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Anotace 

GEBAUEROVÁ, R.: Studie možností posuzování rizik v průmyslových zónách. VŠB – TU 

Ostrava, 2010. 

Hlavní náplní diplomové práce je vyhledávání a posuzování rizik v prŧmyslových zónách. 

Jsou zde uvedeny základní údaje a analytické metody vhodné pro tuto oblast. Rizika jsou 

vyhodnocena pomocí počítačového programu SFERA a problematika analýzy rizik je 

zobecněna do systému kontrolních seznamŧ, které jsou následně ověřené v praxi na 

konkrétním příkladu prŧmyslové zóny. Jako hodnocený objekt byl vybrán Prŧmyslový park 

Kopřivnice. 

Klíčová slova: prŧmyslová zóna, analýza rizik, SFERA, kontrolní seznam. 

 

 

Annotation 

GEBAUEROVÁ, R.: The Study of Possibilities of Assessment of Risks in Industrial Parks. 

VŠB – TU Ostrava, 2010. 

The main aim of the submitted final thesis is searching and assessing risks in industrial parks. 

There are primary data and analytical methods stated in this work that are suitable for this 

area. Risks are interpreted by the help of computer programme SFERA and the dilemma of 

risk analysis is generalized into the system of check lists, which are subsequently verified on 

the specific example of industrial park. The Koprivnice Industrial Park was chosen as an 

assessed subject. 
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1  Úvod 

Prŧmyslová výroba, začínající od malých místních firem přes menší zahraniční partnery aţ po 

velké strategické investory podporované vládou, má tendenci se uchylovat do strategických 

míst na okraji velkých krajských měst, ale i měst s menším počtem obyvatel na celém území 

státu. Tato seskupení tvoří prŧmyslové zóny či jinak řečeno prŧmyslové parky. Výstavba 

prŧmyslových zón není jen dnešním trendem, ale i jednou z moţností nalezení pracovních 

míst v regionech, kde je vysoká míra nezaměstnanosti. Prŧmyslové zóny jsou tedy jakýmsi 

kompaktním celkem prŧmyslu a sluţeb s řadou propojených funkcí. Tyto celky ve velké míře 

vyuţívají vzájemné podpory mezi jednotlivými firmami ve výměně informací, poradenství, 

společné prezentace a vyuţívání mezinárodních kontaktŧ. Účelem této spolupráce je dosaţení 

lepších výsledkŧ. Právě zde bývá kooperace vyuţívána téměř pravidelně. Proto je namístě, 

aby jednou z těchto řešených oblastí byla i bezpečnost a vyhledávání potenciálních rizik 

v prŧmyslových zónách. 

S nepřetrţitým vývojem všech oborŧ je na otázku bezpečnosti kladen stále větší dŧraz, 

protoţe dŧsledky moţných ohroţení by mohly mít nepříznivý dopad na prŧmyslovou zónu 

nejen z hlediska ekonomických ztrát. Jedním z rizikových faktorŧ je také člověk samotný. 

Proto je dŧleţité dbát také na informovanost všech pracovníkŧ, jejich proškolování a 

vzdělávání v oblasti bezpečnosti prŧmyslových zón. Je nutné odstranit nebo alespoň sniţovat 

riziko v této sféře, na co nejmenší únosnou míru pro zajištění kontinuity bezpečného provozu. 

Kaţdá prŧmyslová zóna by se měla zabývat otázkou výběru vhodných analytických metod 

pro posuzování moţných rizik, která mohou narušit její plynulý chod. Cílem by mělo být 

stanovení takové metody, která by nejvíce vyhovovala dané organizaci a dala odpovědi na 

nejdŧleţitější otázky pro řízení rizik.  

 

Cíl práce: 

 výběr vhodných analytických metod pro posuzování rizik v prŧmyslové zóně; 

 zobecnění problematiky analýzy do systému kontrolních seznamŧ; 

 vlastní návrh kontrolního seznamu a jeho ověření v praxi. 
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2 Rešerše 

ŠENOVSKÝ, Michail, et al. Synergentní účinky v průmyslových zónách. Ostrava: VŠB-

TU Ostrava, Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2008. 80 s. ISBN 978-80-

7385-057-9. [19] 

Publikace řeší případné rizika v prŧmyslových zónách, které by mohly zpŧsobit synergentní 

účinky mimořádné události či domino-efekty. Poznatky jsou aplikovány na konkrétním 

příkladě Prŧmyslové zóny Ostrava Hrabová. 

JOCHUM, Christian. Process safety and risk management of chemical parks: A report 

by the European Process Safety Centre in conjunction with the Center for Chemical 

Process Safety [online]. [cit. 2010-03-11]. Dostupné z WWW: 

<http://www.aiche.org/uploadetFiels/ccPS/Home/Spotlight/Chemical%20Parks.pdf>. [6] 

Spis pojednává o bezpečnosti, řízení rizik a souboru metodických postupŧ k omezování rizik 

v chemických parcích resp. prŧmyslových zónách. Jedná se o projekt Evropské Unie, která 

má snahu sjednotit a zpřístupnit své poznatky v této problematice do všech členských státŧ. 

BERNATÍK, Aleš. Prevence závažných havárií I. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Sdruţení 

poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2006. 86 s. ISBN 80-86634-89-2. [2] 

Obsahem publikace je prevence závaţných havárií. Jsou v ní shrnuty informace z oblasti 

prevence závaţných havárií, legislativní předpisy a metody hodnocení rizik. Vybrané metody 

jsou vysvětleny na případových studiích. 

PROCHÁZKOVÁ, Dana; ŠESTÁK, Bedřich. Kontrolní seznamy a jejich aplikace 

v praxi: Nástroj rizikového inženýrství. Praha: Policejní akademie České republiky, 2006. 

322 s. ISBN 80-7251-225-0. [14] 

Kniha shrnuje teoretické poznatky spojené s metodou kontrolním seznamem. Uvádí širokou 

škálu příkladŧ kontrolních seznamŧ. 

Webové stránky Průmyslové zóny [online]. c2010 [cit. 2010-03-11]. Dostupné z WWW: 

<http://www.prumyslove-zony.cz/>. [25] 

Tento web si klade za cíl poskytnout informace o prŧmyslových zónách v České republice, 

jejich financování a přípravě, propagaci či dodavatelích sluţeb pro prŧmyslové zóny. 
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3 Posuzování rizik 

Pro zjišťování a posuzování rizik je nutné uvést několik základních pojmŧ. Chtěla bych 

objasnit, co to je riziko, co je s ním spojeno a jak se dál mŧţe projevit. Dále jsou rozebrány 

druhy mimořádných událostí a systém řízení rizik. Osvětlení těchto základních 

bezpečnostních pojmŧ je výchozí pro podrobnější posuzování rizik v prŧmyslových zónách.  

3.1 Základní pojmy 

Analýza rizika – metodický nástroj pro zjištění a ocenění rizik. [15] 

Domino efekt – moţnost zvýšení pravděpodobnosti vzniku nebo velikosti dopadŧ závaţné 

havárie v dŧsledku vzájemné blízkosti objektŧ/zařízení nebo skupiny objektŧ/zařízení a 

umístění nebezpečných látek [29].
 

Proces, ve kterém nehoda u jedné instalace/ 

zařízení/předmětu vede ke vzniku následných nehod u sousední instalace/zařízení/předmětu, 

čímţ je vyvoláno stupňování dopadŧ nehody na daném území. 

Hodnocení rizika – proces, při kterém se utváří úsudek o přijatelnosti rizika na základě 

analýzy rizik, a při kterém se berou v úvahu faktory, jako jsou sociálně ekonomická hlediska 

a hlediska vlivu ţivotního prostředí. [5] 

Identifikace nebezpečí – proces rozpoznání, ţe existuje nebezpečí a definování jeho 

charakteristik. [5] 

Mimořádná událost – škodlivé pŧsobení sil a jevŧ vyvolaných činností člověka, přírodními 

jevy a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují 

provedení záchranných prací a likvidačních prací [32]. Jedná se o souhrnný pojem pro 

veškeré události mající značný negativní dopad na prŧmyslovou zónu. 

Nebezpečí (zdroj rizika) – vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace 

vyvolávající moţnost vzniku závaţné havárie [29]. Obecně je nebezpečí vlastnost látky nebo 

jevu/děje/faktoru zpŧsobit neočekávaný negativní jev – latentní vlastnost objektu. Jako 

objekty je třeba zahrnout veškeré technické zařízení, látky a materiály, organizace práce a jiné 

činnosti, které mohou ohrozit zdraví a ţivoty lidí, zpŧsobit materiální škody nebo poškodit 

ţivotní prostředí. Je to vlastnost vrozená (daný subjekt se jí nelze zbavit), projeví se však 

pouze tehdy, je-li člověk jejímu vlivu vystaven. Synonymem je pojem zdroj rizika [2]. 

Posuzování rizika – soustavný proces analýzy rizika a hodnocení rizika. [5] 
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Průmyslová zóna – ucelené souvislé území. Toto území je vymezeno v závazné části 

schváleného územního plánu velkého územního celku či schváleného územního plánu obce 

jako území současně zastavěné, a to převáţně objekty pro prŧmyslovou výrobu, obchod, 

sluţby, nebo jako zastavitelné území vhodné převáţně pro umísťování prŧmyslové výroby, 

obchodu, sluţeb. Nejedná-li se o prŧmyslovou zónu připravovanou pro váţeného nebo 

významného investora, musí její výměra činit alespoň 10 ha (jedná-li se o projekt realizovaný 

v nezastavěném území) nebo alespoň 5 ha (jedná-li se o projekt realizovaný v zastavěném, ale 

nevyuţívaném území). Prŧmyslovou zónou je také území, na kterém lze umisťovat objekty 

pro prŧmyslovou výrobu, obchod a sluţby na základě pravomocného rozhodnutí o umístění 

stavby. [21,31] 

Riziko – pravděpodobnost vzniku neţádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během 

určité doby nebo za určitých okolností [29]. Riziko je definováno jako kombinace 

pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho následku. V komplexním pojetí je riziko 

chápáno jako relace mezi očekávanou ztrátou (poškození zdraví, ztrátou ţivota, ztrátou 

majetku atd.) a neurčitostí uvaţované ztráty (zpravidla vyjádřenou pravděpodobností nebo 

frekvencí výskytu) [32].  

Řízení rizika – proces rozhodování pro zvládnutí anebo sníţení rizika; realizace rozhodnutí, 

jeho posouzení a občasné opakované hodnocení s pouţitím výsledkŧ posuzování rizika jako 

vstupních údajŧ. [5] 

Zranitelnost – je integrální vlastnost systému, která je příčinou toho, ţe systém se za určitých 

podmínek nechová ţádoucím zpŧsobem, protoţe je pozměněna, ve smyslu lidského vnímání 

narušena, jedna nebo více následujících sloţek: struktura a forma sloţení prvkŧ systému; 

forma, směr a intenzita vazeb systému; forma, směr a intenzita tokŧ systému; vytvoření 

nových či ztráta nebo závaţná změna starých interdependences (vzájemných závislostí), tj. 

vazeb napříč systému a jeho okolí. Jedná se o dynamickou vlastnost, která se mění v prostoru 

i čase a jistým zpŧsobem také územně specificky, protoţe závisí na systému samotném a 

na podmínkách, do kterých je systém zasazen. [19]  
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3.2 Riziko 

Pojem rizika úzce souvisí se společenským vývojem, protoţe dřívější definice rizika byly 

obsahově odlišné od definic dnešních. Riziko má zároveň rozdílný význam pro rŧzné činnosti, 

společným základem však zŧstává nejistota a neurčitost. Neexistuje jedna obecně uznávaná 

definice rizika. Naopak těchto definicí se vyskytuje celá řada. Nejčastěji je riziko definováno 

jako: 

 škodlivá událost (pravděpodobnost výskytu) – riziko jako výskyt;  

 očekávaná škoda (pravděpodobnost výskytu * závaţnost dŧsledkŧ) – riziko jako 

dŧsledek; 

 podmínka vzniku škody/krize/mimořádné události (zjišťuje se kauzální řetězec 

rizikových faktorŧ) – riziko jako potenciální nepřízeň okolností nebo potenciální 

hrozba; 

 riziko jako odchylka od plánovaného cíle. 

Všechny definice rizika mají společné tři prvky – časový rámec, v němţ se o riziku uvaţuje, 

pravděpodobnost výskytu události a míru závažnosti dŧsledkŧ. Proto je moţné riziko vyjádřit 

jako „logický součin“ pomocí tzv. rovnic rizika:  

Riziko = pravděpodobnost výskytu * závaţnost dŧsledkŧ  (1) 

Tato rovnice (1) vyjadřuje očekávanou škodu v daných jednotkách a pouţívá se zejména 

u technických systémŧ. Někdy však chybí kvantitativní data, a proto se riziko odhaduje jako 

potenciál závaţnosti, coţ je vztah závaţnosti (intenzita hrozby) a zranitelnosti (citlivost 

na pŧsobení hrozby): 

Riziko = hrozba * zranitelnost  (2) 

Výsledkem vztahu je míra závaţnosti hrozby (událost, proces, jev). Tuto závaţnost lze 

vyjádřit i kvantitativně tak, ţe se rovnice (2) doplní o výši potenciálních ztrát: 

Riziko = hrozba * zranitelnost * potenciální ztráty  (2a) 

Rovnice (2a) mŧţe mít několik variant:  

Riziko = zranitelnost * hrozba * hodnota protiopatření  (2b) 

Riziko = zranitelnost * hrozba * účinky pŧsobení hrozby  (2c) 

Riziko = zranitelnost * moţnost výskytu hrozby  (2d) 
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Z mnoţství uvedených rovnic rizika vyplývá, ţe by riziko mělo být vţdy definováno 

s ohledem na to, k čemu se přímo vztahuje. Obecně riziko vyjadřuje úroveň neţádoucích 

dŧsledkŧ moţného pŧsobení potencionální hrozby. Podnikatelské riziko pak vyjadřuje 

neurčitost událostí a jejich výsledkŧ, které by mohly mít negativní vliv na cíle organizace. 

Nulové riziko neexistuje. Snahou všech dotčených organizací/subjektŧ/celkŧ při zajištění 

bezpečnosti je, aby se riziko omezilo na přijatelnou úroveň. Jedním ze zpŧsobŧ je aplikovat 

management rizika (viz Obrázek č. 1) neboli dané riziko řídit. [8] 

 

 

Obrázek 1 Management rizika [26] 

 

3.3 Druhy mimořádných událostí 

Mimořádná událost je v řadě publikací rŧzně definována. Přesnou definici nacházíme aţ 

v zákoně o IZS [32]
 
viz kapitola 3.1 Základní pojmy. Mimořádné události mají zpravidla 

na systém záporný účinek. Zpŧsobují zhoršení funkce systému, zastavení jeho činnosti a 

v krajním případě i jeho zánik. Vyskytují se však i kladné mimořádné události, jeţ pŧsobí 

na systém pozitivně. I taková událost však mŧţe zpŧsobit závaţné problémy, neboť pŧsobí 

neplánované výkyvy systému. 

Z hlediska příčin je moţno mimořádné události dělit na události vzniklé z nedostatku nebo 

naopak z nadbytku hmot, energií či informací (příkladem mŧţe být dlouhotrvající sucho a 

přívalové deště nebo nedostatek informací a zahlcení informačního systému velkým 

mnoţstvím informací).  
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Mimořádné události v prŧmyslu i v dalších oborech mŧţeme rozčlenit několika zpŧsoby. Jde 

o dělení na mimořádné události vnitřní a vnější, tj. na vzniklé na území systému anebo za jeho 

hranicí. Dalším hlediskem dělení mŧţe být rychlost jejího účinku na náhlé či postupně se 

vyvíjející. Základní aspekt dělení bude pro nás druh a typ pŧsobení mimořádných událostí a 

s tím související účinek dopadŧ na lidské, materiální a přírodní systémy. 

Podle pŧsobící příčiny lze mimořádné události dělit na: 

 mimořádné události vyvolané přírodními vlivy (naturogenní), 

o lokální (např. povodně, zemětřesení), 

o globální (např. pandemie); 

 mimořádné události vyvolané lidským činitelem (antropogenní), 

o neúmyslné (např. havárie, technická závada, nedbalost), 

o úmyslné (např. terorismus, sabotáţ); 

 mimořádné události vyvolané smíšenými příčinami (kombinované)  

o např. změna podnebí vlivem produkce skleníkových plynŧ. [27] 

 Mimořádné 

události

Přírodní
(Naturogenní)

 
Kombinované

 

 
Antropogenní

 

 
Kosmické

 

 
Zemský povrch

 
Atmosférické

 
Pohyb vodní 

hladiny

 
Zemské nitro

 
Pád vesmírných těles

 
Kosmické záření

 
Meteorologické srážky

 

 
 Pohyby vzdušné masy 

 
Tepelné změny

 
Sněhové kalamity

 
Přívalové deště

 
Vichřice, orkány

 
Klimatické změny

 
Povodně

 
Tsunami

 
Biologické a ekologické vlivy

 
Posuvy zemského povrchu

 
Sesuvy půdy, hornin

 
Nemoci

 
Vulkanismus

 
Propad zemských dutin

 
Zemětřesení

 
Technogenní

 
Sociogenní

 
Agrogenní

 
Technologické

 
Technické

 
Požár, výbuch

 
Únik nebezpečných látek

 
Přerušení dodávek 

el.energie, plynu, vody

 
Selhání procesů

 
Únava materiálu

 
Koroze

 
Sociologické vlivy

 
Lidská chyba

 
Komunální činnosti

 
Doprava

 
Terorismus, sabotáž

 
Stávky

 
Vandalismus

 
Panika, 
Stres

 
Únava, 

Neznalost

 
Nehoda

 
Odpady

 
Rozvody sítí

 
Chemické hnojiva

 
Zábory půdy

 
Monokulturní zemědělství

 
Politické vlivy, 

Války

 

Obrázek 2 Dělení mimořádných událostí 
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U mimořádných událostí (viz Obrázek č. 2) jako jsou poţáry, prŧmyslové havárie, úniky 

nebezpečných látek, výbuchy, havárie dopravních prostředkŧ, ale i ztráty dat, nemusí být a 

taky nebývá předem zřejmé, zda škodu zpŧsobil člověk (a to buď úmyslně nebo nedbalostí) 

nebo k ní došlo (třeba jen zčásti) shodou přírodních (materiálových) jevŧ. Pro utrpěnou 

škodu, a tedy pro obávanou realizaci hrozby, je to jedno. Pro poškození chráněných hodnot 

taktéţ. Řada protiopatření přitom funguje jak proti zvýšení rizika, tak i proti moţným 

pachatelŧm. Např. dŧsledná protipoţární ochrana objektu je účinná jak v případě 

samovznícení, tak do jisté míry i tehdy, je-li poţár zaloţen úmyslně. Vhodné firewally, 

zálohování dat a nastavení sloţitých přístupových práv v počítačové síti omezuje riziko jak 

nekvalifikovaného uţivatele, tak i záměrného sabotéra nebo zloděje. 

Pokud je ve zranitelných systémech účastníkem člověk, následují kromě technických 

protiopatření rovněţ protiopatření organizační, tzv. reţimová. Mají zabránit přístupu 

nepovolaným a povolané monitorovat. Měl by být brán zřetel i na soubor postupŧ, známý 

jako personální bezpečnost (pečlivý výběr příslušných pracovníkŧ, zkoumání jejich 

bezpečnostní spolehlivosti a jejich následné vzdělávání). 

V prŧběhu mimořádné události je narušena bezpečnost a stabilita systému. Sníţení účinku 

mimořádné události v prŧmyslové zóně je velice komplikovaný proces. Pro zabránění vzniku 

mimořádných událostí či pro omezení jejich dopadu na systém je třeba činit příslušná opatření 

nebo se jim snaţit předcházet včasným vyhledáváním rizik viz další kapitola Řízení rizik.  

3.4 Řízení rizik 

Proces řízení rizik (viz Obrázek č. 3) zahrnuje vybudování vhodné infrastruktury a pouţití 

logického a systematického postupu ke zjištění souvislostí, identifikaci, analýze, 

vyhodnocení, zvládání, sledování a hlášení rizik spojených s libovolnou činností, postupem 

nebo funkcí takovým zpŧsobem, který dovolí minimalizovat ztráty a maximalizovat zisky. [1] 

Řízení rizik je integrální součástí kaţdého řídícího procesu. Jedná se o postupný, neustále se 

opakující proces zlepšování, nejlépe začleněný do existujících praktik nebo jiných 

projektových postupŧ. Základní sloţky procesu řízení rizik jsou rozepsány v následujících 

podkapitolách [10]. 
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Řízení rizika

 

Analýza rizika
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Financování 
(a koordinace rizika)

 

Optimalizace

 

Obrázek 3 Řízení rizika [18] 

3.4.1 Stanovení rámce kontextu 

Jde o stanovení strategického a organizačního rámce spolu s vymezením oblastí rizik, která 

mají být řízena. V této fázi jsou stanovena kritéria, podle kterých budou rizika 

vyhodnocována. Kontext zahrnuje např. vnější a vnitřní prostředí organizace a účel 

prováděného řízení rizik. Je také nutné vzít v úvahu rozhraní mezi vnějším a vnitřním 

prostředím. Dŧleţité je zajistit, aby cíle vytyčené pro proces řízení rizik braly ohled 

na strategický plán daného projektu i vnější okolí. 

3.4.2 Identifikace zdrojů nebezpečí 

Jedná se o identifikaci toho, co, proč a jak mŧţe nastat jako vstup a základ pro další analýzu. 

Identifikují se zdroje moţného ohroţení zdraví, majetku, ţivotního prostředí apod. Dŧleţitým 

zdrojem informací pro tento krok je evidence událostí, které v minulosti nastaly. U nich by 

měly být uvedeny i zdroje, které se na vzniku událostí a příslušných následcích podílely. 

V případě, ţe tyto informace nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné, je třeba pouţít 

některou z metod umoţňující zdroje nebezpečí identifikovat. Jedná se např. o: 

 Co se stane, kdyţ ... (What if ...), 

 Strom událostí, 
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 Strom poruch, 

 Kontrolní seznamy. 

Pro pracoviště a činnosti s běţným rizikem často vystačíme i s přehledem obecných 

nebezpečných faktorŧ a s hledáním odpovědi na otázku „Co mŧţe ohrozit zdraví nebo 

majetek, ţivotní prostředí apod.“. U kaţdého identifikovatelného zdroje nebezpečí dále 

posoudíme, jaká škoda mŧţe být zpŧsobena a jak k ní mŧţe dojít. Jedná se o to určit 

především: 

 kdo nebo co mŧţe být vystaven/o nebezpečí, 

 jaké mohou být následky, 

 jaký je zpŧsob vzniku ohroţení, 

 jaké faktory anebo další zdroje nebezpečí mohou přispívat k iniciaci ohroţení a 

ke zvýšení škody. 

Bereme v úvahu skutečný stav objektu v rámci tohoto posuzování. Při tom se přesvědčíme, 

zda jsou splněny všechny poţadavky právních a ostatních předpisŧ vztahujících se k danému 

objektu. Dŧleţitá je vhodná volba metody pro identifikaci a popis zdrojŧ nebezpečí. Kaţdá 

metoda má své specifické vlastnosti, které předurčují její pouţitelnost. V praxi volba typu 

metody závisí na mnoha faktorech. Hlavní roli hraje znalost metody a praktické zkušenosti 

s jejím pouţitím, dále cíl a typ analýzy, dostupnost informací potřebných k provedení 

analýzy, sloţitost systému a v neposlední řadě také náklady na analýzu. 

K nejdŧleţitějším faktorŧm, které významně ovlivňují výběr vhodné metody, patří především 

cíl a typ analýzy. Pod pojmem cíl je chápán druh poţadovaného výsledku. K nejběţnějším 

cílŧm patří: 

 vytvoření seznamu rizikových situací, 

 návrh opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti zařízení, 

 vyhodnocení moţného ohroţení osob v okolí zařízení, 

 porovnání rizikovosti provozu za stávajícího a navrţeného (projektovaného) stavu, 

 posouzení bezpečnosti provozu. 
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3.4.3 Proces analýzy rizik obecně 

Analýza rizik se zabývá odhalováním a porozuměním rizik. Poskytuje podklady 

pro rozhodnutí o nutnosti zabývat se určenými riziky a doporučuje nejvhodnější a nákladově 

efektivní strategii zvládání rizik. Základní kroky analýzy rizik jsou zobrazeny na obrázku č. 4. 

Analýza rizik obsahuje odhalení zdrojŧ rizik, jejich příznivých a nepříznivých následkŧ a 

moţností, ţe se tyto následky přihodí. Mohou být identifikovány faktory, které ovlivňují 

následky a jejich pravděpodobnosti. Rizika se analyzují spojením následkŧ a jejich 

pravděpodobností. Ve většině případŧ se berou v úvahu uţ existující opatření.  

 

Identifikace 

zdrojů rizika

 

Hodnocení 

následků

 

Hodnocení 

pravděpodobnosti

 

Stanovení rizika

 

Obrázek 4 Základní kroky analýzy rizik [2] 

 

Aby mohlo být efektivně řízeno, musí být poznáno a analyzováno. Analýza rizik je uţitečná 

pro: 

 identifikaci rizik a vhodných přístupŧ k jejich sníţení, 

 poskytnutí objektivních informací pro rozhodování, 

 splnění regulačních poţadavkŧ, např. poţadavkŧ právních předpisŧ. 

Výsledky analýzy rizik jsou pak podkladem pro rozhodování, zda je riziko moţno přijmout, 

tolerovat, či zda jej musíme sníţit. V tom případě výsledky analýzy vyuţijeme pro výběr 

vhodných opatření ke sníţení nebo eliminaci rizik. K analýze rizik slouţí jiţ zmíněné metody, 

které jsou popsány v kapitole č. 4 Metody analýzy rizik v průmyslových zónách. 

3.4.4 Vyhodnocení rizik 

Významem vyhodnocení rizik je rozhodnout podle výsledkŧ analýzy rizik, která rizika 

potřebují ošetřit a pořadí jejich zpracování. Vyhodnocení rizik zahrnuje srovnání závaţnosti 

rizik, identifikovaných během procesu analýzy rizik, s měřítky rizik zavedenými při stanovení 

kontextu.  
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Rizika je vhodné porovnat s cílem projektu a rozsahem příleţitostí, které z nich mohou 

vyplynout. Tam, kde je na výběr z více moţností, mohou být vyšší případné škody spojeny 

s vyššími moţnými zisky a vhodná volba bude záviset na stanoveném kontextu. Rozhodnutí 

by měla probíhat v širších souvislostech rizik přesahující hranice projektu. Za jistých 

okolností mŧţe vyhodnocení rizik vést k rozhodnutí provést další analýzy. 

Porovnání získané míry rizika by se mělo provádět s předem stanovenými kritérii. To umoţní 

stanovit priority dalších aktivit. Je-li zjištěna míra rizika niţší neţ stanovené kritérium 

přijatelnosti, není vyţadována další aktivita. Přijatelná rizika se dále sledují. Pro rizika, která 

nejsou akceptovatelná, musí být zavedena a realizována opatření na jejich sníţení. 

Výsledkem analýzy rizik je formulace míry (velikosti) rizika a jejich priorizace umoţňující se 

zaměřit na rizika nejzávaţnější. Závaţnost rizika se obvykle vyjadřuje na ose x a 

pravděpodobnost na ose y, a to tak, ţe v počátku prŧsečíkŧ souřadnice je uvedena nejmenší 

pravděpodobnost a nejniţší závaţnost. Naopak, v pravém horním rohu budou rizika s největší 

pravděpodobností a nejzávaţnějšími následky. Do této soustavy zaneseme údaj o výši rizika 

kaţdého identifikovatelného zdroje rizika. Tím získáme grafický přehled o rozloţení rizik 

v oblasti, kterou jsme zvolili posuzovat. Vedle grafického zpŧsobu vyjádření mŧţeme pouţít 

vyjádření pomocí tzv. matice rizik (viz Obrázek č. 5), kde její svislé prvky tvoří stupnice 

pravděpodobnosti a vodorovné prvky vyjadřují závaţnost.  

 

 

Obrázek 5 Matice rizik [12] 
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3.4.5 Informování a monitoring 

Aby plán řízení rizik zŧstával neustále aktuální, je třeba jej upravovat na základě zhodnocení 

aktuálního stavu. Podmínky, které mohou ovlivnit následky a jejich pravděpodobnosti, se 

mohou změnit, stejně jako okolnosti, které ovlivňují náklady nebo vhodnost rŧzných přístupŧ 

ke zvládání rizik. Proto je nutné cyklus řízení rizik pravidelně opakovat. Sledování a 

posuzování přinášejí také poučení z probíhajícího procesu řízení rizik prostřednictvím 

hodnocení událostí, plánŧ zvládání rizik a jejich výsledkŧ. 

Řízení rizik zahrnuje prŧběţné a neustálé sledování rizik a změn, která je mohou ovlivnit. 

Úkolem monitoringu je dokumentovat: 

 zpŧsob a četnost prováděného posuzování a hodnocení rizik, 

 výsledky auditŧ a ostatních nástrojŧ monitoringu, 

 přijatá opatření ke sníţení rizik, zpŧsob a výsledek jejich implementace. 

Dŧleţitou součástí řízení rizik na všech úrovních je informování dotčených osob o procesu 

řízení rizik a o rizicích, která nejsou akceptovatelná a o přijatých opatřeních na jejich sníţení. 

Neboť i po realizaci opatření k omezení rizika většinou určitá zbytková rizika zŧstávají, je 

povinností provozovatele o těchto rizicích informovat všechny dotčené osoby a subjekty. [10] 
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4 Metody analýzy rizik pro průmyslové zóny 

Pro analýzu rizik je velmi mnoho přístupŧ, metodik a v dnešní době i softwarových nástrojŧ. 

Jsou zaloţeny na fyzikálních modelech jednodušších či sloţitějších, coţ předurčuje 

pochopitelně lepší nebo horší správnost a spolehlivost výsledkŧ. Z metodologického hlediska 

je kaţdá metoda zaloţena na určitém procesním modelu, který předpokládá a simuluje určitou 

moţnou situaci, která mŧţe nastat v lidském systému. Proto kaţdý uţivatel musí z hlediska 

ţádoucího cíle hodnocení rizik nejprve vyhodnotit, co chce zjistit a na jakém stupni a zda jsou 

splněny předpoklady metodiky, poté musí zhodnotit, zda jeho datové soubory mají 

vypovídací hodnotu z hlediska mimořádné události, jejíţ rizika se sledují a zda naplňují 

poţadavky metodiky. Teprve poté je moţno provést výpočet. Interpretaci výsledkŧ lze 

provést pouze v rozsahu, který je určen předpoklady metody a modelu, který metodika 

předpokládá. Základní metody pro stanovení rizik jsou popsány v následujících podkapitolách
 

[10]. 

4.1 Bezpečnostní kontrola 

Bezpečnostní kontrola (Safety Review) patří mezi nejstarší metody. Je zaloţena 

na kontrolních pochŧzkách ve vybraném provozu. Bývá vyuţívána často před spuštěním 

procesu. Metoda vyţaduje navázání spolupráce a konzultace mezi analytikem a personálem. 

Bezpečnostní kontrola identifikuje nebezpečné situace a provozní postupy. Analytik navrhuje 

ochranná opatření, které mohou být ověřovány dalšími následnými kontrolami. Výsledkem je 

kvalitativní popis moţných bezpečnostních problémŧ a nápravné činnosti.  

4.2 Metoda příčin a důsledků (Ishikawův diagram) 

Metoda je efektivní pro systematické nastínění hlavních příčin vyvolávajících určitý dŧsledek. 

Analyzuje se určitý jev, který je dŧsledkem určitých příčin. Grafickým vyjádřením těchto 

závislostí je diagram „rybí kostra“ (podle jeho tvaru). Analýzu je moţno rozdělit 

do následujících krokŧ: 

 Přesné definování zkoumaného jevu, jakoţto dŧsledku hledaných příčin. 

 Nakreslení „hlavy“ a „páteře“ diagramu rybí kosti. Do hlavy se umístí zkoumaný 

dŧsledek. 
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 Vyhledávání hlavních příčin a jejich zakreslování jako „ţebra“ kostry. Obecně lze jako 

hlavní kategorie příčin brát: cíle, lidi, stroje, materiál, postupy, okolí. Pro kaţdou 

takovou kategorii je moţno pomocí brainstormingové techniky určit konkrétní příčiny 

daného problému. 

 Vytipování několika hlavních příčin sledovaného dŧsledku. [4] 

Obecné schéma diagramu pro analýzu příčin a dŧsledkŧ podnikových problémŧ je uvedeno 

na obrázku č. 6. Symbol xx označuje konkrétní příčiny pro daný problém. 

Důsledek

Cíle Lidé

Materiál Okolí

Stroje

Postupy

XX

XX

XX
XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX
XX

XX

XX

XX

XX
XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

 

Obrázek 6 Obecné schéma Ishikawova diagramu podnikových problémů [4] 

 

4.3 Metoda „What-If“ („Co se stane, když ...“) 

Metoda, která je v prŧmyslu často uţívaná, je zaloţena na brainstormingu. Zkušený tým 

identifikuje nebezpečné situace na základě otázek typu: „Co se stane, kdyţ ...“. Studie se 

provádí formou porad, všechny otázky jsou zapisovány a tým společně hledá odpovědi 

na formulované otázky, následky odchylek a doporučuje opatření. Metoda je přímo závislá 

na zkušenostech týmu, protoţe postrádá systematičnost. U větších procesŧ je lepší celý 

systém rozdělit na menší subsystémy, samostatné části provozu a ty hodnotit samostatně. 

Naproti tomu je výhodou nízká časová náročnost a moţnost pouţití v kterékoli fázi procesu. 

Výsledky studie je moţno zapisovat pomocí podpŧrného softwaru.  
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4.4 Strom poruch 

Jde o deduktivní metodu (Fault Tree Analysis – FTA), která vyhledává jednotlivé havárie 

nebo systémové poruchy a stanovuje příčiny těchto událostí. FTA je grafický model rŧzných 

kombinací poruch zařízení a lidských chyb, které mohou vyústit v hlavní systémovou poruchu 

nazývanou „vrcholová událost“. Mŧţe určit úplný výčet minimálních poruch, proto se dobře 

hodí i na rozsáhlé systémy. Model je zaloţen na Booleovské algebře (hradla „a“, „nebo“ aj.) 

při vyhledáváni minimální poruchy vedoucí k vrcholové události. Výsledkem jsou typy 

poruch a kvantitativně přiřazené pravděpodobnosti poruch systémŧ, pokud známe 

pravděpodobnosti primárních příčin. Metoda se nehodí pro rané fáze projektování, je náročná 

na čas a náročnost se zvyšuje v závislosti na sloţitosti systému. 

4.5 Strom událostí 

Metoda (Event Tree Analysis – ETA) graficky znázorňuje moţné následky havárie 

vyplývající z iniciační události. Výsledkem jsou havarijní posloupnosti, řada poruch či chyb 

vedoucích k nepříznivé události (posuzuje se úspěch nebo porucha funkce systému). 

Sekvence představují logickou kombinaci událostí. Mohou být převedeny do modelu stromu 

poruch a dále kvantitativně hodnoceny. Metoda je vhodná pro analýzu komplexního procesu, 

který má několik druhŧ bezpečnostních systémŧ. 

Pro lepší orientaci je vhodné zdŧraznit rozdíl mezi analýzou stromem poruch a stromem 

událostí. FTA postupuje od vrcholové události k jejím příčinám a vyhledává základní 

události, kterým je moţno přiřadit pravděpodobnost. Oproti tomu ETA se nezabývá příčinami 

neţádoucí události, ale zvaţuje další rozvoj události a tak poskytuje přehled o výši 

pravděpodobností moţných výsledných událostí. 

4.6 Maticová metoda analýzy rizik  

Pro tuto metodu [4] při porovnání míry rizika u jednotlivých zdrojŧ slouţí matice rizik. 

Po získání dat o pravděpodobnosti a závaţnosti nechtěné události jsou tyto data vkládány 

do matice a vzájemně porovnávány.  

4.6.1 Analýza souvztažnosti 

Analýza souvztaţnosti [18] probíhá v několika fázích. Kaţdá etapa samostatně má svou 

vypovídající schopnost, mŧţeme přijímat určité dílčí závěry, ale samozřejmě jsou podkladem 

pro celkové hodnocení. Jednotlivé fáze jsou tyto: 
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 sběr a zpracování dat, 

 vkládáním dat do matice (zjišťování vazeb), 

 výpočet koeficientŧ, 

 grafické vyhodnocení. 

Metoda neslouţí k výpočtu pravděpodobnosti výskytu (nebo četnosti výskytu) mimořádné 

události. Slouţí k hledání vazeb mezi zdroji rizika a mezi objekty rizika (postiţené objekty). 

Je vhodná pro posuzování celkové rizikové situace na území prŧmyslových zón, protoţe 

právě provázanost těchto prvkŧ rizika v systému umoţňuje domino-efekt nebo synergický jev 

při šíření destrukce z jednoho místa na druhé. 

Vazebnost celkového systému je hodnota, která rizikovost daného území zvyšuje, nemŧţe ji 

tedy podle nalezeného vztahu sniţovat. Hodnotí se dílčí vazebnost kaţdého prvku rizika 

v systému a tím i příspěvek ke klasicky vypočtené míře rizika tohoto prvku rizika. Výpočet 

vazebnosti (3) mŧţe vypadat např. takto: 

P

p
V i

i 1                                                                                                                         (3) 

pi ... počet vazeb dílčího prvku rizika, 

P ... celkový moţný počet rizikových vazeb všech prvkŧ rizika. 

Zlomek je pak mírou vazebnosti daného prvku rizika. U P nejde o prostý součet všech vazeb 

jednotlivých prvkŧ. V metodě se musí bedlivě hlídat, zda jde o zdroj rizik, činnosti nebo 

objekty rizik, protoţe je nelze ledabyle mísit. 

4.6.2 Program SFERA 

Program SFERA [7] je především určen pro analytické účely. Obecně je však tento program 

vyuţitelný ve všech případech, kdy lze daný systém identifikovat jeho strukturou, jeho 

chováním, a kdy lze v návaznosti na předchozí popsat určité parametry vstupŧ a výstupŧ 

v jednotné škále vzájemné měřitelnosti porovnávaných prvkŧ. Program SFERA lze s výhodou 

vyuţít pro rychlé rozhodování, kdy zpravidla nepracujeme s velkým mnoţstvím prvkŧ a 

pravděpodobností. Dále lze program pouţít k prostému uspořádání prvkŧ technických 

systémŧ, u kterých známe princip jejich struktury, přičemţ vlastní přesnou strukturu neznáme.  
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Program se od ostatních podobných produktŧ liší tím, ţe je schopen řešit problematiku 

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

cyklŧ. Pokud zjistí, ţe zpětné vazby existují, navrhne řešení prostřednictvím dekompozice 

prvkŧ. Postup analýzy zde uveden není, protoţe analýza je následně pouţita pro vyhodnocení 

rizik v Prŧmyslovém parku Kopřivnice v poslední části této práce. 

4.7 Síťová analýza  

Mezi nejčastější zpŧsoby modelování projektŧ patří grafické vyjádření pomocí síťových 

grafŧ. Síťová analýza [4] je soubor modelŧ a metod, které vycházejí z grafického vyjádření 

sloţitých projektŧ a provádějí analýzu těchto projektŧ z hlediska času, nákladŧ nebo zdrojŧ 

nutných k jejich realizaci.  

Síťová analýza patří mezi nejčastěji aplikované postupy operačního výzkumu. První pokusy 

se uskutečnily koncem padesátých let a od té doby prodělala síťová analýza bouřlivý rozvoj. 

Existují desítky metod a jejich modifikace, které jsou aplikovány v nejrŧznějších oblastech 

lidské činnosti.  

Síťová analýza slouţí ke stanovení doby trvání projektových činností, plánování nákladŧ a 

zdrojŧ u projektŧ.  Kaţdý realizovaný projekt je třeba nejprve rozdělit na dílčí činnosti, které 

na sebe jednotlivě navazují, a které mají určitý nárok na čas a prostředky. Nejnázornějším 

zobrazením jednotlivých činností a vazeb mezi nimi je právě síťový graf, který umoţňuje 

uspořádat jednotlivé aktivity procesu do logických posloupností (sled činností a jejich 

vzájemné návaznosti) a následně i do časového vymezení (doby trvání jednotlivých činností i 

celého projektu). Zároveň umoţňuje pro kaţdý krok, větev i celý proces určit dobu trvání a 

identifikovat časovou kritickou cestu a poukázat na místa, kde jsou časové rezervy. 

Výsledkem je stanovení reálné doby ukončení procesu a zpŧsobu jeho prŧběţného sledování 

např. pomocí konstrukce Ganntových diagramŧ. Síťové diagramy podporují detailní 

plánování a u velkých projektŧ jsou nenahraditelné. Aby byly lehce realizovatelné a pruţně 

aktualizovatelné, existuje pro jejich konstrukci i vyhodnocení řada počítačových programŧ. 

Před sestavením síťového grafu je nutno odpovědět na tři otázky:  

 Které činnosti musí být dokončeny, neţ lze zahájit tuto aktivitu? Tyto činnosti se 

nazývají předchŧdci. 

 Které činnosti za touto aktivitou následují? Tyto činnosti se nazývají následníci.  

 Které činnosti mohou být dokončeny nezávisle nebo paralelně s touto činností? 
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Výhody síťových diagramŧ: 

 ukazují precedence,  

 odhalují vzájemné závislosti, které nejsou u jiných technik zřejmé, 

 schopnost vypočítat kritickou cestu – moţnost vyzkoušet varianty „co kdyby“. 

Nevýhody síťových diagramŧ:  

 výchozí model předpokládá, ţe zdroje jsou neomezené (pro vyhodnocení skutečné 

kritické cesty je nutno doplnit závislost na prostředcích), 

 obtíţně sledovatelné u velkých projektŧ.    

Nástroje síťové analýzy:  

 graf PERT,  

 CPM (metoda kritické cesty),  

 PDM (metoda precedenčních diagramŧ).  

Jednotlivé metody nebudu jiţ dále rozepisovat ani podrobněji vysvětlovat, neboť rozsáhlostí 

by mohly být náplní další práce a pro objasnění základu síťové analýzy je to postačující. 

4.8 Kontrolní seznam (Check-list)  

Kontrolní seznam dle literatury [2,10,13,14] je postup zaloţený na systematické kontrole 

plnění předem stanovených podmínek a opatření. Seznamy kontrolních otázek jsou zpravidla 

generovány na základě seznamu charakteristik sledovaného systému nebo činností, které 

souvisejí se systémem a potenciálními dopady, selháním prvkŧ systému a vznikem škod. 

Jejich struktura se mŧţe měnit od jednoduchého seznamu aţ po sloţitý formulář, který 

umoţňuje zahrnout rŧznou relativní dŧleţitost parametru (váhu) v rámci daného souboru. 

Pomocí kontrolního seznamu lze ověřit např. stav provozu, stav plnění poţadavkŧ. Zjišťuje se 

jím stav informovanosti o daném objektu, procesu apod. nebo stav plnění nějakého souboru 

činností. 

Analýza kontrolním seznamem se pouţívá jednoduše a mŧţe být aplikována v kterémkoli 

stadiu ţivota procesu. Kontrolní seznamy rovněţ zajišťují společný základ pro posouzení 

analytikova hodnocení procesu nebo provozu managementem. 
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Podrobný kontrolní seznam poskytuje základ pro standardní hodnocení procesních zdrojŧ 

rizika. Mŧţe být rozsáhlý do té míry, aby odpovídal specifické situaci, ale měl by být 

aplikován svědomitě, aby byly odhaleny problémy vyţadující pozdější podrobnou analýzu. 

Obecné kontrolní seznamy jsou často kombinovány s jinou technikou identifikace zdrojŧ 

rizika. Kontrolní seznamy by měly být ţivé dokumenty a měly by být pravidelně 

kontrolovány a aktualizovány. 

Analytik vytváří seznam otázek zaloţený na nedostatcích nebo rozdílech. Vyplněný kontrolní 

seznam obsahuje na dané otázky odpovědi typu „ano“, „ne“, „neaplikovatelný“ nebo „potřeba 

více informací“ apod. Nejvhodnějším zpŧsobem je vytvořit seznam otázek formou tabulky 

(viz Tabulka č. 1), na které existuje pouze jednoznačná odpověď „ano či „ne“. Případně ho 

doplnit poznámkou k jednotlivé otázce. Lze také postavit otázky takovým zpŧsobem, ţe se 

na některé situace budeme ptát opakovaně akorát jinou formulací. Jedná se o tzv. lţivý faktor, 

kterým si potvrdíme, ţe respondent odpovídá adekvátně. 

Při tvorbě kontrolních seznamŧ je nutné dodrţovat následující poţadavky:   

 Kontrolní seznam by měl být logicky uspořádaný.  

 Měl by obsahovat úplný soubor otázek pro zjišťovaný problém.  

 Jednotlivé otázky by měly být vzájemně nezávislé, transparentní (prŧhledné, jasné, nic 

nezastírající) a musí mít jasnou vypovídající hodnotu. 

 Odpovědi na  jednotlivé  otázky  musí  být  hodnocené  určitým  hodnotovým 

systémem (např. „ano“ nebo „ne“).   

Postup při analýze pomocí kontrolních seznamŧ je následující:  

 Definování posuzované činnosti nebo systému a jejich rozsahu.  

 Definování problémŧ, na které se analýza zaměří.  

 Rozdělení činností nebo systému pro potřeby analýzy.  

 Vytvoření seznamu hodnotících otázek.  

 Odpovědi na vytvořené otázky.  

 Rozdělení systému nebo činností na základní prvky.  

 Pouţití výsledkŧ analýzy v rozhodovacím procesu. 
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Analýza kontrolním seznamem je proměnlivá metoda. Typ ohodnocení takto získaný se mŧţe 

měnit. Technika mŧţe být rychle pouţita pro jednoduchá vyhodnocení nebo pro nákladnější 

podrobnější výsledky. Je to úsporný zpŧsob, jak identifikovat tradičně rozpoznatelné zdroje 

rizika. 

Tabulka 1 Vzor tabulky kontrolního seznamu 

 

č. Poloţka ANO NE Poznámka 

1. Vyhodnocovací otázka 1 X   

2. Vyhodnocovací otázka 2  X Neproběhla aktualizace. 
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5 Průmyslové zóny 

V následující kapitole bych chtěla podat základní informace o prŧmyslových zónách [6], jak 

z hlediska historie a vývoje v České republice (dále jen „ČR“), tak z hlediska rizik a výčtu 

oblastí, které se mohou posuzovat v rámci analýz. 

5.1 Historie průmyslových zón  

Organizace zvláštních hospodářských zón se objevila jiţ před 2000 lety na ostrově Délos 

v Egejském moři tzv. bezcelní zóny. Podobných metod pro své obchodní činnosti vyuţívala 

od středověku četná města a přístavy, zejména v západní Evropě např. hanzovní města 

v Německu či Holandsku. Jejich útlum nastal v 19. a počátkem 20. století dŧsledkem 

vzrŧstajících hospodářských zásahŧ ze stany Spojených státŧ. Výstavba obdobných 

prŧmyslových institucí proběhla v západní Evropě i Severní Americe uţ někdy kolem 

1. světové války. Postupně se pro ně vţilo označení pronajímatelné výrobní objekty nebo 

pronajímatelné výrobní areály. Výstavba a provoz takovýchto prŧmyslových závodŧ se stále 

více prosazovala zejména v meziválečném období, ale i po 2. světové válce. 

V posledních desetiletích vyvstala snaha řešit některé závaţné problémy (lze mezi ně zařadit 

potřebu zvýšit exportní výrobu a devizový příjem, aktivizovat podnikatelskou iniciativu, 

zastavit úpadek velkých prŧmyslových center, restrukturalizovat ekonomiku určitých oblastí a 

řešit nezaměstnanost) tím, ţe se začaly obnovovat zvláštní hospodářské zóny. Označení těchto 

zón se rŧzní, především v závislosti na charakteru hlavní činnosti. Jednotlivé typy zón nejsou 

obsahově přesně vymezeny. Velký obsahový rozsah zvláštních hospodářských zón a někdy ne 

přesně rozeznatelné hranice rozdílu mezi nimi jsou také příčinou, ţe nebylo dosaţeno jejich 

jednotného mezinárodního označení. 

Na počátku minulého století ve Velké Británii a ve Spojených státech začaly vznikat 

prŧmyslové parky jako dŧsledek obchodŧ s pozemky. Lze je do jisté míry chápat jako 

předchŧdce dnešních zón. V těchto zemích se většina pozemkŧ prodávala pro zemědělské 

vyuţití. Majitelé pŧdy chtěli získat víc peněz jejím prodejem a byli ochotni na taková místa 

zavést odpovídající infrastrukturu, která by pozemek při prodeji zhodnotila. Tak vznikaly 

první prŧmyslové zóny. 
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V Evropě byl začátek prŧmyslových parkŧ podmíněn restrukturalizací prŧmyslové základny a 

snahou o řešení zaměstnanosti. Prŧmyslové parky se postupem času staly významným 

podnětem pro ekonomický rozvoj území, ve kterém se nacházely. V Evropě se prŧmyslové 

parky vyvinuly na dva typy. Tím prvním je tzv. klasický prŧmyslový park, ve kterém 

investoři staví výrobní prŧmyslové podniky, a dalším typem jsou vědeckotechnické parky, 

které slouţí jako centra výzkumu. Avšak ty by měly předně umoţnit uplatnění 

vědeckovýzkumných výsledkŧ do praxe. Z toho dŧvodu se budují v blízkosti výzkumných 

ústavŧ a vysokých škol nebo dokonce na jejich území. Označení zóna a park není přesně 

vymezeno a uţívání těchto názvŧ je proto velice subjektivní. Obecně by rozdíl mezi zónou a 

parkem měl být zejména ve vyšší kvalitě prostředí, sluţeb a managementu v případě parkŧ.
 

[11] 

5.2 Základní informace o průmyslových zónách a jejich vývoj v ČR  

Pojem „Průmyslová zóna“ je obvykle vykládán jako ucelený komplex univerzálních objektŧ, 

které jsou vhodné pro lehkou, hygienicky nezávadnou výrobu. Měl by se v ní nacházet velký 

podíl zeleně mezi jednotlivými objekty a měla by mít účelně vyřešenou dopravu. Provoz 

v těchto areálech je situován uvnitř objektŧ, které jsou zpravidla neoplocené s moţností 

volného pohybu návštěvníkŧ. Prŧmyslová zóna je tedy kompaktním celkem prŧmyslu a 

sluţeb s řadou propojených funkcí. Komplex se snaţí o vzájemnou podporu jednotlivých 

firem ve výměně informací, poradenství, společné prezentaci a vyuţívání mezinárodních 

kontaktŧ. Účel této synergie má vést k dosaţení lepších výsledkŧ. V této oblasti bývá také 

téměř pravidelně vyuţívána. 

Výstavba prŧmyslových zón není jen dnešním trendem, ale i jednou z ekonomických 

moţností nalezení pracovních míst pro velká krajská města, ale i města s menším počtem 

obyvatel na celém území státu. Dŧkazem toho je tempo, jakým roste počet jednotlivých 

prŧmyslových areálŧ v republice. 

Areály nepřinášejí jen obrovský ekonomický přínos v podobě řešení nezaměstnanosti, ale i 

další moţnosti odráţející se z výše investovaného kapitálu příchozích investorŧ jako např. 

potřeba dalších navazujících sluţeb pro tyto investory a nových pracovních příleţitostí 

u subdodavatelŧ. Nově vytvořená pracovní místa mají obrovský význam a to především 

v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti.  
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Prŧmyslová výroba v těchto zónách, začínající od malých místních firem přes menší 

zahraniční partnery aţ po velké strategické investory podporované vládou, má tendenci se 

uchylovat do strategických míst na okraji velkých krajských měst, ale i měst s menším 

počtem obyvatel na celém území státu. Přední zájem o vznik a rozvoj většiny prŧmyslových 

zón má obvykle místní správa, jejímţ cílem je přilákání nových investorŧ, kteří následně 

vytvoří nová pracovní místa pro obyvatele města nebo nejbliţšího okolí. 

Od roku 1998 stát investoval do vybudování 103 prŧmyslových zón s celkovou plochou 3129 

hektarŧ uţ bezmála 8,9 miliardy korun, přičemţ investoři obsadili zhruba 70 procent takto 

připraveného území. Do prŧmyslových zón zamířilo 520 investorŧ, kteří se v nich zavázali 

investovat 192 miliard korun a vytvořit 119 000 pracovních míst. Vyplývá to ze statistik 

agentury CzechInvest [21], která byla zaloţena Ministerstvem prŧmyslu a obchodu ČR a 

od roku 1998 pŧsobí na trhu prŧmyslových nemovitostí s cílem podporovat podnikání a 

investice. Právě v roce 1998 začal CzechInvest realizovat Program na podporu rozvoje 

prŧmyslových zón. 

V roce 2006 byl schválen nový Program na podporu podnikatelských nemovitostí a 

infrastruktury. Cílem je podpořit vznik a následný rozvoj podnikatelských nemovitostí i 

související infrastruktury. Výsledkem má být vznik fungujícího trhu s nemovitostmi a zároveň 

má vést ke zlepšení investičního a především ţivotního prostředí. Program je však hlavně 

zaměřen na podporu rozvoje strategických prŧmyslových zón a dále pak na projekty výstavby 

nebo regenerace nemovitostí pro podnikání většinou jiţ známých a prověřených investorŧ. 

S výstavbou prŧmyslových zón bývají velice často spojena tzv. Podnikatelská centra. 

Zakládají se především pro začínající podnikatele a menší podniky, které nejsou schopné si 

samy zajistit provoz investiční výstavbou. Podnikatelská centra jsou zakládána převáţně 

neziskovými organizacemi náleţícími místní správě a dotovanými z místních zdrojŧ nebo 

vládou v rámci rozvoje podnikatelských aktivit ve stagnujících oblastech.
 
Poskytují jim 

především zkušenosti v oblasti marketingu, managementu nebo vyuţívání informační 

databází. V neposlední řadě také pomáhají v otázce financování. 
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Určit přesný počet prŧmyslových zón v naší republice je velmi sloţité. Není stanoven totiţ 

ţádný limit určující vymezení prŧmyslové zóny. Je tedy téměř nemoţné přesně definovat, zda 

se jedná o prŧmyslovou zónu či ne. Seznam prŧmyslových zón v ČR, který uvádí agentura 

CzechInvest, obsahuje asi 161 významných zón. Nejedná se však o maximální výčet 

celkového stavu v ČR, který je několikanásobně vyšší. V tabulce č. 2 je naznačen přehled 

jednotlivých prŧmyslových zón v ČR rozdělený dle jednotlivých krajŧ. Jak jiţ však bylo 

zmíněno, nejedná se o kompletní seznam prŧmyslových zón, ale pouze o přehled těch 

nejvýznamnějších a největších lokalit v ČR. [25] 

 

Tabulka 2 Přehled průmyslových zón v ČR [21] 

Kraj 

Počet 

průmyslových 

zón 

Celková 

rozloha 

(ha) 

Největší průmyslová zóna 

Praha 2 cca 130 VGP Park Horní Počernice (100 ha) 

Středočeský 15 cca 1054 Kolín – Ovčáry (370 ha) 

Jihočeský 19 cca 784 
Tábor – Voţická (momentálně 45 ha, celkové 

rozvojové moţnosti lokality aţ 157 ha) 

Plzeňský 14 cca 1119 Plzeň – Líně (343 ha) 

Karlovarský 7 cca 631 Cheb – Horní Dvory (300 ha) 

Ústecký 13 cca 1260 Triangle (365 ha) 

Liberecký 9 cca 467 Liberec – prŧmyslová zóna Jih - Doubí (125 ha) 

Královéhradecký 16 cca 963 Dobřenice (230 ha) 

Pardubický 9 cca 382 Pardubice Free zone – Staré Čivice (120 ha) 

Vysočina 5 cca 186 Bystřice nad Pernštejnem (80 ha) 

Jihomoravský 12 cca 1037 Brno – Tuřany – Chrlice (238 ha) 

Olomoucký 12 cca 451 
Přerov – jih a Terminál kombinované dopravy 

(110 ha) 

Zlínský 16 cca 1163 Letiště Holešov (273,7 ha) 

Moravskoslezský 11 cca 1265 Nošovice (276 ha) 
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5.3 Rizika v průmyslových zónách 

Po objasnění pojmu „prŧmyslová zóna“ bych chtěla navázat na to, proč by se měla v téhle 

oblasti posuzovat rizika. Poţadavky na vyhledávání a řízení rizik vyplývají jiţ z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) dle platné legislativy Evropské unie 

a ČR (především směrnice navazující na směrnici Rady č. 89/391/EHS 
1
, které jsou vydávány 

jako nařízení vlády k zákoníku práce [33]). Kde je uvedeno, ţe zaměstnavatel při zabezpečení 

BOZP je povinen vyhledávat příčiny a zdroje rizik, odstranit a omezit pŧsobení zdrojŧ rizik 

atd. [3] 

Druhým neméně významným oborem je poţární ochrana, která vychází obecně z teorie rizika, 

vymezena v zákoně č. 133/1985 Sb. [30] a v dalších předpisech vydaných na jejím principu. 

Další dŧleţité oblasti, kde se dají posuzovat rizika, jsou uvedeny v kapitole č. 5.4 Výčet 

oblastí pro hodnocení rizik. 

5.3.1 Statistika mimořádných událostí v průmyslu 

V této kapitole je vytvořena statistika mimořádných událostí v prŧmyslu a to ze dvou 

pohledŧ: z pohledu BOZP [22] a Hasičského záchranného sboru [16] (dále jen „HZS“). 

Dŧvodem je, ţe zpracování statistiky pro všechny druhy mimořádných událostí, které mohou 

nastat v prŧmyslu je bezmála nemoţné. 

Jediné dva orgány státní správy, vedou statistiku, kterou lze vyuţít v této práci. Jedná se 

o HZS ČR a Inspektorát práce. HZS vede statistiky mimořádných událostí podle místa vzniku 

a druhu mimořádné události, při kterých zasahovaly jednotky poţární ochrany (dále jen 

jednotky „PO“). Inspektorát práce vede statistiku na základě ohlášených pracovních úrazŧ, 

které měly za následek trvání pracovní neschopnosti delší neţ tři dny nebo smrtelný účinek. 

Z toho vyplývá, ţe zatím lze jen těţko vypracovat statistiky, v kterých by byly zahrnuty 

veškeré moţné druhy mimořádných událostí a to například únik nebezpečných látek, 

kriminální činy apod. 

                                                 

 

1
 Směrnice Rady č. 89/391/EHS, o provádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnancŧ 

při práci. 
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Na obrázku č. 7 je uveden podíl počtu pracovních úrazŧ s pracovní neschopností, ke kterým 

došlo v jednotlivých odvětvích v roce 2008. Nejvíce těchto pracovních úrazŧ vzniklo 

ve Zpracovatelském prŧmyslu - a to 46,0 %.  

 

Obrázek 7 Pracovní úrazovost v ČR v odvětvích v roce 2008 [22] 

 

Na obrázku č. 8 (graf s logaritmickou stupnicí na ose hodnot) je zaznamenán vývoj počtu 

pracovních úrazŧ s pracovní neschopností za roky 2004 aţ 2008. Pokles byl zaznamenán 

ve všech významných odvětvích, tj. především ve Zpracovatelském prŧmyslu (D), dále pak 

v Obchodu a opravách motorových vozidel a výrobkŧ (G), v Zemědělství, myslivosti a 

lesnictví (A), v Těţbě nerostných surovin (C), ve Stavebnictví (F) a ve Výrobě a rozvodu 

elektřiny, plynu a vody (E). V horní části grafu je znázorněno jiţ zmiňované prŧmyslové 

odvětví, které má pozitivní sestupnou tendenci. Absolutní počet pracovních úrazŧ s následnou 

pracovní neschopností klesl proti roku 2007 o  7,7 %. Pokles ale není ani zdaleka tak 

markantní, aby nebyl na bezpečnost dál brán zřetel a snaţilo se všem rizikŧm předcházet. 
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Obrázek 8 Pracovní úrazy s pracovní neschopností v letech 2004- 2008 [22] 

 

Statistické údaje veškerých mimořádných událostí v prŧmyslu, kde byla potřeba zásahu 

jednotek PO, pochází ze Statistických ročenek Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství 

HZS ČR [16]. 

V roce 2008 vzniklo v prŧmyslovém odvětví 721 poţárŧ se škodou 528 579 000 korun (dále 

jen „Kč“), 4 osoby byly usmrceny a dalších 70 osob bylo zraněno. Zároveň 64 závaţných 

poţárŧ (se škodou 1 milion Kč a vyšší) zapříčinilo škodu 359 milionŧ Kč. Znamená to, ţe 

9 % poţárŧ zpŧsobilo 68 % škod. Ve srovnání s rokem 2007 došlo ke sníţení počtu poţárŧ 

o 4 %, škody jsou niţší o 38 %. V roce 2009 vzniklo v prŧmyslu 695 poţárŧ se škodou 

672 253 100 Kč, 2 osoby byly usmrceny a dalších 55 osob bylo zraněno. Přitom 62 závaţných 

poţárŧ (se škodou 1 milion Kč a vyšší) zpŧsobilo škodu 415 milionŧ Kč (9 % poţárŧ 

zpŧsobilo 62 % škod). Ve srovnání s rokem 2008 došlo ke sníţení počtu poţárŧ o 4 %, škody 

jsou vyšší o 27 %.  
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A na obrázku č. 9 je zobrazen graf udávající počet poţárŧ v prŧmyslu za roky 1995 aţ 2009. 

Ze kterého vyplývá, ţe počty poţárŧ mají sestupnou tendenci. 
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Obrázek 9 Graf počtu poţárů v průmyslovém odvětví za roky 1995-2009 

 

Kompletní přehled vývoje poţárŧ z let 1991 aţ 2009 v prŧmyslových objektech uvádí tabulka 

č. 3. Kromě počtu poţárŧ ukazuje výši jejich škod a kolik bylo zraněno či usmrceno osob. 

Tabulka 3 Poţáry v průmyslu – Přehled [16] 

Rok 
Počet 

poţárů 

Škoda 

v tis. Kč 

Usmrceno 

osob 

Zraněno 

osob 

1995 1650 314 228,2 4 81 

1991-1995 6521 915 403,1 10 430 

1996 1511 528 557,6 3 123 

1997 1368 302 242,2 2 107 

1998 1221 930 893,0 0 149 

1999 1013 755 517,0 0 94 

2000 975 317 994,4 3 91 

1996-2000 6086 2 835 204,2 8 564 

2001 991 1 052 332,9 2 81 

2002 955 2 688 038,4 2 53 

2003 957 433 532,0 3 78 

2004 817 545 736,9 1 67 

2005 809 529 381,0 1 59 

2001-2005 6529 5 249 021,2 9 338 

2006 883 649 579,7 2 93 

2007 751 852 996,2 2 60 

2008 721 528 579,2 4 70 

2009 695 672 253,1 2 55 



 30 

Z hlediska mimořádných událostí se mŧţeme podrobněji podívat na roky 2007 a 2008. V roce 

2007 bylo v prŧmyslu evidováno 751 poţárŧ, 25 dopravních nehod, 368 ţivelných pohrom, 

338 únikŧ nebezpečných chemických látek, 2684 technických havárií a 2392 všech ostatních 

zásahŧ. Zato v roce 2008 bylo v prŧmyslu evidováno 721 poţárŧ, 19 dopravních nehod, 279 

ţivelných pohrom, 343 únikŧ nebezpečných chemických látek, 2367 technických havárií a 

2443 všech ostatních zásahŧ. Značnou část ostatních zásahŧ jednotek PO představují výjezdy 

k planým poplachŧm. Stav za rok 2009 není v době psaní této práce dosud znám, proto jsou 

pro srovnání v grafu uvedeny údaje z roku 2006. Ale i z těchto údajŧ vyplývá, ţe počet 

jednotlivých mimořádných událostí se od sebe za poslední roky nijak markantně neliší (viz 

Obrázek č. 10). 

Počet zásahů jednotek PO v průmyslu

25

29792827

351
40 363

886

2392
2684

338368
751

2443
2367

343
19

721
279

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Požár Dopravní

nehoda

Živelná

pohroma

Únik

nebezpečných

látek

Technická

havárie

Ostatní zásahy

rok 2006

rok 2007

rok 2008

 

Obrázek 10 Počet zásahu jednotek PO při mimořádných událostech v průmyslu 

Význam a definice jednotlivých mimořádných událostí uvedených v grafu jsou vysvětleny 

v následující podkapitole 5.3.2.  

5.3.2 Druhy mimořádných událostí v průmyslových zónách  

Jak jiţ vyplynulo ze statistik, určité druhy mimořádných událostí se v prŧmyslovém odvětví 

vyskytují četněji neţ jiné. Záleţí nejen na dislokaci objektu, klimatických a provozních 

podmínkách, ale i na řadě dalších faktorŧ, které mohou zapříčinit danou mimořádnou situaci. 

Pro přehled je uveden výčet těch nejvýznamnějších, jaké mohou v prŧmyslové zóně nastat a 

jejich stručná definice. Jedná se o výčet událostí [16], při kterých zasahovaly jednotky PO a 

jsou vedeny ve statistikách. Následně doplněny i o události, které mohou zpŧsobit v téhle 

oblasti značné škody. 
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Poţár – poţární zásah na kaţdé neţádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění 

osob nebo zvířat anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za poţár se povaţuje i 

neţádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo ţivotní 

prostředí bezprostředně ohroţeny. 

Výbuch – za výbuch se povaţuje náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti 

plynŧ nebo par. Dále se také výbuchem rozumí i prudké vyrovnání tlaku (imploze). 

Dopravní nehoda – zásah jednotky PO u mimořádné události v dopravě – kolize dopravních 

prostředkŧ, která vyţaduje provedení záchranných vyprošťovacích prací nebo likvidaci 

následkŧ dopravní nehody. Za dopravní nehodu je povaţován i zásah, kdy jednotky PO pouze 

dopravní prostředek vyprošťovaly z prostorŧ mimo komunikace (odtaţení vrakŧ, vozidlo sjeté 

mimo komunikaci apod.), odstraňovaly pouze drobné následky dopravní nehody (očištění 

komunikace nebo odstranění únikŧ látek - provozních náplní vozidel apod.) 

Ţivelná pohroma – zásah jednotky PO z dŧvodu mimořádné události následkem škodlivě 

pŧsobících sil a jevŧ vyvolaných plošně přírodními vlivy, které ohroţují ţivoty, zdraví, 

majetek nebo ţivotní prostředí. Např. povodně, záplavy, přívalové deště, sněhové kalamity, 

námrazy, větrné smrště, sesuvy půdy, zemětřesení apod. (spojeny s vyhlášením stavu 

nebezpečí, stupně povodňové aktivity apod.), při nichţ jednotky PO provádějí záchranné a 

likvidační práce. 

Únik nebezpečných látek – zásah jednotky PO u mimořádné události spojené s neţádoucím 

uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktŧ (během výroby, 

dopravy nebo manipulace) a ostatních látek. Zásah jednotek PO je veden k omezení nebo 

sníţení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, ţíravých, jedovatých, zdraví 

škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek 
2
, ropných produktŧ případně 

ostatních látek do ţivotního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.) 

včetně závaţných havárií dle § 2 zákona o prevenci závaţných havárií [29]. 

Technická havárie – zásah jednotky PO k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavŧ 

velkého rozsahu či značných následkŧ na zdraví osob, zvířat či majetku (mimo ţivelní 

pohromu), např. destrukce objektu.  

                                                 

 

2
 Pozn.: Nebezpečná látka – viz zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích a o změně některých 

dalších zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ. 
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Technologická havárie (provozní) – zásah jednotky PO vedoucí k odstranění nebezpečí 

nebo nebezpečných stavŧ v technologickém provozu podnikŧ.  

Radiační havárie – zásah jednotky PO u mimořádné události spojené s nepřípustným 

uvolněním radioaktivních látek nebo ionizujícího záření (definice viz § 2 zákona č. 18/1997 

Sb. [28] a § 5 vyhlášky č. 318/2002 Sb. [20]). 

Ostatní MU – jiné mimořádné události, u kterých byl proveden zásah jednotky PO, např. 

epidemie nebo nákaza, zajištění podezřelých zásilek. A také všechny zásahy u událostí, které 

nelze klasifikovat předchozími druhy zásahŧ jednotek PO. Např. planý poplach – zásah 

jednotky PO vyvolaný z dŧvodu ohlášení poţáru nebo jiné mimořádné události jednotce PO, 

která se nepotvrdila. 

5.3.3 Domino efekty 

Po objasnění pojmu jako je mimořádná událost a seznámení s druhy mimořádných událostí 

vyskytující se v prŧmyslových zónách, bych chtěla přiblíţit termín domino-efekt (definice viz 

kapitola 3.1 Základní pojmy) a proč se jím v prŧmyslových zónách zabývat. 

Mŧţe nastat taková situace, kdy jeden jev přeroste v kaskádu událostí, ve kterých jsou 

následky předchozí nehody zvětšeny nehodou následující, coţ směřuje k závaţné nehodě. 

Např. vlivem přírodních vlivŧ (větrných poryvŧ), mŧţe dojít k poruše na elektrickém vedení a 

dŧsledkem jiskry k následnému poţáru, který se mŧţe začít šířit na vedlejší objekty. Nebo 

vlivem dopravní nehody mŧţe dojít k úniku nebezpečných látek, mŧţe být dále porušen 

uzávěr vody a dojít k následnému přerušení dodávek vody či zatopení. Při přerušení dodávek 

elektrické energie (nebudou fungovat informační a komunikační systémy) mŧţe nastat selhání 

výrobních procesŧ, bezpečnostních zařízení i k selhání lidského činitele vlivem desinformací 

a následné kupení problémŧ. Variant modelŧ těchto situací mŧţe vzniknout nespočetně. Jejich 

výčet a scénáře by mohly být klidně podkladem pro další práci. Proto zde uvádím tuto 

moţnost vzniku domino-efektŧ, jelikoţ z hlediska bezpečnosti a vyhledávání rizik by měl být 

na tyto situace brán zřetel. 

Dle literatury [9] byla vytvořená metodologie pro synergické a kumulativní jevy, které se 

vztahují převáţně na objekty s nebezpečnými látkami, které mohou zpŧsobit závaţnou 

havárii. Tyto objekty mohou zpŧsobit daleko větší následky závaţné havárie svým umístěním 

nebo svou blízkostí k ostatním zařízením nebo objektŧm, pokud by nastala moţnost jejího 

rozšíření na tyto sousední objekty. Nicméně tato metodika je obecná a systematická proto jí 

lze vyuţít i pro ostatní druhy objektŧ a oblastí jako je v našem případě prŧmyslová zóna. 
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Metodologie pro studium synergických a kumulativních jevů (domino-efektů) [9] 

Metodologie je rozčleněna do čtyř krokŧ a přípravné fáze. Postup metodologie se všemi jejími 

kroky je názorně uveden na obrázku č. 11 a následně popsán. 
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zařízení

Výběr primárních položek 
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Obrázek 11 Metodologie pro studium synergických a kumulativních jevů [9] 
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Přípravná fáze je uţitečná pro sběr nezbytných informací o studovaném objektu. Abychom 

toho dosáhli, musí zástupce objektu obdrţet dokument popisující principy metodologie. Navíc 

by bylo uţitečné uskutečnit osobní prohlídku objektu a setkat se s bezpečnostními 

pracovníky. 

Před začátkem studie domino-efektŧ je potřeba získat informace o studovaných objektech. 

Mělo by se jednat o tyto záleţitosti: 

 Obecné a krátké představení objektu – geografická poloha, velikost, náplň jeho 

činnosti, apod. 

 Plán objektu – umoţňující nalézt místa dŧleţitá pro danou studii, např. budovy, místa 

skladování nebezpečných látek, místa výroby, hlavní potrubí a dopravní zóny, apod. 

Během prvního kroku se provede katalogizace, kategorizace a zakreslení do plánu všech 

nebezpečných poloţek zařízení, které se mohou účastnit synergického a kumulativního jevu. 

Poloţky zařízení jsou nakonec seskupeny do zón zařízení. 

Plán objektu se pouţije k definování sekcí pomocí jednoduchých, logických a geografických 

kritérií (otevřený prostor, stěna, budova, komunikace, apod.). 

Jednotlivé sekce mohou být tyto: 

 sekce skladování (suroviny, výrobky, meziprodukty, odpadní produkty, apod.), 

 výrobní sekce (zpracování výrobkŧ, výroba energie, apod.), 

 budovy. 

Ve druhém kroku se vyberou všechny poloţky zařízení nebo zóny zařízení, které by byly 

pravděpodobně zasaţeny primární nehodou. Ke kaţdé primární nehodě musí být přiřazeny 

výsledné projevy a umístěno epicentrum. 

Projevy nehody mohou být rŧzné povahy: tepelné (radiace), mechanické (tlak nebo účinek 

trosek) nebo toxické (toxický únik do prostředí). Avšak jen tepelné a mechanické projevy 

pravděpodobně váţně zasáhnou jiná zařízení a tak zpŧsobí synergický a kumulativní jev.  

Zóny zařízení poskytující nebezpečí toxického charakteru jsou zařazeny do sekundárních zón 

zařízení. 

Pomocí jednoduchých kritérií (dosah projevŧ a prahová úroveň) se ve třetím kroku stanoví 

zóny zařízení, které budou pravděpodobně poškozeny primární nehodou, a které zpŧsobí 

sekundární nehodu (synergický a kumulativní jev).  
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Mŧţe se jednat o tyto sekundární jevy: 

 Poţár – v tomto případě se jedná o nehodu, která se mŧţe týkat výrobních ploch a 

skladování pevných výrobkŧ. Pokud je unikající produkt hořlavá kapalina nebo pára,  

mŧţe vést k poţáru ve výrobě prasklý kompresor, čerpadlo, příruba apod. Poţár se 

mŧţe také rozšířit a zpŧsobit další nehody. Za jistých okolností mŧţe poţár vyvolat i 

výbuch.  

 Poţár kaluţe – je výsledkem poruchy zařízení obsahující hořlavou kapalinu. Náhodné 

zapálení této kapaliny zpŧsobí vznik neřízeného tepelného zdroje, který produkuje více 

nebo méně významnou radiaci. Poţár kaluţe bude významný za podmínek, pokud 

uniklá látka je hořlavá a spadá do třídy hořlavosti 1, 2, 3, 4 
3
 nebo její dostatečné 

mnoţství je schopné zpŧsobit poţár od 10 do 15 minut. 

 Tryskavý poţár – zacházení se stlačenými hořlavými kapalinami mŧţe vést 

k tryskavému poţáru v případě netěsnosti na potrubí nebo nádobě. Zapálení tekutiny 

vede ke vzniku tryskavého plamene charakterizovaného vysokou energií plamene 

(značně vyšší neţ radiace při poţáru kaluţe) a patrnou kinetickou energií. Směr 

tryskání, délka plamene a radiační energie jsou nejdŧleţitější charakteristiky 

při hodnocení takového zdroje rizika. 

 BLEVE – je to zkratka pro výbuch par expandující vroucí kapaliny. K BLEVE 

dochází v případě, kdy se nádoba s kapalinou, která je vysoce přehřátá nad svŧj 

atmosférický bod varu, katastroficky rozpadne. Vzniká u skladŧ tlakem zkapalněných 

plynŧ nebo kapalin pod tlakem. Prvním dŧsledkem BLEVE je tlakový projev, jednak 

vlivem expanze par při rozpadu nádoby a jednak vlivem explozivního vypařování 

kapaliny z nádoby. Projev je obecně provázen letícími troskami. Pokud se jedná 

o hořlavou látku, vzniklý aerosol látky se vzduchem se mŧţe okamţitě vznítit. Čelo 

plamene se velice rychle pohybuje směrem od místa zapálení a tím se objevuje ohnivá 

koule. Její teplota je extrémně vysoká a zpŧsobuje ohromnou tepelnou radiaci. 

                                                 

 

3
 dle seznamu nebezpečných látek z „Guide des Pompiers de Genéve“ – Répertoire des produits dangereux: 

Guide orange des sapeurs pompiers genèvois / Ville de Genève, Service d`Incendie et de Secours, 2
ème

 èdition 
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 Exploze oblaku par (VCE) – během úniku látky z poloţky zařízení mŧţe vzniknout 

plynný oblak z této látky buď přímo, nebo následkem postupného vypařování z kaluţe 

na zemi v blízkosti úniku. To vede k tvorbě mraku, který je unášen a dispergován 

ve směru větru. Pokud je látka hořlavá, existuje přechodová zóna, ve které je 

koncentrace par ve vzduchu mezi horní a dolní mezí výbušnosti látky. Vzniklý mrak 

mŧţe být na dráze postupu iniciován dostatečně silným energetickým zdrojem. Podle 

rychlosti postupu čela plamene nehody povede k vyhoření mraku nebo k VCE. 

Exploze oblaku par zpŧsobuje také přetlakovou a podtlakovou vlnu. Devastující 

účinek je spojen s náhlým vzrŧstem přetlaku stejně jako s tvarem vlny. Aby došlo 

k VCE musí být splněny následující podmínky: přítomnost přeplněné zóny tj. zóna 

s velkou koncentrací poloţek zařízení (nádoby, potrubí, čerpadla, tepelné výměníky, 

apod.), která zvyšuje rychlost čela plamene; daná látka musí patřit do třídy 3 nebo 4 

pro výbušnost 
3
; minimální uniklé mnoţství musí být větší nebo rovno danému 

prahovému mnoţství. 

Ve čtvrtém kroku se nakonec analyzuje závaţnost výsledkŧ získaných ve druhém a třetím 

kroku. 

Ověření se zabývá čtyřmi úkoly: 

 podrobnějším přístupem k haváriím, 

 studiem nepříznivých faktorŧ, 

 studiem bezpečnostních systémŧ a příznivých okolností, 

 historickými zkušenostmi. 

V závěru studie se mŧţe uvaţovat o přehledu podrobných scénářŧ havárií pro zóny zařízení. 

Mŧţe to být provedeno pomocí softwarových programŧ pro studium havárií a jejich projevŧ 

nebo experimentu nebo pravděpodobnostního přístupu. Tyto studie však musí odpovídat 

vědeckým poznatkŧm.  

Podrobnější popis metodologie není cílem této práce, proto je uveden jen předchozí stručný 

popis moţného řešení domino-efektŧ. Ale pro problematiku vyhledávání rizik 

v prŧmyslových zónách musí být brán zřetel na tyto synergické a kumulativní jevy. 
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5.4 Výčet oblastí pro hodnocení rizik 

Abychom mohli určit jednotlivé rizikové oblasti, musíme se na celkovou problematiku 

podívat komplexně a zahrnout do ní všechny dílčí části. 

Hlavní prvky pro plánování bezpečnosti [17] se odvíjejí na straně jedné platné legislativy, 

na straně druhé ze všeobecných podnikatelských principŧ preventivního managementu rizik a 

strategického (na úspěchu a kontinuitu zaměřeného) plánování existence podniku. Řadě 

organizacím ukládají právní předpisy povinnost přijmout vhodná opatření. A vytvořit 

kontrolní monitorovací systémy s cílem včasné identifikace nebezpečí ohroţujícího normální 

provoz společnosti.  

V ČR však neexistuje ţádný předpis, který by řešil ochranu prŧmyslového areálu z pohledu 

komplexní bezpečnosti. A zpravidla kaţdý podnik, leţící v prŧmyslovém areálu, si otázku 

bezpečnosti řeší sám. Další věcí je, ţe dle naší legislativy je nutno se jednotlivým částem 

bezpečnosti věnovat separátně. V některých oborech lze najít provázanost nebo je také moţno 

do některých částí zakomponovat jiné oblasti, např. do poţární ochrany záleţitosti týkající se 

protivýbuchové prevence nebo do havarijní připravenosti ochranu ţivotního prostředí atd.  

Podle své provozované činnosti se prŧmyslové podniky musí zabývat následujícími druhy 

dokumentace týkající se jednotlivých bezpečnostních částí: 

 poţární bezpečnost, 

 bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

 bezpečnost technických zařízení – technická bezpečnost, 

 protivýbuchová prevence, 

 fyzická ochrana majetku, 

 ochrana utajovaných skutečností a obchodního tajemství, 

 havarijní plánování, 

 havarijní připravenost, 

 radiační připravenost. 

 ochrana ţivotního prostředí. 
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Je také zapotřebí určit moţné nepříznivé pŧsobení nebezpečí na tyto subjekty:  

 člověk (vlastní zaměstnanci, dodavatelé, návštěvy, veřejnost), 

 zařízení (stroje, zařízení a nástroje, budovy, prostory), 

 suroviny a materiály, 

 pracovní prostředí, 

 ţivotní prostředí, 

 území. 

Podobně jako mŧţe z jedné činnosti vyplynout několik nebezpečí, mŧţe z jednoho nebezpečí 

vyplynout několik rizik. Při identifikaci rizik je potřebné zváţit moţnou kombinaci několika 

nebezpečí. Při pŧsobení několika nebezpečí současně mŧţe nastat jiné riziko, neţ 

při samostatném pŧsobení soustředěných nebezpečí. To platí i při kombinaci nebezpečí 

(domino-efekty), která jsou sama o sobě nevýznamná. Na obrázku č. 12 je provedena 

identifikace rizikových faktorŧ pomocí Diagramu příčin a následkŧ z hlediska narušení 

bezpečného provozu prŧmyslové zóny. Tento základní přehled mŧţe být podkladem pro další 

analýzy rizik. 

 

Narušení bezpečného 
provozu

průmyslové zóny

Napadení objektu Narušení systémů

Havárie Přírodní vlivy

Teroristický útok

Sabotáž, (Insider)

Vandalismus

Statické narušení objektu, budov

Žhářství

Vloupání, krádeže

Telekomunikační sítě

Informační sítě

Finance, bankovnictví

Narušení zásobování dodavatelem

Lidská chyba

Selhání procesů

Stávka zaměstnanců

Výbuch

Únik nebezpečné látky

Přerušení dodávek
(el. energie, vody, plynu,…) 

Havárie vodovodu

Havárie plynovodu

Dopravní nehoda

Letecká nehoda

Požár

Větrné poryvy (vichřice)

Zemětřesení (otřes)

Přívalové deště, povodeň, zatopení

Sněhové kalamity

Bouře, blesky

Epidemie, pandemie, infekce

Únik plynu

Nedostatečné bezpečnostní systémy

(EPS, kamerový systém, ostraha, sprinklery, aj.)

Neznalost předpisů, řádů

(př. Evakuační řád)

Nedostatečné pracovní podmínky, prostředí

(př. nedostatečná klimatizace)

 

Obrázek 12 Ishikawův diagram - Narušení bezpečného provozu průmyslové zóny 

 

Výčet oblastí pro hodnocení rizik je uveden systematicky, proto není potřeba se ke kaţdé 

poloţce diagramu vyjadřovat. Přece jenom jsou tam pojmy, které je potřeba objasnit. 
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Selhání procesŧ – jedná se o všechny moţné procesy, které se mohou v oblasti prŧmyslových 

zón vyskytovat, např. výrobní, bezpečnostní, organizační procesy apod. 

Lidská chyba – myšlena zde jakákoliv chyba zpŧsobená člověkem, např. vlivem paniky, 

stresu, únavy, neznalosti, neodbornosti, apod. 

Finance, bankovnictví – uvaţuje se jak o narušení bankovnictví, neschopnost bank vyplácet 

peníze, tak nedostatku finančních prostředkŧ ze strany firem (např. na bezpečnostní systémy), 

dále zpronevěření peněz apod. 
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6 Průmyslový park Kopřivnice 

V této kapitole se budu zabývat konkrétní prŧmyslovou zónou a to Prŧmyslovým parkem 

Kopřivnice. Po uvedení základních informací bych chtěla na tuto zónu aplikovat vybrané 

metody analýz rizik. Jedná se o metodu Ishikawŧv diagram, maticovou metodu počítačovým 

programem SFERA a kontrolní seznamy. 

6.1 Základní informace  

V květnu roku 2003 byl Prŧmyslový park Kopřivnice [23,24]
 

vyhlášen Ministerstvem 

prŧmyslu a obchodu akreditovanou prŧmyslovou zónou (viz Obrázek č. 13). Dnes patří 

k největším a nejlépe vybaveným prŧmyslovým zónám na severní Moravě. Vlastníkem parku 

je město Kopřivnice. Silnou stránkou je podpora zóny ze strany města po koupi pozemku. 

Z hlediska logistiky a dopravní infrastruktury je blízko ţeleznice a letiště. 

 

Obrázek 13 Letecký snímek Průmyslového parku Kopřivnice [24] 

V prŧmyslovém parku se nachází tito dva hlavní investoři (viz Obrázek č. 14): 

 Dura Automotive Systems CZ, s.r.o. (USA) - leden 2002, výroba řadících a brzdových 

systémŧ; 

 Brose CZ spol. s r.o. (Německo) - říjen 2004, výroba dveřních zámkŧ, elektronické 

ovládání oken, polohování autosedadel. V současné době odkoupili společnost Rieger 

Automotive International a.s. (Německo) výroba dílŧ pro automobilový prŧmysl. 
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Další investoři na území Prŧmyslového parku Kopřivnice: 

 Cirex CZ, s.r.o. (Nizozemí) - srpen 2003, přesné lití automobilových komponentŧ;  

 Erich Jaeger, s.r.o. (Německo) - květen 2005, kabelové svazky pro automobilový 

prŧmysl; 

 Bang & Olufsen (Dánsko) - prosinec 2005, audiovizuální technika; 

 Röchling Automotive Kopřivnice s.r.o. (Německo) - květen 2006, výroba součástí 

z plastŧ pro automobilový prŧmysl; 

 Laird s.r.o. – v současnosti uţ firma v prŧmyslovém parku nefiguruje. 

 

 

Obrázek 14 Rozmístění firem v průmyslovém parku [23] 

 

Historie 

V roce 1999 Město Kopřivnice započalo s výkupy pozemkŧ v budoucím Prŧmyslovém parku 

Kopřivnice s plánem vybudovat podnikatelský areál pro tehdejší investici společnosti Philips. 

Společnost Philips se nakonec rozhodla umístit svou investici v Hranicích na Moravě.  
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V srpnu 2003 dokončilo Město Kopřivnice výstavbu nové nájemní haly pro společnost 

Cirex CZ z programu "Phare 2000 rezerva" ve výši 2 mil. EUR. Celkové náklady výstavby 

byly 2,8 mil. EUR. V květnu 2003 byl Prŧmyslový park Kopřivnice vyhlášen Ministerstvem 

prŧmyslu a obchodu akreditovanou prŧmyslovou zónou. V říjnu 2004 byl Prŧmyslový park 

Kopřivnice vyhlášen Prŧmyslovou zónou roku 2004 v ČR s největším společenským 

přínosem. 

Současnost  

Prŧmyslový park Kopřivnice (dále jen „PPK“) je jedním z největších a nejprestiţnějších 

parkŧ v Moravskoslezském kraji s celkovou rozlohou 82,4 ha. V PPK byl proveden 

geologický prŧzkum, prŧzkum vod a ovzduší, hydrotechnické výpočty, studie proveditelnosti, 

E.I.A. (proces hodnocení vlivŧ na ţivotní prostředí) a ekologický audit.  

V současné době je v PPK dostupná následující technická infrastruktura:  

 el. proud s napětím 22 kV s kapacitou 22 MW a moţností navýšení na 30 MW,  

 dodávka plynu - 2.000 m
3
,  

 pitná voda 50 m
3
/hod., technologická voda 350 m

3
/hod., odpadní voda 50 m

3
/hod., 

 kanalizace 3,27 m
3
,  

 50 telekomunikačních linek.  

Vnitřní rozvod vodovodního řádu v areálu má v současné době délku 266 m, sběrač 

odpadních vod 250 m, rozvody střednětlakého plynu 204 m, kanalizace 500 m, vnitroareálová 

přípojka 22 kV 280 m, vnitroareálová komunikace 580 m, vnitroareálové slaboproudé 

rozvody 580 m. 

Haly v areálu jsou většinou jednopodlaţní objekty. Pouze administrativní přístavky mají 

dvoupodlaţní řešení. Objekty jsou zaloţeny na pilotách. Konstrukce hal tvoří převáţně 

ţelezobetonové prefabrikované prvky. Opláštění je z lehkých fasádních plášťŧ, které jsou 

tvořeny ocelovými „C" kazetami s tepelnou izolací a pohledovou vrstvou z hliníkového 

vlnitého plechu nebo fasádních CETRIS desek. 
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Technologie výroby v objektech areálu je převáţně automatizována. Jako vstupní suroviny 

jsou v objektech převáţně pouţívány nehořlavé materiály (kovové součástky), i v menší míře 

hořlavé suroviny (plasty) v povoleném mnoţství. Konečné povrchové úpravy výrobkŧ jsou 

podle údajŧ investorŧ prováděny výhradně vodou ředitelnými látkami. Pro mazání a 

konzervaci výrobkŧ a jako náplň do strojních zařízení jsou pouţívány oleje a tuky, které se 

vyskytují na pracovištích pouze v omezeném mnoţství (pro okamţitou spotřebu). Vzniklé 

odpady z výroby a provozu v pevné a kapalné formě příp. další odpadní látky a materiál jsou 

ukládány v uzavřených kontejnerech a pravidelně odváţeny mimo areál.  

Objekty jsou vybaveny, s ohledem na dodrţení koncepce řešení poţární bezpečnosti areálu, 

všemi poţárně bezpečnostními zařízeními – tj. stabilní hasící zařízení (SHZ), zařízení 

pro odvod tepla a kouře (ZOKT) a elektrická poţární signalizace (EPS). Pouze u některých 

budov chybí stabilní hasící zařízení, coţ je řešeno odstupovými vzdálenostmi. Všechny 

objekty splňují poţadavky na počet přenosných hasících přístrojŧ. S ohledem na zajištění 

bezpečnosti areálu a ochrany před poškozením či zcizením a neoprávněným vstupem cizích 

osob je celý areál zabezpečen elektronickými zabezpečovacími systémy (EZS), s hlídáním 

všech vstupŧ (příp. kamerovým systémem). Všechny podnikatelské kritické činnosti jsou 

zálohovány náhradními zdroji elektrické energie. V první fázi nepřerušitelným zdrojem 

energie (UPS) a následně potom samočinným přepnutím na funkční dieselagregát v areálu.  

Strategická poloha parku zajišťuje dobrou dopravní dostupnost do všech oblastí. V PPK byla 

v roce 2003 zřízena autobusová zastávka. V současné době dojíţdí do parku 28 linek denně. 

Neobsazená plocha v PPK činí 12 ha. Neplánuje se prozatím obsazování parku dalšími 

firmami z hlediska energetické vytíţenosti stávajících podnikŧ, které pokrývají smluvenou 

dodávku energie v plném rozsahu. 

Servisní organizací Města Kopřivnice při správě prŧmyslového parku Kopřivnice je 

společnost Centrum podnikání a rozvoje, s. r. o. a jejími hlavními úkoly je přilákání 

zahraničních investorŧ a propagace prŧmyslového parku. 
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6.2 Rozpracování analytických metod 

Zjištěné poznatky jsem se rozhodla aplikovat na konkrétním Prŧmyslovém parku Kopřivnice. 

Vybrala jsem tři analytické metody a pomocí nich se snaţila vyhledat příslušné rizika. První 

metoda Ishikawŧv diagram je uvedena obecně (viz kapitola 4.2 Metoda příčin a důsledků), 

tudíţ pouţitelná pro všechny prŧmyslové zóny. Zobrazuje názorný přehled moţných rizik a 

mimořádných událostí v této oblasti a slouţí jako podklad pro další analýzy. Další dvě 

metody, program SFERA a kontrolní seznam, jsou popsány pro konkrétní zónu níţe. 

6.2.1 Analýza rizik v průmyslové zóně pomocí programu SFERA 

Pomocí programu SFERA jsem provedla analýzu pro hodnocení rizik v prŧmyslové zóně. 

Zpracovala jsem 15 nejpravděpodobnějších rizik do následující tabulky č. 4 dle jiţ 

vytvořeného Ishikawova diagramu - Narušení bezpečného provozu prŧmyslové zóny (viz 

Obrázek č. 11). Tato analýza mŧţe být rovněţ pouţita i pro ostatní prŧmyslové zóny díky své 

univerzálnosti. Cílem analýzy bude určit, která rizika jsou pro zónu dominantní a naopak. 

Tabulka 4 Výčet rizik pro hodnocení průmyslové zóny programem SFERA 

 

č. Riziko Čas Pravděpodobnost Zkratka 

1. Poţár 2 roky 1,3699E-03 POZ 

2. Výbuch 20 let 1,3689E-04 VYB 

3. Únik nebezpečné látky, plynu 5 let 5,4765E-04 UTP 

4. Přívalové deště, zatopení, povodeň 1 rok 2,7397E-03 POV 

5. Bouře, blesky, vítr 2 roky 1,3699E-03 BBV 

6. Epidemie, pandemie, infekce 5 let 5,4765E-04 EPI 

7. Sněhové kalamity 1 rok 2,7397E-03 SNE 

8. Přerušení dodávek (el.energie, voda, plyn) ½ roku 5,4645E-03 PDO 

9. Lidská chyba ½ roku 5,4645E-03 LCH 

10. Dopravní nehoda 7 měs. 4,7170E-03 DOP 

11. Narušení telekomunikací a informačních systémŧ 2 roky 1,3699E-03 TIS 

12. Selhání procesŧ (výrobní, provozní, bezpečnostní,..) 5 let 5,4765E-04 SEP 

13. Sabotáţ (insider) 20 let 1,3689E-04 SAB 

14. Teroristický útok 30 let 9,1266E-05 TER 

15. Vandalismus, vloupání, krádeţe rok a ½  1,8248E-03 VAN 
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Analýza programem je rozdělena do šesti samostatných částí, které na sebe navazují 

v posloupnosti pracovního postupu při tvorbě analýzy. Po vytvoření seznamu rizik se jedná 

o tyto části postupu: 

 Matice – zadávají se data pro tvorbu kontingenční tabulky. Tabulka je doplněna 

o zbývající prvky (jedná se o prvky, které se dostávají s ostatními do cyklu a vytváří 

druhotné příčiny, viz níţe Lidská chyba) a je přepočítána pro další operace. 

 Vztahy – vytváří se vzájemné souvislosti mezi riziky, jestli mŧţe jeden prvek ovlivnit 

druhý a naopak. Slouţí pro zobrazování okamţitých souvislostí mezi jednotlivými 

prvky v kontingenční tabulce.  

 Průvodce zadáním dat – vkládají se další údaje k jednotlivým prvkŧm v kontingenční 

tabulce jako je vymezení kritérií zranitelnosti (viz Tabulka č. 5). 

 Hodnoty prvků – zadávají se další parametry k jednotlivým prvkŧm před konečným 

výpočtem. Doplňují se vstupní pravděpodobnosti (nebo četnosti), koeficienty 

pravděpodobnosti s volbou stokrát menší odvozené ze vstupní pravděpodobnosti a 

hodnoty možných ztrát (zranitelnost). Určení vstupní pravděpodobnosti vyplývá 

ze statistických údajŧ nebo se dá určit odhadem z pomocné tabulky (dle Přílohy č. 1). 

 Výsledky – zobrazují se výstupy v grafické podobě nebo v influenčním stromu. Nejlépe 

je zpracovat výslednou tabulku samostatně do potřebných grafŧ. 

 

Tabulka 5 Kritéria zranitelnosti pro program SFERA 

č. Kritéria zranitelnosti Váhy (%) 

1. Lidské ţivoty 45 

2. Majetek 15 

3. Ţivotní prostředí 15 

4. Finanční ztráty 15 

5. Ztráty informací 5 

6. Území 5 

 Celkem: 100% 
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Výsledky analýzy rizik v prŧmyslové zóně pomocí programu SFERA jsou zobrazeny 

v grafech na obrázku č. 8 a 9. Dle vlivu rizika vyšly jako nejzávaţnější: 

 Poţár; 

 Přerušení dodávek (el. energie, voda, plyn); 

 Výbuch. 

Seřazení rizik dle vlivu na průmyslovou zónu v %
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Obrázek 15 Graf vlivu rizik na průmyslovou zónu dle programu SFERA 

Dle dalšího faktoru zranitelnosti rizika vyšly nejzávaţnější tyto rizika: 

 Lidská chyba (myšleno zde uţ jako druhotná příčina zpŧsobena jiným rizikem např. 

při poţáru mŧţe dojít vlivem paniky, stresu, neznalosti atd. k selhání výrobních, 

bezpečnostních, provozních systémŧ apod.); 

 Poţár; 

 Výbuch. 
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Obrázek 16 Graf zranitelnosti rizik v průmyslové zóně dle programu SFERA 
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Po shrnutí těchto výsledkŧ je zřejmé, ţe nejdominantnější rizika jsou poţár, výbuch a selhání 

dodávek. Lidská chyba mŧţe doprovázet všechny primární jevy, proto se nám objevuje 

na předním místě. V potaz se musejí brát ale i jiná rizika, přestoţe mají v analýze menší 

vypovídací hodnotu. Jedná se o mimořádné události, které se mohou vyskytnout sezónně jako 

např. přívalové deště, záplavy či sněhové kalamity, tudíţ jejich pravděpodobnost je větší neţ 

u ostatních. Jednou z těchto událostí je i dopravní nehoda, která mŧţe mít na prŧmyslovou 

zónu neblahý vliv v případě, ţe zpŧsobí svým účinkem další událost (např. únik 

nebezpečných látek, poškození technologických uzávěrŧ vody, plynu apod.). 

6.2.2 Vytvoření kontrolních seznamů pro průmyslovou zónu a jejich aplikace 

v praxi 

Další metodou, kterou jsem zvolila pro vyhledávání rizik v prŧmyslové zóně, je kontrolní 

seznam. Postupovala jsem dle zjištěných poznatkŧ ze zákonŧ, literatury, předchozích analýz, 

rozhovorŧ se zaměstnanci a vytvořila jsem čtyři kontrolní seznamy.  

První seznam se nazývá Kontrolní seznam pro vyhledávání rizik v průmyslové zóně (viz 

Příloha č. 2). Jedná se o všezahrnující seznam, který má šest subsystémŧ, ve kterých by se 

mohla objevit rizika. Jedná se o tyto části: 

1. Personální připravenost, 

2. BOZP a PO, 

3. Informační a komunikační technologie, 

4. Technika a zařízení, 

5. Úroveň zabezpečení a připravenost organizace na MU, 

6. Objekt a jeho dislokace. 

Hodnocení kontrolního seznamu proběhlo podle nastavení v tabulce č. 6. 

Tabulka 6 Celkové hodnocení kontrolního seznamu pro vyhledávání rizik v průmyslové zóně 

Úroveň 

NEPŘIJATELNÁ 

Úroveň 

PŘIJATELNÁ, ale 

NÍZKÁ 

Úroveň 

STŘEDNÍ 

Úroveň 

VYSOKÁ 

0-30x ANO 31-50x ANO 51-74x ANO 75-83x ANO 
Provést urychleně 

nápravná opatření. 

Přijmout nápravná 

opatření a snaţit se je 

odstranit. 

Zvýšit úroveň. Zaměřit se 

na nedostatky 

Zdokonalovat, sledovat. 

Stačí běţná organizační 

opatření (školení, dozor, 

aktualizace, apod.). 
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Z celkového počtu všech otázek v kontrolním seznamu bylo 80x odpovězeno ANO. Celková 

úroveň připravenosti vŧči rizikŧm je vyhodnocena jako VYSOKÁ. 

U všech subsystémŧ kontrolního seznamu vyšly tyto úrovně připravenosti opět jako 

VYSOKÉ. Nastavené hodnocení jednotlivých subsystémŧ je uvedeno v tabulce č. 7. 

Tabulka 7 Hodnocení jednotlivých subsystémů kontrolního seznamu 

Subsystémy 

Úroveň 

NEPŘIJATELNÁ 

Úroveň 

PŘIJATELNÁ, 

ale NÍZKÁ 

Úroveň 

STŘEDNÍ 

Úroveň 

VYSOKÁ 

1 0-4x ANO 5-7x ANO 8-10x ANO 11-13x ANO 

2 0-5x ANO 6-8x ANO 9-11x ANO 12-13x ANO 

3 0-2x ANO 3-4x ANO 5-6x ANO 7-8x ANO 

4 0-2x ANO 3-5x ANO 6-8x ANO 9-10x ANO 

5 0-9x ANO 10-19x ANO 20-28x ANO 29-32x ANO 

6 0-1x ANO 2-3x ANO 4-5x ANO 6-7x ANO 

 

Zhodnocení kontrolního seznamu pro vyhledávání rizik v průmyslové zóně:  

Nalezená rizika se týkají pouze evakuace, která není u některých podnikŧ pravidelně 

procvičována. Nejsou rovněţ zřízeni podnikoví hasiči (EPS je napojena na dispečink HZS 

Nový Jičín), ale smluvně zasahují firemní hasiči z TATRY a.s., která přímo sousedí s PPK. 

Zaměstnanci jsou sice pravidelně školeni ohledně bezpečnosti a rizicích, ale uţ je neberou 

v potaz, např. ţe je dŧleţité vědět, kde se nachází přenosné hasící přístroje apod. (odtud plyne 

největší riziko „lidské chyby“). 

 

Další tři kontrolní seznamy byly vytvořeny na základě předchozí analýzy programem SFERA. 

Byly vybrány tři nejrizikovější mimořádné události z hlediska vlivu rizika na prŧmyslovou 

zónu. Jedná se o poţár, selhání dodávek a výbuch.  

Kontrolní seznam pro posouzení zranitelnosti prŧmyslové zóny vŧči poţáru je uveden 

v Příloze č. 3. Nastavené hodnocení kontrolního seznamu je součástí tabulky č. 8. 

Tabulka 8 Hodnocení kontrolního seznamu pro posouzení zranitelnosti vůči poţáru 

VELMI VYSOKÉ 

RIZIKO 

VYSOKÉ  

RIZIKO 

ZVÝŠENÉ  

RIZIKO 

PŘIJATELNÉ 

RIZIKO 

0-5x ANO 6-10x ANO 11-15x ANO 16-18x ANO 
Nápravná opatření ihned. Odstranění nebezpečí, 

nápravná opatření. 

Nutná zvýšená pozornost. Nejsou nutná ţádná 

zvláštní opatření. 
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Z celkového počtu všech otázek v kontrolním seznamu bylo 14x odpovězeno ANO. Celková 

úroveň je vyhodnocena jako ZVÝŠENÉ RIZIKO zranitelnosti vŧči poţáru. 

Zhodnocení kontrolního seznamu pro posouzení zranitelnosti průmyslové zóny vůči 

poţáru:  

Zóna nebyla dosud zasaţena poţárem velkého rozsahu. Přesto se ohroţení poţárem musí brát 

v potaz, jelikoţ uţ se toto ohroţení zde vyskytlo. Nedostatky jsou spatřeny v nepravidelném 

cvičení evakuace u některých objektŧ. Rovněţ není nainstalováno stabilní hasící zařízení 

ve všech budovách. Ale i kdyţ PPK nemá své podnikové hasiče, v blízkém dosahu jsou hasiči 

společnosti TATRA a.s.  

 

Kontrolní seznam pro posouzení zranitelnosti prŧmyslové zóny vŧči selhání dodávek je 

uveden v Příloze č. 4. Nastavené hodnocení kontrolního seznamu je součástí tabulky č. 9. 

Tabulka 9 Hodnocení kontrolního seznamu pro posouzení zranitelnosti vůči selhání dodávek 

VELMI VYSOKÉ 

RIZIKO 

VYSOKÉ  

RIZIKO 

ZVÝŠENÉ  

RIZIKO 

PŘIJATELNÉ 

RIZIKO 

0-3x ANO 4-7x ANO 8-11x ANO 12-14x ANO 
Nápravná opatření ihned. Odstranění nebezpečí, 

nápravná opatření. 

Nutná zvýšená pozornost. Nejsou nutná ţádná 

zvláštní opatření. 

 

Z celkového počtu všech otázek v kontrolním seznamu bylo 11x odpovězeno ANO. Celková 

úroveň je vyhodnocena jako ZVÝŠENÉ RIZIKO zranitelnosti vŧči selhání dodávek. 

Zhodnocení kontrolního seznamu pro posouzení zranitelnosti průmyslové zóny vůči 

selhání dodávek:  

Kritické podnikatelské činnosti jsou závislé na dodávkách elektrické energie, vody i plynu, 

odtud plyne zvýšená pozornost na tuto oblast. Všechny podnikatelské kritické činnosti jsou 

zálohovány náhradními zdroji elektrické energie. Většina podnikŧ má jako primární záloţní 

zdroj el. energie UPS - zařízení na principu akumulátoru, jedná se o nepřerušitelný zdroje 

energie pro zařízení, která nesmějí být neočekávaně vypnuta. U některých podnikŧ je v první 

fázi tedy pouţit UPS a po předem stanoveném časovém intervalu následuje samočinné 

přepnutí na funkční dieselagregát v areálu. 

 

 



 50 

Kontrolní seznam pro posouzení zranitelnosti prŧmyslové zóny vŧči výbuchu je uveden 

v Příloze č. 5. Nastavené hodnocení kontrolního seznamu je součástí tabulky č. 10. 

Tabulka 10 Hodnocení kontrolního seznamu pro posouzení zranitelnosti vůči výbuchu 

VELMI VYSOKÉ 

RIZIKO 

VYSOKÉ  

RIZIKO 

ZVÝŠENÉ  

RIZIKO 

PŘIJATELNÉ 

RIZIKO 

0-3x ANO 4-5x ANO 6-8x ANO 9-11x ANO 
Nápravná opatření ihned. Odstranění nebezpečí, 

nápravná opatření. 

Nutná zvýšená pozornost. Nejsou nutná ţádná 

zvláštní opatření. 

 

Z celkového počtu všech otázek v kontrolním seznamu bylo 9x odpovězeno ANO. Celková 

úroveň je vyhodnocena jako PŘIJATELNÉ RIZIKO zranitelnosti vŧči výbuchu. 

Zhodnocení kontrolního seznamu pro posouzení zranitelnosti průmyslové zóny vůči 

výbuchu:  

V historii zóna nebyla nikdy zasaţena výbuchem. Zranitelnost je závislá na primárních 

zdrojích, výbuch by mohl nastat aţ jako sekundární událost. Z analýzy vyplývá, ţe zóna není 

přímo ohroţena výbuchem. Některé podniky by však měly brát toto ohroţení v potaz a 

vymezit alespoň bezpečné shromaţdiště v případě moţného ohroţení výbuchem. 

6.2.3 Celkové zhodnocení analytických metod 

Pomocí Ishikawova diagramu byla nastíněna problematika rizikových faktorŧ, které se 

objevují v prŧmyslových zónách. Analýza počítačovým programem SFERA ukázala, ţe 

nejzávaţnějším rizikem je poţár, selhání dodávek (el. energie, voda, plyn) a výbuch. 

Opomíjet by se neměla ani lidská chyba, která je všudypřítomným rizikovým faktorem. 

Poslední analýza čtyřmi kontrolními seznamy byla aplikována na konkrétní prŧmyslovou 

zónu. Při vytváření seznamŧ byla pouţita i metoda tzv. lţivého faktoru, kdy některé otázky se 

stejnou podstatou byly formulovány rozdílným zpŧsobem. Tím byla zkontrolována pravdivost 

odpovědí.  

Celková úroveň připravenosti Prŧmyslového parku Kopřivnice vŧči rizikŧm byla 

vyhodnocena jako vysoká tzn. ţe firmy v PPK by měly nadále udrţovat současná organizační 

opatření (školení, dozor, aktualizace, procvičování evakuace apod.) a i přes vysokou 

úroveň stále pracovat na zdokonalování bezpečnostních opatření vŧči rizikŧm. 

V rámci posouzení zranitelnosti PPK vŧči výbuchu bylo výsledkem přijatelné riziko (nejsou 

nutná ţádná zvláštní opatření). Zvýšené riziko bylo vyhodnoceno jen u zranitelnosti PPK vŧči 

poţáru a selhání dodávek (zde je nutná zvýšená pozornost na tyto oblasti). 
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7 Závěr 

Diplomová práce řeší moţnosti posuzování rizik v prŧmyslových zónách. Zabývá se 

vhodnými analytickými metodami pro posuzování rizik v této oblasti a to především 

kontrolními seznamy. Vybrané metody jsou aplikovány v praxi na konkrétním příkladě 

Prŧmyslového parku Kopřivnice. 

Práce je rozdělena na čtyři stěţejní části. První se zabývá posuzováním rizik. Uvádí základní 

pojmy, definuje riziko, druhy mimořádných událostí a postup řízení rizika se všemi jeho 

částmi. Druhá vyjmenovává metody analýzy rizik vhodné pro prŧmyslové zóny. Třetí část 

nastiňuje problematiku prŧmyslových zón od jejich historie, základních informací a vývoji 

přes rizika a druhy mimořádných událostí, jeţ se mohou v této oblasti vyskytovat, aţ 

po statistiku mimořádných událostí v prŧmyslu a výčet oblastí, které je třeba do hodnocení 

rizik zahrnout. Okrajově zmiňuje i domino efekty, s kterými je v této problematice nutné 

počítat. Čtvrtá část je zásadní z hlediska zjištěných poznatkŧ, které jsou aplikovány a 

rozvíjeny na konkrétním Prŧmyslovém parku Kopřivnice. Uvádí základní informace o parku, 

jako jsou investoři, výroba, technická infrastruktura, poţárně bezpečnostní řešení budov apod. 

Dále rozpracovává tři vybrané analytické metody. Ishikawŧv diagram rizikových faktorŧ 

v prŧmyslové zóně a maticová metoda pomocí počítačového programu SFERA jsou uvedeny 

obecně pro jakoukoliv prŧmyslovou zónu a slouţí jako podklad pro vytvoření kontrolních 

seznamŧ. Vlastní návrh kontrolních seznamŧ je pak pouţit a ověřen na vybraném 

prŧmyslovém parku. 

Vycházela jsem z literatury, statistických údajŧ, provedených analýz, rozhovorŧ a ze zákonŧ 

(především Zákon č. 133/1997 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisŧ a 

Zákoník práce [33]). V praktické části byla problematika získávání informací sloţitější, 

protoţe v prŧmyslovém parku se nachází hodně firem, které byly více či méně ochotné 

spolupracovat. Podařilo se mi navázat kontakt především s dvěma hlavními investory 

Brose CZ spol. s r.o. a Dura Automotive Systems CZ, s.r.o. a další informace poskytli 

zaměstnanci Městského úřadu v Kopřivnici, jelikoţ město zaštiťuje park jako celek. 

Došla jsem k závěru, ţe kaţdá firma, i kdyţ se snaţí spolupracovat v rámci areálu s ostatními, 

si řeší otázku bezpečnosti sama a v této oblasti moc nekooperuje. Avšak bezpečnost a řešení 

rizik je na vysoké úrovni, i z toho pohledu, ţe se jedná o zahraniční investory, kde je tato 

problematika dŧkladně propracována. 
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Dle vlastního uváţení a získaných informací jsem v poslední kapitole mé práce udělala 

návrhy a hodnocení čtyř kontrolních seznamŧ. První seznam se nazývá Kontrolní seznam 

pro vyhledávání rizik v prŧmyslové zóně. Jedná se o všezahrnující seznam, který má šest 

subsystémŧ, ve kterých by se mohla objevit rizika. Další tři kontrolní seznamy byly vytvořeny 

na základě analýzy pomocí programu SFERA. Byly vybrány tři nejrizikovější mimořádné 

události z hlediska vlivu rizika na prŧmyslovou zónu. Jedná se o poţár, selhání dodávek a 

výbuch. V prŧmyslovém parku bych v současnosti doporučila zaměřit se na proškolování a 

následnou kontrolu znalostí zaměstnancŧ i v rámci pravidelných cvičení (př. evakuace), aby 

se svým zpŧsobem snaţilo předcházet lidské chybě, která hraje ve všech rizikových situacích 

dŧleţitou roli. Neopomíjela bych ani neustálé zlepšování bezpečnosti a kontrolu ve všech 

oblastech, nejen z hlediska poţáru a selhání dodávek, které vyšly jako nejzávaţnějším 

rizikovým faktorem. 

Podařilo se mi vybrat analytické metody, zobecnit problematiku analýzy do systému 

kontrolních seznamŧ a vytvořit vlastní návrh kontrolního seznamu pro prŧmyslovou zónu, 

který byl aplikován v praxi. Cíl práce byl tedy splněn. Přínosem je návrh metodiky 

pro posuzování rizik pomocí kontrolních seznamŧ. Práce mŧţe slouţit také jako podklad 

pro další studie s tématikou prŧmyslových zón nebo podklad pro firmy nacházející se v těchto 

areálech, které s otázkou bezpečnosti a vyhledávání rizik nemají velké zkušenosti. 
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8 Seznam zkratek 

 

 

 

 

 

BLEVE – Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion 

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČR – Česká republika 

E.I.A. – Environmental Impact Assessment 

EU – Evropská unie 

EPS – Elektronická poţární signalizace 

EZS – Elektronické zabezpečovací systémy 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

IT – Informační technologie 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

MSK – Moravskoslezský kraj 

MU – Mimořádná událost 

PPK – Prŧmyslový park Kopřivnice 

UPS – Uninterruptible Power Supply 

USA – Spojené státy americké 

VCE – Vapour Cloud Explosion 

ZOKT – Zařízení pro odvod tepla a kouře 
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1 den           1      1,0000E+00           5 let           1 826   5,4765E-04 50.000 let 18 262 000   5,4765E-08

2 dny        2       5,0000E-01                    7 let           2 557   3,9108E-04 70.000 let 25 268 000   3,9108E-08

3 dny        3       3,3300E-01                  10 let           3 650   2,7397E-04               100.000 let 36 625 000   2,7397E-08

4 dny        4       2,5000E-01          20 let           7 305 1,3689E-04               150.000 let 54 788 000   1,8252E-08

5 dní 5       2,0000E-01          30 let         10 957 9,1266E-05               200.000 let 73 050 000   1,3689E-08

6 dní 6      1,6667E-01                  50 let         18 262 5,4765E-05               500.000 let 182 620 000   5,4765E-09

Týden        7      1,4285E-01          70 let         25 268 3,9108E-05               700.000 let 252 680 000   3,9108E-09

10 dní 10     1,0000E-01        100 let         36 625 2,7397E-05 1mil. let 366 250 000   2,7397E-09

14 dní 14     7,1430E-02        150 let         54 788 1,8252E-05 1,5 mil let        547 880 000   1,8252E-09

3 týdny     21     4,7610E-02        200 let         73 050 1,3689E-05 2 mil let 730 500 000   1,3689E-09

4 týdny     28     3,5710E-02        300 let       109 570 9,1266E-06 3 mil let 1 095 700 000   9,1266E-09

2 mes.      61     1,6393E-02        500 let       182 620 5,4765E-06 5 mil let 1 826 200 000   5,4765E-10

¼ roku     91    1,0989E-02        700 let 252 680 3,9108E-06 7 mil let 2 526 800 000   3,9108E-10

5 mes.    152     6,5789E-03     1.000 let 366 250 2,7397E-06 10 mil let 3 662 500 000   2,7397E-10

½ roku   183    5,4645E-03     1.500 let 547 880 1,8252E-06 15 mil let 5 478 800 000   1,8252E-10

7 mes.     212    4,7170E-03     2.000 let 730 500 1,3689E-06 20 mil let 7 305 000 000   1,3689E-10

8 mes.     243    4,1152E-03     3.000 let 1 095 700 9,1266E-06 30 mil let 10 957 000 000   9,1266E-10

9 mes.     273    3,6630E-03     5.000 let 1 826 200 5,4765E-07 50 mil let 18 262 000 000   5,4765E-11

10 mes.   303    3,3003E-03    7.000 let 2 526 800 3,9108E-07 70 mil let   25 268 000 000   3,9108E-11

11 mes.   334    2,9940E-03   10.000 let 3 662 500 2,7397E-07 100 mil let 36 625 000 000   2,7397E-11

Rok         365    2,7397E-03    15.000 let 5 478 800 1,8252E-07 150 mil let   54 788 000 000   1,8252E-11

rok a ½ 548    1,8248E-03    20.000 let 7 305 000 1,3689E-07 200 mil let 73 050 000 000   1,3689E-11

2 roky    730     1,3699E-03    30.000 let     0 957 000 9,1266E-07

11 Přílohová část 

Příloha č. 1 Tabulka pro určení vstupní pravděpodobnosti – Program SFERA 
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Příloha č. 2 Kontrolní seznam pro vyhledávání rizik v průmyslové zóně 

KONTROLNÍ SEZNAM pro vyhledávání rizik v průmyslové zóně 

č. Poloţka ANO NE Poznámka 

1 Personální připravenost    

1.1 Dostatečné stavy zaměstnancŧ?    

1.2 
Adekvátní odbornost zaměstnancŧ ke své 

funkci? 
   

1.3 Moţnost vzdělávání přímo ve společnosti?    

1.4 
Další moţnosti vzdělávání (kurzy, certifikáty 

apod.)? 
   

1.5 
Jsou zaměstnanci informováni o moţných 

rizicích a mimořádných událostech (MU)? 
   

1.6 Jsou proškoleni nebo poučeni co dělat při MU?    

1.7 
Jsou seznámeni se všemi bezpečnostními 

předpisy, pravidly a úkoly v případě nebezpečí? 
   

1.8. 
Znají všichni zaměstnanci místa s hasícím 

zařízením? 
   

1.9. Znají evakuační trasy?    

1.10 Je prováděno pravidelně cvičení na evakuaci?    

1.11 

Jsou přesně definovány práva a povinnosti 

všech zaměstnancŧ a řídících pracovníkŧ při 

MU? 

   

1.12 
Znalost zaměstnancŧ všech svých odpovědností 

a kompetencí? 
   

1.13 
Je určena osoba/y, která bude koordinovat 

veškeré bezpečnostní záleţitosti? 
   

2 BOZP a PO    

2.1 Vedete knihu úrazŧ?    

2.2 Vedete poţární knihu?    

2.3 Vedete evidenci pracovních úrazŧ?    

2.4 
Vedete evidenci dokumentace k BOZP a k PO a 

provádíte její aktualizaci? 
   

2.5 
Je provedeno zařazení organizace do kategorie 

poţárního nebezpečí? 
   

2.6 
Provádíte kontrolu přenosných hasících 

přístrojŧ a poţárních hydrantŧ 1x ročně? 
   

2.7 Máte provedeno hodnocení pracovních rizik?    

2.8 
Jsou zajištěny pravidelné preventivní kontroly 

BOZP a PO? 
   

2.9 Pravidelné školení (BOZP a PO)?    

2.10 
Provádíte 1x ročně prověrku BOZP a PO 

stanovenou zákoníkem práce? 
   

2.11 
Máte zpracovanou podnikovou směrnici 

k zajištění BOZP a PO? 
   

2.12 
Provádíte monitoring pracovní zátěţe 

zaměstnancŧ? 
   

2.13 
Máte připraveny scénáře odezvy pro případ 

poţáru, provozní nehody či jiné MU? 
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3 Informační a komunikační technologie    

3.1 

Je k dispozici seznam všech dŧleţitých 

telefonních čísel na všech určených 

pracovištích? 

   

3.2 
Je určena osoba, která odpovídá za aktualizaci 

spojení? 
   

3.3 
Funguje spojení a komunikace mezi všemi 

osobami, subjekty a odpovědnými pracovišti? 
   

3.4 
Odpovídá vybavení IT stavŧm potřebným ke 

všem pracovním činnostem? 
   

3.5 
Je pravidelně aktualizován software a 

hardware? 
   

3.6 Existují záloţní systémy v případě poruchy IT?    

3.7 Jsou IT chráněné proti neţádoucímu vstupu?    

3.8 Mají k IT přístup pouze oprávněné osoby?    

4 Technika a zařízení    

4.1 
Odpovídá technické vybavení stavŧm 

uvedeným v dokumentaci? 
   

4.2 
Existuje seznam provozovaných technologií, 

strojŧ, nářadí? 
   

4.3 
Je dokumentace o vybavení a zařízení vedena 

přesně a aktualizována pravidelně? 
   

4.4 Je veškerá technika pravidelně kontrolována?    

4.5 
Splňuje technické vybavení všechny poţadavky 

na funkčnost a spolehlivost? 
   

4.6 Není nutné opatřit další vybavení.    

4.7 Není zapotřebí oprav.    

4.8 
Jsou pracovníci obsluhy zařízení dostatečně 

znalí a školení? 
   

4.9 Je zajištěn odborný servis techniky?    

4.10 
Je určena osoba/y, která odpovídá za stav 

techniky a vybavení? 
   

5 
Úroveň zabezpečení a připravenost 

organizace na MU 
   

5.1 
Odpovídá oblast vnitřního řízení potřebným 

standardŧm? 
   

5.2 
Je ustanovena politika bezpečnosti s reálnými 

plány a cíly? 
   

5.3 
Dostupnost všech potřebných podkladŧ a 

dokumentŧ přímo ve společnosti? 
   

5.4 
Je pověřena osoba/y, která se stará o 

dokumentaci? 
   

5.5 Jsou všechny dokumenty včas aktualizovány?    

5.6 
Existuje seznam nebezpečných látek nebo 

přípravkŧ? 
   

5.7 Je zajištěno varování v oblasti areálu?    

5.8 Je areál monitorován kamerovým systémem?    

5.9 Je kamerový systém i uvnitř budov?    

5.10 Jsou únikové cesty dostatečně označeny?    

5.11 
Je zabezpečeno, aby se do únikových cest 

nestavěly ţádné překáţky? 
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5.12 Jsou zřízeni podnikoví hasiči?     

5.13 
Jsou prováděna tématická cvičení se zapojením 

všech příslušných sloţek? 
   

5.14 
Jsou zaměstnanci kontrolováni při pohybu 

v areálu pomocí čipových karet? 
   

5.15 
Jsou všechny návštěvy dostatečně evidovány a 

převzaty při vstupu příslušným zaměstnancem? 
   

5.16 Je určena poţární hlídka?    

5.17 
Je tato hlídka dostatečně proškolena a vědoma 

si svých odpovědností a kompetencí? 
   

5.18 
Zná hlídka i okolí mimo svoje pracoviště (př. 

okolní haly, objekty)? 
   

5.19 Je v areálu ostraha objektu 24h denně?    

5.20 
Je v areálu zajištěna kontrola nad technickým 

zařízením 24h denně? 
   

5.21 
Jsou poţárně bezpečnostní systémy dostatečné 

(dle předpisŧ)? 
   

5.22 

Je v areálu místo (stanoviště), kde je moţno 

kontrolovat všechnu bezpečnostní signalizaci 

(EPS, kamery, EZS, atd.)? 

   

5.23 

Jsou určena kritická zařízení a zranitelná místa, 

kde je zvýšena potřeba zabezpečení a jsou tyto 

místa dostatečně chráněna? 

   

5.24 
Znají příslušné osoby ostrahy a kontroly plány 

budov a areálu se všemi kritickými místy? 
   

5.25 

Znají určení pracovníci všechny technologické 

uzávěry (vody, plyn, el.) a ovládací místa 

poţárně bezpečnostních zařízení? 

   

5.26 
Jsou dŧleţitá místa (ve výrobě, v zabezpečení, 

atd.) zálohována proti výpadku el. energie? 
   

5.27 Existuje dostatek náhradních zdrojŧ el. energie?    

5.28 
Je nakládáno s odpady bezpečně (dle předpisŧ)? 

Popiš jak. 
   

5.29 
Je nainstalováno záchytné zařízení na vyústění 

kanalizace? (př. lapoly) 
   

5.30 
Je to pravidelně kontrolováno příp. 

monitorováno? 
   

5.31 Je společnost pojištěna pro případy MU?    

5.32 
Má společnost plán finančních rezerv pro 

odstraňování škod při MU? 
   

6 Objekt a jeho dislokace    

6.1 
Umístění objektu mimo území, kterým hrozí 

rŧzná nebezpečí (př. povodeň)? 
   

6.2 
Plán zlepšování objektu a jeho bezprostředního 

okolí v brzké době? 
   

6.3 Dobrá dostupnost do všech potřebných oblastí?    

6.4 Dobrá příjezdová cesta k objektu a značení?    

6.5 Dostatečný počet parkovacích míst?    

6.6 

Objekt neznečišťuje výrazným zpŧsobem 

ţivotní prostředí. (př. neprodukuje ţádné 

nadlimitní hodnoty) 

   

6.7 
Splňuje stavební a dispoziční řešení budov 

poţárně technické poţadavky? 
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Příloha č. 3 Kontrolní seznam pro posouzení zranitelnosti průmyslové zóny 

vůči požáru 

 

 

KONTROLNÍ SEZNAM pro posouzení zranitelnosti průmyslové zóny vůči POŢÁRU 

č. Poloţka ANO NE Poznámka 

1 
Poţár se v budově, areálu nevyskytuje často. 

(Uveď, kdy naposled.) 
   

2 Podnik nikdy nebyl cílem útoku ţháře.    

3 Jsou k dispozici podnikoví hasiči?    

4 
Je poţární hlásič v budově přímo napojen na 

HZS? 
   

5 Jsou instalovány detektory kouře?    

6 
Je instalována EPS (elektrická poţární 

signalizace)? 
   

7 
Jsou instalovány sprinklery (stabilní hasící 

zařízení)? 
   

8 
Je instalováno ZOKT (zařízení pro odvod tepla 

a kouře)? 
   

9 
Je personál vyškolen k pouţívání hasících 

přístrojŧ? 
   

10 
Je určena osoba, která zodpovídá za doplňování 

náplně do hasících přístrojŧ? 
   

11 
Byla v posledním pŧl roce procvičena evakuace 

pro případ poţáru? 
   

12 Byla budova vyprázdněna do 4 minut?    

13 
Byly zkontrolovány poţadavky na prevenci 

poţáru a na připravenost poţár zvládnout? 
   

14 Byla případná doporučení realizována?    

15 
Není přítomno ţádné poţární ohroţení uvnitř 

budovy (př. moţné hořlavé kapaliny, papír atd.). 
   

16 

Jsou vypnuty všechny el. spotřebiče, zařízení 

(které lze vypnout), kdyţ je budova prázdná 

(bez personálu, svátky, volna, atd.)? 

   

17 

Jiný zdroj poţárního ohroţení se nevyskytuje 

ani v sousední budově, která je v těsné blízkosti. 

(tzn. Není taková situace, ţe by poţár z vedlejší 

budovy přeskočil na sledovanou budovu.) 

   

18 
Budova splňuje poţárně-bezpečnostní 

poţadavky. 
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Příloha č. 4 Kontrolní seznam pro posouzení zranitelnosti průmyslové zóny 

vůči selhání dodávek 

 

KONTROLNÍ SEZNAM pro posouzení zranitelnosti průmyslové zóny                                    

vůči SELHÁNÍ DODÁVEK 

č. Poloţka ANO NE Poznámka 

 Elektrická energie    

1 

Kritické podnikatelské činnosti nejsou závislé 

na el. proudu (př. el. stroje, počítače, 

bezpečnostní zařízení, signalizace, atd.) 

   

2 V budově není jen 1 zdroj el. energie.    

3 Je rezervní zdroj elektřiny?    

4 

V minulosti nebyly zaznamenány problémy 

v dodávce elektřiny, které by mohly ovlivnit 

citlivá zařízení (př. počítače, apod.). 

   

5 Je zde monitoring energie a poplašný systém?    

6 Jsou zde záloţní generátory (či jiné zdroje)?    

7 Jsou záloţní generátory pravidelně udrţovány?    

8 Jsou záloţní generátory pravidelně testovány?    

9 
Je určena osoba, která zodpovídá za kontrolu 

záloţních generátorŧ?  
   

10 
Jsou všechny záloţní generátory na bezpečném 

místě, aby je někdo nemohl porušit? 
   

 Plyn    

11 
Kritické podnikatelské činnosti nejsou závislé 

na dodávce plynu. 
   

12 
Jsou dodávky plynu dostatečně chráněny nebo 

garantovány? 
   

 Voda    

13 
Kritické podnikatelské činnosti nejsou závislé 

na dodávce vody. 
   

14 
Jsou dodávky vody dostatečně chráněny nebo 

garantovány? 
   



 63 

Příloha č. 5 Kontrolní seznam pro posouzení zranitelnosti průmyslové zóny 

vůči výbuchu 

 

KONTROLNÍ SEZNAM pro posouzení zranitelnosti průmyslové zóny vůči VÝBUCHU 

č. Poloţka ANO NE Poznámka 

1 V podniku nebyl nikdy zaznamenán výbuch.    

2 

V budově nejsou skladovány nebo vyuţívány 

toxické nebo výbušné látky (které by mohly 

zpŧsobit ohroţení výbuchem). 

   

3 

V blízkosti budovy, areálu nejsou skladovány 

toxické nebo výbušné látky (které by mohly 

zpŧsobit ohroţení výbuchem). 

   

4 
Nejsou známy havárie na plynovém potrubí 

(únik plynu, atd.). 
   

5 

Vlivem dopravní havárie nemŧţe dojít 

k poškození plynovodu, uzávěru plynu, apod. 

(tzn. dostatečné zabezpečení těchto prvkŧ). 

   

6 
Území nepostihly v historii zemětřesení nebo se 

nevyskytly pohyby podloţí, poklesy území. 
   

7 

Organizace nebyla terčem teroristických útokŧ, 

předmětem demonstrace odpŧrcŧ proti 

prŧmyslu nebo jeho činnosti. 

   

8 

Parkoviště není umístěno pod/na/v 

bezprostřední blízkosti kritických funkcí 

podnikatelské činnosti. 

   

9 

Budova nemá velké plochy ze skla. (tzn. 

obvodové stěny jsou spíše ţelezobetonové a 

nemají mnoho okenních otvorŧ) 

   

10 

Je stanoveno bezpečné území po evakuaci, ve 

kterém se lidé mohou shromáţdit v případě 

podezření na bombový útok? 

   

11 
Je stanoveno bezpečné shromaţdiště ve 

vzdálenosti větší neţ 100m od budovy? 
   


