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Anotace 

HOŠEK, M., Hodnocení dopadu katastrof v územním celku, VŠB – TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství, 44 s., 2010 

 

Cílem této diplomové práce je návrh metodiky pro určení priorit obnovy území 

postiţeného katastrofou. V úvodní části práce jsou nejprve popsány katastrofy a metody 

hodnocení území z obecného pohledu. Hlavní část obsahuje statistiky některých katastrof na 

území Moravskoslezského kraje a ty jsou pro nedostatek informací doplněny o analýzy rizik. 

Na závěr jsou na základě těchto statistik a analýz rizik sestaveny kontrolní seznamy pro 

vyhodnocení postiţení území a priorit v jejich nápravě. 
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The aim of this thesis is to design a methodology for determining priorities for 

restoration of disaster-affected area.In the beginning of this work there are first described 

disaster areas and  methods for assessing the areas from the general perspective.The main part 

contains statistics of disasters in the Moravian region, which are for lack of information 

complemented by risk analysis.At the end, on the basis of these statistics and risk analysis, are 

compiled checklists for evaluation disablement of area and priorities in their remedy. 
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práci bylo z této publikace čerpáno hlavně z oblasti analýzy rizik.  
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1. Úvod 

Přírodní katastrofy se na naší planetě vyskytují uţ od prvopočátku a od chvíle kdy si lidé 

uvědomili zranitelnost vůči nim, snaţí se s nimi také bojovat. Ale i přesto, ţe má lidstvo s 

přírodními katastrofami bohaté zkušenosti, které si předává z generace na generaci, stále 

neexistují ţádná opatření, která by populaci dokonale ochránila. S rozvojem civilizace se 

k těmto přírodním katastrofám přidala také hrozba technologických katastrof, jelikoţ se začal 

rozvíjet průmysl a infrastruktura. Tento technický vývoj znamená větší zranitelnost území a 

větší závislost lidí na infrastruktuře, proto se musí zvyšovat také nároky na bezpečnost. 

Ovšem i přes tyto vysoké bezpečnostní nároky, různé normy a omezení, se stále musí počítat 

s tím, ţe ke katastrofám bude docházet neustále, proto je nutné, aby na ně společnost byla 

připravena a v co nekratší době zareagovala. Tato připravenost mimo jiné představuje výčet 

moţných rizik, které vycházejí jednak ze statistik (předešlých zkušeností) a jednak z analýz, 

které odkryjí zranitelná místa. 

Jak jiţ bylo řečeno, důleţité je, aby reakce orgánů krizového řízení na vzniklou katastrofu 

byla co nejrychlejší, neboť větší časová prodleva této reakce znamená větší ztráty a škody. 

Aby orgány krizového řízení mohly včas a účelně zareagovat, je důleţité nejprve vyhodnotit 

dopady katastrof. V této souvislosti je taktéţ důleţité vědět, které subjekty postiţené 

katastrofou by se měly obnovovat přednostně. K tomuto vyhodnocení a určení priorit obnovy 

by mohlo orgánům krizového řízení pomoci, kdyby byla vypracována určitá metodika, coţ 

není v České legislativě nijak předepsáno.   

 

 

 

Cíl práce: 

- Návrh metodiky pro určení priorit obnovy území postiţeného katastrofou. 
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2. Základní pojmy 

Tato kapitola obsahuje vysvětlení základních pojmů, týkajících se daného tématu. 

základní funkce státu - Základní funkcí státu je zajistit ochranu chráněných zájmů státu a 

trvale udrţitelný rozvoj státu [1]. 

chráněné zájmy státu - Chráněné zájmy jsou cíle státu, které jsou prioritně ochraňovány 

obvykle ţivoty, zdraví a bezpečí lidí, majetek, ţivotní prostředí, veřejné blaho, technologie, 

infrastruktura, existence státu [1]. 

mimořádná událost – Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

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

provedení záchranných a likvidačních prací [2]. 

krizová situace – Je mimořádná událost, při níţ je vyhlášen jeden z krizových stavů [3]. 

bezpečí – Bezpečí je stav lidského systému, při kterém vznik újmy na chráněných zájmech 

má přijatelnou pravděpodobnost (je téměř jisté, ţe ujma nevznikne) [1]. 

nebezpečí – Nebezpečí je stav lidského systému, při kterém vznik újmy na chráněných 

zájmech má vysokou pravděpodobnost (je téměř jisté, ţe ujma vznikne) [1]. 

zranitelnost – Zranitelnost je náchylnost ke vzniku škody [1]. 

dopad – Dopad je nepříznivý účinek (působení) jevu v daném místě a čase na chráněné zájmy 

[1]. 

ohrožení – Výraz ohroţení se pouţívá k vyjádření toho, ţe došlo k aktivaci zdroje rizika a 

k jeho působení na okolí [7]. 

riziko – Pravděpodobnost vzniku neţádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během 

určité doby nebo za určitých okolností [4]. 

odezva – Odezva je proces zvládání dopadů mimořádných událostí a provedení záchranných 

a likvidačních prací s ohledem na vzniklé škody (stabilizace situace v postiţené oblasti a jejím 

okolí; zamezení či alespoň omezení dalšího rozvoje krizové situace; zamezení či alespoň 

zmírnění dopadů na lidi, majetek, ţivotní prostředí, lidskou společnost, technologie a 

infrastrukturu) [9]. 

obnova – Obnova je soubor opatření pro zajištění stability území, likvidaci odstranitelných 

škod v území a pro zahájení dalšího rozvoje území [1]. 

prevence – Prevence je soubor opatření pro sníţení pravděpodobnosti výskytu mimořádné 

události, vzniku krizové situace a popř. pro provádění opatření na zmírnění dopadů 

mimořádné události předem [1]. 
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připravenost – Připraveností se rozumí činnosti směřující k zajištění akceschopnosti 

bezpečnostního systému k provádění záchranných a likvidačních prací a opatření k řešení 

krizových situací. Je zajišťována v oblasti organizační (tvorba organizačních struktur, 

havarijní a krizové plánování), technické (vybavenost systému technikou a ostatním 

materiálem) a odborné způsobilosti (školení a výcvik) [1]. 

územní plánování – Územní plánování je základním prvkem celkového bezpečnostního 

programu a strategie správních úřadů v oblasti prevence, připravenosti a odezvy na havárie. 

Cílem je zajistit vhodné umístění provozů s látkami, materiály a technologiemi s vysokou 

nebezpečností (nebezpečných provozů) s cílem ochránit lidské zdraví, majetek, ţivotní 

prostředí a předejít rozvoji společenství v blízkosti těchto nebezpečných provozů. 

Pochopitelně základním cílem je dobře umístit i objekty, kde jsou občané [5].  
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3. Katastrofy  

 Katastrofa je kaţdý jev v lidském systému, který má nebo můţe mít dopady na 

chráněné zájmy lidského systému. Rozumí se tím událost náhlá, obvykle rychle a nenadále 

přicházející, mnohdy i rychle mizící, která od jisté velikosti zanechává trvalé a závaţné 

dopady [1]. 

Jednotlivé katastrofy mají svá specifika:[1] 

- velké katastrofy se vyskytují zřídka, a proto pro stanovení jejich velikostí a 

maximálních dopadů se musí pouţity přístupy respektující zákon velkých čísel, tj. 

algoritmy zaloţené na extrémních nebo mezních odhadech 

- ţivelní katastrofy se nevyskytují pravidelně v časové ose a rovnoměrně v území 

- charakteristiky dopadů a jejich rozloţení jsou také proměnné v území a v čase (viz 

např. vliv sloţení svrchní zemské kůry, topografie terénu, meteorologické podmínky - 

vyplývá z analýzy map, scénářů pohrom apod.) 

- existují místa nebo objekty v území, které působí nebo za určitých podmínek mohou 

působit eskalaci dopadů (systematické nebo náhodné anomálie vůči okolí, domino 

efekty) 

- neţádoucí dopady na chráněné zájmy a tím i na majetek mají jen ty z katastrof, jejichţ 

velikost převýší určitou hodnotu 

  

3.1.  živelní katastrofy 

Některé přírodní procesy probíhají tak rychle a intenzivně, ţe způsobují velké 

materiální škody a zanechávají po sobě oběti na ţivotech. Tyto procesy souhrnně označujeme 

přírodní katastrofy, někdy také méně přesně ţivelní pohromy. Většinou jsou spojeny s 

uvolněním značného mnoţství energie a s přesuny velkých objemů hmoty (vody, vzduchu, 

půdy apod.) [10]. 

Živelní pohromy se dělí do 3 skupin:[1] 

- hydrometeorologické pohromy, tj. povodně způsobené zvednutím vodních hladin, 

bouře, sucho spojené pohromy (extrémní teploty a poţáry lesů a kosodřeviny), sesuvy a 

laviny 

- geofyzikální pohromy, tj. zemětřesení a tsunami, sopečné erupce 

- biologické pohromy, tj. epidemie, infikování hmyzem  
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3.2.  technologické katastrofy 

 Technologická katastrofa je nehoda spojená s technologiemi, které člověk vytvořil a 

nezpůsobil úmyslně [1]. 

 Dělí se na: [1] 

- průmyslové havárie (chemické kaluţe, kolaps průmyslových infrastruktur, výbuch, 

poţár, úniky plynů, otravy, ozáření) 

- dopravní havárie (letecké, ţelezniční, silniční, vodní) 

- různorodé havárie (kolaps domácích neprůmyslových objektů, exploze, poţár). 

Technologická katastrofa můţe vzniknout také jako důsledek ţivelní katastrofy.  

Klasifikace katastrof podle výboru světové zdravotnické organizace (WHO) pouţívá 

základní dělení na přírodně-klimatické a antropogenní katastrofy, podrobnější členění uvádí 

tabulka 1 [20]. 

Tabulka 1 Klasifikace katastrof podle WHO [20] 

přírodně klimatické(voda, 

oheň, země, vzduch) 

antropogenní (sociálně- ekonomické) 

válečný konflikt civilizační 

katastrofy 

tektonické: 

- zemětřesení 

- poţáry 

- sesuvy 

- tsunami 

- hladomor 

- epidemie 

telurické:  

- sopečná činnost 

- bahnatok 

- sopečné povodně 

- ţhavá sopečná mračna 

topologické: 

- povodně 

- sesuv půdy 

- laviny 

meteorologické: 

- cyklony 

- nadměrná horka, sucha 

- mrazy 

- krupobití a přívalové 

deště 

mimořádná situace vojensko 

politického charakteru v době 

míru: 

- náhodný jaderný úder 

- pád jaderného nosiče 

- nacionalistické konflikty 

- teroristická a diverzní 

činnost 

- emigrační vlny 

- doprava 

- průmysl 

- vodní stavby 

- toxické 

odpady 

- velké poţáry 

- jaderná 

energie 
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4. Hodnocení katastrof 

 Hodnocení katastrof znamená stanovení místa výskytu zdroje, maximální moţné 

velikosti, seznamu moţných dopadů a určení údajů o četnosti výskytu a specifikách. Výše 

uvedené má jakoţto správce území na starosti veřejná správa. Na kaţdé úrovni veřejné správy 

je třeba hledat systémové řešení a rovnoměrně rozdělit existující rizika od moţných pohrom 

v území na ta, která se: 

- sníţí pomocí preventivních, či zmírňujících opatření 

- přesunou na pojišťovnu 

- pokryjí soustavně vytvářenou rezervou [1] 

Je nutné si uvědomit, ţe některá rizika nelze sníţit proto, ţe neexistují příslušná 

opatření (nedostatek znalostí, technologií apod.) nebo aplikace vhodných opatření je velmi 

nákladná na zdroje, jsou i případy, kdy náklady na opatření jsou vyšší neţ moţné škody  

[1]. 

Pro každou možnou mimořádnou událost je se provádí územní šetření: [1] 

- kde leţí zdroje mimořádných událostí 

- jak velké mimořádné události se mohou vyskytnout a jak často 

- jak daleko je zdroj mimořádné události od sledovaného místa 

- jaké dopady můţe mít mimořádná událost v daném místě 

- zda mimořádná událost způsobí nebo můţe způsobit nepřijatelné dopady 

- zda dopady mohou v důsledku místních podmínek vyvolat kritické situace 

- zda je nutno provést opatření ke sníţení rizik (co je třeba provádět, aby se chránilo 

zdraví, ţivoty a bezpečí lidí, majetek, ţivotní prostředí, kritická infrastruktura a lidská 

společnost) 

Šetření je třeba provést na základě kvalitních datových souborů, které obsahují i 

historická data, teoretických analýz a expertních odhadů, aby se získala adekvátní data pro 

rozhodování. To znamená, ţe se nesmí opomenout mimořádná událost, která můţe vyvolat 

újmu a aby se nedělala opatření pro mimořádné události, pro které to na základě objektivních 

dat není třeba (aby se šetřily finance a další náklady státu i veřejné správy) [1]. 

Protoţe kaţdé území má jisté vlastnosti a jisté zranitelnosti, není moţno závěry 

z jednoho území přenášet bezmyšlenkovitě a bez prověření do území druhého [1]. 

  Místo pojmu katastrofa pouţívá česká legislativa pojem mimořádná událost, proto se 

v textu uţívá převáţně tohoto pojmu, ovšem význam je stejný.  
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4.1.  Metodiky pro hodnocení  

Následující metodiky mají širší uplatnění v praxi, tj. především v oblasti prevence, 

územním plánování atd. Metodika vychází ze základního poslání státu, které stanoví, ţe 

úkolem státu, tj. orgánů státní moci i územní samosprávy je zajistit bezpečnost a rozvoj jeho 

území, tj. v současném pojetí bezpečí a rozvoj občanů státu. Cílem metodik je řešit vše 

potřebné a neplýtvat zdroji, sílami a prostředky na aspekty, které nejsou relevantní [1]. 

 

- Metodika pro stanovení relevantních živelních a jiných pohrom v území [1] 

Cílem této metodiky je Pro potřeby veřejné správy roztřídit katastrofy sledované v ČR 

do následujících kategorií: 

- Ţivelné a jiné pohromy, jejichţ dopady ve sledovaném období mohou být vysoké aţ 

velmi vysoké a pravděpodobnost jejich výskytu bude malá aţ velmi vysoká (tj. cca jedenkrát 

za 100 let či za 10 let či za 1 rok apod. u pohrom, které ţijí v jiných časových měřítcích), 

které mohou vyvolat kritickou situaci, při níţ se musí nebo bude třeba vyhlásit krizovou 

situaci, a tudíţ bude potřeba provádět obnovu majetku po krizové situaci. 

- Ţivelné a jiné pohromy, jejichţ dopady ve sledovaném období mohou být malé aţ 

vysoké a pravděpodobnost jejich výskytu bude zanedbatelná aţ vysoká, u kterých není 

předpoklad pro vyvolání kritické situace, při níţ můţe být  vyhlášena krizová situace, a tudíţ 

nebude potřeba provádět obnovu majetku po krizové situaci. Vůči těmto pohromám však 

musí být prováděna opatření v územním plánování, projektování, výstavbě a provozu objektů. 

- Ţivelné a jiné pohromy, jejíchţ dopady a pravděpodobnosti výskytu nepatří do 

kategorií vyšších, tj. 1 a 2.  

 

- Metodika na stanovení největší očekávané velikosti živelní či jiné pohromy [1] 

Cílem je u sledované katastrofy určit časové úseky, ve kterých se ohroţení stane 

významné s tím, ţe jsou zvaţovány časové úseky 1, 5, 10, 20, 50 a 100 let. 

 

- Metodika pro stanovení poklesu velikosti dopadů živelní či jiné pohromy [1] 

Cílem metodiky je sledovat rozloţení dopadů katastrof v území. U jednotlivých 

katastrof se určí útlum dopadů se vzdáleností a tím se stanoví úhly a vzdálenosti, ve kterých 

jsou dopady vysoké i ve velkých vzdálenostech a obráceně. Na základě těchto znalostí se 

upřesní poţadavky na odezvu a obnovu.   
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- Metodika na stanovení anomálií v územním rozložení dopadů [1] 

Cílem je určit území, která jsou citlivá vůči sledované katastrofě na základě rozloţení 

dopadů v území. Pro kaţdou katastrofu se vypracovává scénář maximální moţné katastrofy a 

v ní se vymezí citlivá místa, tj. místa, kde systematicky dochází ke zvyšování velikosti 

dopadů. 

- Metodika výběru nepřijatelných dopadů [1] 

Metodika je určena pro jednotlivé typy katastrof (hledá zvláštnosti spojené 

s přirozeností ţivelních katastrof a specifikami území), tj. při aplikaci nelze míchat 

dohromady jevy, které jsou zařazené u odezvy do kategorie mimořádná událost. 

 

- Metodika ocenění potenciálních škod na majetku způsobených nepřijatelnými 

dopady živelných či jiných pohrom [1] 

Cílem je pro potřeby veřejné správy stanovit postup na určení potenciálních škod na 

majetku způsobených nepřijatelnými dopady katastrof respektujících maximální moţnou 

velikost konkrétní katastrofy a konkrétní místní zranitelnosti vůči konkrétní katastrofě. 

 

- Metodika na určení vhodných nápravných opatření pro očekávané živelní a jiné 

pohromy v území [1] 

Metodika má pro potřeby veřejné správy stanovit nápravná opatření vůči konkrétní 

katastrofě směřující k zodolnění majetku v území, které můţe být postiţenou danou 

katastrofou. Kvůli odlišným charakteristikám konkrétních katastrof jsou nápravná opatření 

specifická pro katastrofy.  Nápravná opatření na zodolnění majetku vůči konkrétní katastrofě 

v území se provádí v místech, která mohou být postiţena nepřijatelnými dopady konkrétní 

katastrofy a respektují zranitelnost území i zranitelnost předmětného majetku vůči dané 

konkrétní katastrofě.  

 

- Metodika pro výběr optimálních nápravných opatření pro obnovu [1] 

Cílem je vybrat optimální opatření tak, aby se rychle stabilizovaly kritické funkce v území 

s ohledem na disponibilní technické, finanční a lidské zdroje a na faktor času. 

 

- Metodika implementace nápravných opatření pro zajištění obnovy majetku 

v území [1] 

Cílem je pro potřeby veřejné správy vytvořit model procesu, kterým zajistí implementaci 

opatření na obnovu majetku v území postiţeném danou katastrofou, které lze realizovat 
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v daných konkrétních podmínkách a které respektují fakt, ţe nejdříve se obnoví kritický 

majetek, tj. majetek, který podmiňuje funkčnost území a majetek, který zajišťuje přeţití lidí. 

V této souvislosti se z věcného pohledu zajišťuje, ţe se realizují jen ty projekty, které obsahují 

nápravná opatření na zvýšení odolnosti majetku vůči konkrétní katastrofě v území, respektují 

zranitelnost území a zranitelnost předmětného majetku vůči dané konkrétní katastrofě a 

nezvyšují zranitelnost ani majetku, ani jiných chráněných zájmů vůči dalším moţným 

katastrofám v území.  

 

- Metodika pro stanovení databáze nápravných opatření [1] 

| Cílem je na národní úrovni vytvořit pro potřeby veřejné správy věcně kvalifikovanou 

databázi nápravných opatření na obnovu majetku v území postiţeném katastrofou, která 

obsahuje data o nápravných opatřeních z oblasti technické, právní, finanční, společensko-

sociální, personální atd. Tj. databáze není věc informatiků, ale odborných specialistů a výběr 

software je druhořadý. 

  

- Metodika pro stanovení parametrické závislosti nákladů na obnovu vs. velikost 

živelní či jiné pohromy [1] 

Cílem je pro potřeby řízení a hlavně plánování veřejné správy stanovit vztah mezi 

náklady na obnovu majetku a velikostí katastrofy pro kaţdou jednotlivou katastrofu, která 

můţe postihnout sledované území zvlášť.  

- Metodika pro stanovení finanční rezervy na obnovu [1] 

Cílem metodiky je pro potřeby veřejné správy stanovit postup pro vytváření finanční 

rezervy na obnovu majetku v území postiţeném katastrofou, která bude mít racionální 

zdůvodnění. 

4.2. Zranitelnost území vůči katastrofám 

 Zranitelnost území je chápaná jako náchylnost systému (objektu, území, organizace, 

společnosti, státu) ke vzniku škody. [1] 

Výskyt ţivelních katastrof, jejich velikost a specifika jejich dopadů, závisí na 

charakteristikách území, jeho osídlení i jeho průmyslu a infrastruktury. Důleţité jsou 

vlastnosti a parametry území, způsoby vyuţívání území a jeho osídlení, protoţe právě tyto 

poloţky výrazně určují zranitelnost území vůči konkrétní ţivelní katastrofě, tj. i domino 

efektů. [1] 
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Z výše uvedeného vyplývá, ţe pro zajištění bezpečnosti je třeba sledovat zranitelnost 

místně a z mnoha aspektů, aby byly pokryty všechny chráněné zájmy. [1] 

Základní chráněné zájmy jsou: [1] 

- ţivoty, zdraví a bezpečí lidí 

- majetek a veřejné blaho 

- ţivotní prostředí 

- infrastruktury a technologie  

4.2.1. Infrastruktura 

Infrastruktura obecně je mnoţina propojených stavebních prvků, které poskytují 

rámcovou podporu celku. Termín infrastruktura má různé významy v různých oblastech, ale 

nejčastěji je chápán ve vztahu k silnicím, letišti či technickému vybavení. Infrastruktura můţe 

být zřízena a spravována soukromým sektorem nebo státem [10]. 

- Veřejná infrastruktura 

Veřejná infrastruktura zahrnuje následující pozemky, stavby a zařízení: [18] 

- dopravní infrastruktura, například stavby podzemních komunikací, drah, vodních cest, 

letišť a s nimi souvisejících zařízení; 

- technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související 

zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny 

odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické 

vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační 

zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody; 

- občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky slouţící například pro 

vzdělávání a výchovu, sociální sluţby a péči o rodiny, zdravotní sluţby, kulturu, 

veřejnou správu, ochranu obyvatelstva; 

- veřejné prostranství, zřizované nebo uţívané ve veřejném zájmu 

 

- Kritická infrastruktura 

Jedna z definic hovoří, ţe kritickou infrastrukturu (dále jen „KI“) tvoří zařízení, sluţby a 

informační systémy, jeţ jsou nezbytné pro stát, protoţe jejich nefunkčnost nebo zničení 

oslabuje národní nebo ekonomickou bezpečnost a má nepřijatelné dopady na zdraví a 

bezpečnost veřejnosti a na účinné fungování veřejné správy [5]. 
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Poškození, narušení nebo zničení KI můţe být způsobeno přírodními katastrofami nebo 

vlivem činnosti lidského faktoru, který se váţe na selhání techniky a technologických postupů 

a na úmyslné akce zahrnující terorismus a organizovaný zločin a to jak jednotlivců, tak skupin 

[16]. 

Ochrana KI je soubor činností, které jsou zaměřeny na takové zajištění fungování KI, aby 

nedocházelo k selhání jejich systémů při zohlednění všech moţných rizik a hrozeb. Smyslem 

ochrany KI proto musí být zabránit narušení objektů KI nebo jejich destrukci a minimalizovat 

dopady výpadku těchto systémů tak, aby narušení funkcí, činností nebo sluţeb bylo 

krátkodobé, málo četné, zvladatelné přinejmenším provizorním nebo alternativním způsobem 

a územně omezené tak, aby postihlo co nejmenší počet obyvatelstva. Neoddělitelnou součástí 

těchto činností je i realizace preventivních opatření [16]. 

V důsledku existence provázanosti národní KI s obdobnými infrastrukturami 

v mezinárodním měřítku, a to jak v jednotlivých oblastech KI, tak i z pohledu průřezových 

vzájemných vazeb mezi jednotlivými oblastmi, nelze vyloučit skutečnost, ţe narušení KI 

jedné oblasti můţe ovlivnit další, včetně přeshraničního dopadu [16]. 

Oblasti kritické infrastruktury jsou vytypované v usnesení Bezpečnostní rady státu č. 30 

z roku 2007 a patří mezi ně: [19] 
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Tabulka 2 Oblasti KI [19] 

č. Oblast KI Produkt nebo služba 

1 energetika elektřina 

plyn 

tepelná energie 

ropa a ropné produkty 

2 vodní hospodářství zásobování pitnou a uţitkovou vodou 

zabezpečení a správa povrchových vod a 

podzemních zdrojů vody 

systém odpadních vod 

3 potravinářství a 

zemědělství 

produkce potravin 

péče o potraviny 

zemědělská výroba 

4 zdravotní péče přednemocniční neodkladná péče 

nemocniční péče 

ochrana veřejného zdraví 

výroba, skladování a distribuce léčiv a zdravotnických prostředků 

5 doprava silniční 

ţelezniční 

letecká 

vnitrozemská vodní 

6 komunikační a 

informační systémy 

sluţby pevných komunikačních sítí 

sluţby mobilních komunikačních sítí 

rádiová komunikace a navigace 

satelitní komunikace 

televizní a rádiové vysílání 

poštovní a kurýrní sluţby 

přístup k internetu a datovým sluţbám 

7 bankovní a finanční 

sektor 

správa veřejných financí 

bankovnictví 

pojišťovnictví 

kapitálový trh 

8 nouzové služby Hasičský záchranný sbor ČR a příslušné jednotky poţární ochrany 

Policie ČR 

Armáda ČR 

Radiační monitorování vč. podkladu pro rozhodování o opatřeních 

vedoucích ke sníţení nebo odvrácení ozáření 

předpovědní, varovná a hlásná sluţba 

9 veřejná správa státní správa a samospráva 

sociální ochrana a zaměstnanost 

výkon justice a vězeňství 

 



17 

 

4.3. Řízení rizik 

Řízení rizik se opírá o rizika spojená s jednotlivými katastrofami, jejichţ 

pravděpodobnosti výskytu jsou větší neţ stanovená hladina a provádí opatření postupně pro 

jednotlivé katastrofy. Na základě řízení rizik jsou postaveny technické, ekologické, zdravotní 

aj. standardy a normy, jejichţ nedodrţení pochopitelně můţe znamenat neočekávané škody 

[5]. 

Úkolem řízení rizika je najít optimální způsob, jak vyhodnocená rizika sníţit na 

poţadovanou společensky přijatelnou úroveň. Sniţování rizika je vţdy spojeno se 

zvyšováním nákladů, proto je nutné dohodnout se na tom, jaké poţadavky bude výstup 

hodnocení rizika splňovat [1]. 

Koncepce snížení dopadů katastrof je následující: [1] 

1. Bere se v úvahu celý cyklus řízení katastrof, tj. prevence, odezva a 

obnova. 

2. Vyjednávání s riziky znamená rozpoznání rizik, identifikace vhodných 

protiopatření, instalace protiopatření, monitoring účinností opatření atd. 

Účastní se ho všichni, jichţ se rizika týkají, a v úvahu je brán princip 

udrţitelnosti, to znamená: 

 identifikace rizik, tj. hodnocení rizik a identifikace 

potencionálních škod na chráněných zájmech 

 zabránění rizikům opatřením v územním plánování, coţ se 

povaţuje za prioritu integrálního řízení rizik 

 ţivot s riziky (pomocí zajištění např. vhodného vyuţívání 

území, uvědomění populace, které se riziko týká, údrţby a 

pravidelné kontroly existujících ochranných opatření atd.) 

 připravenost, tj. příprava na nouzové a kritické situace 

 mezinárodní solidarita a spolupráce znamenající spolupráci při 

odezvě, výměnu know-how a poučení 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

Obrázek 1 Model řízení rizika [5] 

4.3.1. Analýza rizik 

Analýza rizik je zásadním krokem v komplexním zabezpečení prevence mimořádných 

událostí a přípravy schopnosti dopady zvládnout anebo alespoň zmírnit [1]. 

Pro analýzu a hodnocení rizik je velmi mnoho přístupů, metodik a v dnešní době i 

softwarových nástrojů. Z metodologického hlediska je kaţdá metoda zaloţena na určitém 

procesním modelu, který předpokládá a simuluje určitou moţnou situaci, která můţe 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, kterou má k dispozici, poté musí zhodnotit, zda jeho datové soubory mají 

vypovídací hodnotu z hlediska katastrofy, jejíţ rizika se sledují a zda naplňují poţadavky 

metodiky [1]. 

Pro účely analýzy rizik území jsou v našich podmínkách nejčastěji pouţívány 

indexové metody skórování rizika. Tyto metody zohledňují jak pravděpodobnost vzniku 

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

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

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

následně je analyzovat hlouběji [21]. 

řízení rizika 

stanovení rizika rozhodnutí řízení a zmírňování 

analýza 

rizika 

hodnocení 

rizika 

etika 

legislativa 

veřejná koncepce 

redukce 

rizika 

odezva a  

obnova 

       komunikace o riziku 

přijatelnost rizika u veřejnosti 
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Obrázek 2 Model analýzy rizika u katastrofy [5] 

 

Nejpoužívanější analýzy využitelné pro území: 

- Analýza vzniku mimořádné události: 

Účelem této metody je stanovení mnoţiny mimořádných událostí, u kterých se 

předpokládá, vzhledem k jejich rozsahu a dopadu, vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně 

poplachu a pro které se tedy zpracovává havarijní plán kraje. Metoda je zaloţena na odhadním 

stanovení kvantitativních ukazatelů (charakteristika, ohroţení, opatření), které vycházejí 

z definice jednotlivých stupňů poplachu dle vyhlášky. Stanovení ukazatelů provádí tým 

expertů metodou odhadů na základě statistických údajů a především zkušenostních aspektů 

[22]. 

 

Analýza rizika u katastrofy 

identifikace ohroţení katastrofy 

výběr scénáře katastrofy 

odhad pravděpodobnosti výskytu 
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odhad zranitelnosti území vůči  
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soubor očekávaných dopadů 

katastrofy v území 

Odhad rizika  
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Obrázek 3 Vývojový diagram metody analýzy vzniku MU [22] 

 

- Kontrolní seznam (Check list): 

Kontrolní seznamy jsou v dennodenní praxi povaţovány za základní metodu pro 

určování rizik. Slouţí jako pojistka toho, ţe jevy a činnosti v sledované oblasti se shodují se 

standardní praxi. Jsou cenné v tom smyslu, ţe pomocí nich lze poměrně lehce odhalit 

odchylky od ţádoucí praxe nebo od ţádoucího průběhu procesu či děje. V případě, ţe 

odchylky jsou závaţné, lze provést korekční opatření a tím zajistit poţadovanou úroveň 

bezpečnosti i cestu k rozvoji ve sledované oblasti [7]. 

Kontrolní seznam je soubor otázek, který má vysokou vypovídací hodnotu s ohledem 

na stanovený cíl. Je to 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 

potencionálními dopady, selháním prvků systému a vznikem škod. Pro vyplnění je potřeba 

někoho, kdo má základní znalosti o revidovaném provozu. Kontrolní seznamy mají buď 

formu tabulek, ve kterých v prvním sloupci jsou otázky a v dalším či několika dalších (u 

sloţitějších) jsou místa pro odpovědi na otázky, nebo má formu jen otázek. Podstatný je 
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způsob hodnocení, který musí být vţdy odborně opodstatněný a přizpůsobený dané situaci. 

S ohledem na cíl hodnocení nemusí být systém klasifikace odpovědí vţdy stejný. Skládá-li se 

v některých případech hodnocení bezpečnosti vybraného úseku z několika kontrolních 

seznamů, pak podle situace všechny kontrolní seznamy mají buď stejnou, nebo rozdílnou 

váhu [7]. 

Při vytváření kontrolních seznamů je důležité respektovat dále uvedené nároky: [7] 

- kontrolní seznam je logicky uspořádaný a pro zjišťovaný problém úplný soubor otázek, 

kterým se zjišťuje stav 

- otázky jsou vzájemně nezávislé, transparentní a mají jasnou vypovídací hodnotu 

- odpovědi na jednotlivé otázky se hodnotí určeným hodnotovým systémem (např. 0 

nebo 1; ano nebo ne; klasifikace 0 aţ 5 či 0 aţ 10 či 0 aţ 100; apod.) 

- výsledek je součet nebo váţený součet nebo medián nebo modus dle přijatých pravidel  

Z hlediska kvalifikovanosti u kontrolních seznamů rozhoduje: [7] 

- úplnost a pořadí otázek 

- způsob a kritéria hodnocení a váhy jednotlivých otázek 

- způsob a kritéria hodnocení a váhy souboru otázek.  

 

- Metoda matice rizika 

Metoda matice rizika je jedním z nejjednodušších postupů pro hodnocení 

potenciálního ohroţení a rizika v záplavových územích. Metoda nevyţaduje kvantitativní 

odhad škody způsobené vylitím vody z koryta toku, ale povodňové riziko vyjadřuje pomocí 

čtyřstupňové škály. Výsledkem metody matice rizika jsou v prvním kroku mapy ohroţení, 

které zobrazují pomocí barevné škály kategorie ohroţení ploch v záplavovém území. Tyto 

kategorie umoţňují posouzení vhodnosti stávajícího nebo budoucího funkčního vyuţití ploch 

a doporučení na omezení případných aktivit na plochách v záplavovém území s vyšší mírou 

ohroţení. Tento postup je moţné vyuţít např. v procesu územního plánování, při návrhu 

opatření na ochranu před povodněmi, apod. [17]. 

 

- Metoda IAEA – TEC DOC 727 

Metoda je zaměřena na kvantitativní hodnocení zdrojů rizika z hlediska ohroţení ţivota 

osob a příslušné relativní pravděpodobnosti. Je vhodná pro provozovatele s rozsáhlým 

výrobním zařízením a pro analýzy zdrojů rizik na území správního celku. Výsledky umoţňují 

priorizaci zdrojů rizik [22]. 
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- Analýza What if (Co se stane, když…) 

Metoda What if je zaloţena na brainstormingu, při kterém kvalifikovaný pracovní tým 

(dobře obeznámený se zkoumaným procesem) prověřuje formou dotazů a odpovědí 

neočekávané události, které se mohou v procesu vyskytnout. Generování dotazů závisí na 

intuici a provozních zkušenostech týmu odborníků. Jedná-li se o jednoduchý proces, pak 

pracovní tým můţe být např. dvou nebo tříčlenný. Posouzení sloţitějšího procesu si obvykle 

vyţádá sestavení vícečlenného týmu a zpravidla několik pracovních porad [6]. 

 Postup nemá tak dobře a důmyslně propracovanou strukturu, s tím je třeba počítat při 

sestavování pracovního týmu, který musí být schopen tvořivého aplikačního přístupu 

k řešenému úkolu. Od týmu se tudíţ očekává, ţe na základě zkušeností intuitivně odhalí 

nebezpečné stavy a situace, které se mohou v různých fázích a reţimech procesu vyskytnout 

[6]. 

Prověřování při bezpečnostní studii se můţe týkat např. budov, energetického systému, 

surovin, produktů, skladů, ale také provozního prostředí, provozních praktik, pracovních 

postupů, provozní bezpečnosti atd. [6]. 

Postup použití: 

Pro zdárný výsledek touto metodou je důleţitá znalost procesu, kvalita realizačního 

týmu, aplikační zkušenosti realizačního týmu s metodou a tvořivá atmosféra v průběhu 

pracovních porad [6]. 

 Příprava: 

Příprava spočívá ve shromaţďování všech dostupných podkladů. Jedná se zpravidla o 

popis procesu, výkresovou dokumentaci a provozní předpisy. Je nutné, aby podklady byly 

dostupné zejména pro vlastní týmovou práci při studii. Jedná-li se o stávající zařízení, je 

vhodná fyzická prohlídka zařízení. Je vhodné předběţně připravit některé otázky pro studii. 

Zdrojem otázek můţe být minulá studie nebo podobné studie [6]. 

 Porada 

Vlastní porada začíná odborně fundovaným popisem a vysvětlením účelu daného 

procesu. Při popisu se tým seznámí se zajištěním bezpečnosti procesu, bezpečnostní výstrojí a 

postupy pouţívanými pro zajištění bezpečnostní obsluhy [6]. 

Dalším krokem je formulování dotazů. Je potřeba, aby tým vyuţil schopnosti všech 

členů a dokázal je navíc kombinovat tak, aby dotazy pokryl a pečlivě prověřil celý proces. 

Doba trvání porady by neměla přesáhnout 4 hodiny, zejména pokud porada další den 

pokračuje (samozřejmě se porada nepřerušuje v okamţiku tvořivého přemýšlení) [6]. 
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Pokud se jedná o větší proces, je vhodné rozdělit ho na menší části, které se prověřují 

postupně. Otázky formulované postupně jednotlivými účastníky porady zasahují do různých 

odborných oblastí, je proto vhodné dotazy roztřídit do několika tematických skupin (obvykle 

podle moţných následků), např. zajištění před poţárem [6]. 

Cílem porady je identifikovat nebezpečné stavy a provozní situace. Pracovní tým tak 

identifikuje moţné havarijní situace, odhaduje moţné následky a navrhuje doporučení 

vedoucí ke sníţení rizika [6]. 

 

- Analýza souvztažnosti 

Je to metoda pouţívaná pro vyhledávání rizika systému. Jednotlivé kroky analýzy se 

zapisují do tabulek a jsou následující: [8] 

- Sběr dat a jejich zpracování (vyhledávání zdrojů potencionálního rizika). Aby data 

měla reálnou hodnotu, je zapotřebí mít k dispozici údaje za období 3-5 let.  

- Hodnocení jednotlivých rizik a vyhledání vzájemných vazeb mezi sebou, pro 

hodnocení vzájemných vazeb u jednotlivých rizik se pouţívá hodnot 0=NE a 1=ANO 

(jedno riziko můţe/nemůţe způsobit riziko druhé).  

- Výpočet koeficientů (procentuální vyjádření vyplývající z druhého kroku). 

- Grafické vyhodnocení (pomocí os je graf rozdělen do 4 oblastí podle závaţností rizik, 

ta jsou v něm vyznačena). 

 

- Diagram příčin a následků (Ishikawa diagram) 

Ishikawa diagram je diagram příčin a následků, jehoţ cílem je nalezení 

nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. Kvalita produktů a sluţeb nemůţe být 

zlepšená, pokud nenalezneme příčinu vznikajících chyb. Někdy je nazýván jako diagram rybí 

kosti (Fishbone) pro jeho vzhled. Princip vychází ze základního zákona – kaţdý následek 

(problém) má svou příčinu nebo kombinaci příčin. Při tvorbě Ishikawa diagramu se vyuţívá 

brainstorming, který nám pomůţe vydefinovat všechny moţné, i málo pravděpodobné, příčiny 

problému, jeţ řešíme. Jedná se tedy o týmovou metodu [11]. 

Popis tvorby: [11] 

Na začátku se zná jen následek, který jiţ vznikl nebo je potenciální a chce se mu předejít.  

- sestaví se tým pracovníků, kteří mají s problémem co do činění 

- nakreslí se na papír obdélník, do kterého se vepíše problém, jeţ se řeší, od něj se 

nakreslí vodorovná čáru, tedy páteř ryby 
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- k páteři se připojí větve (kosti) a k nim obecné oblasti, kde se hledané příčiny mohou 

nacházet  

- definují se např. brainstormingem potenciální příčiny a připojí se k jednotlivým 

kostem, tedy obecným oblastem (ty se pak ohodnotí váhovým koeficientem) 

- analyzují se příčiny, které získaly největší váhové koeficienty 

- definují se jasné úkoly k odstranění příčin 

 

- Strom událostí (event tree) 

Strom událostí je logický graf, který popisuje logický rozvoj události. Vývoj události 

směřuje od konečné události k příčinám, je to tedy induktivní metoda. Získá se informace o 

tom, kdy se porucha objeví a jaká je její pravděpodobnost [6]. 

Obvyklý postup při analýze: [6]  

- identifikace sledované události 

- identifikace bezpečnostních funkcí předcházejících této události 

- sestavení stromu událostí 

- vyhodnocení logického grafu moţných následků 
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5. Statistiky katastrof 

Tato kapitola obsahuje statistiky vybraných katastrof na území moravskoslezského kraje. 

Z dostupných informací vyplývá, ţe nejzávaţnější dopady, měli na území Moravskoslezského 

kraje povodně, proto jsou v této kapitole vypsány dostupné údaje právě o několika povodních 

na tomto území.  

5.1.  Povodně 2009 

K povodním roku 2009 došlo v červnu a červenci v důsledku přívalových dešťů. Na 

některých místech moravskoslezského kraje došlo k povodním velikosti 100 leté vody. 

Povodně si vyţádaly vyhlášení stavu nebezpečí v obcích s rozšířenou působností Nový Jičín, 

Bílovec, Odry, Kopřivnice a Frenštát pod Radhoštěm [12]. 

Podrobnější informace o dopadech a záchranných pracích jsou obsaţeny v tabulce 1. 

 

Tabulka 3 povodně 2009 [12] 

dopad opatření 

zaplavené objekty 

>900 

- evakuace  >180 osob, zajištění nouzového přeţití 

- demolice > 50 objektů 

poškozené a zaplavené 

dopravní tahy 

- vyznačení objíţděk 

- výstavba provizorních mostů 

poškození 

vodovodního řádu –  

>10 000 obyvatel bez 

pitné vody 

v některých oblastech byl vodovod přemanipulován na jiná tlaková pásma  

(oblast byla zásobována pod niţším tlakem) 

v oblastech, kde došlo k úplnému přerušení  

dodávek – cisterny s pitnou vodou, balená voda 

výpadky proudu  

zaplavení 

zemědělských ploch 

 

znečištění studen vyčerpání a vyčištění 

úhyn domácích zvířat 

>40 kusů 

svoz a zpracování odbornou firmou 

zranění obyvatel  >70 ošetřování probíhalo ve zdravotnických zařízeních 

znečištěné ţivotní 

prostředí 

- jednotky armády ČR aţ 500 muţů pomáhalo správcům vodních toků při 

zabezpečovacích, ţenijních, úklidových, demoličních pracích, zprůtočňování 

koryt vodních toků 

 rozsah zabezpečovacích prací 

 - uvolňování průtoků, mostů, mostků, propustí a vpustí 

- zamezení průniku vody do jednotlivých domů 

- evakuace osob 

- umisťování protipovodňových opatření (pytle s pískem) 

- odstraňování spadlých a poškozených mostů a mostků 

- čištění komunikací 

- vykopávaní příkopů k odvodu vody 

- stavba hrází těţkou technikou 
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5.2.  Povodně 2007 

K těmto povodním došlo v září v důsledku vytrvalých dešťů, které zvedly hladiny řek a 

způsobily jejich vylití. V různých místech severomoravského kraje se velikost povodní 

pohybovala od 5-ti leté přes 10-20-ti leté aţ po vody 20-50-ti leté. Tyto povodně si 

nevyţádaly vyhlášení krizového stavu. Největší povodňové škody byly zaznamenány na 

území obcí s rozšířenou působností Jeseník a Krnov, dále pak Bruntál, Nový Jičín a 

Jablunkov [13]. 

Podrobnější informace o dopadech a záchranných pracích jsou obsaţeny v tabulce 2. 

 

Tabulka 4 Povodně 2007 [13] 

dopad zabezpečovací práce záchranné práce 

- zaplavení objektů 

- zaplavení komunikací 

- zaplavení pozemků 

- poškození vodovodního 

  řádu – obyvatelé bez 

pitné vody 

- poškozená čistička 

odpadních vod 

- poškození mostů 

- zaplavení zemědělských 

ploch 

- odstraňování vyvrácených stromů 

- odstraňování plavenin 

- čerpání vody ze zaplavených objektů 

- stavba protipovodňových hrází  

   (pytle s pískem, návoz hlíny) 

- čištění propustků 

- čištění komunikací 

- uvolňování průtoků vodních toků 

- usměrňování odtoku vody 

- zajišťování lávek 

- čištění kanalizace 

- těţba nánosů 

- stěhování movitého majetku 

- evakuace obyvatel (>300) 

- evakuace stáda ovcí 

 

 

5.3.  Povodně 2006 

V březnu roku 2006 došlo díky vysokým teplotám k tání sněhu, které v kombinaci 

s dešťovými sráţkami způsobily zvýšené průtoky a hladiny řek. Povodně dosahovaly velikosti 

5-ti a 10-ti leté vody a k vyhlášení krizového stavu nedošlo [14]. 

Podrobnější informace o dopadech a záchranných pracích jsou obsaţeny v tabulce 3. 
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Tabulka 5 Povodně 2006 [14] 

dopad zabezpečovací práce 

- zatopené budovy 

- poškození komunikací 

- poškození mostů 

- zaplavené budovy 

- poškozena kanalizace 

- odstraňování naplavenin v profilech mostů a propustků 

- odčerpávání vody z budov 

- protipovodňová opatření (pytle s pískem, návoz lomového kamene) 

- svedení části vod do slepého ramene 

 

5.4. Povodně 2005 

V srpnu roku 2005 se jednalo o bleskovou povodeň, kterou vyvolaly krátkodobé, za to 

intenzivní dešťové sráţky, které způsobily přelévání některých vodních toků například 

v Třinci nebo Českém Těšíně. Největší naměřený průtok byl zaznamenán na řece Petrůvce 

v Petrovicích u Karviné, kde byl překročen 100-letý průtok a na řece Stonávce v Hradišti, kde 

kulminovala stoletá voda. K vyhlášení krizového stavu nedošlo v ţádné části kraje [15]. 

Tabulka 15 obsahuje bliţší informace týkající se zabezpečovacích a záchranných prací. 

 

Tabulka 6 Povodně 2005 [15] 

dopad zabezpečovací práce záchranné práce 

- zaplavené objekty 

- zastavená vlaková 

doprava 

- zaplavení a poškození 

komunikací 

- zanesení propustků 

- vývraty stromů 

- zpevňování břehů (kladení panelů, pytle s pískem) 

- prokopání rýhy u rybníka pro sníţení hladiny 

- čerpání vody ze zatopených budov 

- likvidace odpadů 

- uvolňování zanesených koryt 

- uzavření neprůjezdných komunikací 

- umísťování velkoobjemových kontejnerů 

- dezinfekce studní 

- opravy strţeného elektrického vedení 

- evakuace osob 

-náhradní 

zásobování vodou 

 

5.5. Shrnutí statistik 

Z dostupných statistik vychází najevo, ţe na území Moravskoslezského kraje mají 

nejzávaţnější dopady povodně. Co se týče oblastí kritické infrastruktury, tak k nejzávaţnějším 

dopadům patřily výpadky elektrického proudu, přerušení dodávek pitné vody a poškození 

dopravní infrastruktury.  
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6. Návrh metodiky pro určení priorit obnovy území postiženého 

katastrofou  

V této kapitole jsou pouţity analýzy pro určení nejzávaţnějších rizik v území a pro 

vyhodnocení dopadů katastrof. Pro vyhodnocení nejzávaţnějších rizik byla pouţita analýza 

souvztaţnosti doplněná o what-if analýzu a pro vyhodnocení dopadů katastrof pro 

nejdůleţitější oblasti byla pouţita metoda kontrolních seznamů. 

6.1. Analýza souvztažnosti 

Pro vyhodnocení všech rizik byla pouţita analýza souvztaţnosti, která bude společně se 

statistikami katastrof fungovat jako podklad pro další analýzy. Rizika, která se v analýze 

vyskytují, jsou vybrány na základě typových krizových situací, které byly určeny Hasičským 

záchranným sborem jako relevantní rizika pro území ČR. 

 

 

Tabulka 7 Identifikace rizik a jejich provázanost 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ∑Kar

1 zemětřesení x 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2 povodeň 1 x 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

3 epidemie 0 1 x 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5

4 epizootie 0 1 1 x 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5

5 epifytie 0 1 0 0 x 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

6 inverze 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 narušení dodávek el. energie 1 1 0 0 0 0 x 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 6

8 havárie způsobená chem. látkou 1 1 0 0 0 0 1 x 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5

9 exploze 1 0 0 0 0 0 0 1 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3

10 narušení hrází význ. vodních děl 1 1 0 0 0 0 0 0 1 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4

11 narušení fin. a deviz. hospodářství 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 6

12 narušení dodávek ropy 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 7

13 narušení dodávek potravin 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 x 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 10

14 narušení dodávek pitné vody 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 10

15 narušení dodávek léčiv 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 x 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 8

16 narušení funkčnosti dopravní soust. 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 x 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 8

19 migrační vlny 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 x 0 1 0 0 0 0 1 7

20 hromadné postižení osob 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 1 3

21 narušení zákonnosti 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 7

22 narušení funk. Poštovních služeb 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 x 1 0 0 1 9

23 sněhová kalamita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0

24 narušení dodávek plynu 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 x 0 1 7

25 narušení dodávek tepla 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 x 1 7

26 radiační havárie 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 x 4

∑ Krb 20 19 6 4 3 0 13 5 14 1 1 1 1 2 2 3 1 1 2 0 17 0 12 0 0 14

Rb

identifikace rizik

7

8

Ra

0 0 1 10 0 0 1
x

1 0 0 0 00 0 0 1 0
18

narušení funkčnosti veřejných 

informačních vazeb velkého 1 1 0

0 0 10 0 0 1 0
17

narušení poskyt. veřejně dostup. 

služeb elektronických komunikací 1 1 0 10 0 0
x

01 0 0 0 0

0

0 1

1

00

0 0
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Z tabulky 7 se vypočítají koeficienty Kar a Kpr, kde koeficient Kar je procentním 

vyjádřením počtu návazných rizik Rb, která mohou být vyvolána rizikem Ra. Vzorec pro 

výpočet je následující: 

Kar=[∑Kar/(x-1)]*100 

x …. počet hodnocených rizik 

Obdobným způsobem se výpočte i hodnota Kpr. 

 

Tabulka 8 Stanovení koeficientů rizika 

riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Kar[%]x 4 12 20 20 8 0 24 20 12 16 24 28 40 40 32 32 28 32 28 12 28 36 0 28 28 16 

Kpr[%]y 80 76 24 16 12 0 52 20 26 4 4 4 4 8 8 12 4 4 8 0 68 0 48 0 0 56 

 

Z dat v tabulce 8 se poté vytvoří závěrečný graf, který se musí rozdělit pomocí os do 4 

oblasti podle závaţností rizik. Osy dělící oblasti grafu se vypočítají následovně: 

O1=100 - [(Kar max - Kar min)/100]*s 

kde s….. spolehlivost systému, pro tento případ je určená na 80%, po dosazení 

O1=100 - [(40 - 0)/100]*80  

O1= 68 

obdobně se vypočte 2. osa 

O2=100 - [(80 - 0)/100]*80  

O2= 36  
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Obrázek 4 Výsledný graf analýzy 

I. oblast – primárně nebezpečná rizika 

II. oblast – Sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast – ţádná primárně nebezpečná rizika 

IV. oblast – Relativní bezpečnost 

Závěr analýzy: 

  Z matice rizik vyplývá, ţe se v námi posuzovaném území ţádné primární riziko 

nevyskytuje. Mezi sekundárně nebezpečné rizika patří zemětřesení, povodeň, narušení 

dodávek elektrické energie, narušení zákonnosti, sněhová kalamita a radiační havárie. 

Zemětřesení a radiační havárie jsou sice v oblasti sekundárně nebezpečných rizik, ovšem 

budeme-li vycházet ze statistik četnosti těchto katastrof, tak zjistíme, ţe je riziko vzniku na 

posuzovaném území zanedbatelné.  
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6.2. What – if analýza 

  Tato analýza byla provedena pro nejzávaţnější relevantní rizika vyplývající z analýzy 

souvztaţnosti, jsou to tedy: výpadek elektrického proudu velkého rozsahu, narušení 

zákonnosti velkého rozsahu (podle analýzy souvztaţnosti jedny z nejzávaţnějších) a dále je 

hodnoceno narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu a narušení dodávek pitné 

vody velkého rozsahu (vychází se ze statistik katastrof a navíc jsou to nejčastější dopady 

zemětřesení a povodní, které představují podle analýzy souvztaţnosti jedny z nejzávaţnějších 

rizik). Analýza je další podklad pro kontrolní seznamy, kterými se vyhodnotí dopady. 

 

Tabulka 9 What-if analýza 

riziko příčina následky opatření 
výpadek 

elektrického 

proudu 

přírodní nebo 

technologická katastrofa, 

sabotáţ, lidská chyba, 

technická porucha, 

nerovnováha mezi 

poptávkou a nabídkou 

ohroţeny všechny 

oblasti KI, ohroţeny 

ţivoty a zdraví 

obyvatel, ţivotního 

prostředí 

  

bezpečnostní opatření 

na vysoké úrovni, 

záloţní systémy, 

pohotovostní sluţby 

narušení 

zákonnosti velkého 

rozsahu 

teroristický, extrémistický 

útok, kybernetické útoky, 

závaţná majetková a 

násilná kriminalita 

velkého rozsahu 

ohroţení zdraví a 

ţivotů lidí ve velkém 

rozsahu, materiální 

hodnoty, ţivotní 

prostředí, 

demokratický systém, 

ohroţeny KI 

monitorování, ochrana 

KI, činnost 

zpravodajských 

sluţeb, činnost PČR 

narušení 

funkčnosti 

dopravní soustavy 

přírodní katastrofy, 

terorismus, dopravní 

nehody, technologické 

katastrofy v blízkosti 

komunikací 

ohroţeny ţivoty a 

zdraví lidí, zničení 

nebo poškození 

majetku 

objíţďky, náhradní 

přeprava, opravy 

komunikací 

narušení dodávek 

pitné vody 

dlouhotrvající sucha, 

přírodní a technologické 

katastrofy, terorismus 

obyvatelstvo bez pitné 

vody, hromadná 

nákaza závadnou 

vodou 

náhradní zásobování 

obyvatelstva pitnou 

vodou 

 

6.3. Metoda kontrolních seznamů 

Pro výstupní hodnoty z výše uvedených analýz jsou sestaveny následující kontrolní 

seznamy, které vyhodnocují dopady pro jednotlivé nejzávaţnější oblasti při postiţení území 

katastrofou. Tyto oblasti by měly být také prioritně zkontrolovány, jestli došlo k jejich 

narušení a v jaké míře a následně obnoveny v co nejkratším časovém úseku. Hodnotový 

systém seznamů je nastaven tak, ţe se počítají odpovědi ano, čím větší počet takto 

zodpovězených otázek, tím vetší je závaţnost dopadů katastrofy.  
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Tabulka 10 Kontrolní seznam pro vyhodnocení dopadů katastrofy na dodávky elektrické energie 

 Kontrolní seznam č. 1 - Dodávky elektrické energie 

č. otázka ano ne 

1.1 Je výpadek na velké části území (obec nebo větší část obce)?   

1.2 Bude výpadek dlouhodobý (dny)?   

1.3 Jsou výpadkem ohroţeny ostatní oblasti KI?   

1.4 Je třeba zajistit řízení dopravy na rušných křiţovatkách, kde došlo k výpadku?   

1.5 Došlo k poruše/poškození na výrobním zařízení el. proudu?   

1.6 Došlo k poruše/poškození na přenosové soustavě?   

1.7 Došlo k poruše/poškození na distribuční soustavě?   

1.8 Došlo k přerušení dodávek z důvodu nedostatku paliva?   

1.9 Je nutné regulovat spotřebu a dodávky el. energie?   

1.10 Byl vyhlášen stav nouze v energetice?   

1.11 Překonání a likvidace následků stavu nouze není v moţnostech provozovatele 

přenosové soustavy, distribučních soustav a výrobců elektrické energie. 

  

1.12 Nejsou zajištěny dodávky odběratelům, jejichţ zásobování musí být zachováno.     

1.13 K reakci na krizovou situaci je potřeba velkého počtu sil a prostředků.   

1.14 Došlo ke vzniku sekundárních následků (vypsat)?   

1.15 Došlo k úmrtí nebo zranění pracovníků výroben el. energie?   

1.16 Došlo k úmrtí nebo zranění  lidí likvidujících následky poškození el. soustavy?   

1.17 Došlo k úmrtí nebo zranění obyvatelstva v důsledku omezení nebo přerušení 

dodávek? 

  

1.18 Došlo ke zničení movitého nebo nemovitého majetku v důsledku výpadku?   

1.19 Došlo k znečištění ţivotního prostředí v důsledku přerušení dodávek el. energie 

v nějakém provozu? 

  

1.20 Došlo k ohroţení plnění mezinárodních smluvních závazků?   

1.21 Je nutné vyţádání humanitární pomoci?   

1.22 Seznam prioritních odběratelů připojených přímo k přenosové soustavě není 

zpracován. 

  

1.23 Plán regulace a spotřeby není zpracován.   

1.24 Není k dispozici dostatek sil a prostředků pro řešení situace.   

1.25 Je třeba zajistit zahraniční pomoc?   

1.26 Je potřeba zajištění náhradních stacionárních nebo mobilních zdrojů?   

1.27 Je potřeba evakuace zasaţených oblastí?   

1.28 Obyvatelstvo nebylo dostatečně informováno o situaci.   

1.29 Vývoj situace není průběţně vyhodnocován.   

1.30 Není zajištěn veřejný pořádek a ochrana majetku.    

 Celkový počet odpovědí   
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Vyhodnocení: 

Tabulka 11 Vyhodnocení kontrolního seznamu č. 1 

 závažné důležité přijatelné zanedbatelné 

počet 

odpovědí 

ANO 
30 - 24 23 - 15 14 - 5 4 - 0 

závěr dopady vyţadují 

vyhlášení krizového stavu 

a pouţití nadstandardních 

zdrojů sil a prostředků 

dopady se podaří 

zvládnout bez 

zvláštních opatření 

pomocí standardních 

zdrojů sil a prostředků 

dopady 

nevyţadují 

ţádná zvláštní 

opatření 

katastrofa nemá 

ţádné větší 

dopady 

 

 

Tabulka 12 Kontrolní seznam pro vyhodnocení dopadů katastrofy na dopravní infrastrukturu 

 Kontrolní seznam č. 2 - Dopravní infrastruktura (silnice)   

 otázka ano ne 

2.1 Je poškozeno velké mnoţství komunikací (neprůjezdné)?   

2.2 Je velké mnoţství komunikací nepoškozené, ale neprůjezdné (zasypané apod.)?   

2.3 Není moţné se dostat do všech míst pomocí objíţděk.   

2.4 Došlo při havárii na komunikacích k úniku nebezpečných chemických látek?   

2.5 Práce, které zprůjezdní komunikace, není moţné zahájit.    

2.6 Došlo k poţáru v tunelu?   

2.7 Došlo k blokádám komunikací?   

2.8 Došlo k havárii poblíţ komunikací?   

2.9 Doprava akutních výjezdů do všech postiţených míst není zajištěna.   

2.10 Zásobování do všech postiţených míst není zajištěno (pitná voda, potraviny, atd.)   

2.11 Dopravní obsluţnost pro dosaţitelnost škol, úřadů, soudů, zdravotnických zařízení a 

zaměstnání není zajištěna.  

  

2.12 Mimořádná přeprava není moţná běţnými prostředky (evakuace, odstraňování 

následků katastrof) 

  

2.13 Došlo na komunikacích k úmrtí nebo zranění velkého počtu osob?   

2.14 Objíţďky není moţné udělat do všech míst.   

2.15 Na základě přepravních potřeb pro dané území nebyl vytvořen přepravní plán.   

 Celkový počet odpovědí   
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Tabulka 13 Vyhodnocení kontrolního seznamu č. 2 

 závažné důležité přijatelné zanedbatelné 

počet 

odpovědí 

ANO 
15 - 10 9 - 6 5 - 3 2 - 0 

závěr dopady vyţadují 

vyhlášení krizového stavu 

a pouţití nadstandardních 

zdrojů sil a prostředků 

dopady se podaří 

zvládnout bez 

zvláštních opatření 

pomocí standardních 

zdrojů sil a prostředků 

dopady 

nevyţadují 

ţádná zvláštní 

opatření 

katastrofa nemá 

ţádné větší 

dopady 

 

Tabulka 14 Kontrolní seznam pro vyhodnocení dopadů katastrofy na zásobování pitnou vodou 

 Kontrolní seznam č. 3 - Zásobování pitnou vodou   

 otázka ano ne 

3.1 Došlo k přerušení dodávek pitné vody, ale vodovodní řád není přerušen?   

3.2 Je vodovodní řád těţkou závadou?   

3.3 Bez dodávek vody jsou větší lokality a větší počty obyvatel.   

3.4 Bude přerušení dlouhodobější?   

3.5 Je nutné zajistit náhradní zásobování pitnou vodou?   

3.6 Došlo k znečištění zdrojů pitné vody u povrchových vod?   

3.7 Ve vodních zdrojích není dostatek pitné vody.   

3.8 Došlo ke znečištění zdrojů pitné vody u podzemních vod?   

3.9 Přerušení dodávek pitné vody z důvodu plošného výpadku el. proudu?   

3.10 Došlo k poškození vodovodního potrubí?   

3.11 Došlo k poškození úpraven vod?   

3.12 Je třeba zajistit střeţení vodních zdrojů a vodárenských zařízení?   

3.13 Reakce územních orgánů na krizovou situaci byla pozdní.    

3.14 Smluvní zabezpečení organizace sluţeb nouzového zásobování vodou s podnikem 

Vodovodů a kanalizací je nedostatečné. 

  

3.15 Opatření příslušného podniku vodovodů a kanalizací k aktivaci sluţeb nouzového 

zásobování vodou nejsou dostatečná. 

  

3.16 Obyvatelstvo nebylo dostatečně informováno.    

3.17 Obyvatelstvo nebylo včas informováno.    

3.18 Došlo k panickým odběrům vody obyvatelstvem?   

3.19 Je třeba zavést regulační opatření ke spotřebě pitné vody?   

3.20 Dodávky pitné vody nejsou zabezpečeny?   

3.21 Je třeba vyuţít pohotovostních zásob? (Správa státních hmotných rezerv)   

3.22 Příčiny vzniku krizové situace nebyly eliminovány.    

3.23 Je narušena technologie výroby a distribuce pitné vody na zařízeních vodovodů   
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a kanalizací? 

3.24 Kontrola dodrţování regulačních opatření ve spotřebě pitné vody není dostatečné 

dodrţována.  

  

3.25 Střeţení a bezpečnost na odběrných místech pitné vody není zajištěno.   

3.26 Dodávky pitné vody dodávané náhradním způsobem nejsou zabezpečeny 

v poţadovaném mnoţství. 

  

3.27 Dodávky pitné vody dodávané náhradním způsobem nejsou zabezpečeny 

v poţadované kvalitě.  

  

3.28 Došlo ke vzniku epidemií?   

3.29  Došlo k narušení veřejného pořádku spojené s protesty obyvatelstva z důvodů malé 

informovanosti nebo záměrně šířených poplašných zpráv? 

  

3.30 Došlo k výskytu kriminality spojené s odcizováním poskytované humanitární 

pomoci? 

  

3.31 Došlo k výskytu kriminality spojené s rabováním?   

3.32 Došlo k útoku na vodárenské zařízení?   

3.33 Došlo k usmrcení osob? (v případě útoku na vodárenské zařízení)   

3.34 Došlo ke zranění osob? (v případě útoku na vodárenské zařízení)   

3.35 Došlo k otravě poţitím kontaminované vody?   

3.36 Došlo k rabování u velkoprodejců balené vody?   

3.37 Došlo při poškození vodárenských zařízení k úniku nebezpečných látek?   

3.38 Je potřeba ţádat mezinárodní humanitární pomoci v podobě poskytnutí mobilních 

úpraven vody nebo jiných technologií? 

  

3.39 Došlo k zastavení produkce výrobních subjektů závislých na dodávce pitné vody?   

3.40 Je nutné kvůli přerušení dodávek provádět evakuaci obyvatelstva?   

3.41 Je třeba zvýšit výrobní kapacity balené pitné vody?   

3.42 Dochází ke zvyšování cen balené vody nebo k překupnictví?   

3.43 Není k dispozici dostatečný počet techniky na dovoz a rozdělení pitné vody.    

3.44 Počty postiţeného obyvatelstva v jednotlivých výdejních místech nejsou známy.    

3.45 Není dodrţováno přednostní zásobování nemocnic, stanovených vyvařovacích a 

ubytovacích kapacit, dětských zařízení, nouzových sluţeb. 

  

3.46 Není dispozici dostatek chemikálií na úpravu pitné vody.   

3.47 Není zpracován plán nezbytných dodávek.   

3.48 Nejsou známí všichni výrobci a sklady velkých obchodních subjektů a jejich 

kapacity balené pitné vody na území kraje. 

  

3.49 Nejsou vytipována a organizačně, materiálně, technicky a personálně zabezpečená 

moţná místa pro výdej pitné vody pro postiţené obyvatelstvo v neohroţených 

lokalitách. 

  

3.50 Stavy zásob pitné vody nejsou stále sledovány a vyhodnocovány.   

3.51 Ministerstvo zemědělství není průběţně informováno.   

3.52 Nebyla zahájena dekontaminace kontaminovaných zdrojů pitné vody.   

3.53 Není reálné zásobování všech postiţených lokalit a obyvatel.   

 Celkový počet odpovědí   
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Tabulka 15 Vyhodnocení kontrolního seznamu č. 3 

 závažné důležité přijatelné zanedbatelné 

počet 

odpovědí 

ANO 
53 - 39 38 - 24 23 - 9 8 - 0 

závěr dopady vyţadují 

vyhlášení krizového stavu 

a pouţití nadstandardních 

zdrojů sil a prostředků 

dopady se podaří 

zvládnout bez 

zvláštních opatření 

pomocí standardních 

zdrojů sil a prostředků 

dopady 

nevyţadují 

ţádná zvláštní 

opatření 

katastrofa nemá 

ţádné větší 

dopady 

 

 

Tabulka 16 Kontrolní seznam pro vyhodnocení dopadů katastrofy na zákonnost 

 Kontrolní seznam č. 4 - Zákonnost   

 otázka ano ne 

4.1 Došlo k pouličním nepokojům?   

4.2 Došlo k teroristickému útoku?   

4.3 Došlo k extrémistickým útokům?   

4.4 Došlo k zahraniční podpoře útoků?   

4.5 Došlo ke kybernetickým útokům?   

4.6 Došlo k protizákonné činnosti organizovaných zločineckých skupin, která by si 

svým rozsahem a nebezpečností vyţádala vyhlášení krizových opatření? 

  

4.7 Došlo ke zranění nebo úmrtí osob?   

4.8 Došlo k poničení majetku?   

4.9 Došlo k poničení ţivotního prostředí?   

4.10 Zdravotnická zařízení nejsou připravená na příjem velkého počtu raněných.   

4.11 Došlo k rabování?   

4.12 Došlo k útoku na nějaký objekt KI?   

4.13 Je nutné vyuţít krizových opatření k vyřešení bezpečnosti a udrţení veřejného 

pořádku? 

  

4.14 Prostředky policie a dalších bezpečnostních sloţek nepostačují ke zvládnutí situace?   

4.15 Došlo k závaţným únikům utajovaných informací?   

4.16 Došlo ke zneuţití hromadných sdělovacích prostředků?   

4.17 Došlo k negativní odezvě u veřejnosti z důvodu špatného postupu při řešení krizové 

situace? 

  

4.18 Není dostatečná připravenost sil a prostředků k řešení situace.   

4.19 Ochranná bezpečnostní opatření v soukromém sektoru nejsou dostatečná?   
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4.20 Došlo k rozsáhlému šíření atmosféry strachu?   

4.21 Má počet aktivit ohroţujících zákonnost konstantní nebo dokonce stoupající 

úroveň? 

  

4.22 Veřejnost nedůvěřuje a nespolupracuje s bezpečnostními sloţkami?   

4.23 Došlo ke tvoření domobran?   

4.24 Došlo k pouţití zbraní hromadného ničení?   

4.25 Došlo k poškození strategických, obranných nebo bezpečnostních zařízení?   

4.26 Budou náklady na obnovu do původního stavu obrovské?   

4.27 Je nutno zabezpečit ostrahu určených významných objektů?   

4.28 Je nutno regulovat pohyb osob?   

4.29 Je nutné zvýšin výkon hlídkových sluţeb k zajištění veřejného pořádku?   

4.30 Je nutné střeţit dopravní uzly a důleţité křiţovatky?   

4.31 Je nutné zvýšit kapacity věznic?   

4.32 Je nutné zřídit informační místa pro veřejnost?   

4.33 Je třeba posílit policejní sloţky sloţkami armády?   

 Celkový počet odpovědí   

 

Tabulka 17 Vyhodnocení kontrolního seznamu č. 4 

 závažné důležité přijatelné zanedbatelné 

počet 

odpovědí 

ANO 
33 - 25 24 - 16 15 - 6 5 - 0 

závěr dopady vyţadují 

vyhlášení krizového 

stavu a pouţití 

nadstandardních zdrojů 

sil a prostředků 

dopady se podaří 

zvládnout bez 

zvláštních opatření 

pomocí standardních 

zdrojů sil a prostředků 

dopady 

nevyţadují 

ţádná zvláštní 

opatření 

katastrofa nemá 

ţádné větší 

dopady 
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Celkové vyhodnocení kontrolních seznamů: 

Pokud došlo k narušení všech 4 oblastí, můţe se pro vyhodnocení kontrolních 

seznamů pouţít komplexní vyhodnocení uvedené níţe.  

Tabulka 18 Komplexní vyhodnocení kontrolních seznamů 

 závažné důležité přijatelné zanedbatelné 

počet 

odpovědí 

ANO 
131-98 97-65 64-32 31-0 

závěr dopady katastrofy 

jsou závaţné a 

vyţadují krizová 

opatření, jsou 

ohroţeny ţivoty a 

zdraví lidí ve velkém 

rozsahu 

dopady jsou sice velké, 

ale mělo by se je podařit 

zvládnout bez zvláštních 

opatření pomocí 

standardních zdrojů sil a 

prostředků 

dopady jsou 

přijatelné a 

nevyţadují 

ţádná zvláštní 

opatření 

dopady 

katastrofy jsou 

minimální 
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7. ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo navrhnout metodiku pro určení priorit obnovy území 

postiţeného katastrofou. 

Tato metodika je v práci prezentována formou kontrolních seznamů. Hlavním podkladem 

pro tyto kontrolní seznamy měly být statistiky skutečných katastrof v určitém územním celku. 

Jako tento určitý územní celek byl vybrán Moravskoslezský kraj. Co se týče těchto statistik, 

tak se podařilo získat pouze informace o největších povodních od roku 2000 doteď, konkrétně 

to jsou povodně roku 2005, 2006, 2007, 2009. Z informací o těchto povodních vyšlo najevo, 

ţe mezi nejzávaţnější dopady tohoto přírodního ţivlu patřily především výpadky dodávek 

elektrické energie, přerušení dodávek pitné vody, narušení dopravní infrastruktury a 

poškození nebo zatopení obytných objektů, coţ vyvolalo evakuaci obyvatel. Vzhledem 

k tomu, ţe tyto informace nebyly dostačující, bylo nutno jako další podklad vytvořit analýzu 

rizik pro posuzované území. Pro tento účel byla vybrána analýza souvztaţnosti. Rizika pro ni 

byla vybrána na základě typových krizových situací, které určil hasičský záchranný sbor. 

Z této analýzy vyšla jako nejzávaţnější rizika zemětřesení, povodeň, narušení dodávek 

elektrické energie, narušení zákonnosti, sněhová kalamita a radiační havárie. Ze statistik a 

provedené analýzy souvztaţnosti byla vybrána relevantní rizika pro tuto práci (dopady 

katastrof), se kterými se dále pracuje a ty jsou výpadek elektrické energie, přerušení dodávek 

pitné vody, narušení zákonnosti a narušení dopravní infrastruktury, samozřejmě předpoklad 

pro tyto rizika je, ţe dojde k jejich působení ve velkém rozsahu. Pro tyto dopady byla dále 

zpracována analýza what – if pro nastínění toho, co je příčinou vzniku, jaké jsou následky a 

jaké by měla být opatření. 

Protoţe tyto oblasti by měly být podle matice rizik obnoveny prioritně, je nutné znát 

závaţnost a rozsah dopadů katastrofy na nich, coţ by mohlo urychlit proces obnovy a sníţit 

tak rozsah ztrát a škod. Návrh této metodiky je ve formě kontrolních seznamů, které nebyly 

pouţity v praxi, ale sestaveny po konzultaci s odborníkem a mohly by být pouţitelné pro 

krizový štáb. Vyhodnocení kontrolních seznamů můţe být provedeno buď pro kaţdou oblast 

zvlášť, nebo v případě větší katastrofy lze provést komplexní hodnocení.  
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