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 Předmětem bakalářské práce je analyzovat rizika metodou kontrolních listů (check 

lists). A na základě tohoto ověřit vhodnost volby metody pro analýzu rizik. Tuto metodu jsem 

použila na praktickém příkladu analýzy rizik budov Police České republiky. Výsledkem práce 

je vypracovaný návrh souboru kontrolních listů, které slouží ke zjištění hrozících rizik 

budovám policie. Tyto seznamy lze prakticky využít ke  zjišťování rizika hrozícího 

konkrétní budově a následnému prověření stavu zabezpečení budovy proti hrozícímu riziku. 

 

 

 ABSTRACT  

 

Poláchová, R.: The Verification of Application of Risk Analysis by Check-List, VSB-TU 

Ostrava, Faculty of Safety Engineering, majoring in emergency planning and crisis 

management, 2010  

Number of pages: 35  

Bachelor thesis, leading Šenovský, M.  

 

Keywords: risk analysis, risk management, risk, security building, check list  

 

Subject of this thesis is to analyze the risks of using checklist (check lists). And on this basis 

to verify the appropriateness of the choice of method for risk analysis. I used this method to a 

practical example of risk analysis, building Police of the Czech Republic. The result is a work 

with a proposal for a set of control leaves, which are used to determine the risks threatening 

the police buildings. These lists can be practically used to detect risks of imminent concrete 

building and the subsequent examination of the state security building against the threat of 

risk. 
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1. ÚVOD 
 

Analýza rizika stojí na prvním místě v souboru jednotlivých kroků, které je třeba 

učinit v celkovém procesu „řízení rizika“. Řízení rizika je nedílnou součástí krizového řízení. 

Pojem krizové řízení je v zákoně č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon) definován jako souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů 

zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, 

realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. [22] Hrozící 

riziko znamená hrozící mimořádnou událost. V krizovém řízení nelze riziko nikdy 

stoprocentně odstranit, vždy zde zůstane riziko zbytkové. Cílem krizového řízení je rizika 

minimalizovat na přijatelnou ekonomickou a sociální úroveň. Aby mohlo být riziko 

minimalizováno, je důležité toto nejdříve odhalit a poté vyhodnotit.   

Odbornou literaturou je popisováno nepřeberné množství metod využívaných při 

analýze rizik. Některé z těchto metod jsou složité. K jejich použití k provedení analýzy rizika 

je potřeba spolupráce mnoha odborníků. Některé z metod jsou náročné na technickou 

podporu. Některé z metod jsou náročné na vypracování časově. Jiné metody jsou jednoduché. 

Lze je použít okamžitě. Některé z metod mají podrobnou vypovídací hodnotu, jiné naopak 

vyžadují provedení další analýzy. Volba správně metody analýzy může ovlivnit celý 

rozhodovací proces.  

Tato bakalářská práce je zaměřená na analýzu rizik metodou Kontrolních seznamů 

(Check listu). Zabývá se především touto metodou, ale ve stručnosti představuje i metody 

další. Pro potřeby této práce byl vytvořen kontrolní seznam pro ověření bezpečnosti budov 

Policie České republiky. To z toho důvodu, že Policie České republiky je, jako bezpečnostní 

orgán řazen jako jeden z prvku kritické infrastruktury. Úkolem PČR je zajišťovat vnitřní 

bezpečnost a veřejný pořádek na území České republiky. Ochromení zázemí policie, by 

mohlo mít za následek oslabení její funkčnosti. Proto je kontrolní seznam zaměřen na 

bezpečnost budov.  

Úkolem práce je zjistit náročnost provedení analýzy metodou Kontrolních seznamů, 

její využití v praxi a ověření její efektivnosti. 
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2. Ochrana kritické infrastruktury 

2.1 Kritická infrastruktura 

Pod pojmem kritická infrastruktura se v současné době rozumí výrobní a nevýrobní 

systémy a služby, jejichž nefunkčnost by způsobila závažný dopad na bezpečnost státu, 

ekonomiku, veřejnou správu a zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva. 

Filozofii ochrany kritické infrastruktury v ČR je založena na zachování základních funkcí 

státu za krizových situací. [5] 

2.2 Ochrana kritické infrastruktury 

Jako ochrana kritické infrastruktury je chápán proces, který při zohlednění všech 

rizik a hrozeb směřuje k zajištění fungování subjektů kritické infrastruktury a vazeb mezi 

nimi. Ochranu kritické infrastruktury lze také pojmenovat jako „politickou připravenost“ 

veřejné správy chránit systémy, či objekty zásadního významu kritické infrastruktury před 

haváriemi, nehodami a to jak neúmyslnými, tak i úmyslnými a před teroristickými útoky. 

K ochraně kritické infrastruktury přistupuje každá země svým způsobem. Významná 

podobnost však panuje mezi názory na systémy kritické infrastruktury. Jsou to: 

 Elektrizační soustava. 

 Rozvodné soustavy ostatních energií (voda, plyn, pára). 

 Kanalizační soustavy. 

 Dopravní síť. 

 Logistika. 

 Komunikační sítě jak drátové, tak i bezdrátové. 

 Informační systémy. 

 Nouzové služby (policie, hasičský záchranný sbor, zdravotní záchranná 

služba). 

 Finanční sektor. 

 Státní správa. [5] 

2.3 Subjekty kritické infrastruktury 

 Mezi subjekty kritické infrastruktury lze zařadit vlastníky a provozovatele 

výrobních a nevýrobních systému vytvářející produkty nebo poskytující služby kritické 

infrastruktury. [5] 
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 2.4 Objekty kritické infrastruktury 

K Objektům kritické infrastruktury patří vybrané stavby a zařízení veřejné 

infrastruktury a další prvky, které vlastní nebo provozují subjekty kritické infrastruktury. Tyto 

objekty nazýváme objekty zvláštního významu. Jsou to: 

 Jaderné elektrárny. 

 Přehrady. 

 Kulturní památky. 

 Objekty veřejné správy 

I takovým to způsobem jsou pojmy definovány ve skriptech Ochrana kritické 

infrastruktury. [5] 

 

3. Analýza rizik 

V zájmu jednotlivých subjektů a následně pak celé společnosti je hrozící rizika 

minimalizovat. A to z toho důvodu, že jejich dopad vyvolává nepříznivé následky. Tyto 

následky jsou ekonomické, sociální a v neposlední řadě psychologické. Riziko nemůžeme 

nikdy odstranit.  

 K tomu, abychom správně rozpoznali podstatná rizika, nám dopomáhá analýza rizik. 

Přičemž analýzou rozumíme rozbor, nebo metodu zkoumání složitějších skutečností 

rozkladem na jednodušší. Postup od abstraktního ke konkrétnímu.  Analýza rizik je nedílnou 

součásti krizového řízení, jak je uvedeno v krizovém zákoně. 

Krizovým řízením souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na 

analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu 

činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. [1] 

 

4. Metody analýzy rizik1 

4.1 Check list (kontrolní seznam) 

                                                            
1 Při vypracování celé kapitoly bylo čerpáno z materiálu [1] Karda, Ladislav Analýza, metody a nástroje řešení 
krizových situací, 

8 
 



Jedná s o postup založený na systematické kontrole plnění předem stanovených 

podmínek. Seznamy kontrolních otázek jsou obvykle vytvořeny na základě seznamu 

charakteristik sledového systému činností, které souvisí se systémem a možnými dopady, 

sebráním prvků systému a vznikem škod. Tyto seznamy mohou mít od jednoduché formy až 

po složité formuláře, umožňující zahrnout různou relativní důležitost parametru v rámci 

daného souboru. 

Tradiční kontrolní seznamy se od sebe značně liší úrovní detailů. Jsou používány 

v široké míře k označení splnění standardů a zvyklostí. Zároveň mohou být použitý 

k podrobnému seznámení nezkušeného personálu se skutečnostmi pomocí srovnávání 

skutečnosti s různými požadavky kontrolního seznamu. Výsledky získané pomocí kontrolních 

seznamů také zajišťují společný základ pro posouzení analytikova hodnocení skutečností 

nebo provozu managementem. 

Kontrolní seznamy působí rovněž jako komunikační prostředek, forma řízení. To 

takovým způsobem, že v organizacích jsou využívány standardní kontrolní seznamy pro 

řízení vývoje projektu a to od počátečního projektu až po likvidaci. Správně vyplněné 

kontrolní seznamy musí být schváleny různými členy personálu a manažerů před tím, než se 

projekt může přesunout z jedné etapy do další. 

Kontrolní seznamy bývají při odhalování rizika používány často v kombinaci s dalšími 

metodami, aby nedocházelo k opomenutí při vyhledávání zdrojů rizik. Při sestavování 

kontrolního seznamu analytik definuje standardní postupy nebo sledovaný předmět zájmů. 

Tyto se týkají projektových postupů, provozních postupů, předpisů, pravidel. Na základě 

vstupních informací jsou vytvořeny otázky založené na nedostatcích, nebo rozdílech, na které 

lze jednoduše jednoznačně odpovědět. Otázky jsou zkompletovány do seznamů. Vyplněný 

kontrolní seznam obsahuje na dané otázky odpovědi typu „ano“, „ne“, „nepřijatelný“ nebo 

„potřeba více informací“. Snahou analytika je, aby seznam obsahoval především otázky, na 

které lze odpovědět „ano/ne“. 

Podrobný kontrolní seznam poskytuje základ pro standardní hodnocení procesních 

zdrojů rizika. Kvalitativní výsledky se liší podle jednotlivé situace, podle shody se 

standardními postupy. Pro správné provedení této techniky je potřeba patřičný kontrolní 

seznam, inženýrské projektové postupy a provozní manuál. Pro vyplnění seznamu někoho, 

kdo má základní znalosti a kontrolovaném provozu. Lze použít kontrolní seznam pro daný 

provoz z minulosti, analytik by měl být schopen tento použít. Pokud tento kontrolní seznam 

dostupný není, kvalifikovaný pracovník by měl být tento schopen sestavit (někdy více 
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pracovníku) a provést vyhodnocení. Zkušený manažer, nebo vedoucí inženýr by měl 

zkontrolovat výsledky a analýzy kontrolním seznamem a nasměrovat další postup. 

Kontrolní seznamy jsou velice často používány při projektování staveb. Jsou 

vytvářeny po linii převládajícího typu rozvojového projektu (příkladem mohou být typologie 

staveb dálnic, přehrad) nebo výrobní technologie (chemický průmysl, potravinářský atd.), 

tento je nasimulován jako procení model. Kontrolní seznamy jsou vhodné při odhalování 

prvotních dopadů. Nejsou vhodné pro zjišťování dopadů vyšších řádu, nebo vztahů mezi 

dopady. Tuto analýzu lze používat jednoduše a to v kterémkoliv stádiu života procesu. 

Obecné kontrolní seznamy jsou často kombinovány s jinou technikou identifikace 

zdrojů rizika. Jsou limitovány zkušenostmi jejich autora, a proto by měly výt vytvořeny 

autory s rozličným technickým vzděláním. Autory s  rozsáhlými zkušenostmi s podobnými 

systémy, jako je ten analyzovaný. 

Je důležité, aby kontrolní seznamy byly živými dokumenty a byly pravidelně 

prověřovány a aktualizovány. Výhodou užití kontrolních seznamů pro identifikaci rizik 

je jejich snadná použitelnost i pro méně zkušené pracovníky. Nevýhodou kontrolního 

seznamu je skutečnost, že je zaměřen především na normativně stanovené požadavky a 

svádí k mechanickému přístupu bez uvažování dalších možných alternativ. 

Vypracování a použití kontrolního seznamu nevyžaduje technicky náročnou podporu. 

Jedná se o úsporný způsob jak identifikovat tradičně rozpoznatelné zdroje rizik. [2] [5] 

 

Kontrolní seznam není samozřejmě jedinou metodou analýzy rizik, v následující části 

jsou stručně popsány některé z dalších používaných a známých metod. 

 

 

4.2 Safety audit (bezpečnostní kontrola) 
je postup hledání rizikových situací a navržení řešení těchto situací pro zvýšení 

bezpečnosti. Předmětem je hledání potencionálního možného rizika nehody, nebo provozního 

problému, který se může objevit v posuzovaném systému.  FORMÁLNĚ BÝVÁ 

PŘIPRAVEN SEZNAM OTÁZEZ + MATICE SKOROVÁNÍ RIZIK. 

 

4.3 What-If Analysis (analýza metodou co když) 
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Rozbor toho co se stane, když nastane určitý negativní jev. Jedná se o řízenou diskuzi 

a hledání nápadů. Skupina lidí, kteří mají zkušenosti v daném oboru, klade otázky, nebo 

vyslovuje úvahy o možných rizicích. NEJEDNÁ SE O VNITŘNĚ STRUKTUROVANOU 

TECHNIKU. 

 

4.4  Preliminary Hazard Analysis – PHA (předběžná analýza ohrožení) 
Jedná se o kvantifikaci zdrojů rizik, postup na vyhledávání nebezpečných stavů či 

nouzových situací, jejich příčin a dopadů. Tyto jsou zařazeny do kategorií, dle předem 

stanovených kritérii. Tato metoda představuje soubor různých technik, vhodných pro 

posouzení rizika. (Převážně jsou pod touto zkratkou rizika hodnocena metodami what-

if/Check list, what-if, HAZOP, FMEA, fault tree ananlysis, lépe řečeno kombinací těchto 

metod.) 

 

 

 

4.5  Proces Quantitative Risk Analysis – QRA (kvantitativní rizika 

procesu) 
Jde zde o systematický a komplexní přístup pro predikci odhadů četnosti a dopadů 

nehod pro zařízení nebo provoz systému. Tento systém rozšiřuje kvalitativní (verbální) 

metody o číselné hodnoty. Algoritmus využívá kombinaci s jinými známými koncepty a 

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

k efektivnímu zvládání řízení rizika. VYŽADUJE NÁROČNOU DATBÁZI A 

POČITÁČOVOU PODPORU. 

 

4.6 Hazard Quantitative Proces – HAZOP (analýza ohrožení a 

provozuschopnosti) 

Postup je založený na pravděpodobnostním hodnocení. Jde o týmovou expertní 

multioborovou metodu. Hlavním cílem analýzy je identifikace scénářů potencionálního rizika. 

Experti pracují na společném zasedání formou bransformingu. Soustřeďují se na posouzení 

rizika a provoní schopnosti systému. Pracovním nástrojem jsou tabulkové pracovní výkazy a 

dohodnuté vodící výrazy. Identifikované neplánované nebo nepřijatelní dopady jsou 

formulovány v závěrečném doporučení, které směřuje ke zlepšení procesu. 
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4.7 Event Three Analysis – ETA (analýza stromu události) 

 
Metoda, která sleduje průběh procesů od iniciační události přes konstruování události 

vždy na základě dvou možných řešení a to buď příznivé, nebo nepříznivé. Jedná se o graficky 

statistickou metodu. Jak narůstají jednotlivé události, narůstá i graf o jednotlivé větve. 

NÁZORNÉ ZOBRAZENÍ SYSTÉMOVÉHO STROMU UDÁLOSTI PŘEDSTAVUJE 

ROZVĚTVENÝ GRAF S DOHODNUTOU SYMBOLIKOU A POPISEM. ZNÁZORŇUJE 

VŠECHNY UDÁLOSTI, KTERÉ SE V POSUZOVANÉM SYSTÉMU MOHOU 

VYSKYTNOUT. 

4.8 Failure Mode and Effect Analysis – FMEA (analýza selhání a 

jejich dopadů) 

 

Rozbor způsobů selhání a jejich dopady, umožňuje hledání dopadů a příčin na základě 

systematicky a strukturované vymezených selhání zařízení. Slouží ke kontrole jednotlivých 

prvků projektového návrhu systému a jeho provozu. KVANTITAIVNÍ PŘÍSTUP ŘEŠENÍ. 

 

4.9 Fault Tree Analyses – FTA (analýza stromu poruch) 

 

Systematický zpětný rozbor události z využití řetězce příčin, které mohou vést 

k vybrané vrcholové události. Jedná se o graficko statistickou metodu. Názorné zobrazení 

stromu poruch představuje rozvětvený graf s dohodnutou symbolikou a popisem. HLAVNÍM 

CÍLEM JE POSOUDIT PRAVDĚPODOBNOST VRCHOLOVÉ UDÁLOSTI S VYUŽITÍM 

ANALYTICKÝCH, NEBO STATISTICKÝCH METOD. 

 

4.10  Human Reliability Analysis HRA (analýza lidské spolehlivosti) 

 

Posouzení vlivu lidského činitele na výskyt pohrom, nehod, havárií, útoků apod. či 

kterých jejich dopadů. Koncept analýzy lidské spolehlivosti HRA směřuje k systematickému 

posouzení lidského faktoru a lidské chyby. JE MOŽNO ZAŘADIT DO KATEGORIE 

KONCEPTU PŘEDBĚŽNÉHO POSUZOVÁNÍ PHA. Posuzuje vztah člověk x stroj v oblasti 

mikroekonomické a vztah člověk x technologie v oblasti makroekonomické a má velice 

těsnou vazbu s bezpečností práce. Uplatnění metody HRA musí vždy tvořit integrovaný 
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problém bezpečnosti provozu a lidského faktoru v mezních situacích různých havarijních 

scénářů. (Je třeba tuto vypracovávat nezávisle s další metodou rizikové analýzy.) 

 

4.11 Fuzzy Set and Verbal Verdict Method FL-W (metoda mlhavé 

logiky verbálních výroků) 
 

Metoda založená na jazykové proměnné. Opírá se o teorii mlhavých množin a může 

výt aplikována v různých obměnách, jednak samostatně s přímým vstupem priori, anebo jako 

stupnice v pomocných bodech, namísto standardní verbální – numerické stupnice 

v relativních jednotách, tj. ve spojení s metodou totální ukazatele kvality prostředí. 

UMOŽNUJE APLIKACI JEDNOTLIVCI I KOLEKTIVNĚ. 

 

4.12 Relative ranking – RR (relativní klasifikace) 
 

Jde více o strategii než metodu. Tato strategie umožňuje analytikům porovnat 

vlastnosti několika procesů nebo činností a ručit tak, zda tyto procesy nebo činnosti mají 

natolik nebezpečné charakteristiky, aby byla provedena podrobnější studie. Relative ranking 

lze požít pro srovnání několika návrhů umístění procesů, nebo zařízení a zajistit tak informace 

o tom, která z alternativ je nejlepší, nebo méně nebezpečná. Porovnávání jsou založena na 

číselných srovnáních, která reprezentují relativní úroveň významnosti každého nebezpečí. 

 

4.13 Causes and Consequences analysis CCA (analýza příčin a 

dopadů) 
Jedná se o sloučení analýz stromu poruch a analýzy stromu události. Její předností je 

využití jako komunikačního prostředku: diagram příčin a dopadů zobrazuje vztahy mezi 

koncovými stav nehody a jejich základními příčinami. Tato technika je nejvíce využívána 

v případech, kdy logika poruch analyzovaných nehod je celkem jednoduchá. To je z toho 

důvodů, že grafická forma, jež kombinuje jak strom poruch, tak strom události do stejného 

stromu, může být hodně detailní. ÚČELEM JE ODHALIT PŘÍČINY A DOPADY RIZIK. 
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4.14 Probabilistic Safety Assessment PSA (metoda 

pravděpodobného hodnocení 
 

Jsou zde stanovovány příspěvky jednotlivých zranitelných části k celkové zranitelnosti 

celého systému. Používá se např. při modelování scénářů hypotetických jaderných havárií, 

které vedou k tavení aktivní zóny a k odhadnutí četností takových havárií. Metodika této 

metody se skládá z pochopení systému jaderného zařízení a ze shromáždění relevantních dat o 

jeho chování při provozu, identifikace iniciační událostí a stavu poškození jaderného zařízení, 

modelování systému a řetězců událostí pomocí metodiky založené na logickém stromu, 

hodnocení vztahů mezi událostmi a lidskými činnosti, vytvoření databáze dokumentující 

spolehlivost systému a komponentů.  

 

5. Riziko 

Základní pojem, u kterého je třeba začít je riziko. Riziko = nebezpečí, vysoká míra 

pravděpodobnosti nezdaru, ztráty2. 

Jeho anglický ekvivalent je risk, hazadr. Jedná se o míru výskytu nepřijatelných dopadů 

vyvolaných největší očekávanou pohromou v daném místě.  

Riziko je pravděpodobnost, že vznikne nebo by mohla vzniknout událost, jev, nebo 

soubor událostí a jevů, které podstatně změní původně předpokládaný stav či vývoj 

chráněných zájmů státu z hlediska jejich celistvosti a funkce.  Je určeno mírou, neboli 

velikostí ohrožení od daného jevu a mírou zranitelnosti chráněných zájmů (životů a zdraví 

lidí, majetku, životního prostředí, společnosti, státu) v daném místě a daném časovém 

intervalu, to znamená, že je místně a časově specifické. [3] 

Riziko je úměrné velikosti ohrožení, technické zranitelnosti a zranitelnosti vyvolané 

počtem lidí. [3] 

RIZIKO   =    MÍRA OHROŽENÍ    x   MÍRA ZRANITELNOSTI[3] 

___________________________________ 

2 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/riziko-risiko (dne 28.3.2010) 
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Rizika dělíme například dle původce vzniku na: 

 

5.1 PŘÍRODNÍ  - vznikají za pomocí přírodních sil, které jsou výsledkem změn 

nahromadění energie uvnitř Země nebo na jejím povrchu. Patří zde seismická aktivita, 

vulkanická činnost, svahové sesuvy, pohyby vodní hladiny, extrémní meteorologické jevy, 

které mohou být umocněny doprovodnými nebo následnými ději, např. změnou klimatu. Patří 

zde i kosmické katastrofy. 

5.2 ANTROPOGENNÍ – jsou způsobeny činností člověka. Dle oblastí lidské činnosti 

je dále dělíme na technogenní, tzn. technického původu, dopravní a environmentální, tj. 

mimořádné události technického původu, které byly způsobeny selháním lidského faktoru 

nebo techniky. Jsou to hlavně požáry, výbuchy, úniky toxických látek atd.  

5.3 KOMBINOVANÁ – jsou způsobena dlouhodobým, nebo krátkodobým 

působením lidského činitele na přírodu, kdy následkem tohoto působení je vznik mimořádné 

události přírodního charakteru, nebo naopak, technogenní  riziko je způsobeno již probíhající 

mimořádnou události přírodního původu. 

 

5.4. Přehled rizik 

Tyto rizika mají za následek možnost vzniku mimořádné události. Tato událost 

ohrožuje životy a zdraví lidí a zvířat, majetek a životní prostředí a vyžaduje nasazení sil a 

prostředků k jejich záchraně a likvidaci této události. A poté odstranění následků této 

situace. Tím rozumíme takovou událost, která vznikla následkem škodlivého lidského 

jednání, nebo vlivem přírodních vlivů.  Mimořádné události jsou důsledkem katastrof, 

které se rozdělují na dvě hlavní skupiny, v některých případech vzájemně prolínají. Přehled 

je uveden v obrázku č. 1. 
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Přírodní rizika 

 

 

     KOSMICKÉ    METEOROLOGICKÁ GEOLOGICKÁ OSTATNÍ KOSMICKÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

hypernova blizard sesuv půdy epidemie a 
pandemie 

impuls 
mimozemského 

tělesa 

bouřka sopečná erupce 
hladomor 

krupobití lavina 
kobylky 

horko závrť sluneční erupce 
povodeň 

sucho zemětřesení 
požár 

tornádo tsunami 

tropická bouře 

zima

Antropogenní rizika 

 

 

 
DOPRAVNÍ NÁSILNÉ JEDNÁNÍ OSTATNÍ PRŮMYSLOVÁ 

 

 

 

 

 

ekologické dopravní nehody občanské nepokoje výpadky 
energie 

jaderné letecká neštěstí teroristický útok 

kosmické 
katastrofy 

válka chemické 

žhářství 

Obr. č. 1. Přehled rizik – upraveno z materiálu [23] 
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6. Řízení rizika 

 
K tomu, aby bylo riziko minimalizováno je třeba s ním pracovat. Řízením rizik 

rozumíme soubor činností, do kterého patří riziko zjistit, odhalit, poté je blíže identifikovat, 

zařadit, zjistit míru jeho následku, případné dopady. Dopady jsou ekonomické přímé a 

následné, psychologické. Nejdůležitější je zjišťování dopadů na životech a zdraví lidí, jejichž 

ochrana je na prvním místě. Poté následuje zohlednění prvků systému, modelování systému 

rizika a jeho optimalizace. Přijetí opatření k minimalizaci rizika a ochraně před již vzniklým 

rizikem za použití optimálního množství finančních prostředků. 

 

 
ŘÍZENÍ RIZIKA  
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Obr. č. 2 Řízení rizika [4] 
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7. Následky rizika a ochrana před rizikem 

Jak už bylo výše řečeno, pro analýzu bezpečnosti budov police jsem zpracovala 

kontrolní listy, abych v první řadě prověřila, jaké riziko budovu ohrožuje a následně, jak je 

budova před účinky zjištěného rizika zajištěna. To znamená, jak jsou ochráněny životy, zdraví 

osob a zvířat, bezpečnost majetku, jak je zajištěno zázemí pro výkon služby PČR.  Další 

navazující kontrolní listy mají ověřit, jaká byla učiněna opatření pro odvrácení následků 

mimořádné události, jejich minimalizace. To proto, že úlohou vhodně zvolených preventivní 

opatření je, aby náklady na ně vynaložené byly menší, než náklady spojené se záchrannými a 

obnovovacími pracemi. 

Pro přehlednost jsem otázky kontrolního seznamu směřoval k čtyřem hlavním 

okruhům pro posoužení rizika. Jedná se o: 

1)  rizika hrozící působením přírodních vlivů,  

2) rizika hrozící průmyslovou havárii,  

3) zvlášť jsem posoudila riziko způsobené požárem a  

4) posledním posuzovaným vlivem působící rizikově byl terorismus. 

Z prověřování výše uvedených rizik jsem vyloučila kosmické riziko, které je z pozice 

uživatelů budovy takřka nepředvídatelné. Domnívám se, že pádem kosmického tělesa, srážka 

s hyperonovou nebo jiné kosmickým rizikem, které by ohrozilo budovu, by byly způsobeny 

fatální změny.  Na ochranu proti mimořádnou události způsobenou kosmickými vlivy 

neexistují žádná preventivní opatření, mimo astrologické sledování.  

Jelikož se jedná o posuzování bezpečnosti budov, nebyla posuzována známa dopravní 

rizika, zařazena do rizik antropogenních. 

Rovněž nebyla posuzována rizika vyplývající z válečného stavu, protože takové 

posouzení by jistě vyžadovalo zvláštní studii týkající se pouze tohoto tématu. 

A v poslední řadě nebyla posuzována ani rizika epidemie, pandemie, hladomor, 

výpadky el. energie, které by jistě narušily výkon služby policie, ale nemají vliv na funkci 

budovy. 

  Ad. 1) Hazardy, které ohrožují bezpečnost budovy, jsou meteorologické, geologické 

a ostatní. Patří sem například blizard, bouřka, krupobití, horko, sucho, tornádo, tropická 
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bouře, zima, sesuvy půdy, lavina, závrť, zemětřesení, povodeň. Všechny tyto rizika byla 

posuzována společně. Z geologických rizik jsem vyloučila sopečné erupce, jelikož se na 

území ČR nenachází žádná činná sopka a tsunami, jelikož na území ČR, ani v jeho blízkosti 

není moře. 

Následky:  Některé z hazardů mohou být vyvolány již probíhající mimořádnou události, např. 

sesuvy půdy mohou být způsobeny povodní, nebo zemětřesením. To také znamená, že na 

sledovaný objekt může působit několik rizik najednou. Primární nebezpečí vyplývající z výše 

uvedených vlivů je zřícení stavby. Toto riziko hrozí zejména ve městech s panelovou 

zástavbou (stavby jsou křehké). Ohrožení života a zdraví lidí a zvířat, v důsledku úrazu, 

zavalení. 

Ochrana: posuzujeme použitý materiál, protože cihlové nebo panelové konstrukce jsou velmi 

zranitelné při otřesech a sesuvech půdy. Budovy s ocelovými jádry, jsou odolnější, neboť ocel 

dokáže absorbovat velké množství energie otřesů. Dalším sledovaným aspektem je tvar 

staveb. Jednopodlažní budovy jsou zranitelnější, neboť reagují ihned na všechny laterální 

tlaky, zatímco u výškových konstrukcí se energie rozkládá na větší ploše. Asymetrický tvar 

budov znamená, že celá stavba nebude schopná čelit žádným rotačním pohybům. Oslabujícím 

prvkem je i střídání vrstev o různé pevnosti (např. přítomnost garáží v některých podlažích). 

Vliv má konečně i pozice stavby. Například na svahu může hrozit riziko sesuvu, na zlomové 

ploše zase nebezpečí vertikálního pohybu povrchu. 

 K ochraně patří sledování seizmických měření, meteorologických hlášení, preventivní 

opatření, zabezpečení preventivní realizace preventivních opatření ke snížení škodlivých 

účinků, opatření k ovlivnění povodňových průtoku, spolupráce s povodňovými orgány.[9] 

Legislativa: V České republice především  

- zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, [10] 

- vyhláška č. 236/2002 sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování 

záplavových území, [11] 

- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

[12] 

- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích stavby, [13] 

 

Další právní ochrana před důsledky uvedených přírodních vlivů nebyla zjištěna. 
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Ad. 2) Druhý okruh posuzování bezpečnosti stavby se týká rizik v důsledku požáru. 

Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) je POŽÁR - 

každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke 

škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém 

byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy, 

 

Následky: ohrožení života a zdraví lidí a zvířat v důsledku úrazu, popálení, otrávení, udušení, 

devastace objektu, nebo jeho celkový kolaps, devastace majetků, materiálního vybavení, 

důležitých a utajovaných dokumentů 

Ochrana: vhodná konstrukce staveb, požárně bezpečnostní opatření a prevence 

Legislativa: - Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, [14] 

- vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, [15] 

- vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), [16] 

- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích stavby, 

 

Ad 3) Nebezpečná havárie je podle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárii je 

mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, 

například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně 

hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, 

zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení 

nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat8) a životní prostředí 

nebo k újmě na majetku, 

Následky: kolaps stavby, zdevastování části stavby, znehodnocení majetku a dokumentů, 

ohrožení života a zdraví lidí a zvířat v důsledku úrazu, únikem nebezpečných látek (poleptání, 

otrava) 

Ochrana: systém prevence závažných havárií dle stanovených zákonných norem pro objekty 

a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický  
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Legislativa: - zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárii způsobených nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky, [17] 

- vyhláška č. 103/20006 Sb. o stanovení zásad pro vymezené zóny havarijního 

plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu, [18] 

- vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních 

opatření fyzické ochrany objektu nebo nařízení zařazených do skupin A nebo do 

skupiny B, [19] 

- vyhláška č. 256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence závažných havárii, 

[20] 

- vyhláška č. 255/2006 Sb. o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné 

havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie [21] 

- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích stavby, 

 
 

Ad 4) Jako terorismus jsou chápány akty takřka vždy násilné, nepředvídatelné, obvykle 

zaměřené na civilisty, vedoucí k vytvoření atmosféry strachu za účelem dosažení politických 

cílů. Teroristické metody používají skupiny ultrapravicové, ultralevicové, náboženské, 

národnostně vymezené či revolucionářské. V případě, že jsou k páchání terorismu používány 

armáda, policie či další státní složky, hovoříme o "státním terorismu". Nestátní teroristické 

skupiny mají obvykle malý počet členů, omezené zdroje a do povědomí veřejnosti se snaží 

dostat především neočekávanými násilnými útoky prováděnými taktikou "udeř a uteč". Skrze 

publicitu spojenou s násilnými útoky se teroristé následně snaží veřejnost ovlivňovat ve svůj 

prospěch. Mezi teroristické metody patří bombové výhružky, bombové útoky, únosy osob a 

dopravních prostředků, držení rukojmí, vraždy, kybernetické útoky, použití chemických, 

biologických a teoreticky i atomových zbraní. *) 

Následky: vzbudit ve veřejnosti pocit strachu, anebo zažehnout vzpouru, usmrtit co nejvíce 

obětí a v konečném důsledku vyvolat pocit strachu, devastace budovy a majetku 

Ochrana: technická a fyzická ochrana před vniknutím nežádoucích osob do objektu, 

technická a fyzická ochran před pohybem nežádoucích osob v blízkosti a okolí objektu, 

____________________ 
*) http://cs.wikipedia.org/wiki/Terorismus 
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Legislativa: z hlediska ochrany objektu ve vztahu k terorismu v ČR v současnou chvíli 

nenalezena 

- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

- vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích stavby, 
 

8. Kontrolní listy 

 Předmětem mé bakalářské práce je sestavit kontrolní list k ověření bezpečnosti budov. 

Vybrala jsem si budovy Policie České republiky a to proto, že budovy policie mají pokrytí po  

celé republice, rozličné vybavení. Jsou důležitou součástí kritické infrastruktury. Při 

analyzování bezpečnosti budov police se nabízí nepřeberné množství situací, které by 

hypoteticky mohly nastat. Pod pojmem bezpečnost budovy rozumím takovou funkci budovy, 

že v případě katastrofy, havárie, teroristického útoku, nebo jiné nežádoucí situace ochrání 

životy a zdraví osob, zvířat a majetku a speciálně pak u budov a objektů policie musí mít 

funkci ochránit utajované dokumenty a hodnoty tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, nebo 

případnému zneužití. Spolehlivě lze říci, že takovou funkci nemá stoprocentně žádná budova.  

S využitím různých prostředků je možné ohrannou funkci podstatně zvýšit. Úkolem 

vypracovaného kontrolního seznamu je tedy zjisti všechna možná rizika ohrožující životy, 

zdraví a majetek osob a utajované hodnoty. A následně prověřit stav technických prostředků 

zvyšující bezpečnostní funkci budovy a zmírňující následky již vzniklé mimořádné události.  

Už z hlediska umístění budovy vyplývají bezpečnostní parametry této budovy. Za 

podstatné považuji, zda je budova v blízkosti vodního toku, nebo vodního díla a hrozí zde 

ohrožení budovy záplavou. Pokud je budova situována v seizmickém pásmu s častou 

frekvencí zemětřesení s ohrožující intenzitou, může být narušena statika budovy. Dále 

v horských oblastech s prudkými svahy většími než 25°, by hrozilo rovněž narušení statiky 

objektu vlivem sesuvů půdy.  

 Při sestavování kontrolních seznamů, jsem postupovala tak, aby bylo možno tyto 

kontrolní seznamy aplikovat při analýze bezpečnosti jakékoliv budovy PČR. Vzhledem 

k umístění v rozličných podmínkách (město, vesnice, průmyslová aglomerace, hory, samota), 

tzn. rozmístění po celé republice a také rozmanitosti samotných budov jsem vycházela 
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z předpokladu, že budovu může ohrozit, každé zjištěné riziko. Pro tuto prvotní analýzu jsem 

vypracovala kontrolní list č. 1.  

 Po vyhodnocení tohoto kontrolního listu, je osoba vyhotovující analýzu rizika budovy 

dále nasměrována na vypracování dalších podrobnějších kontrolních seznamů. Tyto 

navazující kontrolní seznamy jsem vytvořila pro ověření technické připravenosti a dostupnosti 

pro konkrétní mimořádnou událost. Příklad: Zjistí-li analyzátor po vypracování kontrolního 

listu č. 1, že budově hrozí nebezpečí v důsledku povodně a požáru. Vyplní pro další analýzu 

kontrolní listy č. 2 a 3. Jelikož po vyhodnocení kontrolního listu č. 1 bylo zjištěno, že 

ohrožení budovy v důsledku havárie nehrozí, není potřeba vypracovávat kontrolní list č. 4 

 Seznamy jsem sestavila na základě požadavků ustanovených v platných zákonných 

normách, nařízeních. Podkladem pro sestavení byly: zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), zákon číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláška 

Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), Zákon č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon číslo 59/2006 Sb. o prevenci závažných 

havárii a další níže uvedená literatura. 

 Vyplněním kontrolních seznamů a jejich vyhodnocení bude zjištěn skutečný stav, 

který bude porovnán se zákonem stanovenými normami. 
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8.1. Kontrolní list č. 1 Analýza mimořádné události 

  Kontrolní list č. 1 POZNÁMKA 

   Analýza mimořádné události   
ANO/ 
NE 

  

1 Byla budova v minulosti zasažena povodní způsobenou 
rozvodněním vodního toku? (v jaké četnosti 10,100,1000 let)     

2 Byla budova v minulosti zasažena povodní způsobenou 
narušením vodního díla3?     

3 Byla budova v minulosti zasažena povodní způsobenou 
přívalovým deštěm?     

4 Byla budova v minulosti zasažena požárem v důsledku žhářství?     

5 Byla budova v minulosti zasažena požárem v důsledku 
nedbalosti?     

6 Byla budova v minulosti zasažena požárem v důsledku technické 
závady?     

7 Lze připustit možnost, že budova by mohla být zasažena 
požárem?   

8 Byla budova v minulosti zasažena jinou živelnou pohromou? (v 
jaké četnosti 10, 100, 1000 let)     

9 Byla budova v minulosti zasažena havárii4 způsobenou 
nebezpečnými látkami5 podle z. č. 59/2006 Sb.?     

10 Byla budova v minulosti zasažena havárii přilehlého objektu?     

11 
Jsou v budově vyráběny, skladovány, nebo je zde jinak 
nakládáno s nebezpečnými látkami v množství uvedeném v z. č. 
59/2006 Sb. o prevenci závažných havárii? 

  

12 
Je budova ohrožena havárii způsobenou nebezpečnými látkami 
podle z. č. 59/2006 Sb. (nachází se v zóně vnějšího havarijního 
plánu přilehlého objektu)? 

  

13 Byla budova v minulosti zasažena teroristickým útokem?     

14 
Lze vyloučit, že budova je terčem plánovaného teroristického 
útoku?    

15 Byly v minulosti vedeny záznamy o existenci mimořádných 
události?   

16 Byly vedeny záznamy o vzniklých následcích mimořádné 
události?     

          
 

  

________________________________________ 
3 Podle § 55 z.č. 254/2001 Sb. o vodách jsou vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, 
umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, 
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ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto 
zákonem, a to zejména 
a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže, 
b) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků, 
c) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních 
objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, 
d) stavby na ochranu před povodněmi, 
e) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků, 
f) stavby, které se k plavebním účelům zřizují 
v korytech vodních toků nebo na jejich březích, 
g) stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu, 
h) stavby odkališť, 
i) stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod, 
j) studny, 
k) stavby k hrazení bystřin a strží, pokud zvláštní zákon25) nestanoví jinak, 
l) jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8. 
 

4 Podle zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárii je závažnou havárií mimořádná, částečně nebo zcela 
neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která 
vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je 
nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému 
ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat8) a životní prostředí nebo k újmě 
na majetku, 

5 Podle z. č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárii je nebezpečnou látkou vybraná nebezpečná chemická 
látka nebo chemický přípravek, uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 tabulce I nebo splňující kritéria 
stanovená v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 tabulce II a přítomné v objektu nebo zařízení jako surovina, 
výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, včetně těch látek, u kterých se dá důvodně předpokládat, že 
mohou vzniknout v případě havárie, 
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8.1.1 VYHODNOCENÍ Kontrolního listu č. 1 

 Po vyplnění a vyhodnocení tohoto kontrolního listu bude patrné, jakou z uvedených 

mimořádných událostí je ohrožena budova, tedy životy, zdraví osob, případně zvířat, majetku 

a dále výše uvedených utajovaných skutečností situovaných v prověřované budově. 

Vypracování toto kontrolního listu bude vždy na prvním místě a bude předcházet vyplnění 

následujících kontrolních listů. Po jeho vyhodnocení bude zvolen další postup při vypracování 

navazujících listů a podle níže uvedeného klíče budou vybrány další seznamy k vypracování.  

 Při sestavování následujících kontrolních listu bylo vycházeno z předpokladu, že vždy 

bude následovat vyhotovení kontrolního listu č. 3 a č. 3.1 týkajících se požární bezpečnosti. 

Protože nebezpečí požáru nemůžeme nikdy stoprocentně vyloučit. Z toho důvodu do 

kontrolního listu č. 3.1 byly umístěny otázky týkající se evakuace, která by byla provedena i 

v případě ohrožení dalšími riziky, které byly prověřovány. Připravenost na evakuaci je 

samozřejmě neopomenutelná. Z důvodu, aby se otázky zbytečně neopakovaly, byly umístěny 

do právě výše uvedeného kontrolního seznamu. 

Závěr vyhodnocení: 

Odpověď „Ano“ u alespoň jedné z otázek: 
Potřeba vypracovat a vyhodnotit kontrolní 

list/ listy č.: 

1, 2, 3, 8 2 

4, 5, 6, 7 
3 (po vyhodnocení následně dle zařazení do skupin 

kontrolní list č. 3.1, 3.2, 3.3)   

9, 10, 11, 12 4 

13, 14 5 

 

Otázky č. 15 a 16 jsou otázky pomocné. V případě kladných odpovědí na tyto otázky 

je pravděpodobné, že již v minulosti v posuzované budově proběhla mimořádná událost. 

K této události je zde vedená dokumentace. Tyto informace mohou být nápomocny pro 

vyplňování dalších kontrolních listů a také při řešení a hledání řešení definovaných události. 
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8.2 Kontrolní list č. 2 Ohrožení budovy přírodními riziky 

 

   Kontrolní list č. 2 1 = ano POZNÁMKA

   Ohrožení budovy přírodními riziky 0 = ne   

1 Je budova vystavěna z cihel, nebo panelů?     
2 Je tvar stavby budovy pravidelný?     
3 Má stavba ocelové jádro?     
4 Je budova vystavěna z jiného materiálu?     
5 Je počet podlaží budovy větší než 1?     
6 Je budova situována mimo svah převyšující stoupání 25° a více?     
7 Je na budově instalován hromosvod?     

8 Je budova situována na takovém místě, které není ohroženo 
narušením vodního díla?     

9 Nachází se budova mimo záplavové území6?     

10*) Má vlastník objektu povinnost podle z. č. 254/2001 Sb. o vodách 
vypracovat povodňový plán?     

11*) Jsou povodňové plány každoročně aktualizovány?     
12*) Je prověřován stav objektu v záplavovém území?     

13*) 
Jsou na příkaz povodňového orgánu odstraňovány předměty a 
zařízení, které mohou způsobovat zhoršení odtokových poměru, 
nebo uspání koryta?     

14*) Je zajištěna dosažitelnost pracovníků objektu?     

15 Jsou sledovány a vyhodnocovány pravidelně (tzn. 1x za den) 
meteorologické podmínky?     

17 Jsou sledovány pravidelně aktuální seismografy stanic České 
regionální seismické sítě?     

18 Je budova pojištěna k nápravě škod způsobených přírodními vlivy?     

           
 
  
Vyhodnocení kontrolního listu viz. kapitola 8.6 
 
______________________________________ 

 
6 Podle § 66 odst. 1 z.č. 254/2001 Sb. o vodách záplavová území jsou administrativně určená území, která 
mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce 
vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a 
předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. 
 
*) Takto označené otázky vypracovat pouze v případě odpovědi „ANO“ u otázek 8, 9. 
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 8.3 Kontrolní list č. 3 Členění provozních činností podle požárního rizika 

 

 Kontrolní list č. 3 
Členění provozních činností podle požárního rizika 
(§ 4 odst. 1 z. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně) 

ANO/
NE Poznámka 

1  Jsou provozní činnosti v objektu zařazeny do skupiny bez 
požárního nebezpečí?   

2 Jsou provozní činnosti v objektu zařazeny do skupiny se 
zvýšeným požárním nebezpečím?   

3 Jsou provozní činnosti v objektu zařazeny do skupiny 
s vysokým požárním nebezpečím?   

    

 Vyhodnocení kontrolního listu č. 3 

V případě odpovědi „ANO“ na otázku č. 1 kontrolního listu č. 3 následuje 

vypracování kontrolního listu č. 3.1. 

V případě odpovědi „ANO“ na otázku č. 2 kontrolního listu č. 3 následuje 

vypracování kontrolního listu č. 3.1 a kontrolního listu č. 3.2. 

V případě odpovědi „ANO“ na otázku č. 3 kontrolního listu č. 3 následuje 

vypracování kontrolního listu č. 3.1, č. 3.2 a č. 3.3. 
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 8.3.1 Kontrolní list č. 3.1 Zajištění budovy proti požáru 

  Kontrolní list č. 3.1 

  
Zajištění budovy proti požáru (způsobené jak 
klimaticko-přírodními, tak antropogenními vlivy) 

1 = 
ano 

0 = ne 

POZNÁMKA
  

1 Je objekt rozdělen do požárních úseků?   

2 Je budova vystavěna z nehořlavých materiálů?   

3 Má stavba nechráněné prvky proti účinkům ohně?   

4 Je vypracován plán evakuace zvířat, osob a majetku?   

5 Jsou v objektu chráněné únikové cesty?    

6  Je určená osoba, která bude organizovat evakuaci, a místo, ze 
kterého bude evakuace řízena?     

7 Jsou určeny osoby a prostředky, s jejichž pomocí bude evakuace 
prováděna?     

8 Jsou určeny evakuační cesty a způsoby evakuace?     

9 
V případě chovu, nebo jiného umístění zvířat (služebních psů) 
ve sledované budově jsou určeny evakuační cesty a způsoby 
evakuace zvířat?    

10 Jsou určená shromaždiště, kde se evakuované osoby, popřípadě 
zvířata budou soustřeďovat?     

11 Je určen zaměstnanec, který provede kontrolu počtu 
evakuovaných osob?     

12 Je určen způsob zajištění první pomoci postiženým osobám?     

13  Jsou určená místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný 
materiál, a určení způsobu jeho střežení?     

14 Jsou v budově instalovány přenosné hasící přístroje?     

15 Jsou hasící přístroje umístěny na dobře viditelných místech?     

16 Je ve vzdálenosti 200 m od budovy vnější požární vodovod s 
nadzemním hydrantem?     

17 Je ve vzdálenosti 200 m od budovy vnější požární vodovod s 
podzemním  hydrantem?     

18 Jsou v budově instalovány stabilní hasící systémy?     

19 Je v budově instalován EPS?     

20 Je v budově instalován evakuační rozhlas?     

21 Je v budově instalováno zařízení pro odvod tepla a kouře?     

22 Je v budově nouzové osvětlení?     
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23 Jsou v budově použity požární uzávěry?     

24 Je v budově instalována detekce nebezpečných plynů?     

25 Jsou věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečností 
zařízení pravidelně kontrolovány?     

26 Jsou udržovány volné příjezdové komunikace k budově?     

27 Jsou udržovány volné plochy pro požární techniku?     

28 Jsou udržovány volné únikové cesty k nouzovým východům?     

29 Jsou udržovány volné cesty k rozvodným zařízením el. energie, 
k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům?     

30 Jsou udržovány volně cesty k prostředkům požární ochrany a k 
ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení?     

31 
Jsou označena pracoviště a ostatní místa příslušnými 
bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k 
požární ochraně?   

32 
Probíhají pravidelně kontroly prostřednictvím odborně 
způsobilých osob, techniků požární ochrany nebo preventisty 
požární ochrany dodržování předpisů požární ochrany     

33 Jsou odstraňovány závady zjištěné kontrolou? (viz. 
předcházející bod)     

34 Jsou všechny spotřebiče používány dle platných návodů?     

    

 

 Vyhodnocení kontrolního listu viz. kapitola 8.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
 



 8.3.2 Kontrolní list č. 3.2. Zajištění budovy proti požáru s provozní činnosti v objektu 
zařazeného do skupiny se zvýšeným požárním nebezpečím 

  1 = 
ano POZNÁMKA

  

Kontrolní list č. 3.2 
Zajištění budovy proti požáru s provozní činnosti 
v objektu zařazeného do skupiny se zvýšeným 
požárním nebezpečím 

0 = ne   

1 Bylo stanoveno zabezpečení požární ochrany s ohledem na 
požární nebezpečí provozované činnosti?     

2 

Byly prokazatelným způsobem stanoveny a jsou dodržovány 
podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, 
případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li 
podmínky provozování činností a zabezpečování údržby a oprav 
zařízení stanoveny zvláštním předpisem?     

3 
 Je zajišťována údržba, kontroly a opravy technických a 
technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených 
podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení?      

4 
Byly stanoveny z hlediska požární bezpečnosti požadavky na 
odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, 
údržbou a opravami technických a zvláštními předpisy 
technologických zařízení?     

5 Je zabezpečeno provádění prací, které by mohly vést ke vzniku 
požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací?     

6 
Jsou k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, 
používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a 
materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k 
ochraně života a zdraví osob a majetku?     

7 Byly zřízeny preventivní požární hlídky?   
8  Probíhá pravidelně školení preventivních požárních hlídek?   

9 Jsou pravidelně jednou za 6. měsíců prováděny preventivní 
požární hlídky?   

        

  

Vyhodnocení kontrolního listu viz. kapitola 8.6 

 

 

 

 

 

31 
 



8.3.3 Kontrolní list č. 3.3 Zajištění budovy proti požáru s provozní činnosti v objektu 
zařazeného do skupiny vysokým požárním nebezpečím 

 

Kontrolní list č. 3.3 
Zajištění budovy proti požáru s provozní činnosti 
v objektu zařazeného do skupiny s vysokým požárním 
nebezpečím 

1 = 
ANO 

0 = 
NE 

POZNÁMKA 

1 Bylo provedeno prostřednictvím odborně způsobilé osoby 
posouzení požárního nebezpečí?   

2 
Bylo předloženo posouzení požárního nebezpečí ke schválení 
orgánu státního požárního dozoru před zahájením provozované 
činnosti? 

  

3 Byly zřízeny preventivní požární hlídky?   
4  Probíhá pravidelně školení preventivních požárních hlídek?   

5 Jsou pravidelně jednou za 3. měsíce prováděny preventivní požární 
hlídky?   

    
  

Vyhodnocení kontrolního listu viz. kapitola 8.6 

 

8. 4 Kontrolní list č. 4 Ohrožení budovy v důsledku havárie 

  Kontrolní list č. 4  1 = ano 

  Ohrožení budovy v důsledku havárie 0 = ne 
POZNÁMKA

1 

Nachází se budova mimo zónu vnějšího havarijního plánu 
objektu, který tento plán musí vypracovat, jelikož mu tyto 
povinnosti vyplývají ze zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci 
závažných havárii? 

    

2 Je vypracován návrh na zařazení objektu do skupiny A, nebo 
B podle § 3 z.č. 59/2006 Sb.?     

3 Je vypracován bezpečnostní program pro sledovaný objekt?     

4 Je zpracována bezpečnostní zpráva pro sledovaný objekt?     

5 Je zpracován vnitřní havarijní plán pro sledovaný objekt?    

6 Byla stanovena zóna havarijního plánování?    

7 Je zpracován plán fyzické obrna objektu nebo zařízení?    

 8 Sjednal  provozovatel pojištění odpovědnosti za škody vzniklé 
v důsledku závažné havárie?      

     

Vyhodnocení kontrolního listu viz. kapitola 8.6 
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8.5 Kontrolní list č. 5 Zajištění objektu proti terorismu 

   Kontrolní list č. 5 1 = 
ano POZNÁMKA

   Zajištění objektu proti terorismu 0 = ne   

1 Nachází se budova v bezpečné vzdálenosti od objektů, které by 
mohly být terčem teroristického útoku?     

2 Je objekt chráněn klasickým oplocením (čtvercové, cyklonové, 
svařované pletivo)?     

3 

Je objekt chráněn bezpečnostním oplocením (vlnitý drát, 
svařované zvlněné pletivo, drátěné panelové oplocení, bariéry a 
oplocení ze žiletkového drátům mřížové oplocení, palisádové 
oplocení, pevná bariéra)     

4 Je objekt chráněn vysoce bezpečnostním oplocením (rovný plot-
výška 4m, zakřivený plot)?     

5 Jsou použity jiné systémy obvodové ochrany?     

6 Je vstup do sledované budovy shodný se vstupem do objektu?     

7 Je v těsné blízkosti budovy veřejné parkoviště?     

8 Je parkoviště v blízkosti budovy monitorováno?     

9 Je u vstupu do budovy řízený vstup pomocí elektronických 
systémů?     

10 Je zajištěna kontrola objektu fyzickou ostrahou?     

11 Jsou ve všech místnostech instalovány kamery snímající prostor?     

12 Jsou na spojovacích chodbách a schodištích instalovány kamery 
snímající prostor?     

13 Je u vstupu do objektu instalován kamerový systém?     

14 Jsou u vstupu do budovy instalovány průchozí rámy s detektory 
kovu?     

15 Je ostrahou objetu používán ruční detektor kovu?     

16 Je prováděna evidence osob?     

17 Je objekt zabezpečen elektrickou zabezpečovací signalizací 
(technickými prostředky napojen na pult CTV)?     

18 Jsou otvorové výplně  v přízemí opatřeny mřížemi (balkóny 
okna)?     

19 Jsou otvorové výplně v budově opatřeny bezpečnostními 
roletami?     

20 Jsou otvorové výplně v budově opatřeny žaluziemi?     
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21 Jsou skla otvorových výplní bezpečnostní?     

22 Jsou skla budovy opatřeny bezpečnostními foliemi?     

23 Je v budově instalována klimatizace s ochrannými filtry?     

24 Jsou zabezpečeny větrací otvory vzduchotechniky a klimatizací?     

25 Jsou zabezpečeny strojovny klimatizací?     

      

Další informace k technické ochraně objektů je možné nalézt v materiálech uvedených 

v použité literatuře pod č. [6], [7] 

 

 Vyhodnocení kontrolního listu viz. kapitola 8.6 
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8.6 Vyhodnocení kontrolních listu č. 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5 

 

Po vyplnění kontrolního seznamu následuje vyhodnocení. Za každou odpověď „Ano“ 

se započítává jeden bod, za odpověď „Ne“ nula bodů. Poté se sečtou všechny kladné 

odpovědi z jednotlivých částí. Celkový součet bodů se procentuelně převede a následně se 

podle počtu procent zařadí do příslušné kategorie. Stanovených kategorií je pět a podle 

dosaženého výsledku v procentech jsou rozděleny na: 

 

 

Výborný 
Počet odpovědí „Ano“ 

je 100% - 95 % 

Zabezpečení budovy je na výborné úrovni. Není 

třeba provádět další bezpečností opatření týkající se 

prověřovaného rizika. Je možné zachovat stávající 

stav zabezpečení proti prověřovanému riziku. 

Uspokojivý 

Počet odpovědí „Ano“ 

je 94% - 75% 

 

Bezpečnost budovy je na velmi dobré úrovni. 

V případě, že byl požadavek zodpovězen odpovědí 

„NE“ je třeba znovu tento zhodnotit a zvážit 

navržení vhodných pro zabezpečení proti 

prověřovanému riziku. 

Dobrý 

počet odpovědí „Ano“ 

je 74% - 50% 

 

Celková bezpečnost je na dobré úrovni. U otázek, 

kde byla vyplněna odpověď „NE“, je třeba znovu 

tyto požadavky zhodnotit a navrhnout vhodná 

opatření. 

Špatný 
počet odpovědí „Ano“ 

je 49% - 25% 

Celková bezpečnost je ve špatném stavu. Další 

hodnocení by měli provádět odborníci z 

příslušných odvětví.  

Nevyhovující 
počet odpovědí „Ano“ 

je 24% - 0% 

Objekt je z hlediska bezpečnosti zcela 

nevyhovující. Jedná se o alarmující stav. Další 

provoz v takto zabezpečené budově proti danému 

riziku je proto značně nebezpečný. Objekt je 

nevhodný k dalšímu užívání.   
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9. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo ověřit aplikaci analýzy rizik vybraného subsystému 

kritické infrastruktury check listem. Kritická infrastruktura a její ochrana je v současné době 

aktuální celosvětový problém. V tuto chvíli je velký důraz kladen především na preventivní 

opatření proti působení nežádoucích vlivů mimořádných událostí. Ale důležitá jsou rovněž 

represivní opatření. Při ochraně kritické infrastruktury je neopomenutelná ekonomická 

stránka, kdy hlavním záměrem je tuto optimalizovat. K naplnění cíle jsem se zabývala prvky 

kritické infrastruktury, jejich funkcí a důležitostí. Jednotlivé prvky je třeba chránit tak, aby 

fungovaly dohromady jako celek a byla tak zajištěna funkčnost celého složitého systému 

kritické infrastruktury. 

V současné době existuje mnoho popsaných metod, kterými lze analyzovat rizika. 

V mé bakalářské práce jsou uvedeny některé z nich (např. Safety Audit, What-If Analysis, 

Event Threee Analysis a další). Dále je k analýze rizik k dispozici mnoho nových 

softwarových produktů. Těmito jsem se v tuto chvíli nezabývala. 

Metoda kontrolních seznamů pro analýzu rizik byla vybrána pro její jednoduchost. Pro 

sestavení kontrolních listů není potřeba náročná technická softwarová podpora.  Zjednodušeně 

bych mohla říci, že k vypracování kontrolních listů stačí papír a tužka. Je ovšem pohodlnější 

kontrolní listy vypracovat v tabulkovém procesoru se zadáním jednoduchého vzorce pro 

výpočet procentuální cílové hodnoty. Nabízí se tak možnost, že s každým změněným údajem 

v tabulce, se smění adekvátně cílová hodnota. To nahrává informaci, že kontrolní seznam by 

měl být živým dokumentem. Lze jej použít při rozhodování o vhodnosti výběru objektu pro 

umístění složek policie.  Stejně dobře ale můžeme tento použít při zhodnocení stavu 

stávajících objektů policie. 

Pro prověření této metody jsem vybrala analýzu bezpečnosti budov Policie České 

republiky, jelikož se jedná o důležitou bezpečnostní složku kritické infrastruktury a její 

nefunkčnost by měla za následek nepříznivé dopady na chod celého systému. Při vypracování 

kontrolních listů pro ověření bezpečnosti budov policie jsem postupovala následovně. 

Nejdříve jsem zhodnotila všechna existující rizika. Tyto jsem potom pro přehlednost rozdělila 

do čtyř skupin. Nejdříve jsem vypracovala kontrolní list č. 1. Tento první kontrolní list by měl 

sloužit k tomu, aby byla zjištěna skutečná rizika ohrožující sledovaný objekt. Vyhodnocení 

jsem sestavila tak, aby analyzující osobu dále navedlo na další následující kontrolní listy, 
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které by měly odhalit skutečný současný stav zabezpečení budovy ve vztahu k prověřované 

mimořádné události. 

K vyplnění a vyhodnocení kontrolního seznamu není potřeba hlubokých znalostí 

daného tématu. Při použití není třeba znát složité vzorce, také není potřeba dlouhodobý sběr 

informací a dat. Při vyplňování otázek osoba vychází ze současné skutečné situace. Pro 

vyplnění konkrétní kontrolních listů, které byly vypracovány pro ověření bezpečnosti budov 

PČR, není potřeba, aby osoba, která má za úkol listy vyplnit, dále studovala odbornou 

literaturu. Rovněž vyhodnocení je provedeno téměř okamžitě s minimálním úsilím. Po 

dosazení výsledku do tabulky je v několika minutách znám výsledek analýzy. 

Kontrolní listy jsou používány v mnoha odvětvích k ověření skutečného stavu ve 

srovnání s předpisem. Slouží také jako komunikační prostředek. Po vypracování této 

bakalářské práce, mám za to, že metoda kontrolních listů by mohla být úspěšně použita při 

posuzování bezpečnosti budov policie. Cíl bakalářské práce byl splněn. 
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