

� Graf – výsledky jsou zobrazeny graficky 

 

 Příkaz Strom poskytuje analytikovi přehled jak souvislostí mezi prvky, tak jejich 

relativních hodnot závažnosti v procentech. Podmínkou pro zobrazení stromu je výpočet 

kontingenční tabulky a výpočet v okně Hodnoty prvků. Na následujícím obrázku vidíme již 

rozbalený výsledný strom. [9] 
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Obrázek 21:Rozbalený výsledný strom 

 

      Příkaz Graf slouží ke grafické orientaci ve vypočítaných hodnotách. Na spodní liště 

okna Graf je celkem sedm příkazů. Tyto příkazy jsou identické s číselnými hodnotami ve 

sloupcích v okně Hodnoty prvků. Okno Graf zobrazuje čárové grafy sestavené z číselných 

hodnot ve sloupcích pod názvy viz tabulka dole: 

 

 
Obrázek 22: Tabulka s názvy příkazů [9] 
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 Lze zobrazit všechny grafy najednou, jejich kombinace nebo každý zvlášť. Na 

obrázcích dole jsou dvě ukázky. 

 

 
Obrázek 23: Vstupní pravděpodobnost 

 

 
Obrázek 24: Koeficient (p) 
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7.4 Vyhodnocení analýzy 

 

      Na základě výsledných hodnot můžeme provést identifikaci nejslabších míst 

posuzovaného systému. Jako největší hrozba se pro danou firmu jeví požár (14,9%), dále únik 

nebezpečných látek (13%), epidemie (12%), havárie – v tomto případě se problém týká 

hlavně únavy materiálu, zanedbáním údržby, technických poruch (10%), vloupání a následné 

krádeže (8,8%), selhání ostrahy objektu (6,5%), pracovní zranění (5,9%), výpadek el. energie 

(5,5%), zkrat el. zařízení (5,2%), dopravní nehoda (4,4%), ostatní rizika jsou vzhledem 

k následkům téměř zanedbatelná. Z provedeného sběru dat, který byl proveden pro období 

2004 až 2008 vyplývá, že v současnosti firmu trápí nejvíce počet vloupání (49% z celkového 

počtu událostí), následuje počet lehkých zranění (19%) a technické poruchy (14%).  

 

 V okně Vztahy můžeme porovnávat jednotlivé prvky tabulky, po přepočítání 

kontingenční tabulky vidíme, že nejvíce prvky ovlivňuje „Lidský faktor“ a „Selhání ostrahy“. 

Lidská chyba a selhání ostrahy území by mohla tedy vést k nejčastějším příčinám vzniku 

rizikových událostí. V rámci prevence je nutné se na tyto zdroje příčin zaměřit a 

minimalizovat jejich možný výskyt.  

 

 Z kontingenční tabulky v okně Hodnoty prvků vyplívá, že největší zranitelnost pro 

podnik představuje případný „Požár“ a „Selhání ostrahy“. Také byla všem prvkům upravena 

pravděpodobnost s ohledem na všechny vazby mezi prvky v tabulce.  

 

 Po rozbalení výsledného stromu lze z hierarchie prvků vyčíst jak jednotlivé 

souvislosti, tak jejich relativní hodnoty závažnosti v procentech. Například u prvku „Požár“ 

představuje největší závažnost „Havárie“ (10%) a Teroristický útok (9,46%). 

 

      Nyní můžeme prohlásit, že je třeba zaměřit naši pozornost na prevenci zmírňování 

následků vytypovaných rizik. Jedná se zejména o nejrizikovější události analyzovaného 

sytému. Zde je možné pro zabezpečení podniku navrhnout i prakticky zavést celou řadu 

ochranných opatření, která ve svém výsledku povedou k podstatnému zmírnění dopadů 

případných hrozeb. Konkrétní opatření by se mohlo týkat například těchto prvků: elektronická 

požární signalizace (EPS), protipožární podlahové nátěry, omítky, kamerový systém, 

elektronická zabezpečovací signalizace (EZS), pohybové detektory, zlepšení oplocení areálu, 
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služební pes, častější interval pochůzek strážní služby, záložní (napájecí) zdroje a 

nepřerušitelné zdroje napájení (UPS), zavádění automatizace do systému, pracovní ochranné 

prostředky atd.. Samozřejmě důležitým faktorem pro zavedení plánovaných ochranných 

opatření je jejich finanční nákladnost a samotná realizovatelnost.     
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8 ZÁVĚR 

 

     Metod použitelných pro stanovení rizikovosti územních celků je celá řada a popis 

všech by byl mnohem obsáhlejší. Metody zde uvedené byly vybrány z důvodu jejich 

využívání v praxi pro potřeby analýz územních celků. Každá z metod má svá specifika, která 

pak rozhodují o jejich použitelnosti pro daný hodnocený systém. Kritériem pro výběr vhodné 

metody může být jak časová, ekonomická a vědomostní náročnost tak i cíle, které analýzou 

rizik sledujeme.  

 

      Metodu souhrnné analýzy vzniku MU jsem do své práce zařadil z důvodu její 

praktické využitelnosti a stálému využívání v rámci havarijního plánování. Je hojně 

používána nejen Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, ale setkat se s ní 

můžeme také v havarijních plánech ostatních krajů např. Plzeňský. Je založena na odhadním 

stanovení kvantitativních ukazatelů, které vycházejí z definice jednotlivých stupňů poplachu 

dle vyhlášky. Na základě této analýzy mohou být pro havarijní plánování, jednoduchou a 

rychlou formou výpočtů, vytipována rizika, která mohou iniciovat mimořádné události, jež 

svým rozsahem a dopadem vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. 

Specifickou metodou je IAEA - TECDOC – 727. Používá se pro posouzení nebezpečí 

velkých průmyslových havárií s následky přesahujícími hranice objektu. Je určena hlavně pro 

stanovení priorit v rozsáhlejších počtech zdrojů rizika, pro jejich roztřídění a předběžnou 

selekci. Identifikuje a hodnotí zdroje rizika poměrně zjednodušeně a z tohoto důvodu se hodí 

spíše pro orgány státní správy než pro podniky. Patrně nejúčelnější je její použitelnost při 

zpracování vnějších havarijních plánů. 

 

     Za pomoci SFÉRY jsem provedl analýzu územního celku, v tomto případě se jednalo 

o komplex sběrného dvora Hodonín. Na základě konečných hodnot byla vytipována nejslabší 

místa firmy a byly navrženy preventivní kroky pro zmírnění dopadů mimořádných událostí. 

Co se týče samotné práce s programem SFÉRA, musím konstatovat, že jsem byl od začátku 

překvapen jeho jednoduchostí. V rychlém porozumění a osvojení si práce s programem vidím 

velkou výhodu. Kontingenční tabulka poskytuje analytikovi mnoho informací o chování 

posuzovaného území. Díky jednotlivým příkazům a možnostem programu jsme schopni 

stanovit u prvků jejich zranitelnost a chování na hodnocený systém, zároveň vyhledat 

vzájemnou provázanost a míru vlivu prvků na jednotlivá rizika. Z výsledků můžeme 
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odhadnout nebo vysledovat nejpravděpodobnější příčinu vzniku mimořádné události. Na 

stranu druhou jsem také nucen uvést pár chyb, se kterými jsem se během analýzy potýkal. 

Byli to především problémy s ukládáním a následným načítáním souboru. Po uložení se mi 

bohužel ani jednou nepodařilo následně soubor otevřít. Z tohoto důvodu jsem analýzu musel 

vždy provést na jeden „zátah“. Dále bych v nabídce panelu nástrojů uvítal možnost příkazu 

„krok zpět“. Problémy nastávaly také při manipulaci s tabulkou v okně hodnoty prvků, kdy po 

kliknutí do tabulky myší docházelo k měnění hodnot v tabulce. I přes tyto drobné nedostatky, 

které doufám, že budou v následných opravách odstraněny, jsem dospěl k názoru, že program 

SFÉRA je schopen provést adekvátně analýzu rizik územních celků. Je vhodný pro rychlé 

kriteriální rozhodování a pro práci s menším množstvím prvků a pravděpodobností. Spatřuji 

tento program jako cenný nástroj pro posouzení rizika územích celků, určený nejen pro 

potřeby havarijních plánů. 
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