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Anotace: 

Klíčová slova:  významné budovy, riziko, obchodní centrum, metodiky analýzy rizika, Check 

– list 

 

Disertační práce se zabývá problematikou analýzou rizik významných budov 

(obchodních center) a budov obdobného charakteru. Práce podrobně charakterizuje cestu 

získávání potřebných informací, práci se statistikou, vyuţití nestandardních zdrojů informací 

a dosavadní přístup k identifikaci, legislativní rámec a hodnocení analýzy rizik při vyuţití 

kombinací několika metod analýzy rizika. 

Disertační práce řeší nový pohled na významné budovy a jejich rizika. Cílem práce je 

návrh komplexní metodiky analýzy rizik, skrze multioborový pohled na riziko jako takové. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

Keywords: critical assets, risk, business center, risk analysis methodology, Check - list 

 

Dissertation deals with risk analysis of critical assets (shopping centers) and similar 

buildings. Work describes in detail the way of obtaining necessary information from statistics, 

use of the non-standard information sources and the state of the art approach to the 

identification, evaluation and legal framework for risk analysis using a combination of several 

methods of risk analysis. 

PhD thesis addresses a new perspective on important buildings and their risks. This 

thesis aims to design a comprehensive risk analysis methodology, through multidisciplinary 

apprach to the risk analysis.. 

  



3 

 

Obsah 
Anotace: ..................................................................................................................................... 2 

Úvod ........................................................................................................................................... 4 

1 Publikace a legislativa vztahující se k problematice bezpečnosti a analýze rizik obchodních 

center .......................................................................................................................................... 6 

1.1 Rešerţe problematiky bezpečnosti a analýze rizik ........................................................... 6 

1.2 Legislativa k problematice bezpečnosti a analýze rizik obchodních center ..................... 7 

1.3 Zahraniční literatura ......................................................................................................... 8 

2 Charakteristika významných budov - obchodní centra ......................................................... 10 

3 Statistika mimořádných událostí v obchodních centrech ...................................................... 20 

4 Nebezpečí a ohroţení osob ve stávajících objektech zvláštního významu ........................... 33 

4.1. Riziko a jeho klasifikace ............................................................................................... 33 

4.1.1 Klasifikace rizika ..................................................................................................... 34 

4.1.2 Měření rizika ........................................................................................................... 35 

4.2 Identifikace (sumarizace) významných rizik .................................................................. 36 

4.3 Proč a jak riziko identifikovat? ...................................................................................... 38 

4.4 Metoda analýzy rizik ...................................................................................................... 39 

4.5 Sběr informací  [32] ....................................................................................................... 40 

4.6 Komplexní pojetí analýzy rizik – stávající pohled ......................................................... 42 

5 Komplexní pojetí analýzy rizik – návrh metodiky: ............................................................... 56 

6 Analýza souvztaţnosti programem SFERA .......................................................................... 64 

Dílčí závěr ............................................................................................................................ 68 

7 Návrh metodiky hodnocení rizik OC .................................................................................... 70 

Závěr ......................................................................................................................................... 83 

Seznam literatury ...................................................................................................................... 86 

Seznam obrázků ....................................................................................................................... 90 

Seznam schémat ....................................................................................................................... 91 

Seznam tabulek ........................................................................................................................ 91 

Seznam pouţitých zkratek ........................................................................................................ 93 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 94 

 

  



4 

 

Úvod 

V dnešní progresivní době řešíme stále více bezpečnost kritické infrastruktury jako 

základní infrastruktury zajišťující plnění základních funkcí státu. Obáváme se přitom narušení 

fungování infrastruktury nepřátelským státem (válka) ale také narušení vlivem vyšší moci 

(např. povodně) nebo lidským činitelem ať uţ úmyslně (terorismus) nebo neúmyslně 

(nedbalost). 

 Po 11. září 2001 došlo k významnému posunu v této oblasti a ke změně chápání 

problematiky ochrany kritické infrastruktury (KI), zejména ve smyslu propojenosti 

jednotlivých sektorů KI a dopadů jejich vyřazení na společnost. V České Republice lze zmínit 

výzkumné granty Ministerstva vnitra VD20062008a04 [19, 22] a VD20062010a06 [20] a 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SUJB) [55], které se danou problematikou zabývají. 

 Ačkoliv můţeme dnes říci, ţe se udělal významný krok k pochopení ochrany KI, 

výzkum v této oblasti si stále vyţaduje značnou pozornost a další zkoumání. Oblastí, které se 

v současnosti věnuje ve srovnání s KI menší pozornost, nezaslouţeně, je problematika 

ochrany budov zvláštního významu a obecně významných budov (významné např. svou 

společenskou, kulturní, citovou nebo obchodní hodnotou). 

 Narušením fungování budov zvláštního významu na rozdíl od narušení fungování sítě 

kritické infrastruktury nepovede k znemoţnění schopnosti státu vykonávat své základní 

funkce, přesto dopady mohou být zcela zásadní. Mezi budovy zvláštního významu můţeme 

zařadit budovy, které jsou extrémně cenné z hlediska kulturního dědictví (např. Chrám 

Svatého Víta), ve kterých se shromaţďuje velké mnoţství lidí (stadiony, mrakodrapy, velká 

nákupní centra a v neposlední řadě také např. nyní moderně rekonstruované významná 

nádraţí a jejich přilehlé obchodní, společenské a relaxační plochy). Vyřazení takových budov 

(jednotlivě) by jistě nemělo dopad na schopnost státu zajišťovat základní sluţby, ale dopad by 

měl na společnost jako takovou, a to spíše psychologický (panika, strach, bolest, nenávist …), 

zejména pokud by vyřazení budovy bylo doprovázeno ztrátami na ţivotech. 

 Mezi budovy zvláštního významu můţeme řadit také sídla významných institucí 

(vláda, ministerstva, budovaná krajská operační a informační střediska HZS ČR). V takových 

případech by vyřazení budovy, nebo její části, krátkodobě vedlo k omezení schopnosti daného 

úřadu efektivně fungovat.  

 Je proto nutné zabývat se bezpečností i těchto budov – zaútočit na budovu je totiţ 

nepochybně jednoduší neţ úspěšně zaútočit na síť KI a vyřadit ji, zejména pokud primárně 
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uvaţujeme tzv. měkké cíle. Přitom systematické zkoumaní rizik těchto budov z pohledu 

komplexní bezpečnosti schází. 

Cílem disertační práce je vytvoření metodiky, pomocí které budeme moci hodnotit 

rizika daného objektu.  Aby toto hodnocení nemuseli provádět odborníci z oblasti krizového 

řízení, musí být návrh metodiky hodnocení jednoduchý, pouţitelný velkým okruhem lidí 

působících v této oblasti např. ve veřejné zprávě. 

 Výběr významných budov, na které svou disertační práci zaměřím, jsou budovy typu 

obchodních center, tj. obchodně společenské komplexy budov, kde se nachází obchody, 

restaurace, kavárny, hypermarket, multiplex a další prostory umoţňující zábavu a relaxaci po 

celý den.  

 Výběr obchodního centra jsem zvolil zejména proto, ţe o těchto objektech jsou vedeny 

veřejně dostupné informace v podobě statistik. 
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1 Publikace a legislativa vztahující se k problematice bezpečnosti a 

analýze rizik obchodních center 

Rešerši jsem rozdělil do několika oblastí. Jedná se o odbornou literaturu zaměřenou do 

oblasti analýz a řízení rizika, dále pak právní předpisy platící pro tyto oblasti 

 

1.1 Rešerše problematiky bezpečnosti a analýze rizik  

Tichý, M.: Ovládání rizika. Analýza a management. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2006. 

ISBN: 80-7179-415-5. 330 str. 

Kniha poskytuje ucelený přehled o riziku, základních pojmech v oblasti rizikologie. Dále se 

zabývá teorií rizika, analýzou rizika a nástroje k jejich řešení. V závěru knihy se pak autor 

zabývá problematikou managementu rizika v organizaci a pojištěním [2]. 

 

Smejkal, V.; Rais, K.: Řízení rizik. 1. vydání, Praha: Grada Publishing a.s., 2003. ISBN: 80-

247-0198-7. 255 str. 

Kniha se zabývá problematikou rizika, jeho definicemi, klasifikací, měřením a praktickými 

přístupy k řešení této problematiky. V další části jsou pak uvedeny metody na sniţování 

rizika, problematika informačního rizika a právní rizika a jejich prevence [3]. 

 

Oravec, M.: Posudzovanie rizík. 1. Vydání, Ostrava: SPBI, 2008. ISBN: 978-80-7385-043-2. 

106 str. 

V knize je uvedena sumarizace poznatků a myšlenek oblasti posuzování rizik. Je zde 

prezentován systémový přístup k bezpečnosti. Na teoretickou část navazuje praktická aplikace 

uvedených postupů [4]. 
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1.2 Legislativa k problematice bezpečnosti a analýze rizik obchodních 

center 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů [7]. 

 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

[8] 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 

znění pozdějších předpisů [9] 

 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky [10] 

 

Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických 

(biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona [11] 

 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení krizového zákona, ve znění pozdějších předpisů 

[12] 

 

Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., k provedení zákona o IZS, ve znění pozdějších předpisů [13];  

 

Zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [14]. 

Zákon pojednává o základních pravidlech poţární bezpečnosti z pohledu občana, podniku a 

státu. 

 

Vyhláška MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tato 

vyhláška stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání 

stavby [17] 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vymezuje právní vztah při výkonu činnosti [18] 
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Nařízení vlády č. 6/2000 Sb., kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu 

prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při 

provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole [19]; 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny 

havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie 

způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky [20];  

 

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 281/2001 Sb., k provedení krizového 

zákona, ve znění pozdějších předpisů [21] 

 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 8/2000 Sb., kterou se stanoví zásady hodnocení 

rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence 

závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování 

podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního 

plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování 

informování veřejnosti v zóně havarijního plánování [22]; 

 

1.3 Zahraniční literatura 

National strategy for Homeland Security [on-line]. Dostupné z WWW <URL: 

http://www.whitehouse.gov/homeland/book> [cit. 2008-02-04] [47] 

 

National Strategy for the Physical Protection of Critical Infrastrukture [on-line]. Dostupné 

z WWW <URL: http://www.whitehouse.gov/pcipb/physical.html> [cit. 2008-02-04] [48] 

 

Partnership for Critical Infrastructure Security [on-line]. Dostupné z WWW <URL: 

http://pcis.org> [cit. 2008-02-07] [49] 

 

Communications – Critical Infrastrukture and Key Resource Sector-Specific Plan as Input to 

the National Infrastructure Protection Plan [on-line]. Dostupné z WWW <URL: 

http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/nipp-ssp-communications.pdf> [cit. 2008-02-10]. DHS 

2007, 132 str. [50] 

http://www.whitehouse.gov/homeland/book/
http://www.whitehouse.gov/pcipb/physical.html
http://pcis.org/
http://pcis.org/
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/nipp-ssp-communications.pdf
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Defense Industrial Base – Critical Infrastructure and KeyResource Sector-Specific Plan as 

Input to the National Infrastructure Protection Plan [on-line]. Dostupné z WWW <URL: 

http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/nipp-ssp-defence-industrial-base.pdf>  [cit. 2008-02-10], 

DHS 2007. 62 str. [51] 

 

Informational Technology – Critical Infrastructure and Key Resource Sector-Specific Plan as 

input to the National Infrastructure Protection Plan [on-line]. Dostupné z WWW <URL: 

http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/nipp-ssp-information-tech.pdf> [cit. 2008-02-10], DHS 

2007, 108 str. [52] 

  

http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/nipp-ssp-defence-industrial-base.pdf
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/nipp-ssp-defence-industrial-base.pdf
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/nipp-ssp-information-tech.pdf
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2 Charakteristika významných budov - obchodní centra 

Ve své disertační práci na téma „rizika významných budov“ se chci zaměřit na 

budovy, které jsou významné z pohledu široké veřejnosti. Místo, kde se vyskytuje velké 

mnoţství osob. Pojem významné budovy budu ve své práci charakterizovat prostory 

obchodních center. 

V současné době se z hlediska bezpečnosti primárně zaměřujeme na kritickou 

infrastrukturu [1] jak dokládá literatura [47-51]. V omezené míře se v současnosti uvaţuje o 

ochraně národních památek [52].  Přitom právě velkým obchodním centrem denně projde 

několik tisíc osob a několik set osob je v něm zaměstnáno. Jde především o společensky 

významné budovy. V minulosti se lidé potkávali v parcích, městských kavárnách, 

restauracích. Dnes i obchodní schůzky probíhají v obchodních centrech v kavárnách, 

restauracích, food-courtu v jedné mimořádně velké budově. Obchodní centra (dále OC) dnes 

také představují centra nákupů a zábavy, protoţe vše je pod jednou střechou. OC představují 

nový, moderní trend a ve své podstatě se přizpůsobila své době. Době moderní, uspěchané a 

ve své podstatě také pohodlné.  

Tyto budovy se také budou v čase měnit a to jak z hlediska poskytovaných sluţeb, ale 

také z hlediska např. počtu zákazníků, které jsou schopny pojmout. Klade se zde důraz na 

komfort a poţadavek zákazníka. Stavby OC zde jsou a také v budoucnosti se budou dále 

rozvíjet [45, 46]. 

Obchodní centra si také vybírám z důvodu, ţe jiţ několik let se aktivně pohybuji 

v prostředí jejich bezpečnosti a především jejich zabezpečení z pohledu poţární ochrany (PO), 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), krizového plánování (KP). Osobně jsem 

navštívil a aktivně profesně jednal na cca 70% všech velkých OC po celé ČR. 

Z tohoto důvodu jsem měl moţnost nahlédnout nebo dokonce zpracovat provozně 

bezpečnostní dokumentaci a to jak z pohledu provozovatele OC, tak z úhlu ostrahy budovy 

OC nebo také z pohledu jednotlivých nájemních jednotek. 

 

Ve Wikipedii je OC definováno [23] následovně: 

Obchodní centrum nebo nákupní centrum je budova nebo soustava budov, ve kterých 

jsou jednotlivé maloobchody, které jsou propojeny cestami pro chůzi z jednoho maloobchodu 

do druhého. 

Každý z těchto obchodů funguje samostatně a pod svojí značkou nezávisle na 

obchodním centru. Objekty tohoto typu lze nalézt v příměstských lokalitách. Obchodní centra 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Maloobchod
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jsou různých velikostí, od malých až po velmi velké. V průběhu roku jsou zde pořádány různé 

akce a jsou často tematicky zdobeny, například kolem vánoc mají vánoční osvětlení a vánoční 

stromky. 

 

Obchodní centra (OC) jsou společenské „chrámy“, které dnes jiţ neplní pouhou 

potřebu návštěvníků uskutečnit výhodný nákup, ale nabízejí celé rodinně celodenní 

společensko-kulturní aktivity. 

Zábavu v obchodních centrech dnes najde snad kaţdý návštěvník, od kaváren, fast 

foodu, aţ po velké vícepatrové restaurace, bowling-centra, butiky s oblečením a doplňky, řadu 

sluţeb, hypermarket a multikino. Větší obchodní komplexy, pak nabízejí třeba i velké herny 

(casina), dětské koutky, přírodu pod střechou, rozsáhlé podzemní parkoviště a případně i další 

zábavu např. akvapark, fitness centrum apod. Některá Praţská OC mají také významnou 

výhodu v přímém napojení na metro např. nákupní Galerie Fénix Vysočanská, OC Palladium, 

OC Arkády Pankrác a mnoho dalších. 

Obchodní centra dnes jiţ nezaţívají takový stavební boom, jako tomu bylo ještě před 

pár lety. Starší OC se začínají přestavovat, renovovat, případně se k nim přistavují nové části. 

Obchodní centra se v čase mění. Jak jsem jiţ nastínil, OC neslouţí jenom k pouhému 

nakupování, ale poskytuje řadu podpůrných prodejních artiklů, které mají za úkol 

nakupujícího do OC opět přilákat a zdrţet ho po co moţná nejdelší dobu. Z tohoto důvodu se 

mění také struktura nájemců. Snad i díky světové finanční krizi, se začínají do OC dostávat ve 

větší míře sluţby. V některých OC jsou dokonce situované centrály řetězců prodejen, tj. 

rozsáhlé kancelářské prostory, např. spol.  Sportisimo, s.r.o. vyuţívá rozsáhlé kanceláře přímo 

nad svou prodejnou v OC Metropole Zličín v Praze.  

V době s výhledem do cca 7 let budeme také dle názoru oslovených manaţerů ze 

správy OC [45-46]  svědky přeměny center, na tzv. tematické OC, s rozdělením trhu na 

prémiové OC (dnes jiţ např. OC Arkády Pankrác) a outlety (např. OC FreePort Hatě). 

 Pojem obchodní centrum je příliš široký pojem. Z hlediska účelu, velikosti, 

návštěvnosti, přístupu atd. můţeme OC rozdělit do několika skupin [5-6]: 

1. RetailParky. 

2. Hypermarkety s obchodní galerií. 

3. Malá obchodní centra. 

4. Obchodní domy. 

5. Velká obchodní centra. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek
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Ad 1) Retail Park [28, 29]: 

Jedná se o malé nákupní centrum, které spojuje pouze malé mnoţství nájemních 

jednotek. Retail Park je většinou stavěn buď jako nákupní zóna v malých městech, v místech, 

kde není nákupní síla tak velká a nebo jako doplněk ke stávajícím OC, kde se z finančních 

důvodů nevyplatí provést rozsáhlou přístavbu ke stávajícímu OC. Retail Park se většinou staví 

na protější straně rozsáhlého parkoviště od OC tak, aby prostor OC včetně parkoviště stále 

působil uzavřeným dojmem.  

V Retail Parku není ţádná společná galerie (společná, zastřešená obchodní ulice). 

Obchodní jednotky jsou přístupné přímo z ulice (z prostoru parkoviště). Obchodní jednotka 

má většinou plochu nad 200 m
2
 a pro případ evakuace budovy je průchozí zadním únikovým 

východem. Tyto budovy nemají ţádné společné zázemí, aţ na vyuţití technologie pro celou 

budovu. 

 

Stavební prvky: 

Jedná se většinou o skeletovou stavbu, jednoduchého tvaru obdélníku s jedním 

nadzemním podlaţím. Zaloţení stavby je většinou na piloty, zemní násyp a skeletová stavba – 

ţelezobeton. Opláštění a střecha je ze sendvičové konstrukce s plechovým obloţením. 

Plochou jsou Retail Parky stavěny nad 5000 m
2
, s počtem nájemců od cca 7. Počet 

parkovacích míst je pak nad 150 míst. 

Jako příklad mohu uvést např. řetězec RatailParků OC Stop Shop. Stavební struktura 

RatailParku je znázorněna na obr. 1. 

prodejna prodejna

prodejna

prodejna

prodejna

prodejnaprodejna

společné parkoviště
   pro návštěvníky

příjezd k RetalParku

obsluţná komunikace pro nájemce
zadní únikové východy z obch. jednotel

hlavní vstup do prodejny

boční únikový východ zásobování  

Obr. č. 1.: RetailPark 
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Ad 2) Hypermarkety s obchodní galerií: 

Tento druh stavby je rozdělen na část hypermarketu a obchodní ulici, která prostor 

nájemců odděluje od prostoru pokladen hypermarketu. Rozdělení plochy je cca 70 - 90% 

hypermarket a zbylá plocha je vyplněna drobnými nájemními jednotkami v počtu cca 10 

obchodů. Počet jednotek je přitom závislý na ploše hypermarketu a předpokládané kupní síle 

obyvatelstva v dané lokalitě. Tahounem těchto nákupních center je hypermarket, ale 

zákazníkovi je také dána moţnost provést doplňující nákup ve specializovaných prodejnách.  

Druhové sloţení drobných prodejen je vţdy dáno výsledky marketingové studie 

provedené jiţ před zahájením výstavby. Z nájemců zde najdeme specializované prodejny 

např. tabák-noviny, lékárnu, bistro nebo kavárnu, chovatelské potřeby a optiku nebo prodejce 

mobilních telefonů. V čase se opět i tato centra mění a také se mění sloţení nájemců dle 

poţadavků zákazníků a finanční prosperity nájemců. 

Před hypermarketem je vţdy rozsáhlé parkoviště, které je naddimenzované kupní síle 

tak, aby návštěvník centra mohl vţdy nalézt místo pro zaparkování.  

Novým trendem posledních cca 4 let je postupná dostavba těchto center a jejich 

rozšíření o čerpací stanici pohonných hmot samoobsluţného typu. Čerpací stanice je určena 

především pro nakupující, protoţe drtivá většina návštěvníků, díky umístění hypermarketu na 

periferii města, do hypermarketu dojíţdí automobilem. Proč tedy nevyuţít tento potenciál jako 

obchodní artikl. Tuto myšlenku podporují často také provozovatelé těchto budov, kdy za 

určitou výši nákupu zákazník obdrţí slevu na čerpání pohonných hmot u čerpací stanice 

provozovatele hypermarketu. 

Nejnovějším trendem u hypermarketů s obchodní galerií je nabídnout zákazníkovi 

větší výběr specializovaných obchůdků, především většího charakteru (větší podlahové 

plochy). Nejedná se o dostavbu, nýbrţ o zvětšení obchodní galerie na úkor hypermarketu. 

Zvětšená plocha galerie je většinou rozdělena na několik velkých nájemních jednotek a 

v drtivé většině případů ji obsazují nájemci typu „OKAY elektrospotřebiče“, „KIK textil 

diskont“, „Hervis sports“ a další. 

 

Stavební prvky: 

Jedná se většinou o skeletovou stavbu, jednoduchého tvaru obdélníku s jedním 

nadzemním patrem, pouze část pro administrativu hypermarketu (personální část, většinou 

zadní trakt budovy) má dvě nadzemní části. V 1NP bývá sociální zázemí pro zaměstnance a 

ve druhém patře je umístěna drobná administrativa pro vedení hypermarketu. 
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Zaloţení stavby je po většinou na pilotech, zemní násyp a skeletová stavba – 

ţelezobeton. Budovy mají plochou střechu. Na střeše je pak také vyústění ventilace, ZOTK 

atd. Opláštění a střecha je ze sendvičové konstrukce s plechovým obloţením. Střecha pak je 

pochůzí s vysokou vrstvou tepelné izolace a izolace proti vlhku v podobě folií a nástřiků. 

Hypermarkety mají samotnou plochu nad 3500 m
2
. Zbytek plochy představují 

nájemci, 10 - 30%  plochy hypermarketu.  

Jako příklad mohu uvést např. řetězec hypermarketů TESCO, tj. TESCO v Ostravě 

Hrabové, Frýdku Místku, Havířově atd. 

 Schematicky si lze hypermarket s obchodní galerií představit jako na obr. 2. 

 

společné parkoviště
   pro návštěvníky

obsluţná komunikace pro nájemce
zadní únikové východy z obch. jednotel

prodejna prodejna prodejnaprodejna

informace

vstup do hypermarketuhlavní vstup boční únikový východ

obchodní ulice

vstup do prodejny

pokladny

hypermarket

sklad

rampa

hlavní příjezd  

Obr. č. 2.: Hypermarket s obchodní ulicí 
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Add 3) Malá obchodní centra [26]: 

Spojují moţnost realizovat nákup v hypermarketu a také nabízejí velkou škálu nabídek 

nájemních jednotek. Jednotky a hypermarket spojuje rozsáhlá obchodní ulice. 

U těchto budov jiţ nelze zcela jednoznačně určit, která z obou stran je „tahounem“ 

návštěvnosti, tím mám na mysli hypermarket na straně jedné a nájemní jednotky na straně 

druhé. Kaţdá z obou stran má mezi návštěvníky centra své příznivce, proto se také tato centra 

těší značné oblibě.  

Tento druh stavby se jiţ odlišuje dvojím vedením a rozdělením technologií od 

předchozích staveb. Obchodní galerie s nájemními jednotkami je vedena jedním 

provozovatelem a má své technologie vč. záloţních a havarijních technologií a hypermarket 

podléhá svému vedení a část technologií, vč. záloţních má ve své reţii. I z hlediska reklamy 

se ne vţdy postupuje v OC jednotně. 

Malá obchodní centra se staví ve městech, kde se neočekává extrémně vysoká 

návštěvnost, případně z marketingových studií vyplývá menší spádová oblast obyvatel a 

odtud odvozená očekávaná niţší kupní síla. Proto také při stavbě většinou nejsou vyuţívány 

komfortní prvky jako např. podzemní parkoviště, rozsáhlé investice do zkrášlení okolí stavby, 

eskalátory, drahé dekorace atd. Při stavbě se především dbá na uţitnou hodnotu a základní 

prvky estetiky, nejedná se o designová centra. 

 

Stavební prvky: 

Jiţ zde není pouţit obvyklý hranolovitý tvar, nýbrţ jsou zde nejrůznější zaoblení a 

tvarová rozmanitost nejen fasády, ale také vnitřního uspořádání. Také fasáda je kvalitnější a 

pohledové části budovy jsou doplněny o fasádové dekorace a skleněné plochy. Stavba je 

obdobného charakteru, jako u předchozích typů budov. Jedná se také většinou o 

jednopodlaţní objekt a v části hypermarketu a obchodní galerie pak o dvoupodlaţní objekt 

(vţdy jako administrativní prostory pro vedení OC a hypermarketu). 

Plocha hypermarketu bývá nad 5000 m
2
 a plocha obchodní galerie nad 9000 m

2
. Tomu 

odpovídá i sloţení nájemců a rozdělení obchodní galerie na 2 části, tj. část obchodní (butiky) 

a část tzv. food-court (tj. plocha s restauracemi, kavárnami, občerstvením a posezení pro 

návštěvníky).  Sloţení nájemců je velmi rozličné, a více méně se jedná o zastoupení všech 

typů obchodů a sluţeb. Počet nájemců je nad 50 nájemních jednotek s podlahovou plochou 

30 m
2
 – 450 m

2 
na jednu obchodní jednotku. 

Příkladem tohoto OC můţe být např. OC Varyáda v Karlových Varech [26]. 

 



16 

 

Add 4) Obchodní domy: 

Jedná se o budovy, které jsou situované v samotném srdci měst. Není výjimkou, ţe 

jsou umístěny přímo na hlavních městských náměstích v historických částech měst. Byly 

v minulosti vystavěny nebo zrekonstruovány z původních městských paláců a nabízejí nákupy 

v atraktivním prostředí center měst. 

Obchodní domy v době rozkvětu velkých obchodních center a hypermarketů zaţívaly 

svou zkázu. Čelily odlivu zákazníků a to ve velké míře. Dlouhou dobu nedokázaly nabídnout 

zákazníkům odpovídající nákupní a společenské prostředí. Také nájemní jednotky zůstávaly 

původní, proto přimět nájemce ke změně, kdyţ je v daném objektu jiţ cca 15 let, bylo jistě 

velmi sloţité. S novým trendem, tj. návrat ţivota do center měst se začaly obnovovat i tyto 

obchodní domy. Jsou také sloţeny z větší samoobsluhy a dalších nájemních jednotek. Rozdíl 

od běţných OC je v tom, ţe obchodní domy jsou mnohdy vystaveny do několika pater, není 

výjimkou 3 i 4 patra obchodní galerie, samozřejmě na úkor rozsahu plochy v jednom patře. 

Součástí obnovy nejsou pouze změna fasády, ale také kompletní rekonstrukce interiéru, vč. 

vybudování nových obchodních jednotek, změna stavebních dispozic, vytvoření kaváren, 

restaurací a především zpříjemnění nákupního prostředí pro zákazníka. Není výjimkou také 

úprava původních podzemních prostor buď na obchody, nebo např. jako podzemní parkoviště 

v budově, vč. vybudování nájezdu do garáţí. 

I tato centra mají své kouzlo a jistě mají co nabídnout, a to především atmosféru 

historické části města. 

 

Stavební konstrukce: 

Jedná se o původní stavby v centrech měst. V případě modernějších budov je 

základním prvkem skeletová nosná konstrukce a cihelná (nebo také plynosilikátová) 

dozdívka. Jedná se o více podlaţní budovy, vč. podzemních podlaţí.  

Samoobsluha je většinou situována hned v přízemí budovy u hlavního vstupu do 

budovy. Podlahová plocha je cca 1000 – 1500 m
2
 vč. skladových ploch. 

Příklad těchto budov tvoří budovy bývalého provozovatele „Budoucnost“ a „Prior“. 

Dnes se značka Prior znovu dostává do povědomí právě zdařilou rekonstrukcí některých 

svých budov, nap. Prior v Ostravě na Masarykově náměstí, obchodní dům Elán v Havířově, 

moderně kompletně rekonstruované budovy typu obchodní galerie Myšák v Praze nebo také 

Slovanský dům v Praze. 

Staré historické budovy, které jiţ od svého vzniku slouţily pro obchod, byly postaveny 

z tradičních materiálů, tj. především obvodové zdivo z nepálených, popř. pálených cihel v tl. 
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nad 60 cm, stropy dřevěné konstrukce, centrální schodiště taktéţ. Budovy se také v drtivé 

většině případů vyznačují šikmou střechou – klasický dřevěný krov.  

Jako příklad mohu jmenovat třeba budovu bývalého obchodního domu Ostravica 

v centru Ostravy. 

 

Add 5) Velká obchodní centra [27]: 

Jsou to stavby, které svým charterem jsou rozsáhlejší neţ malá obchodní centra. Ve 

svém nitru mají více nájemních jednotek různých velikostí a navazující hypermarket je také 

větších rozměrů neţ běţný hypermarket. 

Tato centra jsou jiţ koncipována pro velký počet procházejících osob. Proto zde jsou 

podzemní garáţe, eskalátory, vybrané prodejny jsou svou rozlohou i přes dvě patra. Vše 

v těchto budovách je přizpůsobeno návštěvníkovi, jsou zde drobné kavárny rozesety po celém 

OC, sluţby zde také zaujímají velkou část sortimentu. Tato centra jsou také vybavena 

prostředky pro zábavu, tj. vodní svět - akvapark, zábavní centrum, multikino nebo také 

rozsáhlý obchod s nábytkem situovaný i do několika pater. Celková plocha a předpokládaná 

návštěvnost odpovídá konceptu OC, dimenzování společenských prostor, chodeb, parkoviště, 

podzemních garáţí, ale např. také několika WC atd. Tyto OC mohou být i více podlaţní, není 

výjimkou např. i vyuţití prvního podzemního podlaţí pro obchod a sluţby a níţe pak aţ 

podzemní garáţe atd. 

Takto rozsáhlá centra mají předem vymezenou spádovou oblast a tomu také je 

přizpůsoben program OC a jeho zaměření. Tahounem OC pak můţe být např. i multikino, 

nebo vyhlášený obchod s nábytkem. 

Trendem poslední doby je úspěšná velká obchodní centra dostavovat, přidávat další 

nájemní jednotky, další zábavu a prostor pro společenská setkání. Ke stávajícím OC se také 

v poslední době začínají přistavovat stavby Retailového typu, tzv. RetailParky viz. bod 1 

RetailPark [25]. 

 

Stavební konstrukce: 

Jedná se o poměrně sloţité a rozsáhlé stavby, které mohou zabírat i několik 

nadzemních podlaţí a několik podzemních podlaţí. Stavební konstrukce jsou pak obdobné 

jako u malých obchodních center, avšak, v tomto případě se klade mimořádný důraz na 

zákazníka. Prostory musejí být samozřejmě dostupné, plně funkční a pro zákazníka velmi 

přitaţlivé a líbivé. U těchto budov se pouţívají také méně tradiční materiály právě proto, aby 

se docílil poţadovaný efekt. Netradiční konstrukcí můţe být např. pohledový beton, pouţití 
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v mimořádné míře a kvalitě skla, ţeleza a betonu, vysoké stropy, otevřené prostory, ale 

především obsazené všechny nájemní jednotky. 

Plocha hypermarketu bývá nad 7000 m
2
, multikino nad 3000 m

2
 a samotná galerie 

obchodního centra pak nad 20 000 m
2
. Na galerii se pak nachází více neţ 75 obchodních 

jednotek. Tomuto konceptu musí také odpovídat i parkovací místa. 

Příkladem velkých obchodních center jsou např. OC Olympia Brno, OC Arkády 

Pankrác v Praze, OC Avion - ShoppingPark Ostrava nebo také OC FUTURUM Ostrava. 

 

Na obrázku č. 3 je představen vzorový situační plán velkého obchodního centra – OC 

FUTURUM Ostrava. 

 

 

Obr. č. 3.: Situační plán OC FUTURM Ostrava [25]: 

 

Budoucnost obchodních center [45, 46]: 

Mnohá stávající obchodní centra, především ta nejstarší, v brzké době budou procházet 

rozsáhlými rekonstrukcemi. Tyto rekonstrukce jsou velmi důleţité z uţitného pohledu 

budovy. Provozovatel potřebuje, aby zákazník stále viděl něco nového, neokoukaného, a měl 

důvod se do centra opět vrátit.  

Myslím, ţe v budoucnu budeme svědky i mnoha originálních řešení úprav a dostavby 

obchodních center z pohledu atraktivity, ale také ekologičnosti budovy, a tomu také 

přizpůsobenému vzhledu budov obchodních center. V rámci rekonstrukcí budou jistě brány 

v potaz také ekologické materiály, úspory energií, moderní technologické vybavení budov, ale 

také zajímavá architektonická řešení. 

http://www.futurumostrava.cz/pics/mapa-centra.jpg


19 

 

Technologické vybavení budov: 

V tabulce č. 1 jsou charakterizovány vybrané technologie, které se v OC uţívají. 

 

Tab. č. 1.: Příklad použitých technologií v OC 

Základní technologie Zabezpečovací technologie Poţárně bezpečnostní zařízení 

 Větrání budovy – teplo, 

chlad 

 Klimatizace 

 Osvětlení , el.rozvody 

 Úpravny vody 

 Bazénová (fontánová) 

technologie 

 Strojovny výtahů 

 Eskalátory , výtahy 

 Lapol  

 Přečerpávací komory 

(voda,kanalizace) 

 Velín – řízení technologií 

 Výměníkové stanice 

 Strojovny  

 Odpadové hospodářství 

 Reklamní a marketinkové 

techn. 

 CCTV 

 EZS 

 Techn.systém sledování 

vstup, výstup  

 Techn.sledování pohybu 

osob 

 Techn.regulace počtu osob, 

aut 

 Panikové tlačítka - nájemci 

 Obsazenost podzemního 

park. autom. 

 Parkovací systém 

 Brány, závory, zámky, 

rolety … 

EPS 

SHZ 

ZOTK 

Přetlaková ventilace 

Poţární klapky 

Poţární uzávěry 

Evakuační rozhlas 

Evakuační výtah 

Vnitřní hydranty 

Vnější hydranty 

Vnitřní suchovody 

Vnější suchovody  

Přenosné hasicí přístroje 

KTPO 

UPS 

Diesel-generátor 
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3 Statistika mimořádných událostí v obchodních centrech 

Pro zpracování identifikace rizik a práci s nimi je nutné vycházet ze všech moţných 

dostupných dat. Obchodní centra samotná si vedou vlastní statistiky o mimořádných 

událostech (viz kapitola 4). Je však potřeba podotknout, ţe taková statistika není 

normalizována, a proto ji jednotliví provozovatelé obchodních center budou vést odlišně 

v souvislosti s jimi pouţívaným systémem řízení. 

Pro srovnání údajů napříč obchodními centry je nutné pouţít statistická data 

shromáţděna nezávislou institucí, jako je např. HZS ČR, resp. jeho Generální ředitelství, které 

pro HZS statistickou sluţbu vykonává. Z tohoto důvodu jsem si vyţádal z GŘ HZS ČR data o 

zásazích v obchodních centech provedených v několika posledních letech.  

Z GŘ HZS byl poskytnut datový soubor [35], obsahující statistiku zásahů v letech 

2006 – 2009. Statistika obsahuje hrubá (nezpracovaná) data o celkem 3199 zásazích, které 

byly provedeny v obchodních centrech. Datový soubor byl předán ve formátu MS Excel (xls) 

v následující struktuře údajů (viz. tab. 2). Původní neupravený soubor dat je přiloţen 

v příloze 1 (resp. v její elektronické verzi na CD – ROM)). 

 

Tab. č. 2.: Struktura datového souboru MU v obchodních centrech (vybrané položky) 

Sloupec Popis sloupce 

ID udal. Identifikátor MU v informačním systému o mimořádných událostech 

Typ SSU Typ MU (viz. typy evidovaných mimořádných událostí dále) 

Popis typu Slovní popis typu mimořádné události, u které byl prováděn zásah 

Adresa Identifikace kraje, okresu, města, … kde byl proveden zásah 

Ohlášení Čas a datum ohlášení MU 

Ukončení Čas a datum ukončení MU 

Přímá škoda Škoda vyjádřena ve finančních prostředcích způsobená přímo MU 

Uchráněno 
Ve finančních prostředcích vyjádřené hodnoty, které byly zachráněny zásahem 

jednotek HZS 

Druhy 

objektů 
Identifikace typu objektům kde nastala MU 

Poč. usmr. Počet usmrcených v důsledku MU 

Poč. zran. Počet zraněných v důsledku MU 

Poč. zach. Počet lidí zachráněných v průběhu zdolávání MU 

Poč. evak. Počet lidí evakuovaných z objektu 

Prov. cvič. MU byla cvičením (true/false) 

 

Pro výběr zájmových mimořádných událostí byl pouţit sloupec druhy objektů.  
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Statistika obsahuje následující druhy objektů: 

1) kina (140) 

2) kina (140), hotely, motely, motoresty, botely (160), budovy a objekty ve výstavbě 

(530) 

3) obchodní domy (170) 

4) obchodní domy (170), netypové bytové domy (211) 

5) obchodní domy (170), obchodní domy (170) 

6) obchodní domy (170), odpadní kontejnery, popelnice a odpad. koše (641) 

7) obchodní domy (170), osobní a dodávková silniční vozidla, jednostopá vozidla (561) 

8) obchodní domy (170), ostatní a nezatříděné (990) 

9) obchodní domy (170), rodinné domky určené výhradně k bydlení (220) 

10) obchodní domy (170), člověk, zvíře /bez dalšího rozšíření/ (991) 

11) obchodní prodejny, příruč. sklady, trvalé prodejní stánky (171) 

12) obchodní prodejny, příruč. sklady, trvalé prodejní stánky (171), jiné (239) 

13) obchodní prodejny, příruč. sklady, trvalé prodejní stánky (171), komunikace v obci, 

podniku (580) 

14) obchodní prodejny, příruč. sklady, trvalé prodejní stánky (171), obchodní prodejny, 

příruč. sklady, trvalé prodejní stánky (171) 

15) obchodní prodejny, příruč. sklady, trvalé prodejní stánky (171), odpadní kontejnery, 

popelnice a odpad. koše (641) 

16) obchodní prodejny, příruč. sklady, trvalé prodejní stánky (171), odpadní kontejnery, 

popelnice a odpad. koše (641), skládky odpadu - nepovolené (642) 

17) obchodní prodejny, příruč. sklady, trvalé prodejní stánky (171), osobní a dodávková 

silniční vozidla, jednostopá vozidla (561) 

18) obchodní prodejny, příruč. sklady, trvalé prodejní stánky (171), osobní a dodávková 

silniční vozidla, jednostopá vozidla (561), sady, zahrady i osamělé stromy, skleníky, 

dvory, chov včel a drob (632) 

19) obchodní prodejny, příruč. sklady, trvalé prodejní stánky (171), parky, osamocené 

stromy a keře (637) 

20) obchodní prodejny, příruč. sklady, trvalé prodejní stánky (171), typové bytové domy 

(210) 

21) obchodní prodejny, příruč. sklady, trvalé prodejní stánky (171), věţe, stoţáry, 

oplocení, venkovní rozvody, pouliční lampy (515), věţe, stoţáry, oplocení, venkovní 

rozvody, pouliční lampy (515), parky, osamocené stromy a keře (637) 
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22) obchodní prodejny, příruč. sklady, trvalé prodejní stánky (171), člověk, zvíře /bez 

dalšího rozšíření/ (991) 

23) ostatní budovy pro obchod a stravování (179) 

24) ostatní budovy pro obchod a stravování (179), mosty dopravní a pro průmyslové 

účely, ropovody a plynovody (516) 

25) ostatní budovy pro obchod a stravování (179), osobní a dodávková silniční vozidla, 

jednostopá vozidla (561) 

26) ostatní budovy pro obchod a stravování (179), ostatní a nezatříděné (990) 

27) ostatní budovy pro obchod a stravování (179), rodinné domky určené výhradně k 

bydlení (220), rodinné domky určené výhradně k bydlení (220), rodinné domky určené 

výhradně k bydlení (220), rodinné domky určené výhradně k bydlení (220), rodinné 

domky určené výhradně k bydlení (220) 

28) ostatní budovy pro zdravotnictví /červený kříţ ap./ (119), kina (140) 

29) ostatní budovy pro zdravotnictví /červený kříţ ap./ (119), technicko provozní budovy 

(151), ostatní administrativní budovy (159), obchodní prodejny, příruč. sklady, trvalé 

prodejní stánky (171), komunikace v obci, podniku (580) 

30) technicko provozní budovy (151), ostatní administrativní budovy (159), hotely, 

motely, motoresty, botely (160), obchodní prodejny, příruč. sklady, trvalé prodejní 

stánky (171), typové bytové domy (210) 

Datový soubor obsahoval také údaje o zásazích provedených v rámci cvičení 

(identifikováno pomocí sloupce Prov. cvič.). Pro účely disertační práce jsou vhodná ke 

zpracování pouze data o „ostrých“ zásazích – proto jsem z dalšího zpracování „cvičné 

zásahy“ vyřadil. V datovém souboru tak zbylo 3173 záznamů k dalšímu zpracování. 

Je potřeba zdůraznit, ţe HZS zasahuje pouze u některých druhů MU, tyto druhy by se 

zároveň měly promítnout do katalogu rizik, jako podklad dalších analýz.  

 

Statistický soubor obsahuje následující typy mimořádných událostí: 

1) Dopravní nehoda  silniční. 

2) Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy,a jiné). 

3) Ostatní pomoc. 

4) Planý poplach. 

5) Poţár bez účasti JPO. 

6) Převaţující povodeň, záplava, déšť. 
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7) Převaţující sníh, námrazy. 

8) Převaţující větrná smršť. 

9) Technická havárie. 

10) Technická pomoc. 

11) Technologická pomoc. 

12) Poţár. 

13) Únik kapaliny (mimo ropných produktů). 

14) Únik nebezpečné chem. látky - ostatní (včetně jiné neţ chemické). 

15) Únik pevné látky. 

16) Únik plynu/aerosolu. 

17) Únik ropných produktů. 

Závaţnost i četnost typů MU se bude nepochybně lišit, tato četnost by zároveň měla 

být zohledněna při úvahách o pravděpodobnosti daného rizika, které v daný typ MU můţe 

vyústit. Zde je potřeba podotknout, ţe statistický soubor, ačkoliv je relativně obsáhlý, pokrývá 

pouze roky 2006 – 2009. Údaje z let předcházejících roku 2006 je sice moţné (alespoň 

teoreticky) doplnit, toto doplnění však není triviální, protoţe se v té době změnil způsob 

softwarové údrţby dat. Údaje předcházející roku 2006 jsou udrţovány v databázi WinBase, 

zatímco od roku 2006 jsou data udrţována pomocí databázového systému Oracle. Další 

problém představuje strukturální odlišnost obou bází dat – tedy oba databázové systémy 

evidují trochu odlišnou strukturu dat, coţ dále komplikuje moţnosti spojování těchto dvou 

datových sad.  

Vzhledem k tomu, ţe primárním účelem statistické analýzy v této kapitole je zjištění 

povahy mimořádných událostí, které jsou řešeny v současnosti v obchodních centrech, 

rozšíření datové sady by pravděpodobně nepřineslo relevantní nové údaje. Na druhou stranu 

v této kapitole pouţitá sada dat není pouţitelná pro analýzu časových řad anebo pro odhady 

trendových charakteristik vývoje jednotlivých evidovaných veličin v čase. Pro takové účely 

by časová řada musela pokrýt minimálně 10 – 15 let. 

Zajímavým údajem je také vyplněnost jednotlivých poloţek ve vstupních datech. 

Představu o vyplnění numerických poloţek je moţné získat z tabulky 3. Tabulka byla získána 

pomocí softwarového nástroje SAS Enterprise Guide 4.2, jehoţ licenci má VŠB – TU Ostrava 

k dispozici. Samotná tabulka pak byla vytvořena pomocí modulu Characterize data. Tabulka 

3 byla zkrácena o sloupce, které v tomto případě neměly vypovídající schopnost (např. suma, 

maximum/minimum apod.). 
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Úplný výsledek dosaţený modulem je dostupný v příloze 2. 

 

Tab. 3.: Shrnutí numerických proměnných statistického souboru 

Proměnná Popisek 
Počet 

měření 

Chybějící 

hodnoty 

Rok_udalosti Rok události 3173 0 

ecud ECUD 3173 0 

id_udal_ ID udal. 3173 0 

kod Kód 371 2802 

plocha Plocha 431 2742 

poc_evak Poč.Evak. 132 3041 

poc_jpo Poč.JPO 3173 0 

poc_usmr Poč.Usmr. 132 3041 

poc_zachr Poč.Zach. 132 3041 

poc_zran Poč.Zran. 132 3041 

prima_skoda Přímá škoda 3112 61 

uchraneno Uchráněno 3109 64 

vykon Výkon 3036 137 

 

Zajímavý je zejména údaj o chybějících hodnotách u počtu evakuovaných / 

zachráněný / zraněných. V tomto případě jsou tyto údaje vyplněny pouze u 132 případů, 

oproti 3041 chybějících hodnot. Vysvětlení můţe být buď to, ţe se v ostatních případech 

neevakuovalo (nebyli zranění apod.) nebo, ţe tyto údaje chybí – nebyly zadány. Ať je tomu 

jak chce je potřeba brát výsledky, které budou následovat s rezervou. 

Počty MU v obchodních centrech v jednotlivých letech jsou patrné z obr. 4. 

 

Počty MU v letech 2006 - 2009 

 
 

 

 

Obr. 4.: Vývoj počtu MU v obchodních centrech v letech 2006 – 2009 
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Na celkový počet MU se lze podívat také z regionálního hlediska. Na úrovni krajů 

probíhal vývoj počtu MU způsobem zachyceným na obr. 5. 

 

Počty MU v letech 2006 - 2009 

 
 

 

 

Obr. č. 5.: Vývoj počtu MU v obchodních centrech v letech 2006 – 2009 v jednotlivých krajích 

 

Z hlediska počtu MU v krajích dle obr. 5 očividně vybočuje Moravskoslezský kraj a to 

o více neţ dvojnásobek oproti krajům zbývajícím. Je moţné, ţe tento počet souvisí s rychlým 

nárůstem počtu obchodních center v tomto kraji v posledních letech a část MU se děje v rámci 

„vychytávání dětských nemocí centra“. Moravskoslezský kraj je zároveň krajem 

nejlidnatějším, coţ můţe také zkreslovat statistiku. Identifikace příčin velkého počtu MU 

v Moravskoslezkém kraji však není předmětem primárního zájmu této práce, ačkoliv se jedná 

o zajímavý fenomén, který dle mého názoru stojí za to dále zkoumat např. v rámci 

diplomových prací apod. 

Zároveň pro další identifikaci rizik se jeví jako výhodné hledat právě OC 

v Moravskoslezkém kraji, vzhledem k počtu MU se dá předpokádat, ţe výběr rizik právě 

v tomto kraji bude nejreprezentativnější. 

Podíl Moravskoslezského kraje na celkovém počtu mimořádných událostí 

v obchodních centrech je ještě z obr. 6. 
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Rozloţení počtu MU podle krajů 

 
 

 

 

Obr. č. 6.: Rozložení mimořádných událostí podle krajů 

 

Krajové rozloţení mimořádných událostí v jednotlivých letech je moţné nalézt 

v příloze 3. Rozloţení přímých škod a uchráněných hodnot by bylo nepochybně zajímavým 

údajem, pokud by nebyla prozkoumána distribuce hodnot těchto proměnných, viz tab. 5.  

Výsledky v tabulce 4 jasně ukazují, ţe takřka 95% hodnot proměnných přímé škody a 

uchráněné hodnoty obsahuje nulovou hodnotu. Z tohoto důvodu přikládám rozloţení těchto 

proměnných mezi kraji pouze do přílohy 4 a při interpretaci nabádám k obezřetnosti. 

Do tabulky 4 jsem přidal také počty zraněných/usmrcených/evakuovaných, které budu 

zpracovávat dále v této kapitole. Tabulka 4 byla vygenerována pomocí modulu Summary 

Statistic SAS Enterprise Guide 4.2. 
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Tab. č. 4.: Distribuce hodnot numerických proměnných v statistickém souboru 

Label Mean Std Dev Min. Maximum N 
N 

Miss 

1st 

Pctl 

5th 

Pctl 

10th 

Pctl 

Lower 

Quartile 
Median 

Upper 

Quartile 
90th Pctl 95th Pctl 99th Pctl 

Příá škoda 

Uchráněno 

Poč.Usmr. 

Poč.Zan. 

Poč.Zach. 

Poč.Evak. 
 

84.7879499 

240.0357028 

0.0530303 

0.3257576 

0.9318182 

32.6212121 
 

1968.45 

4107048 

0.2249476 

0.0934394 

1.7174150 

114.022532 
 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
 

100000.00 

145000.00 

1.0000000 

4.0000000 

16.000000 

999.000000 
 

31

2 

3109 

132 

132 

132 

132 
 

61 

64 

3041 

3041 

3041 

3041 
 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
 

0 

0 

0 

0 

1.0000000 

0 
 

0 

0 

0 

0 

1.0000000 

8.0000000 
 

0 

0 

0 

1.0000000 

2.0000000 

80.0000000 
 

45.0000000 

150.0000000 

1.0000000 

2.0000000 

3.0000000 

160.0000000 
 

1100.00 

3000.00 

1.0000000 

3.0000000 

6.0000000 

500.0000000 
 

 

 



28 

 

Typologicky jsou z hlediska počtu rozloţeny mimořádné události jako na obr. 7. 

 

Počty MU podle typů 

 
 

Obr. č. 7.: Počty MU v obchodních centrech podle typu MU 

 

Největší počet MU by bylo moţné charakterizovat jako planý poplach (1243) nebo 

technickou pomoc (1249). Teprve na třetím místě jsou zásahy u poţáru v obchodních centrech 

(335), následují větrné smrště (96) a záplavy (81). Tyto typy MU by měly být analyzovány za 

účelem identifikace rizik, která byla nosná pro vznik MU. 

Zajímavé je také rozloţení jednotlivých typů MU podle krajů, viz obr. 8. Z něj jasně 

vyplývá, ţe ne všechny kraje byly postiţeny stejnými typy MU ve sledovaném období. U 

lidnatějších krajů (Moravskoslezský, Hlavní město Praha apod.) typologické rozloţení MU 

přibliţně odpovídá rozloţení z celkového počtu MU (obr. 7). 

Jako dobrým kandidátem pro další analýzy za účelem identifikace rizik se jeví opět 

Moravskoslezský kraj, který má vhodnou strukturu MU.  

Časový vývoj počtu MU v Moravskoslezském kraji je znázorněn na obr. 9. Časový 

vývoj ve všech krajích jsem zavedl jako přílohu 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Počty MU podle typů v krajích 

 

 

 

 

Obr. č. 8.: Krajové rozložení typů MU v obchodních centrech v letech 2006 – 2009 

 

Počty MU podle typů v letech – Kraj Moravskoslezský 

 

 

Obr. č. 9.: Rozložení MU v Moravskoslezském kraji v letech 2006 - 2009  

 

Z hlediska počtu usmrcených v přímém důsledku působení mimořádné události 

statistický soubor obsahuje záznamy pouze o 7 úmrtích, coţ nepostačuje k provedení dalších 

šetření. 
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Z analytického hlediska jsou mnohem zajímavější údaje o zachráněných a 

evakuovaných, které lze dále zpracovávat. Nejprve však vývoj těchto veličin v letech 2006 – 

2009, viz obr. 10 a 11. 

 

Počty zachráněných v letech 2006 - 2009 

 

 

 

 

Obr. č. 10.: Vývoj počtu zachráněných v letech 2006 – 2009 

 

Počty evakuovaných v letech 2006 - 2009 

 
 

 

 

Obr. č. 11.: Vývoj počtu evakuovaných v letech 2006 – 2009 
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Na první pohled je patrný anomální rok 2008, kdy bylo evakuováno zdaleka nejvíce 

osob (2530). Dále se pokusím identifikovat moţný důvod této anomálie. Je zajímavé, ţe tato 

anomálie se neprojevila na obr. 10, tedy do počtu zachráněných, coţ naznačuje, ţe evakuace 

byly provedeny včas a úspěšně a záchrany následně nebylo potřeba. 

Na obr. 12 a 13 jsou znázorněny rozloţení zachráněných a evakuovaných podle typu 

MU. 

Počty zachráněných v letech 2006 - 2009 podle typu MU 

 

 

 

 

Obr. č. 12.: Počty zachráněných v letech 2006 – 2009 podle typu MU 

Počty evakuovaných osob v letech 2006 – 2009 podle typu 

 

 

 

 

Obr. č. 13.: Počty evakuovaných v letech 2006 – 2009 podle typu MU 

Ukazuje se, ţe záchrana byla vyţadována zejména nárazově během záplav a pak 

v rámci technické pomoci. U evakuace je situace sloţitější. Anomálie z roku 2008 (obr. 11) je 
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způsobena evakuací během poţáru (1222 osob) a technické pomoci (878 osob). Třetím 

nejčastějším důvodem pro evakuaci byl planý poplach. 

Celkově je alespoň podle mého názoru překvapivý poměrně malý počet evakuovaných 

celkem. To naznačuje, ţe převáţná část mimořádných událostí v obchodních centrech není 

dostatečně závaţná, aby nějak výrazně omezila provoz obchodního centra. 

V příloze 6 je dostupný soubor projektu SAS Enterprise Guide, ve kterém byly 

vytvořeny všechny grafy a tabulky z této  kapitoly, pro případ dalšího zkoumání dodaných 

dat. 
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4 Nebezpečí a ohrožení osob ve stávajících objektech zvláštního 

významu 

Metody eliminace rizika ve stávajících objektech se odvíjí od 3 základních pojmů: 

Nebezpečí – Ohroţení – Riziko. 

 

Nebezpečí [36]: 

Nebezpečí je vlastnost látky nebo fyzikálního či biologického jevu (děje), faktoru 

nebo stavu systému (můţe-li být systém ve stavu, kdy je nebezpečný, pak se jedná opět o 

jeho vlastnost), která můţe působit nepříznivě na zdraví člověka, ţivotní prostředí a 

materiální hodnoty. Je to vlastnost „vrozená“, (daný subjekt se jí nemůţe zbavit), projeví se 

však pouze tehdy, je-li člověk / subjekt jejímu vlivu vystaven (je exponován). Nebezpečí je 

zdroj rizika. 

 

Ohroţení [36]: 

Ohroţení je stav, ve kterém je objekt/subjekt exponován (vystaven působení) 

nebezpečí (nebezpečné vlastnosti, zdroji rizika). Ohroţení se můţe týkat jak lidského faktoru 

(osob), tak materiálního faktoru (okolních prvků). Míra ohroţení je vyjádřena rizikem. 

 

Riziko [36]: 

Riziko je komplexním pojetím chápáno jako relace mezi očekávanou škodou (újma 

na zdraví, majetková škoda apod.) a uvaţovanou škodou. V uţším pojetí se riziko redukuje 

na pravděpodobnost, se kterou dojde za definovatelných podmínek expozice (doby 

působení) daného nebezpečí k projevu nepříznivého účinku ohroţení. Míra ohroţení 

vyjádřená rizikem je závislá na tom, jaká je pravděpodobnost, ţe ohroţení nebezpečnou 

vlastností vyvolá skutečnou škodu, a jaký můţe být následek takového jevu (předpokládaný 

rozsah škody). Riziko je tedy kombinací pravděpodobnosti, ţe se „něco“ stane, a následku, 

s jakým se „něco“ stane. 

 

4.1. Riziko a jeho klasifikace 

Významný český autor Tichý ve své knize [2] uvádí stručnou historii rizika a 

charakterizuje riziko jako nepříznivé události a odvaha podstoupit nebezpečí.  
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V současné době chápeme riziko jako například: 

 Moţnost vzniku ztráty. 

 Moţnost výskytu událostí, které by mohly zabránit dosaţení cíle. 

 Moţnost odchylek (negativních) od stanoveného procesu. 

 

V praxi se pouţívají v souvislosti s riziky i termíny negativní riziko (Pure Risk) a 

podnikatelská rizika (Business Risk), která nemusí být vţdy jen záporná. 

 

4.1.1 Klasifikace rizika  

Klasifikace rizika je v literatuře známá a například dle Hnilicové v knize [56] mohou 

být členěna například takto: 

 Podnikatelské riziko (Business Risk) – má pozitivní stránku. 

 Čisté riziko (Pure Risk) – má pouze negativní stránku. 

 Systematické riziko – riziko vyvolané společenskými faktory. 

 Riziko nesystematické – je specifické pro jednotlivé firmy. 

 Vnitřní riziko – rizika vztahující se k vnitřním činnostem firmy. 

 Vnější rizika – vztahují se k okolí například objektu. 

 Ovlivnitelné riziko – riziko, které lze ovlivňovat. 

 Neovlivnitelné riziko – nelze ovlivňovat. 

 Primární riziko – akutní riziko vyţadující okamţitého zásahu k jeho zmírnění. 

 Sekundární riziko – riziko původně primární po ochranném zásahu. 

 Terciální riziko – je to sníţené sekundární riziko, které jiţ nepředstavuje významnou 

hrozbu pro posuzovaný systém. 

 Informační riziko – jedná se o riziko úniku informací např. v důsledku napadení 

podnikových informačních systémů. 

 Technologické riziko – riziko, ţe technologie nebude pracovat tak, jak se všeobecně 

očekává. 

 

Výše uvedená rizika představují jen malou část z moţných typů rizik. Uvedl jsem 

většinou pouze ta, která mají vztah k mé práci. 
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4.1.2 Měření rizika 

V technické praxi potřebujeme vyjadřovat se pokud moţno numericky.  To znamená, 

ţe i jednotlivá rizika musíme převést do numerické podoby. Tento jednoduchý poţadavek 

však vyţaduje, abychom měli rizika dobře zmapována a popsána a znali jejich rozloţení nejen 

v prostoru, ale i v čase. V případě, ţe neznáme rozloţení rizika v čase (četnost, nebo 

pravděpodobnost), můţeme pouţít pouze kvalitativní verbální charakteristiky. Vzhledem 

k tomu, ţe statistické údaje jsou nedostatečné, protoţe se buď nesbírají a nebo se jedná pouze 

o účelové statistiky slouţící danému rezortu (například statistika mimořádných událostí 

vedena GŘ HZS ČR). Klasifikace rizika je v literatuře známá a například v Hnilicově  knize 

[56] jsme nuceni velmi často přistoupit k hodnocení rizika verbálními charakteristikami. 

 

Postup zpracování rizika 

Provedení analýzy rizika není záleţitostí jednoduchou, ani časově krátkou. Je velmi 

důleţité, naplánovat si jednotlivé kroky analýzy, jejich posloupnost a zejména, zvolit 

optimální metodu. Vzhledem k tomu, ţe neexistuje ţádná oficiálně předepsaná metoda 

analýzy rizika, zvolil jsem pro svou práci následující postup: 

 

1. Identifikace (sumarizace) významných rizik 

a. Statistika GŘ HZS ČR. 

b. Řízené rozhovory s managementem obchodních center. 

c. Projektová provozní dokumentace poţární ochrany. 

d. Provozní dokumentace Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

i. SUMA RIZIK 

2. Hodnocení sumarizovaných rizik 

a. Řízený rozhovor s managementem obchodních center. 

b. Vlastní expertní odhad. 

i. PŘIŘAZENÍ HODNOTY 1 – 10 KAŢDÉMU 

IDENTIFIKOVANÉMU RIZIKU 

3. Určení významnosti jednotlivým rizikům 

a. Rozdělení rizik do jednotlivých oblastí (vnitřní, vnější, …). 

b. Přiřazení vstupních časových parametrů. 

c. Přiřazení parametrů významu daného prvku na zranitelnost systému. 

d. Výpočet vzájemných vazeb mezi prvky. 

e. Výpočet příspěvku prvku ke zranitelnosti systému. 
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i. SUMARIZACE RIZIK S VYJÁDŘENÍM PŘÍSPĚVKU KE 

ZRANITELNOSTI SYSTÉMU 

4. Rozdělení rizika do jednotlivých oblastí 

a. Primární riziko. 

b. Sekundární riziko. 

c. Terciální riziko. 

d. Relativní bezpečí. 

i. SUMARIZACE RIZIK A JEJICH ROZDĚLENÍ DO ČTYŘ 

OBLASTÍ 

5. Návrh metodiky vyhledávání rizik a jejich hodnocení 

a. Výběr jednoduché metody. 

b. Strukturální návrh hodnocení. 

c. Stanovení pravidel hodnocení. 

i. SESTAVENÍ HODNOTÍCÍHO SYSTÉMU 

6. Porovnání navrţeného systému s praxí 

a. Sběr informací. 

b. Zadání do navrţeného systému. 

i. VYHODNOCENÍ RIZIK POSUZOVANÉHO OBJEKTU 

 

4.2 Identifikace (sumarizace) významných rizik 

Hlavním cílem této části, je zpracovat soupis všech rizik, o kterých jsme přesvědčeni, 

ţe je potřebné se jimi zabývat. Nástrojem pro identifikaci rizik můţe být například SWOT  

analýza, kontrolní seznamy, řízené rozhovory s personálem a kognitivní mapy. 

Na základě zpracované statistiky mimořádných událostí, která je uvedena 

v předcházející kapitole, byl zpracován základní seznam moţných rizik v obchodních 

centrech. Tento základní seznam byl doplněn řízenými rozhovory s bezpečnostními managery 

a managementem obchodních center. Významnost jednotlivých rizik je pak vypočtena 

v programu SFERA [57], tak jak bude uvedeno v následující kapitole. Celý systém 

identifikace rizik lze rozdělit do několika základních oblastí, tak jak je uvedeno na 

následujícím obrázku.  
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Antropogenní rizika

Kombinovaná rizika

Přírodní rizika

Konkurenční rizika

Vnější rizika

Finanční rizika

Rizika návštěvníků

Rizika zaměstnanců

Technologická rizika

Rizika budovy

Vnitřní rizika

              RIZIKA 
OBCHODNÍHO CENTRA

 
 

Schéma č. 1.: Základní rozdělení rizik v obchodním centru. 

 

Na předcházejícím obrázku je uvedeno jen základní rozdělení rizik. V příloze č. 7 je 

pak uvedena celková mapa rizik OC, ze které jsem vycházel při zpracování analýzy rizika 

programem SFERA. 

V prostorech posuzovaných budov hrozí řada moţných nebezpečí, ohroţení a 

následných rizik.  

Jestliţe je nebezpečí reálnou skutečností, pak je nutné toto nebezpečí okamţitě 

redukovat na úroveň sociálně - ekonomicky přijatelnou, tj. úroveň, která svou výší vyhovuje 

jak provozovateli, nájemcům, tak např. i návštěvníkům (riziko, které jsem ochoten jako 

návštěvník ještě akceptovat). Na základě zjištěných rizik a jejich významu, je nezbytně nutné 

provést, okamţitá systémová opatření pro nejvýznamnější zjištěná rizika. 

Povinností provozovatele objektu (správy objektu) je udrţet nebezpečí a následné 

ohroţení v sociálně - ekonomicky přijatelné rovině. Při práci v podmínkách, kdy jsou 

zaměstnanci (návštěvníci, nájemci, …) ohroţeni, musí provozovatel postupovat dle platných 

legislativních předpisů. Legislativní předpisy [16, 18], a např. [10] v aktuálním znění jsou 

závazné a tvoří současně prvotní mantinel pro hodnocení moţných rizik. Mnoţství rizik, o 

kterých můţeme uvaţovat ve vztahu k OC, je mnoho. Rizika jsou rozprostřena přes celou 

škálu samostatných oblastí a oborů např. poţární ochrana, protivýbuchová prevence, 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena, ţivotní prostředí a mnoho dalších. Návaznost 

těchto oblastí, způsob zpracování, dopady MU, ale také pochopení a správné zhodnocení 
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nebezpečí, ohroţení a pravděpodobnosti vzniku rizika je dáno zkušenosti hodnotitele. Dále 

zde hraje významnou roli vlastní úsudek hodnotitele a praxe v oboru, který se hodnotí.  

Na schématu č. 2 je uveden systém stanovení a redukce rizika s vyuţitím dostupných 

informací.  

INFORMACE

Odhad
 rizika

Charakteristika
      činností

Udrţení 
provozu

Legislativní
 poţadavky

  Místní
podmínky

IDENTIFIKACE
        RIZIK

Pravděpodobnost

Nebezpečí

Přijatelnost

Primární 
  riziko

Terciální
   riziko

Sekundární
     riziko

 Relativní 
bezpečnost

  SYSTÉM
OPATŘENÍ

     Identifikace
rizikových faktorů

Krizové opatření

         Funkčnost
navrţených opatření

Nutnost vyřadit zdroj rizika, 
okamţitě z provozu

Omezit působnost zdroje 

rizika co nejdříve

Monitorování události

Oblast je bezpečná, 
standardní monitorování

Opatření

 

Schéma č. 2.: Stanovení a redukce rizika. 

 

4.3 Proč a jak riziko identifikovat? 

 Identifikace rizik spojená s významnými objekty v České republice, je stěţejní úkol 

hodnotitele (posuzovatele). Mimořádné události, které mohou vzniknout ve významných 

budovách, mohou také významně narušit okolí objektu a způsobit tak např. tzv. domino efekt.  

 

Ve Wikipedii je „domino efekt neboli dominový efekt“ definován [24] takto: 

Dominový efekt je řetězová reakce vzájemně se ovlivňujících příčin a následků. Reakce 

je spuštěna nějakou malou změnou, která bezprostředně ovlivní jen své nejbližší okolí, ale 

postupně se stejným způsobem šíří i do vzdálenějších oblastí. Dominový efekt způsobuje, že i 

malá lokální změna může mít globální následek. 

Název ukazuje analogii s řadou padajících dominových kostek. Obvykle označuje sérii 

souvisejících událostí, kdy časový odstup mezi jednotlivými událostmi je relativně krátký. 

Výraz může být použit doslovně při pozorování série navazujících událostí nebo jako metafora 

(finanční krize, ekonomika, politika), když jsou vzájemné vztahy mezi událostmi pouze 

hypotetické. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98et%C4%9Bzov%C3%A1_reakce
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%AD%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1sledek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Domino
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metafora
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypot%C3%A9za


39 

 

 Mimořádných událostí, které se v prostoru obchodních center mohou vyskytovat, je 

skutečně mnoho. V současné době v převáţné míře hodnotíme riziko vzniku a rozšíření 

poţáru a případně riziko výbuchu [14, 16, 17]. To ovšem nestačí a jak také ukazují statistická 

data kapitoly 3, musíme brát v potaz i jiné druhy MU.  

Jako jistá předloha pro zpracování mimořádných událostí mohou slouţit tzv. typové 

plány [15] vydané Ministerstvem vnitra. Tyto plány, slouţí jako vzorové dokumenty, 

charakterizující obvyklé postupy při identifikaci rizik a měly by slouţit jako základní vodítko 

odvětvového ministerstva pro řešení krizových situací, samozřejmě se zaměřením na větší 

územní celek. Nicméně z pohledu porovnání rozsáhlé významné budovy např. obchodní 

centrum, které svou dispozicí tvoří vlastně malé uzavřené městečko s veškerou kulturou, 

zábavou a občerstvením, jsme v porovnání s územním celkem poměrně blízko. U velkého 

centra je denní návštěvnost i několik tisíc osob (návštěvníků, nakupujících), a musíme také 

zohlednit zaměstnance OC, zaměstnance nájemních jednotek, pracovníky údrţby, ostrahy, 

úklidu apod. Kaţdé OC při svém vzniku zřídí aţ 500 pracovních míst. 

 Typové plány samozřejmě nejsou všelékem pro stanovení rizik pro daný objekt, či 

danou činnost. Neřeší místní rizika, rizika konkrétních technologií, systémů apod. Nicméně 

porovnání reálnosti uvaţovaných typových událostí a doplnění o další moţné mimořádné 

události dle charakteristik vyplývajících jako riziko pro hodnocený objekt a jejich kombinace 

je vhodný nástroj (metoda analýzy rizik) pro řešení rizik významných budov. 

 

4.4 Metoda analýzy rizik 

Otázka, která z mnoha metod analýza rizika je optimální, právě s důrazem na události, 

které nás cíleně zajímají, nemá jednoznačnou odpověď. Záleţí pouze na hodnotiteli, na jeho 

zkušenostech, znalostech apod., kterou metodu si sám k hodnocení vybere, kterou událost 

chce podrobněji, jinou metodou analýzy rizik, lépe identifikovat, a jak k samotnému 

posouzení bude přistupovat. 

Legislativa ČR nedoporučuje ani nenařizuje pouţité určití metody analýzy rizik, 

způsob jejího hodnocení ani následné kroky k potlačení rizika. Legislativa nám také neudává 

např. zakázané analýzy, tedy metody, které není moţné pro hodnocení významných budov 

pouţít. Opravdu záleţí pouze na zpracovateli, na jeho zkušenostech a znalostech a také tomu, 

jak problematiku pojme. 

 Obecně, při hodnocení rizik je nezbytné mimořádné události identifikovat a 

maximálně podrobně událost následně slovně popsat, tj. její vznik a průběh. Tato slovní 

identifikace je nezbytná, protoţe hodnotiteli další práci usnadní, jednoznačně bude mít 

charakterizován vývoj události od prvopočátku, aţ po konečný výstup mimořádné události. Za 
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těchto okolností by pak nemělo docházet ke zkreslení události při dalším průběhu práce 

s mimořádnou událostí. 

 Podrobně identifikovanou událost, je moţné dále snadněji zpracovat dalšími 

analytickými metodami. Analýzu rizika je vhodné zpracovat, pokud to situace dovoluje, 

nejlépe dvěma nebo více odlišnými metodami. Porovnání výsledků nám poskytne informaci o 

správnosti, či nesprávnosti provedené analýzy. Kaţdá z pouţitých metod se přitom 

informacemi, které zpracovává, ale také výsledky a jejich moţnou interpretací, zaměřuje do 

trochu odlišné oblasti. Z toho důvodu je nutné, aby na proces posuzování rizika bylo 

pohlíţeno jako na proces multidisciplinární (multioborový) a ne jako na proces jehoţ naplnění 

je výlučnou výsadou a povinností bezpečnostních pracovníků. Na procesu analýzy rizik se 

proto musí podílet tým odborníků různých profesí, kteří zajistí pokud moţno úplné pokrytí 

posuzované problémové oblasti.  

Kvalitní informace jsou pro hodnocení rizik nezbytné. Je na kaţdém odborníkovi, 

nebo týmu odborníků, jak tuto problematiku dokáţou sami pochopit a nastavit priority. Je 

pouze na nich, kterou oblast povaţují za nejslabší a tudíţ jí věnují největší pozornost a 

naopak, kterou oblast není nutné sledovat a charakterizovat její slabiny, např. z důvodů 

vzniku zanedbatelné finanční ztráty, nemoţnost vzniku pracovního úrazu apod. 

 Je třeba si uvědomit, ţe k hodnocení rizik v objektech zvláštního významu nebo 

v jiných objektech obdobného charakteru, se přistupuje individuálně, dle individuálních 

moţností objektu a provozovatele. Tuto skutečnost je potřeba zohlednit při sběru informací 

pro toto posouzení. 

 

4.5 Sběr informací  [32] 

Jiţ při samotném uvaţování o mimořádné události, tj. moţném riziku, vycházíme 

vţdy z dostupných informací. Kvalita budoucí práce je samozřejmě odvozena z kvality 

získaných vstupních informací. 

Informace můţe mít podobu např. zjištěných nedostatků při provedeném prvotním 

auditu stavu bezpečnosti v budově, nebo také např. statistické údaje, dále informace o 

budově, pouţitých technologiích, budovách v okolí, mnoţství a druh skladovaného 

materiálu, lokalizace hlavích komunikačních tras, …, to všechno, jsou pro hodnotitele rizika, 

nezbytné údaje, samozřejmě s ohledem na zvolenou metodu hodnocení rizika. 

Nicméně taková data nemá povinnost provozovatel významné budovy ani evidovat 

ani s nimi dále pracovat. Proto je ani drtivá většina provozovatelů (majitelů) budov bohuţel 

neeviduje. Toto zjištění bylo získáno na základě konzultací s  technickými manaţery (facility 
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manager) obchodních center po celé ČR. Dnes také neexistuje ani jednotný přístup 

k získávání informací ani poţadavky na určitou kvalitu informací. 

Získání potřebných informací je úkolem hodnotitele rizika a jeho přístupu k samotné 

analýze a zapracování získaných dat a samozřejmě také uvědomění si, k čemu data 

zpracovatel potřebuje, v jakém mnoţství a podobě. 

 

Obecné základní kroky při výběru a následném sběru vstupních dat [32]: 

 musíme si uvědomit, co posuzujeme (k jakému účelu informace potřebuji): co budu 

hodnotit, např. část budovy nebo celý komplex obchodního centra, včetně přilehlých 

lokalit, 

 co bude výsledkem zpracování dat a k čemu ho pouţiji: je nutné se zamyslet nad 

dalším pracovním postupem, k čemu výsledek hodnocení bude slouţit, 

 v jakém rozsahu, oblasti činnosti se budeme pohybovat: jak komplexně 

k problematice je tým schopen přistoupit, např. bude hodnotit pouze BOZP a pouze 

určitého celku anebo bude hodnotit BOZP celého komplexu a všech zúčastněných 

stran, včetně rozboru moţných příčin úrazů? 

 V jakém časovém intervalu musíme informace zpracovat, otázka financí: 

V jakém časovém horizontu je tým schopen práci dokončit, a jaké jsou nároky od 

zadavatele. Je to tedy otázka přístupu k práci z časového hlediska. Finanční rozpočet 

je taktéţ důleţitou oblastí rozhodování. Od něj se dále odvíjí další postupy a 

především poţadovaný rozsah a kvalita práce. 

 Jak kvalitní informace potřebuji a v jaké kvalitě jsem schopen je dostat: Ke 

zpracování potřebuji informace kvalitní, ale v takové podobě jsou informace 

málokdy připraveny. Pak nastává další otázka, jak kvalitně je tým schopen informace 

sám zpracovat a ověřit jejich poţadovanou uţitnou hodnotu. 

 Do jaké hloubky je nutné problematiku rozpracovat: je nutné se zabývat pouze 

povrchním pohledem anebo je potřeba jej kompletně rozebrat a dobře rozpracovat 

včetně všech moţných nebezpečí a následných rizik. 

 V jaké podobě mají být informace: (např. v elektronické, tabulkové a podobně): 

Důleţitá jsou také fakta. V  jaké podobě jsou informace dostupné, v jaké podobě je 

dokáţe tým zpracovat a do jaké podoby se musí zpracovat k dalšímu hodnocení. 

 Podle čeho se informace budou hodnotit: (podle legislativních předpisů, 

z podobných, jiţ uskutečněných prací, metodik, postupů…). Podle jakého principu se 

zvolí hodnotící kritéria, hodnotící postupy a následné zapracování vhodných návrhů 

řešení dané problematiky. 
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 Dokáţu informace zpracovat sám? (např. sestavení týmu odborníků, software): Je 

nutné k procesu sběru dat, porovnání údajů, ověření kvality a ošetření dat, zpracování 

a výslednému hodnocení a následnému návrhu zlepšení situace přizvat další osoby? 

Jestliţe ano, paku musím stanovit jakých profesí s jakou působností a podobně. 

 

Tento nástin moţnosti sběru dat a jejího dalšího vyuţití je pouze předzvěst s čím je 

nutné počítat při provedení analýzy rizika a jejím hodnocení. 

 

Dále můţeme vyuţít data např.: 

 Z provozní a projektové dokumentace PO, BOZP. 

 Ze zjištěných  provozních závad a auditů. 

 Z připomínek a závad zjištěných státním odborným dozorem. 

 Z technické a technologické dokumentace budovy (především technologie, 

technologické postupy …). 

 Statistikou jiţ nastalých mimořádných událostí. 

 Stavebními výkresy, situačními plány. 

 Z řešení dopravní infrastruktury v budově a jejím okolí (nájezdy, vjezdy, garáţe, 

nakládací rampy …). 

 A další. 

 

Zjištění informací je pro nás prvotní krok. S informací musí hodnotitel dále pracovat a 

vyuţít je v práci (zvolené metodě analýzy rizik). 

 

V předchozích kapitolách jsem nastínil obecné pojetí analýzy rizik, sběru dat, pojem 

významné budovy. V následujících kapitolách chci představit mé pojetí analýzy rizik a 

způsob, jak jsem k návrhu analýzy rizik dospěl. 

 

4.6 Komplexní pojetí analýzy rizik – stávající pohled 

Pro svůj návrh pojetí metodiky analýzy rizik, která je cílem této práce, se musím vrátit 

zpět a nastínit mé dřívější pojetí komplexní bezpečnosti, tj. návaznosti analýzy rizik. 

Vracím se ke své diplomové práci z roku 2003 na téma „analýza rizik obchodního 

centra Futurum“ [34] a dále za posledních cca 7 let zpracovaným zhruba 18-ti krizovým 

plánům hypermarketů, obchodních center [37, 38, 39], ředitelství finančního úřadu [41], 

justičního paláce [40] a také několika obcí [42, 43]. 
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Mým cílem v analýze rizik bylo vţdy komplexně pojmout reálná rizika přes celou 

škálu rizik jako takových, od havárie vody, havárie elektrické energie, povodní aţ např. po 

teroristický útok, tj. veškerá rizika, která mají vliv na provoz významné budovy, její 

návštěvníky, zaměstnance a také její okolí. 

Při výběru vhodné metodiky analýzy rizik, která by zaujímala celou škálu rizik a 

problematických oblastí, jsem na „trhu“ nenašel ţádnou, která by splňovala mé poţadavky 

z hlediska schopnosti identifikovat a hodnotit rizika těchto budov. 

 

Metodika hodnocení rizik významných budov by měla splňovat tři základní kroky: 

1. Slovní identifikace  

2. Hodnocení rizika 

3. Přijatelnost rizika 

metoda: ISHIKAWŮV DIAGRAM

metoda: "WHAT IF"

metoda: ANALÝZA SOUVZTAŢNOSTI

Identifikuje hierarchii 
vzniku mimořádných 
událostí

Identifikuje následky 
mimořádných událostí

Vyhledává významné
mimořádné události 
v rámci systémového 
přístupu

Komplexní systém identifikace rizik
Krizový plán

A

B

 
 

Schéma č. 3.: Komplexní systém identifikace rizik 

 

 

Ad 1) slovní identifikace: 

Ve snaze co nejlépe zuţitkovat soupis získaných informací jsem postupoval v aplikaci 

metody analýzy rizik stromového typu, dále např. metody What if, Ishikawův diagram apod. 

Vhodné je také, jiţ v této fázi popisu událostí pouţít kombinaci metod, tj. např. událost popsat 

Ishikawovým diagramem (událost bude charakterizována od samotného vzniku, po dílčí 

události, aţ po výslednou událost, kterou jsme si v prvopočátku charakterizovali). Po této 

metodě můţeme např. aplikovat metodu What If (touto metodou můţeme stanovit následky 

vzniklé událost, návaznosti na další subsystémy, s nedílným odkazem na objekt jako takový). 

 

Metoda Ishikawův diagram: 

Metoda je v praxi obecně známá a v hojné míře vyuţívaná v oblasti analýzy 

ekonomických ukazatelů, v systémech zlepšování, identifikace problémových oblastí, 
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identifikace pracovních a technologických procesů, významnou úlohu také sehrává v oblasti 

analýzy jakostních systémů. 

Princip metody je zaloţen na jednoduché grafické a slovní identifikaci děje výsledné 

události, tj. události, kterou sledujeme, kterou se zabýváme, kterou potřebujeme podrobně 

identifikovat, a to v jednotlivých krocích od jejího vzniku a dalšího rozvoje. 

Metoda spočívá v počátečním, obecném diagramu (rybí kost), hlava rybí kosti 

symbolizuje výslednou událost, páteř symbolizuje děj události a moţnosti, hlavní kůstky ryby 

symbolizují události (posloupnost událostí), jakou je moţné k výsledné události logicky dojít. 

Malé podruţné kůstky symbolizují vedlejší události. Výsledný diagram pak logicky 

znázorňuje posloupnost událostí od vzniku aţ po výslednou událost. Děj a průběh události je 

tímto způsobem jednoznačně určen a identifikován. 

 

Hlavová událost

k této události musíme postupným 
rozborem dojít

POŢÁR

ZÁVADA V 
ELEKTRO

INSTALACI

ŢIVOTNOST, 
OPOTŘEBENÍ

Hlava ryby

Tělo ryby

 
Schéma č. 4.: Příklad využití metody „Ishikawův diagram“ 

 

Metoda „WHAT IF“: 

Metoda analýzy rizika „WHAT IF“ je zaloţena na principu slovní identifikace (formou 

cílené otázky) vybrané události. Je zajištěn popis a identifikace průběhu a především následku 

vybrané události.  

Metoda je obvykle pouţívána při provádění analýz rizik v průmyslu, technologiích. 

Její výhodou je jednoduchost při pouţití. Je nutné ovšem charakterizovat vstupní událost, 

která tvoří základ analýzy. Při zpracování je pouţito cílené otázky „co se stane kdyţ“, průběh 

události je tak jednoznačně popsán a určen.  

Metoda „WHAT IF“ je vhodná jako doplňující metoda k metodě Ishikavův diagram. 

Ishikavův diagram určí příčinu vzniku a průběh vzniku, metoda „WHAT IF“ určí průběh 

vzniklé události, popis kulminace a následek události.  

 

  



45 

 

Tab. č. 5.: Příklad využití metody „What if“ 

Ozn. 
Místo vzniku 

události 

Kriz. Události 

–význ.míra 

rizika 

„WHAT IF“ Závaţnost Pozn. 

1. Narušení dodávek pitné a uţitkové vody 

1.1. Přerušení dodávky vody – závada mimo město 

1.1.1.  

Úmyslné přerušení 

dodávky vody 

(vodárna) 
Viz.1.1.1 
-úmysl, který se dá 

očekávat, mohou 

být včas přijaty 
náhradní opatření 

1.1.1. 
Nevýznamné 

Pozn.: 

- Opravy, 
rekonstrukce, 

porucha syst. 

- Čištění systému, 
přestavba… 

1.1.2.  

Havárie na 

vodovodním řádu Viz 1.1.2. 

-tento okamţik lze 
předpokládat pouze 

s těţí 

-neočekávaná 
situace, po jistotou 

dobu můţe být 

narušen systém 
dodávky vody 

1.1.2. 

Významné 

Pozn.: 

Význam stanovuji 
s ohledem na delší 

dobu trvání MU 
-únava, koroze, 
průsak 

-znečištění vody 

-úmyslné narušení, 
přerušení dodávky 

vody 

Neúmyslné 
přerušení dodávky 

vody 

 

Ad 2) hodnocení rizik: 

Pro hodnocení rizik se mi osvědčily metody analýzy rizik indexového typu, tj. např. 

zkrácená bodová metoda, Kittsova metoda apod., metody maticového typu, tj. např. analýza 

souvztaţnosti, metoda FMEA apod. Při zpracování je opět nesmírně důleţité uvědomit si, co 

kterou metodou hodnotíme, a jaký, můţe být výsledek zpracování. Musíme si také uvědomit, 

jestli právě tímto zpracováním obsáhneme poţadovaný výstup, jestli právě metoda, kterou 

jsme si zvolili, charakterizuje přesně poţadovaný výstup z hodnocení rizik. V tento okamţik 

přichází na řadu opět moţnost metody vhodně volit a kombinovat. 

 

Metoda Analýza souvztaţnosti: 

Analýza souvztaţnosti je jednou z metod, kterou lze pouţít pro hodnocení rizik a 

jejich vzájemného vztahu. Aplikace této metody je vhodná pro posuzování nejlépe celých 

objektů, obcí, případně při hodnocení činnosti určité sluţby, celého podniku.  

 

Ad 3) přijatelnost rizika: 

Výstupem identifikace a hodnocení rizik bývá obvykle tabulka s výpisem jednotlivých 

rizik. To je ale pouze první krok. Pro analytika je daleko důleţitější informace o přijatelnosti 

rizika, ta znamená, zda je dané riziko pro posuzovaný subjekt přijatelné a nebo ne.  

 Přijatelnost rizika se odvíjí od základních společenských hodnot. Jednou z hodnot je 

lidské zdraví a ţivot, morální a duševní hodnoty, majetkové a finanční hodnoty a mnoho 

dalších. Přijatelnost rizika se tedy můţe měnit při posuzování případ od případu, protoţe 

lidské chápání je různé a také kaţdý z nás uznává jiné hodnoty. Například můţe být zadání na 
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provedení analýzy rizik významné budovy jiné od managementu IT oblasti a jiné od 

personálního managementu.  

 

Provozovatel objektu zvláštního významu by měl v této souvislosti pamatovat na tyto 

skutečnosti: 

 Ochrana zdraví všech zaměstnanců a pracovníků. 

 Poţární ochrana. 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

 Krizové plánování – nestandardní mimořádné události. 

 Bezpečný provoz pouţívaných technologií. 

 Bezpečný provoz všech inteligentních systémů v rámci objektu. 

 Zajištění pořádku v objektech zvláštního významu. 

 Koordinace lidského faktoru a právě návaznosti na systém fungování budovy. 

 

 

 

primární riziko

sekundární riziko

terciální riziko

relativní bezpenčost

PŘIJATELNOST
        RIZIKA

ANO

IDENTIFIKACE A  HODNOCENÍ RIZIKA

PŘIJATELNOST ZJIŠTĚNÉHO RIZIKA

PROVOZOVATEL
       BUDOVY

posouzení

Koordinace
   činností

Ochrana 
  zdraví

nájemce
zákazník

zaměstnanec
dodavatel

PO

BOZP

KP

Zajištění 
pořádku

NE

Bezp. provoz
  technologií

Bezp. provoz
inteligentních

     systémů

Schéma č. 5.: Přijatelnost rizika v komplexním měřítku 

 

 

Proč se zabývat tak sloţitou metodikou analýzy rizik? 

Odpověď je jednoduchá – je to jedna z cest řešení identifikace a hodnocení rizik 

významných budov. 
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Některé ze zvolených metod jsou sloţitější, některé náročnější na čas, jiné zase na 

kvalitu vstupních dat. Přesto analýza obsahuje všechny tři předem zvolené oblasti, tj. popis, 

hodnocení a přijatelnost rizika, přičemţ stále pracuji se stejnou získanou informací.  

V Ishikawově diagramu si zajistím slovní identifikaci celé mimořádné události – od 

příčiny aţ po následek, vč. popisu dalších příčin, které do události vstupují. Tento popis 

povaţuji za mimořádně důleţitý, protoţe při dalším zpracování mám vţdy moţnost se 

k popisu vrátit a také je popis důleţitý pro volbu opatření a operativního vstupu do MU. 

Z popisu získám hierarchii události, tu následně dále vyuţívám při aplikaci do metody „what 

if“. 

Metoda „what if“, řeší dle svého překladu „co se stane kdyţ“ situace nastane, jaké 

budou následky. Jaký má podruţná událost vliv na bezpečnost v budově, můţe mít pro nás 

význam či nikoli. Události, které nejsou pro nás významné jiţ nemusíme řešit, protoţe by 

neměly způsobit natolik významné MU i v kumulovaném (domino) efektu, výraznější škodu, 

popř. na tuto událost se můţeme připravit. Tato metoda opět pracuje se slovním 

ohodnocením, ale hodnocením následku. V kombinaci s Ishikawovým diagramem tedy máme 

příčinu a následek mimořádné události. Opět k tomuto popisu se můţeme kdykoliv vrátit. 

Přesto pouze slovní ohodnocení je málo, proto je potřeba nasadit třetí metodou např. 

„analýzu souvztaţnosti“, která na základě matice rozpozná provázanost uvaţovaných MU a 

moţnost kumulace MU. Součástí je také rozdělení do čtyř oblastí všech uvaţovaných MU, tj. 

primární riziko, sekundární riziko, terciální riziko a relativní bezpečnost. Charakteristiku 

rizika a jeho významu z pohledu nutnosti realizovat opatření uvádím v následující tabulce 

č. 6. 

 

Tab. č. 6.: Příklad významu rizika a jeho snížení [32] 

Riziko Opatření 

Primární riziko Nutnost vyřadit zdroj rizika, okamţité jednání 

Sekundární riziko Omezit působnost zdroje rizika co nejvíce 

Terciální riziko Monitorování události 

Relativní bezpečnost Oblast je bezpečná, standardní monitorování 

 

Na základě výsledků analýzy rizik je nutností dále řešit jak riziko sníţit, na přijatelné 

minimum. V ideálním případě chceme dosáhnout toho, aby riziko spadalo do části „relativní 

bezpečnost“, která představuje oblast bezpečí viz tab. č. 6. 
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Jaké mimořádné události jsou pro nás prioritní? 

Analýza rizika se zpracovává na základě sběru dat. Ovšem jiţ samotný výběr dat nám 

můţe celou naši další práci ulehčit nebo zkomplikovat. Závěrem analýzy rizik můţe být 

sumář identifikovaných rizik, nebo také změť čísel, kterou lze jen velmi obtíţně interpretovat. 

Pro prvotní výběr moţných mimořádných událostí doporučuji odrazit se jiţ od 

mimořádných událostí, které jsou v legislativě nebo doporučení např. vlády ČR jiţ 

zapracována. Tyto MU nalezneme např. „typové plány“ [15]. 

Důleţitým zdrojem informací je také dostupná statistika mimořádných událostí viz 

kapitola 2. 

 

Typové plány [15]: 

 Dlouhotrvající inverzní situace. 

 Povodně velkého rozsahu. 

 Jiné ţivelní pohromy velkého rozsahu. 

lesní poţáry, sněhová kalamita, zemětřesení. 

 Epidemie. 

 Epizootie. 

 Radiační havárie. 

 Havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými a chemickými látkami. 

 Jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu. 

 Narušení hrází významných vodních děl. 

 Narušení finančního a devizového hospodářství státu. 

 Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu. 

 Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu. 

 Narušení dodávek plynu velkého rozsahu. 

 Narušení dodávek tepelné energie velkého rozsahu. 

 Narušení dodávek potravin. 

 Narušení dodávek pitné vody. 

 Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu. 

 Narušení funkčnosti dopravní soustavy. 

 Narušení poskytování veřejně dostupných sluţeb. 

 Narušení funkčnosti veřejně informačních vazeb. 

 Migrační vlny velkého rozsahu. 

 Hromadné postiţení osob mimo epidemii. 
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 Narušení zákonnosti velkého rozsahu. 

 Narušení funkčnosti poštovních sluţeb velkého rozsahu. 

 

Pro pouţitelnost typového plánu je nutné provést také selekci údajů a zvolit události, 

které opravdu mohou ovlivnit provoz jedné významné budovy, a zároveň ohrozit její 

obyvatele, zaměstnance, návštěvy. 

Ne všechny události z typového plánu se vztahují na riziko v budově. Lépe řečeno 

jsem si vědom, ţe téměř ţádný typový plán prioritně neřeší MU jedné budovy a jejího okolí. 

Přesto pokud zvolíme příměr, který jsem pouţil výše (porovnání obchodního centra s malým 

městečkem), příměr a volba typového plánu je jiţ představitelná.  

Samozřejmě nemůţeme při hodnocení rizik pouţít pouze typové plány, jejichţ účel je 

pro jinou oblast identifikace a řešení MU. Analýzu je nutné také doplnit o další data moţných 

rizik, jeţ tvoří riziko pro významnou budovu. 

Jedna z cest je vyuţití statistiky událostí, kterou vedou OC. Tyto statistiky jsou 

zapracovány bohuţel pouze ze strany bezpečnostních agentur, které v OC pracují. Na základě 

vyhodnocení dostupné statistiky MU viz kapitola 2, vyšel kraj Moravskoslezský, jako oblast 

s největším počtem MU, proto jsem si pro názornost vybral dostupnou statistiku z OC 

FUTURUM Ostrava [34]: 

 

Tab. č. 7.: Statistika MU OC FUTURUM Ostrava 

Ozn. Evidovaná událost 

Suma 

událostí 

za 1 rok 

% 

1 Zjištěná vozidla na LPG v podzemním parkovišti a sjednání nápravy 95 6,3 

2 Zjištění nezajištěného vozidla a přivolání řidiče 286 15,94 

3 Vozidla parkující na místech pro ZTP, na chodníku a poţární ploše 291 16,22 

4 Nehody a poškození vozidel na parkovištích – přivolání PČR 20 1,11 

5 Násilné vniknutí do vozidla za účelem krádeţe 66 3,68 

6 Vyvedení neţádoucích osob (bezdomovci, opilci atd.) z objektu OC 50 2,79 

7 Přivolání PČR ke zklidnění či vyvedení 2 0,11 

8 Zklidnění hlučných skupin osob s odkazem na návštěvní řád 8 0,45 

9 Pomoc obsluze při zklidnění, hádkách, odmítnutí placení apod. 3 0,17 

10 Zadrţení pachatele krádeţe + přivolání PČR 14 0,78 

11 Okradení zákazníci 3 0,17 

12 Odcizení zboţí z prodejny 17 0,95 

13 Nalezení ztracených dětí v OC a předání jejich rodičům 19 1,06 

14 Nálezy a předání ztracených věcí návštěvníků OC 24 1,34 

15 Přivolání záchranky, poskytnutí první pomoci 6 0,33 

16 Nepovolení filmování a focení v prostorách OC 7 0,39 

17 Nepovolený prodej, či propagace 8 0,45 

18 Nedodrţení zákazu kouření (přivolání PČR) 4 0,22 

19 Hořící odpadkové koše, kontejnery a jejich uhašení 5 0,28 

20 Ověření objektu při alarmu na PCO 4 0,22 

21 Zásahy na zařízení EPS (signalizace, poruchy apod.) 48 2,68 

22 Hlášení EPS (na vědomí SECU, ověření a zpětné nastavení) 44 2,45 
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23 Hlášení EPS v multikině (ověření a zpětné nastavení) 2 0,11 

24 Hlášení poruchy EPS (na vědomí technik, servis TRIMR, centr 

manager) 

8 0,45 

25 Hlášení závady a poruchy na zařízení OC FUTURUM 25 1,39 

26 Hlášení škody na budově OC FUTURUM 13 0,72 

27 Hlášení poškození dopravních značek, odpadkových košů, oplocení 4 0,22 

28 Hlášení odcizení či vybavení OC FUTURUM 1 0,06 

29 Poţadovaná pomoc technikem při opravách zařízení OC 26 1,45 

30 Zapůjčení a vrácení paletových vozíků, ţebříků 673 37,5 

31 Pouţití tísňového tlačítka Alarm 18 1 

Suma událostí 1794 100% 

 

Z uvedené statistiky viz tab. č. 7 vyplývá, ţe pouţití těchto dat je zcela zaměřeno na 

potřeby ostrahy budovy a vše, co je v její kompetenci. Proto vyuţití těchto dat pro návrh 

metodiky analýzy rizik v komplexním pojetí z pohledu bezpečnosti jsou tato data 

nevyhovující. Nezabírají širší škálu mimořádných událostí.  

Pro pouţití této statistiky by bylo nutné provést také selekci dat, protoţe události typu 

„zapůjčení paletových vozíků a ţebříků“, které právě ve statistice zabírají první pozici 

četností události svými 37,5 %, nám při zapracování naruší výsledek rizikovosti MU, pro 

bezpečnost zcela nevýznamnou úlohou, pouze z důvodu příliš vysoké četnosti uţití 

paletového vozíku. 

Na tomto případě jsem chtěl pouze demonstrovat zrádnost údajů (statistiky), které je 

moţné získat od provozovatelů významných budov. Jistá data od provozovatele je moţné 

získat, nicméně pouţitelnost těchto dat je velmi omezená. Zároveň při porovnání např. s jiţ 

zmíněnými typovými plány je srovnání téměř neporovnatelné. 

V tabulce č. 8 jsem provedl selekci událostí z  typových plánů. 

 

Tab. č. 8.: Typové události a jejich použití pro účely hodnocení  OC 

Ozn. Typová událost Pouţitelnost na OC 

1 Dlouhotrvající inverzní situace NE 

2 Povodně velkého rozsahu ANO 

3 Jiné ţivelní pohromy velkého rozsahu ANO 

4 lesní poţáry, sněhová kalamita, zemětřesení ANO (za jistých okolností) 

5 Epidemie ANO 

6 Epizootie NE  

7 Radiační havárie NE (ojedinělá výjimečnost) 

8 Havárie velkého rozsahu způsobená vybranými neb. a 

chem. látkami  

ANO 

9 Jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu ANO 

10 Narušení hrází významných vodních děl ANO (za jistých okolností) 

11 Narušení finančního a devizového hospodářství státu ANO (za jistých okolností) 

12 Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého 

rozsahu 

ANO (za jistých okolností) 

13 Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu ANO 

14 Narušení dodávek plynu velkého rozsahu ANO 
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15 Narušení dodávek tepelné energie velkého rozsahu ANO 

16 Narušení dodávek potravin ANO (za jistých okolností) 

17 Narušení dodávek pitné vody ANO 

18 Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu NE 

19 Narušení funkčnosti dopravní soustavy ANO (za jistých okolností) 

20 Narušení poskytování veřejně dostupných sluţeb ANO (za jistých okolností) 

21 Narušení funkčnosti veřejně informačních vazeb ANO (za jistých okolností) 

22 Migrační vlny velkého rozsahu NE 

23 Hromadné postiţení osob mimo epidemii ANO 

24 Narušení zákonnosti velkého rozsahu ANO 

25 Narušení funkčnosti poštovních sluţeb velkého rozsahu NE 

Pozn.: ANO – událost je reálná, dále s ní budu pracovat, NE – událost není v provozu 

OC reálná, dále s ní nebudu počítat. 

 

Pro následné vyuţití moţných událostí je nutné oprostit se velkého měřítka moţné MU 

a přizpůsobit zvolené MU na vybranou významnou budovu, v mém případě velké obchodní 

centrum lokalizované na území České republiky.  

Výběr událostí se vztahem na provoz a bezpečnost obchodního centra, jsem provedl na 

základě reálnosti MU v prostoru OC a jeho blízkém okolí tak, aby jej MU mohla zasáhnout, 

popř. jej byla schopna zcela ochromit. Přiřazením slovního ohodnocení ANO / NE vyjadřuji, 

zda-li je událost reálná nebo ne. 

 Pro porovnání událostí podrobím stejnému výběru také získanou statistiku z GŘ HZS 

ČR [35] k mimořádným událostem v obchodních centrech, viz tab. č. 9. 

 

Tab. č. 9.: Typové události – statistika GŘ HZS ČR 

Ozn. Typová událost – statitika GŘ HZS ČR Pouţitelnost na OC 

1 Dopravní nehoda  silniční ANO 

2 Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy,a jiné ANO 

3 Ostatní pomoc ANO 

4 Planý poplach ANO 

5 Poţár bez účasti JPO ANO 

6 Převaţující povodeň, záplava, déšť ANO 

7 Převaţující sníh, námrazy ANO 

8 Převaţující větrná smršť ANO 

9 Technická havárie ANO 

10 Technická pomoc ANO 

11 Technologická pomoc ANO 

12 Poţár ANO 

13 Únik kapaliny (mimo ropných produktů) ANO 

14 
Únik nebezpečné chem. látky - ostatní (včetně jiné neţ 

chemické) 
ANO 

15 Únik pevné látky ANO 

16 Únik plynu/aerosolu ANO 

17 Únik ropných produktů ANO 

Pozn.: ANO – událost je reálná, dále s ní budu pracovat, NE – událost není v provozu OC 

reálná, dále s ní nebudu počítat. 
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Porovnáním tabulky č. 8 a č. 9, tj. zda-li se MU vztahuje na provoz OC, jsem dospěl 

k výběru základních mimořádných událostí. 

 

Rizika vztahující se na provoz OC: 

 Narušení dodávek pitné as uţitkové vody. 

 Povodně velkého rozsahu. 

 Narušení dodávek tepelné energie. 

 Narušení dodávek elektrické energie. 

 Jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu. 

 Jiné ţivelné pohromy velkého rozsahu. 

 Narušení funkčnosti dopravní soustavy. 

 Havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami. 

 Narušení činnosti – významná krádeţ, loupeţ. 

 Teroristický útok. 

 Narušení funkčnosti veřejných telekomunikačních a informačních vazeb velkého 

rozsahu. 

 Epidemie – hromadné nákazy osob. 

 MU – doprava. 

 

Pro návrat k mému vzorovému popisu hodnocení rizika mimořádných událostí, tj. 

pouţití všech tří metod analýzy rizik, tj. Ishikawuv diagram, what if a analýza souvztaţnosti, 

byly vyhodnoceny tyto události, vč. pod událostí jako rizikové: 
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mimořádná událost osy K ar / K pr

primární rizikosekundární riziko

terciální rizikorelativní bezpečnost

 
Obr. č. 14.: Příklad vyjádření rizika dle výsledků Analýzy Souvztažnosti 
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Metodika se mi při praktické realizaci na několika významných budovách osvědčila. 

Stávající (představená) metodika je účelná, popisná a obsahuje v sobě jiţ celou škálu 

moţných mimořádných událostí, v komplexním pojetí bezpečnosti. Je ovšem nutno přiznat, 

ţe má také mnoho nedostatků. 

 

Hlavními nedostatky stávající metodiky jsou: 

1. Obtíţně získatelná vstupní data. 

2. Nesmírná pracnost při zpracování MU. 

3. Extrémní časová náročnost zpracování dokumentu. 

4. Přílišná obsáhlost dokumentu (min. 150 stran tabulek, grafů a přehledové matice …). 

5. Dále je to také relevantnost zamýšlených dat. 

6. Názor hodnotitele, zpracovatele. 

 

Ad 1) Obtíţně získatelná vstupní data: 

Informace jsou v praxi získávány vstupním auditem stavu bezpečnosti a moţnostmi 

ohroţení bezpečnosti budovy, a to nejen kontrolou stávající dokumentace, školení, revize a 

kontroly, ale také fyzickou prohlídkou budovy, technologií, zázemí budovy, střechy, 

parkoviště, přilehlých komunikací a okolních staveb. Mám velmi dobrou osobní zkušenost 

konzultovat MU s příslušným krajským ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR 

s dotazem na evidovaná rizika v rámci HZS kraje pro tuto část města (místo, kde se nachází 

významná budova). Nutností je také vyţádání si nezbytné dokumentace a plánků pro další 

práci. 

Další etapou při sběru informací jsou cílené dotazy na provozovatele budovy a jeho 

vnímání bezpečnosti, jakoţto vlastníka budovy, tj. vlastní ohodnocení rizikovosti události a 

čemu zadavatel klade větší prioritu. 

 

Ad 2) Nesmírná pracnost při zpracování MU: 

Shledávám poměrně obtíţné zajistit téměř dokonalý popis události (příčina vs. 

následek) a její další zapracování do analýzy. Navíc zvolenou kombinací metod analýzy rizik, 

dochází k prohloubení mnoţství získaných dat na téměř nezpracovatelné mnoţství dat. Data 

pro různé metody se míchají a stávají se nepřehlednými. Kombinací událostí můţe vzniknout 

domino efekt [24], který mnoţství událostí ještě více rozšiřuje, právě v kumulaci 

uvaţovaných MU. Původně z jedné události jsme zpracovali jiţ několik scénářů pro vznik 

další kumulované události, kterou také musíme zohlednit a následně např. v podobě krizového 

plánu riziko minimalizovat na přijatelnou mez. 



54 

 

 

Ad 3) Extrémní časová náročnost zpracování dokumentu: 

Rozloţení zpracování analýzy rizik do úseků – sběr dat, identifikace a hodnocení, 

porovnání (význam, rizikovost), všechny úseky jsou pro zpracovatele velmi časově náročné, 

přičemţ, jak jsem se jiţ zmínil v předchozím odstavci, jedna událost vytváří další, se kterými 

je nutné také počítat tzv. domino efekt. 

 

Ad 4) Přílišná obsáhlost dokumentu: 

Mnoţství dat zatěţuje zpracovatele analýzy rizik významných budov i management 

budovy, který ji hodlá pouţít. Jakékoliv zapracování jedné uvaţované události a důkladném 

popisu jejich příčin a následků je velmi obsáhlé.  

 

Ad 5) Relevantnost zamýšlených dat: 

Kaţdá posuzovaná budova je jiná, má jiné personální obsazení, které má také jiné 

priority, provádí jinou činnost, má odlišné technologie. Budova je také odlišná, a proto je také 

vystavena jiným typům MU.  

Dovolím si tvrdit, ţe ač se obchodní centra staví dle obdobných projektů, staví je třeba 

i stejný developer, doposud jsem se nesetkal s významnou budovou, která by byla naprosto 

totoţná s jinou stavbou a zároveň měla např. stejnou charakteristiku ohroţení budovy 

z vnějšku atd. 

Proto uvaţovaná vstupní data, se kterými pracujeme, jsou doposud z jisté části 

náhodně shromáţděná data, získaná na základě předloţených dokumentů a např. provedeném 

auditu skutečného stavu. Získaná data při porovnání i objemu dat z různých obdobných budov 

se budou jistě velmi lišit.  

 

Ad 6) Názor hodnotitele, zpracovatele: 

Jedna z problémových oblastí je v názoru hodnotitele. Názor můţe být jakoukoli 

informací silně ovlivněn. Např. po nárazu letadel do budov Světového obchodního centra 11. 

09. 2001 se o moţnosti terorismu jako významném riziku neuvaţovalo.  Událost změnila 

mnohé a také i pohled objednatelů analýzy rizik, ale i hodnotitelů. Např. riziko terorismu, ač 

se v budově, v okolí, ale i v samotném městě nikdy nic podobného v historii nestalo, si nikdo 

z hodnotitelů nedovolí jako moţnost zcela vyloučit. Obdobný příklad mohu jmenovat např. 

 rozšíření „antraxu“ atd. Důvodem je to, ţe volba cíle teroristů se liší svou nenáhodností  od 

běţných MU, které řešíme prakticky dennodenně.  
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Názor hodnotitele na význam MU je z jistého pohledu zavádějící pokud hodnotitel 

nemá svůj názor podloţen např. statistickými daty s adekvátní vypovídající schopností. 

Toto jsou ve zkratce vyjmenována negativa zvoleného postupu metody analýzy rizik. 

Dle mého názoru ovšem v tomto případě s velkou převahou převaţují pozitiva nad negativy.  

Mým cílem je dle nově získaných poznatků z oblasti analýzy rizik a získaných 

zkušeností nalézt optimální řešení analýzy rizik pro OC. 
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5 Komplexní pojetí analýzy rizik – návrh metodiky: 
 

Vyuţitím metody podrobně popsané výše, její značnou úpravou a novým pohledem na 

problematiku analýzy rizik v multioborovém měřítku, můţeme nalézt nový rozměr pro přístup 

a hodnocení MU. Především potlačením negativních prvků a vyzdviţením přínosů původního 

konceptu analýzy. 

Zhodnocením pozitiv a negativ analýzy rizik se podrobněji věnuje následující 

schématu. č.6. 

 

NEGATIVA

Slovní identifikace

Hodnocení rizika

Přijatelnost

CHCI DOSÁHNOUT

CHCI ELIMINOVAT

Stanoveno jaká data budu potřeboivat

Stanovit předem  způsob hodnocení

Moţnost vybrané části analýzy kdykoliv rozvinou

Moţnost aplykace s další metodikou

Jednoduchost

Jednoznačnost

Rychlost a kvalita

Obtíţné získávání dat

Potlačit názor hdnotitele Dlouho trvající časové zpracování dokumentu

Pracnost při zapracování MU

Relevantnost zamýšlených dat

ZÁKLAD ANALÝZY RIZIK

POZITIVA

METODIKA ANALÝZY RIZIK

 
Schéma č. 6.: Pozitiva a negativa navrhované metodiky analýzy rizik 

 

Pro vytvoření nové metodiky analýzy rizik je nutné se opět podívat na nezbytné 

informace a události cíleně vybrat tak, aby jejich sloţení odpovídalo komplexnosti 

bezpečnostního rizika významné budovy, v mém případě obchodnímu centru. 

Pokud je plánem vývoje nové metodiky  (nového pohledu) na identifikaci a zpracování 

dat  v analýze rizik, pak je nutné riziko opětovně rozepsat a ověřit si, zda-li je riziko opravdu 

komplexně charakterizováno. 

 Nedostačující je riziko hodnotit pouze z pohledu získané statistiky, případně dle 

porovnání typových plánů na provoz obchodních center. Riziko je nutné brát v komplexním 

měřítku a především vybrat tzv. místní rizika, tj. místní specifikace, anomálie staveb, podloţí, 

podnebí apod. 
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Pro komplexní pohled na riziko je důleţité si riziko rozdělit do základních oblastí a 

dále se rizikem intenzivně zabývat.  

V základním rozdělení rizika nám pomůţe pohled na posuzovanou významnou 

budovu jako na celek. První část tvoří budova a její vnitřní část, druhou část tvoří okolí 

budovy. Proto je přirozené rozdělení rizika na vnitřní a vnější, tj. vnitřní riziko je riziko, které 

budovu a její obyvatele (návštěvníky) ohroţuje v interiéru např. samotní lidé, technologické 

havárie, dopravní nehoda v podzemních garáţích … Vnitřní riziko je podrobně identifikováno 

viz tab. č. 11. Rizikem vnějším jsou jakékoliv mimořádné události, které přicházejí z vnějšku 

budovy např. povodně, významný únik plynu z blízké budovy … Vnější riziko je podrobně 

charakterizováno viz tab. 10. 

 

Tab. č. 10.: Vnější riziko 

Riziko 1.úroveň Riziko 2.úroveň Riziko 3.úroveň 

Vnější rizika 

Antropogení 

Pád letadla 

Poţár 

Výbuch 

Únik plynu 

Únik vody 

Únik páry 

Havárie el.energie 

Havárie dodávky tepla 

Havárie dodávky vody 

Kolaps dopravy 

Nástraţný výbušný systém 

Epidemie 

Biologické ohroţení 

Chemické ohroţení 

Přerušení dodávek energií 

kombinované Propad zeminy 

přírodní 

Zásah bleskem 

Sněhová kalamita 

Povodně, přívalový déšť 

Krupobití, bouřky 

Vysoké, nízké teploty 

Bahno z polí 

Kanalizace 

Přemnoţení mravenců 

Včely, sršni, vosy 

Přemnoţení hlodavců 

konkurenční 

Poškození jména OC 

Zneuţití loga 

Negativní reklama 

Mediální útok 

Cenová válka 

přetaţení zákazníků 

Teroristický útok 

Produktovody 

Technologie 

Budova 

Lidé 

Povědomí obyvatel, psychika, panika 

Dopravní nehoda 

Parkoviště, garáţe, rampa 

Nájezdy do OC 

Přilehlé komunikace 

Metro, ţeleznice 
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Tab. č. 11.: Vnitřní riziko 

Riziko 1.úroveň Riziko 2.úroveň Riziko 3.úroveň 

Vnitřní rizika 

Finanční 

Náhlá ztráta servisní organizace 

Náhlá ztráta bezp.agentury 

Zpoţdění dodávek zboţí nájemcům 

Zpoţdění plateb nájemců  

Krach dodavatelů 

Odchod nájemců 

Odliv zákazníků 

Návštěvníci  

Eskalátory, schody 

Dětský koutek 

Pád dekorace 

Pád stavebních konstrukcí 

Havárie pracovní plošiny 

Pád, oklenutí návštěvníka 

Úmyslné poranění 

Krádeţ, loupeţ 

Zaměstnanci  

Chyby omyly 

Chybné provedení 

Vědomé porušení příkazu, legislativy 

Nedostatečná informovanost 

Návykové látky, kouření na prac. 

Vysoká úrazovost 

Negativní reklama 

Lidé 

Úmyslné poškození vybavení centra 

Úmyslné poškození stav.konstrukcí 

Úmyslné poškození technologií 

Vyvolání paniky v OC 

Teroristický útok 

Významné krádeţe, loupeţe 

Rozstřik chem.a neb. látek 

Rizika technologií 

Dieselgenerátor, UPS 

Narušení sítě IT 

Poškození software 

Poškození hardware 

Rizika technologií 

Ztráta dat 

Zneuţití technologií 

Havárie klimatizace, ventilace 

Havárie el.energie 

Havárie výměníkové stanice 

Havárie plynové kotelny 

Havárie poţárně bezp.zařízení 

Únik plynu 

Únik vody 

Únik fekálií (kanalizace) 

Úmyslné poškození, odpojení, zcizení 

Budova  

Technologie 

Stavební prvky 

Provozní média 

Úmyslná sabotáţ 

Rekonstrukce 

Havárie kanalizace 

Havárie jiných médií 

Havárie havarijních systémů 

Poţár 

Výbuch  

Dopravní nehoda 

Parkoviště, rampa, garáţe 

Příjezdové komunikace 

Nájezdy do OC 

Teroristický útok 

Produktovou 

Technologie 

Budova 

Lidé 

Povědomí obyvatel, psychika, panika 

 



59 

 

Toto rozdělení rizika na vnitřní a vnější riziko a subkategorie představuje pojetí rizika 

v obchodním centru. Pro jakékoliv další uvaţování o zpracování rizika je nutné se vrátit 

k poţadavku na novou metodiku analýzy rizika, tj. dodrţet základní strukturu, vyhnout se 

negativům a zaměřit se na pozitiva. 

Struktura rizik v takovéto podobě je poměrně nepřehledná, protoţe jiţ rozdělení 

vnitřní a vnější riziko, nemusíme vţdy v první fázi úvah o rizicích rozpoznat. Příkladem můţe 

být např. „havárie kanalizace v interiéru OC“, ze které silně potečou fekálie a voda. Příklad se 

můţe zdát jednoznačně jako vnitřní riziko a tudíţ interní havárie kanalizace. Přesto příčina 

můţe být např. v přívalovém dešti, ucpání vnějších kanalizačních vpustí, zvýšení tlaku a při 

poruše zpětných klapek můţe dojít k zatopení OC kanalizačním potrubím. Jsem si vědom, ţe 

popisuji extremní případ, jehoţ součástí je i naprosté selhání kanalizace, veškerých záklopek, 

sběračů atd. Přesto příčina je jiná, neţ původní odborný odhad situace. 

Mnoho rizik 2 a 3 úrovně je pro vnitřní a vnější působnost rizika sobě velmi podobná. 

Pro následné zjednodušení při uvaţování rizika je dobré provést také selekci dat, které se 

v identifikaci opakují a dat, která nemají prioritní dopad na provoz a bezpečnost významné 

budovy. Nyní, kdyţ porovnáváme moţné události, je na místě provést také opakované 

porovnání s jiţ zmiňovanými typovými plány. 

Cílem tohoto posouzení je redukovat rizika, tak abychom je následně nehodnotili 

zbytečně 2x, 3x atd. v různých oblastech. Zároveň chceme události zjednodušit a zamezit 

jejich opakování. 

Přiřazením rizika v podobě jednotlivých scénářů mimořádných události 

v následujících tabulkách č. 13 a 14 je myšleno nalézt několik typových událostí, ke kterým je 

moţné přiřadit události jiné např. teroristický útok představuje úmysl z pohledu ohroţení 

osob, budovy, majetku, produktovou apod. Protoţe tyto události mají opravdu jednoho 

jmenovatele, je to např. teroristický útok. 

V tabulce č. 12 provádím přiřazení tzv. hlavové události k událostem, jeţ vyplynuly ze 

statistiky GŘ HZS ČR podrobně viz tabulka č. 3. Zjednodušení typových událostí má za cíl 

zjednodušení sledovaných dat. Sledovat jednu jedinou událost, která se neobjevuje ve všech 

statistických údajích je velmi sloţité, aţ nemoţné. Přičemţ jistě uvedené události můţeme 

rozdělit do několika podskupin. 
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Tab. č. 12.: Přiřazení rizika typových událostí – statistika GŘ HZS ČR hlavové události 

Typová událost – statitika GŘ HZS ČR přiřazení 

Dopravní nehoda  silniční 8 

Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy,a jiné 16, 11, 10 

Ostatní pomoc 16 

Planý poplach 16, 14 

Poţár bez účasti JPO 16, 14 

Převaţující povodeň, záplava, déšť 13, 12 

Převaţující sníh, námrazy 16, 13 

Převaţující větrná smršť 16, 13 

Technická havárie 16, 10, 5, 3 

Technická pomoc 16, 3 

Technologická pomoc 16, 5 

Poţár 14 

Únik kapaliny (mimo ropných produktů) 16, 10, 6,  

Únik nebezpečné chem. látky - ostatní (včetně jiné neţ chemické) 16, 10, 5 

Únik pevné látky 16, 10, 5 

Únik plynu/aerosolu 16, 10, 4 

Únik ropných produktů 16, 10, 5 

 

Události ze statistiky je moţné rozdělit do několika málo podskupin. Rozdělení je 

moţné i z toho úhlu pohledu, ţe ne vţdy lze přesně uvést, o jakou mimořádnou událost se 

jedná.  

 Nastíním vzorovou situaci: v budově obchodního centra dojde k havárii větracího 

systému. Na první pohled se jedná o obecnou mimořádnou událost, nebo také technologickou 

havárii. Ovšem v první fázi, údrţba (domovní technik OC) není schopen určit o jakou MU se 

jedná, kde je příčina. Pokud se zamyslíme nad všemi moţnými příčinami, vzduchotechnika 

nemusí být v provozu také jako důsledek sekundárního efektu rozvoje MU, nebo v extrémním 

případě se můţe jednat o zcela úmyslné vyřazení technologie z provozu (teroristický útok, 

sabotáţ). Samozřejmě se můţe také jednat o pouhou nedbalost obsluhujícího personálu, 

selhání řídicího systému apod. 

 Ne u všech mimořádných událostí je zejména krátce po vzniku události zcela jasné, o 

co se přesně jedná, jak je MU rozsáhlá, zda se jedná o primární nebo jiţ např. terciální MU. 

 Proto se získaná data snaţím rozdělit do obecných podskupin, tímto krokem by měla 

být odbourána disharmonie získaných dat. 
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Tab. č. 13.: Přiřazení rizika - vnější riziko  Tab. č. 14.: Přiřazení rizika – vnitřní 

riziko 

Vnější riziko 
 

Vnitřní riziko 

riziko riziko přiřazení riziko riziko přiřazení 

Antropogení 

Pád letadla 10 

Finanční 

Náhlá ztráta servisní 

organizace 
16 

Poţár 14 Náhlá ztráta bezp.agentury 16 

Výbuch 7 
Zpoţdění dodávek zboţí 

nájemcům 
16 

Únik plynu 4 Zpoţdění plateb nájemců  16 

Únik vody 6 Krach dodavatelů 16 

Únik páry 3 Odchod nájemců 16 

Havárie el.energie 1 Odliv zákazníků 16 

Havárie dodávky tepla 2 

Návštěvníci 

Eskalátory, schody 15 

Havárie dodávky vody 6 Dětský koutek 15 

Kolaps dopravy 8 Pád dekorace 15 

Nástraţný výbušný systém 10 Pád stavebních konstrukcí 15 

Epidemie 11 Havárie pracovní plošiny 3 

Biologické ohroţení 10 Pád, uklouznutí návštěvníka 15 

Chemické ohroţení 10, 5 Úmyslné poranění 15 

Přerušení dodávek energií 3 Krádeţ, loupeţ 9 

kombinované Propad zeminy 13 

Zaměstnanci 

Chyby omyly 16 

přírodní 

Zásah bleskem 13 Chybné provedení 16 

Sněhová kalamita 13 
Vědomé porušení příkazu, 

legislativy 
16 

Povodně, přívalový déšť 12 Nedostatečná informovanost 16 

Krupobití, bouřky 12 
Návykové látky, kouření na 

prac. 
16 

Vysoké, nízké teploty 13 Vysoká úrazovost 15 

Bahno z polí 13 Negativní reklama 16 

Kanalizace 
3,6 

Lidé 

Úmyslné poškození vybavení 

centra 
16 

Přemnoţení mravenců 
13 

Úmyslné poškození 

stav.konstrukcí 
10 

Včely, sršni, vosy 
13 

Úmyslné poškození 

technologií 
10 

Přemnoţení hlodavců 13 Vyvolání paniky v OC 10 

konkurenční 

Poškození jména OC 16 Teroristický útok 10 

Zneuţití loga 16 Významné krádeţe, loupeţe 9 

Negativní reklama 16 Rozstřik chem.a neb. látek 10 

Mediální útok 16 

Rizika 

technologií 

Dieselgenerátor, UPS 3, 5 

Cenová válka 16 Narušení sítě IT 3 

přetaţení zákazníků 16 Poškození software 3 

Teroristický 

útok 

Produktovody 10 Poškození hardware 3 

Technologie 10 Ztráta dat 16 

Budova 10 Zneuţití technologií 10 

Lidé 10 
Havárie klimatizace, 

ventilace 
3 

Povědomí obyvatel, 

psychika, panika 
10 Havárie el.energie 1 

Dopravní 

nehoda 

Parkoviště, garáţe, rampa 8 Havárie výměníkové stanice 3, 2 

Nájezdy do OC 8 Havárie plynové kotelny 4 

Přilehlé komunikace 8 
Havárie poţárně 

bezp.zařízení 
3 

Metro, ţeleznice 8 Únik plynu 4 

 Únik vody 6 

Únik fekálií (kanalizace) 6, 3 

Úmyslné poškození, 

odpojení, zcizení 
10 

Budova 

Technologie 3 

Stavební prvky 7 

Provozní média 5, 3 

Úmyslná sabotáţ 10 

Rekonstrukce 7, 16 

Havárie kanalizace 3, 6 
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Vnější riziko 
 

Vnitřní riziko 

riziko riziko přiřazení riziko riziko přiřazení 

Havárie jiných médií 3 

Havárie havarijních systémů 3, 16 

Poţár 14 

Výbuch  7 

Dopravní 

nehoda 

Parkoviště, rampa, garáţe 8 

Příjezdové komunikace 8 

Nájezdy do OC 8 

Teroristický 

útok 

Produktovody 10 

Technologie 10 

Budova 10 

Lidé 10 

Povědomí obyvatel, 

psychika, panika 
10 

 

Z podrobného rozboru uvaţovaných mimořádných událostí byly shledány za moţné 

níţe uvedené MU. K původním rizikům jsem s ohledem na typové události typových plánů 

přiřadil charakteristiku moţné události, pod kterou daná událost můţe spadat. Tento krok 

jsem provedl z důvodu zjednodušení mnoţství událostí a lepší práci s daty. Přiřazením 

charakteristiky se totiţ zúţila oblast cílových událostí, a to proto, ţe cílové „hlavové události“ 

by se pravidelně opakovaly. 

1. Narušení dodávek el. energie velkého rozsahu. 

2. Narušení dodávek tepelné energie. 

3. Jiné technické a technologické havárie. 

4. Únik plynu velkého rozsahu – havárie. 

5. Havárie velkého rozsahu-vybrané neb.chem. látky. 

6. Narušení dodávek pitné vody – havárie. 

7. Výbuch, exploze, poţár, narušení statiky. 

8. MU – dopravní soustava. 

9. Významná krádeţ, loupeţ. 

10. Teroristický útok. 

11. Epidemie. 

12. Povodně velkého rozsahu. 

13. Jiné ţivelné pohromy velkého rozsahu. 

14. Poţár. 

15. Zranění, úraz. 

16. MU – obecně. 

 

Při korekci událostí v typových plánech a základního rozpisu identifikace rizik jsem 

cíleně vynechal některé události, které pro OC nemají význam nejsou reálné tj. např. poštovní 

sluţby, dodávka léčiv a zdravotnického materiálu nebo inverzní situace [45, 46]. 
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Se získanými daty můţeme dále nakládat a vyuţít je v nové metodice analýzy rizik. 

Podotýkám, ţe s vývojem analýzy rizik můţe v průběhu doby dojít k doplnění některé 

z událostí do seznamu a to z důvodu nově zjištěných informací, např. pozdě předloţená 

stavební dokumentace budovy, statistická data atd. Po doplnění události do seznamu – je 

nutné zachovat číselnou řadu a novou událost zařadit na poslední místo, tj. v tomto případě 

s číslem 17.  
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6 Analýza souvztažnosti programem SFERA 

 Pro potvrzení správnosti svého výsledku jsem provedl ověření stávajících událostí viz. 

tab. č. 13 a tab. č. 14  a příloha č. 7 metodou analýza souvztaţnosti, programem SFERA [57]. 

Výpočetní program SFERA je program pracující na bázi matice rizik. Programem lze 

určit vzájemné vazby mezi jednotlivými riziky a to tak, ţe jsme schopni přesně identifikovat 

kaţdé riziko, s čím souvisí, co ovlivňuje a co neovlivňuje. Jsou zde také vyhledány tak zvané 

zpětné vazby, to znamená vazby, ze kterých vyplývá například, ţe riziko A způsobí riziko B a 

to způsobí riziko A. Matici naplňujeme nulami a jedničkami a to podle pravidla, zda odpověď 

na danou otázku, zda spolu prvky souvisejí, je kladná, anebo záporná. 

Po zadání této základní matice, v mém případě má matice rozměr 117 x 117 prvků, je 

potřeba stanovit časové hodnoty jednotlivých prvků. Vzhledem k tomu, ţe se nepodařila 

zjistit pravděpodobnost anebo četnost, pouţil jsem v manuálu k programu doporučenou 

tabulku s hodnotami pravděpodobnosti vztaţené ke dnům. Podrobněji viz příloha č. 8. Ve 

většině případů jsem pouţil hodnotu 1 den a tu jsem zapsal jako vstupní parametr.  

Další poloţkou potřebnou pro výpočet je vstupní koeficient. Jedná se o hodnotu, která 

sniţuje hodnotu původně zadaného vstupního parametru. Z praxe autorů SFERY [57] pak 

vyplývá, ţe tato hodnota nabývá velikosti 0,1 – 0,0001. Pro konkrétní výpočty jsem pouţil 

hodnotu 0,1.  

Poslední hodnotou, kterou musíme naplnit, je zranitelnost posuzovaného systému. 

Nejdříve se musíme rozhodnout, v jakých oblastech budeme zranitelnost posuzovat. Zvolil 

jsem prioritu moţných dopadů MU na návštěvníky – zaměstnance – technologie a budova. 

Pouţil jsem tedy 4 oblasti. V případě potřeby by bylo moţné pouţít aţ 10 oblastí. Pro 

hodnocení závaţnosti jednotlivých rizik jsem jako nejdůleţitější faktor bral přítomnost osob, 

tj. návštěvníků, zaměstnanců nájemních jednotek a zaměstnanců správy OC. Platí jednoduché 

pravidlo, ţe celkem můţe být takto rozděleno 100%. Ve svém výpočtu jsem pouţil dělení 

35 – 35 – 10 – 20%. Tyto hodnoty jsou nastaveny jako konstanty pro všechna hodnocena 

rizika.  

Následným krokem je posoudit, jaký příspěvek má to či ono riziko k dané oblasti: 

Návštěvníci – zaměstnanci – technologie a budova, opět vyjadřujeme procentem. Po výpočtu 

je ke kaţdému prvku zaznamenána zranitelnost. Po provedení těchto výpočtů je proveden 

konečný výpočet, z nějţ vyplývá pořadí kaţdého hodnoceného rizika, jeho procentní vliv na 

systém, váha pořadí a vypočtena pravděpodobnost. Výsledná tabulka je pak patrna 

z následujícího obrázku. Takto získaná data jsem následně zpracoval v programu Excel. 
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Obr. č. 15.: Ukázka tabulky programu SFERA hodnoty prvků. 

 

Z obrázku jsou patrny jednotlivé hodnoty prvků po celkovém výpočtu. Z praktického 

hlediska je schůdnější tato data exportovat do tabulkového procesoru Excel a tam s nimi dále 

pracovat. Program SFERA sice umoţňuje vytváření grafických výstupů, ale nemá zdaleka 

takové moţnosti jako tabulkový procesor. 

Pro analytickou práci je také potřebná tabulka vzájemných vazeb ze zmiňovaného 

programu. V této tabulce si můţeme zobrazit pro libovolný prvek a informace, který další 

prvek ovlivňuje, případně kterým prvkem je ovlivňován anebo který prvek neovlivňuje. Na 

následujícím obrázku č. 16 je uvedena tato tabulka z programu SFERA. 
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Obr. č. 16.: Vzájemné vztahy hodnocených prvků. 

 

Na základě výsledků programu SFERA jsem zpracoval výsledné pořadí jednotlivých 

rizik a tak vznikla nová tabulka, která představuje výsledek analýzy rizika. Kompletní tabulka 

je uvedena v příloze 8. V následující tabulce uvádím jen pořadí primárních rizik, která jsem 

určil podle váhy pořadí. Je samozřejmé, ţe tento krok je diskutabilní. Bylo by moţné 

rozdělení rizik vypočítat podle původně zadané matice, která byla následným výpočtem 

zpřesněna a doplněna. Analýza souvztaţnosti podle literatury [57] by pak poskytla grafické 

rozdělení rizik do základních oblastí: primární, sekundární, terciární a relativní bezpečí.  

Domnívám se však, ţe tento krok není potřebný, protoţe pracuji s širším rozsahem 

rizik, neţ je zde uvedeno. 

Program SFERA při provádění výpočtu posuzuje jednotlivá rizika vzájemně mezi 

sebou. Kdyţ nastane situace, ţe riziko můţe ovlivnit samo sebe, pak toto riziko se dělí na dvě 

tak, aby situace nenastala.  Ve výsledném hodnocení jsem názvy těchto rozdělených rizik 

nechal v původním formátu, jen k přidání k původnímu názvu římské číslice I. a k novému 

riziku II. 
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Tab. č. 15.: Výsledky výpočtu analýzy rizika a vyjádření jejich důležitosti ve vztahu k ohrožení 

člověka. 

Ozn. Jméno 
Vstupní 

(P) 

Koeficient 

(P) 
Zranitelnost 

Nová 

(P) 

Váha 

pořadí 
Pořadí 

Vliv 

% 

ZOTK[0] 
Ztráta zařízení pro 

odvod tepla a kouře I. 
1 0,1 31,5 51 1,68E+03 1 4,23% 

SHZ[0] 
Ztráta stabilního 

hasicího zařízení I. 
1 0,1 32,8 51 1,67E+03 2 4,20% 

PT[0] 
Poškození technologií 

I. 
1 0,1 20 83,6 1,67E+03 3 4,20% 

ZVS[0] 
Ztráta výměníkové 

stanice I. 
1 0,1 43,9 33,7 1,48E+03 4 3,72% 

NKP[0] 

Nepříznivé 

mikroklimatické 

podmínky I. 

1 0,1 28,5 51,1 1,46E+03 5 3,67% 

PV[0] Poţár vně budovy 1 0,1 28 50,9 1,43E+03 6 3,60% 

PCS[0] 
Poţár čerpací stanice 

PHM I. 
1 0,1 27,5 50,5 1,39E+03 7 3,50% 

ZK[0] Ztráta kanalizace I. 1 0,1 27 50,7 1,37E+03 8 3,45% 

PZV[0] 
Poţár zásobovacích 

vozidel I. 
1 0,1 27 50,5 1,36E+03 9 3,42% 

VT[0] Vysoké teploty 1 50 27 50 1,35E+03 10 3,40% 

PA[0] Vyvolání paniky I. 1 0,1 36 34,7 1,25E+03 11 3,14% 

KR[0] Krádeţe 1 0,1 35,2 34,1 1,20E+03 12 3,02% 

EVA[0] Evakuace I. 1 0,1 34,3 33,9 1,16E+03 13 2,92% 

PDEK[0] Pád dekorace 1 0,1 33 34,1 1,13E+03 14 2,84% 

ZDO[0] Ztráta dodavatelů 1 0,1 13 85,6 1,11E+03 15 2,79% 

DK[0] Dětský koutek 
3,33E-

01 
0,0333 32 33,8 1,08E+03 16 2,72% 

ZUS[0] Ztráta úklidu 1 0,1 31,8 33,2 1,06E+03 17 2,67% 

ZSK[0] 
Zřícení stavebních 

konstrukcí I. 
1 0,1 31 34,1 1,06E+03 18 2,67% 

PP[0] 
Přerušení dodávky 

plynu 
1 0,1 30,8 33,9 1,04E+03 19 2,62% 

PSK[0] 
Poškození stavebních 

konstrukcí I. 
1,43E-

01 
0,0143 30 33,6 1,01E+03 20 2,54% 

 

 



68 

 

Na základě zjištěných výsledků z programu SFERA  provedu korekci událostí do 

tematických okruhů, stejně jak jsem tomu učinil v případě  tab. č. 13. a tab. č. 14.  Opět 

hledám spojitost mezi mimořádnou událostí a tematickou událostí, z důvodu zjednodušení 

identifikace a hodnocení MU. K událostem se pokusím přiřadit jiţ vybrané tematické okruhy 

(riziko OC tj. tzv. hlavové události). Pokud by některá z událostí nevyhovovala přiřazené 

charakteristice musím provést přiřazení nové události podrobněji viz následující tabulka č.16.  

Číslice ve sloupci přiřazení představují číslo tzv. hlavové události viz předchozí 

přiřazení. 

 

Tab. č. 16.: Přiřazení charakteristiky hlavové události k výsledkům z programu SFERA 

Riziko Přiřazení 

Ztráta zařízení pro odvod tepla a kouře I. 3, 14, 16 

Ztráta stabilního hasicího zařízení I. 3, 14, 16 

Poškození technologií I. 3, 16, 10 

Ztráta výměníkové stanice I. 3, 16, 10 

Nepříznivé mikroklimatické podmínky I. 16, 13, 12 

Poţár vně budovy 14, 10 

Poţár čerpací stanice PHM I. 14, 10 

Ztráta kanalizace I. 3, 16, 10 

Poţár zásobovacích vozidel I. 14, 10 

Vysoké teploty 16, 14 

Vyvolání paniky I. 16, 10 

Krádeţe 9 

Evakuace I. 16, 14, 13, 12, 10, 7, 5, 

Pád dekorace 16, 3 

Ztráta dodavatelů 16 

Dětský koutek 16, 14 

Ztráta úklidu 16 

Zřícení stavebních konstrukcí I. 16 

Přerušení dodávky plynu 16, 7, 5, 3 

Poškození stavebních konstrukcí I. 16, 7 

 

Dílčí závěr 

Provedena analýza rizik a výpočty vzájemných vazeb a vztahů mezi posuzovanými 

riziky ukázala, na důleţitost funkčnosti technických a technologických prvků. Na prvních 

dvou místech se objevily bezpečnostní prvky poţární ochrany a to konkrétně zařízení pro 

odvod tepla a kouře, která svou funkcí zásadně ovlivňuje evakuaci návštěvníků a zaměstnanců 

OC na straně jedné a odvádí teplo z objektu ven na straně druhé. Teplo by mohlo způsobit 

destrukci budovy. Druhé, stabilní hasicí zařízení, zase významně ovlivňuje jak bezpečnost 

osob tím, ţe se poţár lokalizuje na ploše, na které vznikl, a následně uhasí, ale samozřejmě 

zvyšuje i bezpečnost objektu jako celku.  
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 Zpracovaná analýza rizik programem SFERA se nachází v příloze na CD-ROM a 

excelovský soubor je uveden v příloze 8.. 

 Zároveň přiřazením charakteristiky k výsledkům provedené analýzy rizik pomocí 

programu SFERA, tzv. hlavových událostí, byl také ověřen původní výstup z předchozí 

analýzy rizik, a to je rozdělení moţných mimořádných událostí do 16 skupin. Z výsledků 

programu SFERA nevyplývá další poţadavek na doplnění těchto hlavových událostí o 

události další. 

V tabulce č. 17 uvádím výsledné hlavové události. 

 

Tab. č. 17.: Výsledné hlavové události 

Ozn.. Hlavová MU Ozn. Hlavová MU 

1. 
Narušení dodávek elektrické energie 

velkého rozsahu 
9. Významná krádeţ, loupeţ 

2. 
Narušení dodávek tepelné energie 

velkého rozsahu 
10. Teroristický útok 

3. Jiné technické a technologické havárie 11. Epidemie 

4. Únik plynu velkého rozsahu – havárie 12. Povodně velkého rozsahu 

5. 
Havárie velkého rozsahu – vybrané 

nebezpečné chemické látky 
13. Jiné ţivelné pohromy velkého rozsahu 

6. Narušení dodávek pitné vody – havárie 14. Poţár 

7. Výbuch, exploze, poţár, narušení statiky 15. Zranění, úraz 

8. MU – dopravní soustava 16. MU - obecně 
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7 Návrh metodiky hodnocení rizik OC 

Při návrhu nové metody analýzy rizik se chci vyvarovat sloţitosti předchozích metod. 

Cílem metody je umoţnit provedení analýzy rizik jednoduše, efektivně, v krátkém čase a 

zároveň nabídnout tuto metodiku a její aplikaci i odborné veřejnosti. 

Jak jsem uvedl v úvodu mé práce, legislativní normy v ČR nenařizují a zároveň 

nedoporučují ţádnou metodu analýzy rizik. Legislativa pouze zakotvuje povinnost rizika 

identifikovat a hodnotit.  

 

Nová metodika musí splňovat: 

1. definici charakteristik úkolů, cílů práce (zadání), 

2. musí umoţnit sběr dat – informací, 

3. data musí být jednoduše zpracovatelná do analýzy rizik, 

4. musí přiřadit význam událostem, 

5. hodnocení musí být dostupné rychle a v jednoduše interpretované podobě. 

 

Těchto pět bodů představuje základní pilíře navrhované metodiky. Při návrhu 

vycházím z pozitiv a negativ při tvorbě a vyuţití stávajících metod analýzy rizik viz předchozí 

kapitoly. 

 

V metodice musí být zachována: 

 popisnost události (s moţností se k popisu kdykoliv vrátit), 

 jednoduchost a jednoznačnost zápisu události, 

 identifikace příčin a následků, 

 rozdělení události lokálního charakteru v budově, popř. celoobjektová událost, 

 návrh opatření ke sníţení rizika, 

 moţnost vybrané části vyuţít a více je např. jinou metodikou rozpracovat, 

 způsob ohodnocení. 
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Původní metodiky 

    analýzy rizik

V metodice je nutné zachovat

Sběr dat - informace

Jednoduché rozpracování dat

Přiřazení významu události

Hodnocení

Charakteristika úkolů

Sběr dat - informace

Jednoduché rozpracování dat

Přiřazení významu události

Hodnocení

Charakteristika úkolů

Popisnost události

Identifikace příčin a následků

     Rozdělení události 
lokálního / celoobjektový

Návrh opatření ke sníţení 
                  rizika

Způsob hodnocení

Jednoduchost a jednoznačnost
            zápisu události

Vyuţití dat i pro aplikaci jinou
                   metodou

NÁVRH METODY ANALÝZY RIZIK

 

Schéma č. 7.: Základní princip navrhované metody analýzy rizik 

 

Při hledání vhodného konceptu analýzy rizik, tak ať je opravdu zachována její 

jednoduchost, jsem dospěl k formátu upraveného Check Listu. 

Nejedná se o klasický check – list, tak jak je obecně znám z běţné praxe, tj. soupis 

událostí bez moţnosti ohodnotit událost a bez dalších logických návazností. Metoda je 

zaloţena na upraveném check-listu, s vyuţitím dosavadních znalostí a zkušeností a rozšíření 

listu do podoby identifikující a hodnotící metody analýza rizik.   

Mým cílem není nalézt metou, která vyţaduje hluboké znalosti problematiky analýzy 

rizik, krizového a havarijního plánování nebo sloţité matematické výpočty. Cílem je vyuţít 

maximum informací pro efektní, jednoduché a rychlé zpracování analýzy s vysokou 

vypovídající podobou a především v praxi pouţitelné řešení. Od zmiňovaného návrhu také 

očekávám spoluúčast, při analýze rizik, od managementu zadavatele (bezpečnostní manager, 

facility manager, domovní technik …). Metoda proto ani nemůţe být příliš sloţitá.  

Formát analýzy rizik v podobě upraveného Check-listu je opravdu jednoduchý a 

přehledný a zároveň splňuje všechny základní poţadavky, které jsem definoval výše.  

Metoda se dá jakkoliv přizpůsobit (rozšířit okruh mimořádných událostí, nebo naopak 

zaměřit se pouze na vybranou úzkou oblast MU). Myslím si, ţe právě v jednoduchosti je síla a 

metoda je koncipována tak, ţe v základní verzi, tj. za pouţití pouze „Check listů“ můţe 

analýzu rizik pro informativní důvody provést i (neodborník), např. technický manaţer ze 

správy centra, samozřejmě pokud je check list správně za tímto účelem navrţen a zpracovatel 

má potřebné znalosti. 
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Na základě výsledků z kapitoly 5 a 6 jsem Check - listy zpracoval pro tyto mimořádné 

události viz tab. č. 17. 

Metoda umoţňuje na bázi vizuálního rozhraní (barevného rozlišení), viz obr. č. 18, 

vyuţít danou oblast např. pro aplikaci další metody analýzy rizik, kterou si můţeme buď 

rizikovost potvrdit, nebo některou z oblastí rizika lépe rozpracovat např. za pouţití jiné 

metodiky analýzy rizik. 

Metoda z části eliminuje moţné pochybení zpracovatele při stanovení významu 

události pouze na bázi osobního úsudku, bez vyuţití např. statistických dat. Úsudek je nyní 

proveden pouze na bázi přiřazení ANO / NE, tj. událost nastat můţe anebo nemůţe (nemůţe 

např. z důvodu, ţe technologie v budově fyzicky není). U metody je také moţnost rozšíření 

např. o názor zadavatele k dané mimořádné události, popř. vyuţití tohoto prostoru ke statistice 

pokud ji budeme mít v tomto rozsahu k dispozici. 

Nespornou výhodou metody je, viz obr. č. 17 a 18, ţe základní informace k jedné 

mimořádné události jsou neustále na jednom papíru formátu A4. Proto jakýkoliv návrat 

k popisné části není problém a nepředstavuje velké zdrţení pro zpracovatele. Metoda je velmi 

časově úsporná a není zbytečně obsáhlá, popř. sloţitá. Formát A4 je zvolen cíleně. Díky 

mnoha potřebným informacím by menší formát nebyl pouţitelný s ohledem na malé rozhraní 

čitelnosti dokumentu, natoţ další práci s ním. Formát A3 a větší je samozřejmě také moţný, 

nicméně představuje obtíţ při práci s dokumentem. Cílem není z předchozích 100 stran textu 

vybrat veškeré středně a vysoce důleţité informace na jeden papír. Jedná se mi o pouţití 

pouze nejdůleţitějších informací, tak aby Check list zpracovatele sám naváděl, jaké vstupní 

informace jsou ještě zapotřebí. Proto formát A4 dokumentu mě připadá jako optimální volba 

z hlediska pouţitelnosti dokumentu. 

 

Proč právě formát Check list? 

V metodě potřebuji skloubit hned několik metod dohromady. Je to např. popisná část, 

příčina, následek, hodnocení a samozřejmě také navrţené opatření. Přesto je nutné zachovat 

posloupnost metod, jejich rozloţení a návaznost jednotlivých částí na sebe.  

Navrţený formát Check List všechna zmiňovaná kritéria splňuje a ideálně je dokáţe 

skloubit, při zachování jednoduchosti dokumentu a vypovídající kvalitě výstupu.  

Návrh check listu viz obr. č. 17 a 18. 

 

V navrţeném Check Listu došlo ke skloubení, podrobněji viz schema č.8: 

 informativní části (popisná část – charakteristika), 

 příčina s rozdělením pro MU v budově a mimo budovu, 
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 následek – rozdělení následek MU lokální a celá budova, 

 opatření – lokální a celá budova popř. s odkazem na časový údaj u vybraných událostí. 

 

 

Schéma č. 8.: Koncepční návrh Check Listu 

 

Tyto části jsou rovněţ pro přehlednost barevně odlišeny, pro lepší práci s daty mezi 

jednotlivými událostmi a jejím porovnáním. 

Check listům předchází tzv. identifikační údaje o provozovateli, budově, kontaktních 

osobách atd. 

  

Obr. č. 17.: Základní Check List – id. údaje  Obr. č. 18.: Check List – typová událost 

Informativní část

Široká popisná část

    Základní údaje

Informativní část

Příčina MU

Následek MU

Opatření

Základní Check List - identifikační údaje

ZPRACOVÁN POUZE JEDEN LIST

Check List - typová událost
ZPRACOVÁNO 16 LISTŮ

identifikace - příčina, 
   moţný následek
   a návrh opatření

 dobře navrţené 
opatření by mělo
 adekvátně sníţit
 rozsah následků 
       a příčinu

Identifikační údaje Ozn. 1 

 

Základní údaje: 

Název spol.:  

Sídlo spol.:  

Statutární zástupce:  

IČ:  DIČ  
 

Název pobočky:  

Adresa provozu:  

Ředitel pobočky:  

Tel.:  e-mail:  

Kontaktní osoba:  

Tel.:  e-mail:  

Počet osob v budově (z):  Počet osob v budově (n):  

Počet osob se sníženou poh.  Umístění těchto osob:  

Počet nadzemních pater:  Počet osob v NP:  

Počet podzemních pater:  Počet osob v PP:  

Účel budovy: Rozpis účelu budovy, NP, PP, umístění technologií, garáží atd. 

 

 
 
 

Kontaktní údaje: 

Technický manager budovy:  

Tel.:  e-mail:  

Správce technologií-facility:  

Tel.:  e-mail:  

Ostraha budovy:  

Tel.:  e-mail:  

Ohlašovna požárů:  

Tel.:  e-mail:  

Úklid:  

Tel.:  e-mail:  
 

Charakteristika budovy: Charakteristika technologie: 

EPS  Suchovody (i)  Výměník tepla  

EZS  Suchovody (e)  kotelna  

CCTV  Evakuační výtah  vzduchotechnika  

Napojení PCO   Evakuační rozhlas  Nasávací komory  

SHZ  PO nástřiky  Vypouštěcí komory  

KTPO  Nouzové osvětlení  Sprinklerovna   

ZOTK  Bezp.značení  Diesel-generátor  

PO ucpávky    UPS  

PO klapky  Zemní plyn  Rozvodna NN  

PO uzávěry  Elektrický proud  Rozvodna VN  

Požární úseky  Voda  Rozvodna VVN  

PHP  Pára  Strojovna výtahů  

PO hydranty (i)  Ústřední vytápění  Lapol   

PO hydranty (v)  Tlakové nádoby  Odpadové hospodářství  
 

Pozn.: Kde jsou umístěny technologie – zákres do plánku. 

 

 

Narušení dodávek el. energie velkého rozsahu Ozn. 2 

 

charakteristika 

Přívod el.energie do budovy: Popis:    

Počet nezávislých přívodů: Popis:    

Umístění hl.vypínač el.en.: Popis:    

Umístění TOTAL STOP: Popis:    

Umístění CENTRAL STOP: Popis:    

Umístění  spol.rozvoden: Popis:    
 

Identifikace osob: 

Urči osoby a firmy, které mají k rozvodnám a hl.vypínači neomezený (volný) přístup: 

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  
 

MU mimo budovu MU v budově 

MU-elektrárna    MU-technologie   

MU-přenosová soustava   MU-rozvodna   

MU-dispečink   MU-rozvaděč (část provozu)   

-poškození výr. zařízení   -poškození  zařízení   

-chybné funkce říd. systému   -chybné funkce říd. systému   

-nevhodný zásah (lidé)   -nevhodný zásah (lidé)   

-rozpad sítě   -rozpad vedení v budově   

-nedostatek paliva   -úmyslné přetížení systému   

-nabídka / poptávka   -úmyslné poškození sys.   

-úmyslné přetížení systému   -přetížení sítě   

-úmyslné poškození sys.   -další vlivy   

-plánovaná odstávka   -sekundární MU   

-další vlivy      
 

Následek MU (lokální) Následek MU (celá budova) 

Část prostor bez el.proudu   Budova bez proudu   

Snížená viditelnost   Technologie mimo provoz   

Snížený provoz budovy   Snížená viditelnost   

Nefunkčnost technologie   Snížení provozu   

Vznik úrazů   Vznik úrazů   

Nevhodné místo pro práci   Nevhodné místo pro práci   

Stěžejní evakuace budovy   Stěžejní evakuace budovy   

Zhoršení klimat.podmínek   Zhoršení klimat.podmínek   

Ekonomická ztráta   Ekonomická ztráta   
 

Opatření (lokální) nad 24hod. Opatření (celá budova) nad 24hod. 

Zálohovat data - UPS  Zůstává nejnutnější personál  

Uzavřít postižený prostor  Rozdat bateriové svítilny a baterky  

Zákaz vstupu – do zavřených prostorů  Zřídit místo-schůzky personálu, údržby  

Přesunout zam.do jiné části budovy  Uzavřít poškozený prostor  

(pozor na počet os. na 1m2 a zatížení)  Rozděl zam.-práce doma, jiná prac.  

Zajistit neprodlený provoz - serverů  Nutná identifikace KDO, KDE pracuje  

Zajistit neprodlený provoz - technologie  Zavést operativní způsob komunikace  

Opravit poškozená místa  Zajistit zprovoznění el.energie  

Informace dodavatelům-provoz  Zajistit obnovu technologií  

Pozor na sekundární MU  Pozor na sekundární MU  
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Podrobněji jsou základní Check listy uvedeny v příloze č. 9.  

 

 

V následujícím obrázku č. 19 jsem provedl rozbor identifikačního Check listu. Tento 

dokument slouţí pro zápis základní identifikační údajů, především o firmě, kontaktní osoby, 

charakteristika budovy atd. V dokumentu je stručná charakteristika toho, jaké informace o 

významné budově potřebujeme pro další zapracování.  

 

Jsou to např. tyto údaje: 

 název společnosti, 

 kontaktní adresa a adresa sídla firmy, 

 údaje o budově, tj. počet podlaţí, počet osob, které se zde vyskytují, vč. počtu osob se 

sníţenou pohyblivostí, 

 kontaktní osoby skrze celou hierarchii řízení bezpečnosti, technologií atd., 

 dále také důleţitá charakteristika jak je budova vybavena, tj. zabezpečením, poţárně 

bezpečnostními systémy, technologií, přívody médií atd., 

 doplňující informace je moţné zaznamenat do kolonky poznámky, např. odkazy na 

plánky, výkresy, předloţenou dokumentaci atd. 

 

Na formuláři je také významná barva podkreslení tabulky. V případě šedé barvy, se 

např. jedná o informace. Barevné odlišení je pouţito pro zdůraznění důvodu, proč informaci 

identifikuji (informace, lidé, příčina, následek, opatření) a lepší orientaci na formuláři. Také 

se tím následně ulehčí i práce pokud formulářů bude větší mnoţství a dojde k porovnání 

získaných dat. 

Další příklad barvy v „Check listech“ a jejich význam: 

Barevné označení Význam barvy 

  

 

 
Identifikační údaje – charakteristika (informace) 

  

 

 
Příčina 

  

 

 
Následek 

  

 

 
Opatření 
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Identifikační údaje Ozn. 1

Základní údaje:
Název spol.:
Sídlo spol.:
Statutární zástupce:

IČ: DIČ

Název pobočky:

Adresa provozu:
Ředitel pobočky:

Tel.: e-mail:
Kontaktní osoba:

Tel.: e-mail:
Počet osob v budově (z): Počet osob v budově (n):
Počet osob se sníženou poh. Umístění těchto osob:
Počet nadzemních pater: Počet osob v NP:
Počet podzemních pater: Počet osob v PP:
Účel budovy: Rozpis účelu budovy, NP, PP, umístění technologií, garáží atd.

Kontaktní údaje:
Technický manager budovy:

Tel.: e-mail:
Správce technologi í-facility:

Tel.: e-mail:
Ostraha budovy:

Tel.: e-mail:
Ohlašovna požárů:

Tel.: e-mail:
Úklid:

Tel.: e-mail:

Charakteristika budovy: Charakteristika technologie:
EPS Suchovody (i) Výměník tepla
EZS Suchovody (e) kotelna
CCTV Evakuační výtah vzduchotechnika
Napojení PCO Evakuační rozhlas Nasávací komory
SHZ PO nástřiky Vypouštěcí komory
KTPO Nouzové osvětlení Sprinklerovna
ZOTK Bezp.značení Diesel-generátor
PO ucpávky UPS
PO klapky Zemní plyn Rozvodna NN
PO uzávěry Elektrický proud Rozvodna VN
Požární úseky Voda Rozvodna VVN

PHP Pára Strojovna výtahů
PO hydranty (i) Ústřední vytápění Lapol
PO hydranty (v) Tlakové nádoby Odpadové hospodářství

Pozn.: Kde jsou umístěny technologie – zákres do plánku.

Odpovědné osoby

Doplňující informace

Doplňující informace

Šedá barva - informace

Charakteristika technologií v budově

Identifikační údaje

 
Obr. č. 19.: Charakteristika identifikačního listu 

 

Pokud má zpracovatel vypsané základní identifikační údaje a má provedené 

nastudování předloţené dokumentace, můţe přejít k druhé části analýzy rizik, tj. na formuláře 

1 - 16, jsou to tzv., typové události, se kterými je nutné dle získaných dat také dále 

zapracovat.  

 

Formulář má pět částí s logickou posloupností viz obr. č. 19: 

 První šedivá část slouţí k charakteristice základních ovládacích prvků pro 

uvaţovanou MU. Do této části je vpisuje popis umístění poţadované části technologie, 

budovy … 

Pozn.: tato část je záměrně na prvním místě, protože brát v úvahu pouhou analýzu 

rizik bez jakýchkoliv následných kroků, např. snížení, potlačení rizika, realizace 

operativních opatření atd. Jedno se základních opatření může být v případě havárie 

uzavřít přívod základních médií do budovy (k technologii), vypnout zařízení, urychleně 

odpojit celou budovy od el.energie apod. Proto jsou tyto prioritní informace zmíněny 

hned na počátku. 
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 Druhá část (rovněţ šedé barvy), slouţí pro identifikaci osob, kdo běţně s technologií 

přijde do styku, kdo má v místům neomezený přístup a o jakou firmu se jedná. Tento 

krok je velmi důleţitý, protoţe, zde můţeme při opětovném posouzení rizika z více 

formulářů pouţít selekci prioritních osob, které představují největší hrozbu např. 

z pozice krádeţe klíčů od technologií, budovy apod.  Následně je moţná aplikace 

doplňující metodiku na zjištění hrozby osob (např. metodika analýzy rizik HRA). 

Pozn.: pokud nenastane neočekávaná technická závada, popř. nejedná-li se o přírodní 

pohromu, pak vždy za mimořádnou událostí stojí člověk. Proto identifikace osob, které 

jsou „v největším pokušení“, je dle mého názoru zcela na místě. 

 Třetí část – červená – stanovuje moţnou příčinu MU. Příčina je cíleně rozdělena na 

dvě části: levá část jsou příčiny jeţ mohou vzniknout mimo budovu, ale přesto budovu 

mohou ohrozit, omezit. Druhá (pravá) část, je příčina, která můţe vzniknout přímo 

v budově. 

Pozn.: příčina je brána jako možná (uvažovatelná) příčina, která opravdu může nastat 

a zároveň nastartovat domino efekt. Proto upozorňuji na vysokou pravděpodobnost 

vzniku sekundárních mimořádných událostí. 

 Čtvrtá část (zelená) – představuje moţný následek MU. Opět je zde rozdělení na dvě 

části: levá část je lokální charakter MU. Za lokální charakter povaţuji událost, která 

svým rozsahem zaujímá např. pouze část patra obchodní galerie. Nejedná se o celou 

budovu. Aţ druhá část (pravá) má charakter následku pro celou budovu. 

 Pátá část (modrá) – opatření, ve vybraných typových případech rozšířena o časový 

údaj trvání MU. Rozdělení je také stejné jako v předchozích případech. 
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Obr. č. 20.: Charakteristika Check listu MU 

 

K vyplnění slouţí ve formuláři bílá políčka. V prvních částech, tj. informativní šedivá 

část, příčina a následek jsou uvedena 2 políčka vedle sebe. V poslední část opatření, je 

políčko pouze jedno vedle moţného opatření.  

Rozloţení políček k vyplnění má také svůj význam. Pokud jsou políčka dvě vedle sebe 

je nutné vyplnit obě dvě. První políčko je zaloţeno pouze na potvrzení reálnosti zvolené 

události. Zde se vyplňuje ANO / NE 

 

Charakteristika  ANO / NE: 

ANO / NE                     charakteristika 

  

ANO ANO  událost je reálná, zařízení je v OC pouţíváno, instalováno 
  

NE NE  událost je zcela vyloučena, zařízení není v OC instalováno 

 

 

Vyjádřením reálnosti události pouhým ANO / NE povaţuji za optimální. Zpracovateli 

odpadává zdlouhavé bádání a tisíce dotazů na provozovatele budovy a techniky, kteří 

obsluhují technologii, zda-li mimořádná událost můţe nastat nebo nikoliv. Pokud např. 

technologie je instalována, pak zpracovatel vţdy zadává hodnotu ANO, bez ohledu na to, je-li 

událost rizikové, jestli se jiţ v minulosti někdy opakovala. Naopak pokud technologie ani 

Naru ení dodávek el. energie velkého rozsahu Ozn. 2

charakteristika
P ívod el.energie do budovy: Popis:
Po et nezávislých p ívod : Popis:
Umíst ní hl.vypína el.en.: Popis:
Umíst ní TOTAL STOP: Popis:
Umíst ní CENTRAL STOP: Popis:

Umíst ní spol.rozvoden: Popis:

Identifikace osob:
Ur i osoby a firmy, které mají k rozvodnám a hl.vypína i neomezený (volný) p ístup:
Jméno a p íjmení: Jméno a p íjmení:
Jméno a p íjmení: Jméno a p íjmení:

Jméno a p íjmení: Jméno a p íjmení:
Jméno a p íjmení: Jméno a p íjmení:

MU mimo budovu MU v budov
MU-elektrárna MU-technologie
MU-p enosová soustava MU-rozvodna
MU-dispe ink MU-rozvad ( ást provozu)
-po kození výr. za ízení -po kození za ízení
-chybné funkce íd. systému -chybné funkce íd. systému
-nevhodný zásah (lidé) -nevhodný zásah (lidé)
-rozpad sít -rozpad vedení v budov
-nedostatek paliva -úmyslné p etí ení systému

-nabídka / poptávka -úmyslné po kození sys.
-úmyslné p etí ení systému -p etí ení sít
-úmyslné po kození sys. -dal í vlivy
-plánovaná odstávka -sekundární MU
-dal í vlivy

Následek MU (lokální) Následek MU (celá budova)
ást prostor bez el.proudu Budova bez proudu

Sní ená viditelnost Technologie mimo provoz
Sní ený provoz budovy Sní ená viditelnost
Nefunk nost technologie Sní ení provozu
Vznik úraz Vznik úraz
Nevhodné místo pro práci Nevhodné místo pro práci
St ejní evakuace budovy St ejní evakuace budovy
Zhor ení klimat.podmínek Zhor ení klimat.podmínek
Ekonomická ztráta Ekonomická ztráta

Opat ení (lokální) nad 24hod. Opat ení (celá budova) nad 24hod.
Zálohovat data - UPS Z stává nejnutn j í personál
Uzav ít posti ený prostor Rozdat bateriové svítilny a baterky
Zákaz vstupu do zav ených prostor Z ídit místo-sch zky personálu, údr by

P esunout zam.do jiné ásti budovy Uzav ít po kozený prostor
(pozor na po et os. na 1m

2
a zatí ení) Rozd l zam.-práce doma, jiná prac.

Zajistit neprodlený provoz - server Nutná identifikace KDO, KDE pracuje
Zajistit neprodlený provoz - technologie Zavést operativní zp sob komunikace
Opravit po kozená místa Zajistit zprovozn ní el.energie

Informace dodavatel m-provoz Zajistit obnovu technologií
Pozor na sekundární MU Pozor na sekundární MU

Šedá barva - informace

PŘÍČINA

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

důleţitá informace pro vypnutí hl.uzávěrů médií
informace nutné pro podrobná opatření

soupis osob, které přijdou s technologií běţně do styku

NÁSLEDEK

OPATŘENÍ



78 

 

instalována není pak musí zpracovatel uvést NE. S událostí, u které uvedl NE jiţ dále 

nepracuje.  

 

K čemu tedy slouţí druhé políčko? 

Druhé políčko má zároveň dvojí úlohu, lépe řešeno, máme zde na výběr k čemu místo 

vyuţijeme.  

První význam je hodnotové vyjádření události zadavatele a hodnotitele. Hodnocení se 

provádí uvedením čísla od 1-10. Přičemţ 1 znamená událost zcela nevýznamná a 10 událost 

vysoce pravděpodobná (jsme v očekávání).  

 Hodnotové vyjádření je zaloţeno na osobním úsudku zpracovatele, popř. osob, které 

se k analýze rizik budou vyjadřovat, např. facility manager. Myslím si, ţe není zcela od věci, 

vyuţít zaměstnance OC, který má znalosti o technologiích, jejich provozu, servisu, revizích a 

zkušenosti z provozu a chtít po něm součinnost ve věci osobního ohodnocení rizikovosti 

jednotlivých typových událostí. Protoţe kdo jiný by měl lépe vyjádřit riziko neţ osoba, která 

provoz OC zná nejlépe a tomto prostředí se pohybuje dnes a denně. Upozorňuji ovšem také na 

riziko moţnou nekompetentnost hodnotitele, popř. jeho silnou zaujatost. Pro tento případ 

navrhuji provést hodnocení více osobami a hodnotové vyjádření rizika provést matematickým 

výpočtem ze získaných dat.  

 Hodnotové vyjádření rizika je podrobněji řešeno viz kapitola č. 4. Příklad hodnocení 

v check listu viz obr. č. 21. 

 

 
Hodnotové 

vyjádření 
Slovní význam 

  

1-3 I. Zanedbatelné riziko 

  

4-6 
II. Riziko je nutné brát v úvahu, 

doporučený monitoring události 

  

7-10 
III. Riziko je příliš vysoké, nutná 

neprodlená náprava 

 

I. Zanedbatelné riziko: 

Mimořádnou událostí není nutné se zabývat. Moţné riziko je příliš malé. 

Opatření nejsou nutná. 

II. Riziko je nutné brát v úvahu 

Riziko je značné. Událost nesmí být podceněna. Přesto riziko není takové, aby 

si vyţadovalo důsledná opatření a prioritní řešení. Událost je nutné důkladně 
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monitorovat. Při jakémkoliv zhoršení situace je nutné navrhnou a realizovat 

opatření na sníţení rizika. 

III. Riziko je příliš vysoké.  

Vznik mimořádné události jiţ očekáváme, popř. ji klademe mimořádnou 

důleţitost. Je nezbytné neprodleně zahájit návrh opatření a opatření neprodleně 

realizovat. Zároveň je nezbytné riziko slevovat, zda-li navrţená opatření riziko 

sniţují či nikoliv. 

 

Narušení dodávek el. energie velkého rozsahu Ozn. 2

cha rakt eristik a

Přívod el .energie do budovy: Popis:
Počet nezávislých přívodů: Popis:

Umís tění hl.vypí nač el .en.: Popis:

Umís tění TOTA L STOP: Popis:

Umís tění CE NTR AL STOP: Popis:
Umís tění spol.rozvoden: Popis:

Iden tifika ce o so b:
Urči osoby a firmy, které m aj í k roz vodnám a h l.vypí nači neomezený (volný) přístup:

Jm éno a příjm ení: Jméno a příjmení:

Jm éno a příjm ení: Jméno a příjmení:

Jm éno a příjm ení: Jméno a příjmení:
Jm éno a příjm ení: Jméno a příjmení:

MU mimo b udo vu MU v bud ově

MU-el ektrárna MU-technologi e
MU-přenosová soustava MU-rozvodna

MU-dispeč ink MU-rozvaděč (část provo zu)

-poškození výr. zařízení -poš koz en í z aří zení

-chybné fun kce říd. s ystému -chybné funkce ří d. systému
-nevhodný zásah (lidé) -nevhodný zás ah (l idé)

-rozpad sítě -roz pad vede ní v budově

-nedostatek paliva -úm yslné přetí žení systému

-nabídka / poptávka -úm yslné poškození sys.
-úm ys lné přetížení s ys tém u -př etížení s ítě

-úm ys lné poš koze ní s ys . -dal ší vlivy

-plánovaná odstávka -sekundární MU
-další vli vy

Ná slede k MU (lokáln í) Násled ek MU (ce lá bu do va)
Čás t prostor bez el.proudu Budova bez pr oudu

Snížená viditelnost Technologie mim o provoz

Snížený provoz budovy Snížená viditelnost

Nefunkčnos t technologi e Snížení provoz u
Vznik úrazů Vznik úrazů

Nevhodné m ís to pro prác i Nevhodné mí sto pr o práci

Stěžejní evakuace budovy Stěžejní evakuace budovy

Zhoršení klim at.podmí nek Zhoršení kli mat.podm ínek
Ekonomická ztráta Ekonomi cká z tráta

Op atřen í ( lok ální) nad 2 4h od. Opat ření (celá b ud ova) n ad 24 ho d.
Zá lohovat data - UPS Zůstává nejnutnějš í pers oná l

U zavří t postižený prostor Rozdat bateriové s vítil ny a baterky

Zákaz vs tupu – do zavřených p ros tor ů Zří dit místo-s chůzky pers onál u, údržby

Přesunout z am.do j iné části budovy Uzavřít po škoz ený prostor
(poz or na počet os. na 1m a zatížení) Rozdě l zam .-práce doma, j iná prac .

Zaj istit neprodl ený provoz - serverů Nutná i dentifikace KDO, KDE pracuje

Zaj istit neprodl ený provoz - technologie Zavést operativní způsob kom unikace

Opravit poškozená mís ta Zaj isti t zprovoznění el.energie

Inform ace dodavatelům-provoz Zaj isti t obnovu technologií
Pozor na s ekundární MU Pozor na sekundární MU

MU vbudově

MU-technologie ANO 7
MU-rozvodna ANO 5
MU-rozvaděč (část provozu) ANO 5
-poškození zařízení ANO 3
-chybné funkce říd. systému ANO 2
-nevhodný zásah (lidé) ANO 6
-rozpad vedení v budově ANO 2
-úmyslné přetížení systému ANO 3
-úmyslné poškození sys. ANO 3
-přetížení sítě ANO 2
-další vlivy ANO 2
-sekundární MU ANO 2

 
Obr. č. 21.: Charakteristika Check list – první význam 

 

 Na obr. č. 21 je blíţe znázorněna (v detailu) pouze malá část navrhovaného check – 

listu a práce s hodnotovým vyjádřením rizika. Jedná se ovšem o ukázku. V reálném check 

listu viz příloha č. 9, je Check list koncipován tak, aby i další části dokumentu splňovaly 

stejné vyuţití, např. v podobě hodnotového vyjádření. 

 

 Mezi slovním ohodnocením a hodnotovým vyjádřením musíme respektovat 

vzájemnou provázanost.  Pokud bude MU hodnocena slovíčkem ANO musíme událost vţdy 

řešit i přes slabé hodnotové vyjádření na úrovni I st. rizika tj. body 1 - 3.  

 Slovní vyjádření ANO a bodové ohodnocení na úrovni II. st. rizika tj. body 4 - 6, pak 

situace si vyţaduje monitoring. Pokud se na základě monitoringu riziko změní, změní se také 

přístup k řešení rizika. 
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 Slovní vyjádření ANO a bodové ohodnocení na úrovni III. st. rizika tj.. body 7 - 10, 

pak riziko je příliš vysoké, vyţaduje si neprodlený zásah a řešení MU. 

 Slovní ohodnocení NE  a bodové ohodnocení I. st. rizika tj. body 1 - 3, pak se jedná o 

zanedbatelné riziko. Situaci není nutné řešit. 

 Slovní ohodnocení NE a bodové ohodnocení na úrovni II. st. Rizika tj. body 4 - 6, 

situaci je opět nutné monitorovat. Situaci nelze podcenit. 

 Slovní ohodnocení NE a bodové ohodnocení na úrovni III. st. Rizika tj. body 7 - 10, 

jedná se o vysokou rizikovost MU. Situace je nutné neprodleně řešit a tím případné riziko 

sníţit.  

 Příklad viz následující tabulka č. 18.  

 

Tab. č. 18.: Charakteristika nutnosti realizovat opatření 

Riziko sniţovat nemusíme Riziko sniţovat musíme 

NE 1 - 3 Nemusíme řešit NE 4 - 6 Musíme situaci monitorovat 

 NE 7 - 10 Musíme neprodleně řešit 

ANO 4 - 6 Musíme situaci monitorovat 

ANO 7 - 10 Musíme neprodleně řešit 

ANO 1 - 3 Musíme situaci monitorovat 

 

 

Druhý význam podrobněji na obr. č. 22, je vyuţití získané statistiky dat a uvedení 

procentuelní ohodnocení mimořádné události. Nepředpokládám, ţe by některá ze statistik 

byla pravidelně vedena a vyjádřena přesně tak, jak pro své účely právě potřebuji, proto je 

nutné statistické číslo vč. hodnot korelace dopočítat. Přičemţ 100% tvoří vţdy události jedné 

barvy, tj. červená a zelená políčka. V návaznosti na vyjádření prvního políčka ANO / NE, pak 

události musí být podrobeny dalšímu zapracování např. metodikou pro hodnocení návaznosti 

příčiny a následku, tj. FMEA. 

 Na obr. č. 22 je blíţe znázorněna (v detailu) pouze malá část navrhovaného check – 

listu a práce se statistickým údajem. Celý Check – List je koncipován tak, aby i další části 

dokumentu splňovaly stejné vyuţití, např. v podobě statistiky. 
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Obr. č. 22.: Charakteristika Check list – druhý význam 

 

Zpracované Check Listy jsou koncipovány dle rozloţení a přiřazení charakteristik 

k jednotlivým událostem, tj. statistika GŘ HZS ČR, rizika OC a typové plány. Porovnáním 

jsem docílil šestnácti typových událostí, které zabírají celou škálu moţných i méně 

pravděpodobných mimořádných událostí, které mohou nastat v objektech typu obchodní 

centra.  

 

Zpracoval jsem tyto Chech Listy – podrobněji viz příloha č. 9: 

Základní check-list – identifikační údaje, další charakteristiky (pro všechny MU 

stejný) 

1. Narušení dodávek el. energie velkého rozsahu. 

2. Narušení dodávek tepelné energie. 

3. Jiné technické a technologické havárie. 

4. Únik plynu velkého rozsahu – havárie. 

5. Havárie velkého rozsahu-vybrané neb. chem. Látky. 

6. Narušení dodávek pitné vody –havárie. 

7. Výbuch, exploze, poţár, narušení statiky. 

8. MU – dopravní soustava. 

9. Významná krádeţ, loupeţ. 

10. Teroristický útok. 

Naru ení dodávek el. energie velkého rozsahu

MU v budov

MU-technologie ANO 1,15

MU-rozvodna ANO 3
MU-rozvad ( ást provozu) ANO 3,65

-po kození za ízení ANO 2,08

-chybné funkce íd. systému ANO 12,3
-nevhodný zásah (lidé) ANO 6

-rozpad vedení v budov ANO 0,19

-úmyslné p etí ení systému ANO 3,2

-úmyslné po kození sys. ANO 1,82

-p etí ení sít ANO 5,7

-dal í vlivy ANO 3,2

-sekundární MU ANO 2



82 

 

11. Epidemie. 

12. Povodně velkého rozsahu. 

13. Jiné ţivelné pohromy velkého rozsahu. 

14. Poţár. 

15. Zranění, úraz. 

16. MU – obecně. 

 

Původně jsem zamýšlel zpracovat více Check listů s dalšími typovými událostmi, 

nicméně pro zachování jednoduchosti a zároveň přehlednosti je kombinace 16 MU plně 

dostačující. Jiné MU mohou být v prostorech OC povaţovány za situace sekundárního nebo 

terciálního rizika. Přesto rozpoznatelnost typu události v první fázi rozvoje MU je mizivá, 

jedná se vţdy pouze o praktický odhad MU např. z pozice facility managera. 

Na tyto typové události jsem vypracoval 16 specializovaných Check Listů, podrobněji 

viz příloha 9. Check listy jsou sestaveny v jednotném stylu a barevném rozlišení, tak aby byla 

moţná jednoduchá návaznost jednotlivých částí typových událostí, tj. pro porovnání výsledků 

mezi jednotlivými Check Listy. 

Spojení těchto listů tvoří tzv. základní Check list s identifikačními údaji o charakteru 

budovy, identifikačními údaji, kontakty apod. I ten list je barevně odlišen od ostatních, tak 

aby bylo patrné, ţe se opravdu jedná o základní dokument. 

Jak jsem jiţ popsal výše v Check List tímto nahrazuje zdlouhavou identifikaci MU od 

jejího počátku, sledování, příčiny a následku a také nahrazuje sloţité hodnocení dané MU. 

Součástí je návrh opatření v některých případech i dle časové osy a stavu mimořádné události, 

tj. je-li událost lokalizovaná v části budovy, popř. zda-li jiţ událost zasáhla celý objekt.  

Výstupem navrţené analýzy rizik je soupis příčin, následků a především soupis 

moţných opatření, které je nutné neprodleně realizovat, bez zbytečného odkladu.  

Myslím si, ţe se jedná o materiál přehledný, dostatečně jednoduchý se zajímavou 

uţitnou hodnotou.  

Jedním z moţných následných kroků, po zapracování analýzy rizik v podobě Check 

Listů, je např. aplikace do krizového plánu, plánu krizové připravenosti nebo také např. pro 

Bussines continuity plan. 
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Závěr 

 Lze konstatovat, ţe současná bezpečnostní situace obchodních center dle legislativních 

poţadavků [14, 16 - 18] je na velmi dobré úrovni. Mnohá centra vynakládají nemalé finanční 

prostředky pro soustavné zvyšování úrovně bezpečnosti a povědomí návštěvníků a 

zaměstnanců OC o bezpečnostní situaci a připravenost na ni. 

 Ve světě po 11. září 2001 se však náš pohled na OC mění. OC se stávají místem, kde 

podstatná část populace zajišťuje své základní potřeby (nákup potravin, ošacení, zábava) a 

kde také tráví poměrně značnou část svého volného času. Z OC se tak stávají zajímavé cíle 

pro případný útok teroristických skupin. 

 Abychom se proti tomuto novému fenoménu mohli efektivně bránit, pohlíţíme na OC 

jako na budovy zvláštního významu, které je potřeba ochraňovat nad standard poţadovaný 

platnou legislativou. Pohledem na rizika těchto budov se zabývala i tato disertační práce. 

 Musím konstatovat, ţe bohuţel, v ČR není doposud vymezen legislativní základ pro 

komplexní analýzu rizika aplikovatelnou na významné budovy, jako jsou OC, kterými se 

primárně zabývám. Neexistuje ani neoficiální dohoda o tom, jak by takovéto analýzy měli 

vypadat a chybí tak základní rámec, o kterém by se dalo diskutovat. 

 V minulosti, při provádění analýz rizik jsem se potýkal s nevyváţeností zvolených 

metod, jejich přílišnou sloţitostí a časovou náročností. Mým cílem proto bylo, nalézt nebo 

navrhnout vhodnou metodiku analýzy rizik, která by svými charakteristikami splňovala 

poţadavky kladené na analýzu rizika OC.  

Při analýze rizika jsem vyšel z dostupných pramenů statistických údajů, které byly 

vedeny přímo v OC, ale také údaje vedené GŘ HZS ČR. Po zpracování statistických údajů a 

vyhodnocení získaných dat, jsem provedl podrobný popis rizika, které skutečné můţe ohrozit 

provoz OC. Po zpracování rizik se jedná o cca 117 mimořádných událostí, které mohou mít 

dopady na provoz OC a bezpečnost zaměstnanců a zákazníků centra. Vybrané MU jsem 

zpracoval pomocí programu SFERA a riziko vyhodnotil do čtyřech oblastí rizika, tj. primární 

riziko, sekundární, terciální riziko a relativní bezpečnost. Pak porovnáním statistiky GŘ HZS 

ČR a výsledku analýzy rizik programem SFERA jsem provedl nezávisle na sobě rozdělení 

událostí do několika základních kategorií a následné porovnání MU. Pro upřesnění jsem také 

vyuţil „typové plány“ na identifikaci a zdolávání mnoha MU a provedl také porovnání 

s přiřazením základní kategorie. 

Porovnáním a rozdělením MU do základních kategorií, došlo k výběru 16 základních 

kategorií (hlavové události), které mohou silně ohrozit, nebo omezit provoz OC a narušit také 

jeho okolí. Jelikoţ jsem si potvrdil výsledek, ke kterému jsem dospěl jiţ v několika 

realizovaných analýzách rizik obdobných budov, rozhodl jsem se vyuţít tuto informaci pro 
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celkové zjednodušení přístupu k analýze rizik, jejímu hodnocení a zároveň i nápravnému 

opatření.  

Navrhuji proto metodiku analýzy rizik, která je zaloţena na bázi check–listu 

s vyuţitím získaných údajů z dříve prováděných poměrně sloţitých analýz rizik. Tyto check – 

listy jsou zařazeny jako přílohy č. 9. Navrţených 17 check–listů je rozděleno na základní 

(informativní) list a 16 typových událostí. Check–listy jsou intuitivně seřazeny a vyuţívají jak 

popisný charakter uvaţované MU, tak zároveň i dávají moţnost vyuţití statistického údaje 

nebo hodnotového vyjádření rizika.  

Kaţdý z 16 typových listů je rozdělen na několik části: 

 charakteristika MU, 

 příčina MU, 

 následek MU, 

 opatření pro minimalizaci následků MU. 

 

Část charakteristik, příčin a následků MU je dále vyhodnotitelná pomocí dalších 

metod analýzy rizik jako je např. HRA, FMEA, metody stromového typu a další. Jednotlivé 

části jsou rozděleny barevně pro lepší orientaci uţivatelů check-listů. 

Nedílnou součástí dokumentu jsou faktické údaje o provozovaných zařízeních a také 

osobách za ně zodpovídajícími. Metoda tak konsoliduje na jedno místo: 

 identifikační údaje, 

 moţné příčiny vzniku MU, 

 moţné následky, 

 moţné opatření na jejich minimalizaci. 

 

Zavedení moţnosti bodování jednotlivých poloţek check-listu dává uţivateli do rukou 

mocný nástroj pro vyjádření svého odborného názoru a pohledu na bezpečnost posuzované 

budovy zvláštního významu. 

Relativní jednoduchost umoţňuje shromáţdit tyto názory od většího mnoţství 

zainteresovaných účastníků pro další hodnocení. 

Mnou navrţené check-listy by neměly být vnímány jako striktně konečné řešení pro 

budovy zvláštního významu. Je potřeba si uvědomit základní orientaci na obchodní centra, 

odlišné typy budov zvláštního významu mohou vyţadovat odlišnou sestavu check-listů. 

V návrhu se nejedná samozřejmě o Check–list v pravém slova smyslu, tak jak je znám 

z jiných aplikací, tj. dokument, který je zaloţen pouze na slovním popisu události (soupis 
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dat). Můj návrh je zaloţen pouze na konceptu Check-listu, a je doplněn o slovní a hodnotové 

vyjádření rizika a jeho reálnosti jako moţné riziko OC. 

Na místě je otázka, zda konsolidace takového mnoţství údajů charakteru je pouţitelná 

za všech okolností pro všechny typy budov zvláštního významu. Tato otázka se týká zejména 

uváţení rozdílů v řízení rizik čistě komerčních budov typu OC nebo v budovách silových 

ministerstvech. 

Z tohoto pohledu by tato práce měla být vnímána jako úvod k diskuzi o komplexním 

posuzování rizik.  

Problematiku posuzování rizik v budovách zvláštního významu je také moţné dále 

rozvíjet směrem k relativizaci vah jednotlivých poloţek check - listů, např. pomocí metod 

párového srovnání. Rozvoj bádání tímto směrem by však vyţadoval poměrně širokou 

dotazníkovou kampaň mapující názory bezpečnostních manaţerů v budovách posuzovaného 

typu. Takováto kampaň ale podle mého názoru vyţaduje alespoň rámcovou shodu nad 

podobou analýzy rizik v budovách zvláštního významu, tedy např. shoda na mnou navrţené 

metodice. 

Této shodě nutně musí předcházet široká odborná debata mezi nezávislými 

bezpečnostními odborníky, bezpečnostními manaţery provozovatelů budov zvláštního 

významu a také zástupci státní správy a samosprávy působícími v této oblasti 

Metodika, která projde tímto náročným dlouhodobým procesem by měla podle mého 

názoru být uveřejněna a „doporučena“ podobným způsobem jako např. typové plány. 
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Seznam použitých zkratek 

A / N  Ano / Ne 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci   

CCTV  Closed Circuit Television    

ČR  Česká republika  

DIČ  Daňové identifikační číslo    

EPS  Elektrická poţární signalizace  

EZS  Elektrická zabezpečovací signalizace  

FMEA  Failure mode and effects analysisi  

GŘ  Generální ředitelství     

HRA  Human Resources Analysis   

HZS  Hasičský záchranný sbor   

IT  Informační technologie  

IZS  Integrovaný záchranný systém 

(i) Interiér budovy  

IČ  Identifikační číslo   

KI  Kritická infrastruktura    

KP  Krizový plán      

KTPO  Klíčový trezor poţární ochrany   

MU  Mimořádná událost  

(n)  Návštěvníci OC 

NN  Nízké napětí    

NP  Nadzemní podlaţí     

OC  Obchodní centrum    

PCO  Pult centralizované ochrany   

PČR  Policie české republiky  

PHP  Přenosný hasicí přístroj  

PO  Poţární ochrana      

PP  Podzemní podlaţí     

SHZ  Stabilní hasicí zařízení 

SOD  Státní odborný dozor   

SUJ  Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

UPS  Uninterruptible Power Supply (Source) 

(v)  Venek budovy 

VN  vysoké napětí  
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Příloha 2 

Shrnutí numerických proměnných statistického souboru pomocí 

modulu Characterize data 

Frekvenční analýza hodnot jednotlivých proměnných statistického souboru 

Tab. č.20.: Frekvenční analýza hodnot jednotlivých proměnných statistického souboru 

Variable Label Value 
Frequency 

Count 

Percent of 

Total 

Frequency 

cast_obce Část obce ***Missing*** 271 8.541 

    Ţďár nad Sázavou 1 52 1.639 

    Moravská Ostrava 45 1.418 

    Jihlava 42 1.324 

    Zábřeh 40 1.261 

    Fryštát 37 1.166 

    Nové Město 35 1.103 

    Cheb 29 0.914 

    Zelené Předměstí 28 0.882 

    Brno-město 27 0.851 

    Velké Meziříčí 27 0.851 

    Havlíčkův Brod 26 0.819 

    Přerov I-Město 24 0.756 

    České Budějovice 2 24 0.756 

    BRUNTÁL 23 0.725 

    Předměstí 22 0.693 

    ŠUMPERK 22 0.693 

    Šumperk 22 0.693 

    Mariánské Hory 20 0.630 

    Dvory 19 0.599 

    Horní Měcholupy 19 0.599 

    Hrabůvka 19 0.599 

    Severní Předměstí 19 0.599 

    Trnitá 18 0.567 

    Třebonice 18 0.567 

    Frýdek 17 0.536 

    Jiţní Předměstí 17 0.536 

    Prostějov 17 0.536 

    Ráj 17 0.536 

    České Budějovice 3 17 0.536 

    ***All other values*** 2160 68.074 

druhy_objektu Druhy objektů obchodní domy (170) 1521 47.936 

    obchodní prodejny, příruč. sklad 1358 42.799 

    ostatní budovy pro obchod a stra 174 5.484 

    kina (140) 77 2.427 

    obchodní prodejny, příruč. sklad 7 0.221 

    obchodní prodejny, příruč. sklad 6 0.189 

    obchodní domy (170), osobní a do 4 0.126 

    obchodní prodejny, příruč. sklad 4 0.126 

    kina (140), hotely, motely, moto 1 0.032 

    obchodní domy (170), netypové by 1 0.032 

    obchodní domy (170), obchodní do 1 0.032 
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Variable Label Value 
Frequency 

Count 

Percent of 

Total 

Frequency 

    obchodní domy (170), odpadní kon 1 0.032 

    obchodní domy (170), ostatní a n 1 0.032 

    obchodní domy (170), rodinné dom 1 0.032 

    obchodní domy (170), člověk, zví 1 0.032 

    obchodní prodejny, příruč. sklad 1 0.032 

    obchodní prodejny, příruč. sklad 1 0.032 

    obchodní prodejny, příruč. sklad 1 0.032 

    obchodní prodejny, příruč. sklad 1 0.032 

    obchodní prodejny, příruč. sklad 1 0.032 

    obchodní prodejny, příruč. sklad 1 0.032 

    obchodní prodejny, příruč. sklad 1 0.032 

    obchodní prodejny, příruč. sklad 1 0.032 

    ostatní budovy pro obchod a stra 1 0.032 

    ostatní budovy pro obchod a stra 1 0.032 

    ostatní budovy pro obchod a stra 1 0.032 

    ostatní budovy pro obchod a stra 1 0.032 

    ostatní budovy pro zdravotnictví 1 0.032 

    ostatní budovy pro zdravotnictví 1 0.032 

    technicko provozní budovy (151), 1 0.032 

evak Evak. False 3144 99.086 

  True 29 0.914 

horici_lat Hořící lát. ***Missing*** 2831 89.222 

    jako izolace elektrických kabelů 73 2.301 

    ve stavební konstrukci 53 1.670 

    domovní odpad /komunální/ 20 0.630 

    jako součást vybavení včetně odě 19 0.599 

    nelze zatřídit pro různorodost b 17 0.536 

    skladované nebo přepravované v p 17 0.536 

    jako izolace elektrických kabelů 11 0.347 

    jako součást strojů a dopravních 7 0.221 

    knihy, časopisy, archivní dokume 6 0.189 

    skladované nebo přepravované v s 6 0.189 

    jako izolace elektrických kabelů 5 0.158 

    jako součást vybavení 5 0.158 

    skladované nebo přepravované 5 0.158 

    hořlavé látky s bodem tání do 20 4 0.126 

    jako izolace elektrických kabelů 4 0.126 

    jako součást vybavení včetně odě 4 0.126 

    ostatní hořlavé látky 3 0.095 

    zkapalněné uhlovodíkové plyny /p 3 0.095 

    domovní odpad /komunální/, ve st 2 0.063 

    dřevo jako palivo 2 0.063 

    jako izolace elektrických kabelů 2 0.063 

    jako izolace elektrických kabelů 2 0.063 

    jako podlahové a střešní krytiny 2 0.063 

    jako součást vybavení včetně odě 2 0.063 

    jako součást vybavení, ve staveb 2 0.063 

    ostatní potravinářské zboţí 2 0.063 

    saze 2 0.063 

    se sníţenou hořlavostí 2 0.063 

    skladované nebo přepravované v p 2 0.063 
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Variable Label Value 
Frequency 

Count 

Percent of 

Total 

Frequency 

    ***All other values*** 58 1.828 

jpo JPO stanice Ţďár n. Sázavou 65 2.049 

    stanice Fifejdy 48 1.513 

    stanice Karviná 47 1.481 

    HS-1 44 1.387 

    HS-7 39 1.229 

    Stanice Lidická 39 1.229 

    HS-5 36 1.135 

    stanice Karlovy Vary 35 1.103 

    stanice Třebíč 35 1.103 

    stanice Frýdek - Místek 34 1.072 

    stanice Jihlava 34 1.072 

    stanice Havlíčkův Brod 31 0.977 

    HS-6 30 0.945 

    stanice Ostrava Zábřeh 30 0.945 

    HS-3 29 0.914 

    stanice Velké Meziříčí 29 0.914 

    Stanice Pardubice 28 0.882 

    Stanice Plzeň Střed 26 0.819 

    stanice Hrabůvka 26 0.819 

    Stanice Ústí nad Labem 24 0.756 

    stanice Mladá Boleslav 24 0.756 

    Stanice Šumperk 23 0.725 

    Přerov 22 0.693 

    Šumperk 22 0.693 

    Stanice Olomouc 21 0.662 

    stanice Havířov 21 0.662 

    stanice Kolín 21 0.662 

    Brno HZS - CPS Lidická 19 0.599 

    HZS ZLK - C1 Uh.Hradiště 19 0.599 

    stanice Cheb 19 0.599 

    ***All other values*** 2253 71.005 

kod00 Kód ***Missing*** 2832 89.253 

    52 173 5.452 

    55 20 0.630 

    50 19 0.599 

    74 15 0.473 

    93 14 0.441 

    51 11 0.347 

    15 9 0.284 

    90 8 0.252 

    70 7 0.221 

    52.2 6 0.189 

    40 5 0.158 

    52.11 5 0.158 

    55.40 4 0.126 

    60 4 0.126 

    52.1 3 0.095 

    52.45 3 0.095 

    52.48 9 3 0.095 

    52.44 2 0.063 
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Variable Label Value 
Frequency 

Count 

Percent of 

Total 

Frequency 

    55.4 2 0.063 

    1 1 0.032 

    15.13 1 0.032 

    15.81 1 0.032 

    25.2 1 0.032 

    29 1 0.032 

    37 1 0.032 

    37.2 1 0.032 

    45 1 0.032 

    45.44 2 1 0.032 

    51.3 1 0.032 

    ***All other values*** 18 0.567 

kraj Kraj Moravskoslezský 627 19.760 

    Vysočina 319 10.054 

    Hlavní město Praha 257 8.100 

    Ústecký 240 7.564 

    Olomoucký 239 7.532 

    Jihočeský 238 7.501 

    Jihomoravský 218 6.870 

    Středočeský 199 6.272 

    Plzeňský 184 5.799 

    Pardubický 177 5.578 

    Královéhradecký 149 4.696 

    Karlovarský 126 3.971 

    Zlínský 116 3.656 

    Liberecký 84 2.647 

mist_cast Míst. část ***Missing*** 2470 77.844 

    Ostrava-Jih 90 2.836 

    Moravská Ostrava a Přívoz 49 1.544 

    Brno-střed 38 1.198 

    Praha 8 35 1.103 

    Praha 13 30 0.945 

    Praha 4 29 0.914 

    Praha 1 27 0.851 

    Plzeň 1 25 0.788 

    Plzeň 3 25 0.788 

    Praha 10 22 0.693 

    Pardubice I 21 0.662 

    Praha 15 21 0.662 

    Mariánské Hory a Hulváky 20 0.630 

    Poruba 17 0.536 

    Brno-jih 15 0.473 

    Plzeň 4 15 0.473 

    Praha 11 15 0.473 

    Ústí nad Labem-město 15 0.473 

    Praha 2 14 0.441 

    Opava (nečleněná část města) 11 0.347 

    Praha 5 11 0.347 

    Slezská Ostrava 10 0.315 

    Havířov-Město 9 0.284 

    Praha 12 9 0.284 
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Variable Label Value 
Frequency 

Count 

Percent of 

Total 

Frequency 

    Brno-sever 8 0.252 

    Liberec (nečleněné město) 8 0.252 

    Pardubice VII 8 0.252 

    Hrabová 6 0.189 

    Praha 7 6 0.189 

    ***All other values*** 94 2.962 

mu MU False 3058 96.376 

  True 115 3.624 

neg_jevy Neg. jevy ***Missing*** 3169 99.874 

  pozdní ohlášení 2 0.063 

  selhání funkce poţárně bezpečnos 1 0.032 

  vliv nedostatečně provedeného ne 1 0.032 

neg_vliv_na_zas Neg. vliv na zás. ***Missing*** 3093 97.479 

    jiné vlivy atmosférických podmín 26 0.819 

    zadýmení a přítomnost plynných t 14 0.441 

    nebezpečí výbuchu nebo destrukce 5 0.158 

    obtíţná cesta na místo 4 0.126 

    teplota pod minus 10 stupňů Cels 4 0.126 

    selhání techniky 3 0.095 

    špatná spolupráce s majitelem /u 3 0.095 

    nedostatečná podpora z OPIS 2 0.063 

    nevyhovující zásahové nebo evaku 2 0.063 

    jiné /vícenásobné ohnisko včetně 1 0.032 

    jiné /znesnad. řízení/ 1 0.032 

    jiné /znesnad. řízení/, špatná s 1 0.032 

    jiné vlivy atmosférických podmín 1 0.032 

    nebezpečí výbuchu nebo destrukce 1 0.032 

    nebezpečí výbuchu nebo destrukce 1 0.032 

    nebezpečí výbuchu nebo destrukce 1 0.032 

    nedostatek vody /nevyhovující po 1 0.032 

    nedostatky ve spolupráci sloţek 1 0.032 

    negativní vliv technologické dis 1 0.032 

    nevyhovující nástupní plocha, ne 1 0.032 

    nevyhovující zásahové nebo evaku 1 0.032 

    pozdní výjezd jednotky PO oproti 1 0.032 

    selhání spojovacích prostředků 1 0.032 

    sálání tepla a roztékání hořlavý 1 0.032 

    špatná funkce ohlašovny poţáru 1 0.032 

    špatná spolupráce s majitelem /u 1 0.032 

obec Obec Praha 257 8.100 

    Ostrava 209 6.587 

    Brno 127 4.003 

    Plzeň 91 2.868 

    Ţďár nad Sázavou 65 2.049 

    České Budějovice 62 1.954 

    Karviná 61 1.922 

    Karlovy Vary 52 1.639 

    Pardubice 48 1.513 

    Jihlava 46 1.450 

    Ústí nad Labem 34 1.072 

    Olomouc 33 1.040 
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Variable Label Value 
Frequency 

Count 

Percent of 

Total 

Frequency 

    Cheb 32 1.009 

    Třebíč 32 1.009 

    Frýdek-Místek 31 0.977 

    Velké Meziříčí 30 0.945 

    Havlíčkův Brod 29 0.914 

    Havířov 27 0.851 

    Hradec Králové 27 0.851 

    ***Missing*** 25 0.788 

    Přerov 24 0.756 

    Teplice 24 0.756 

    BRUNTÁL 23 0.725 

    FRÝDEK-MÍSTEK 23 0.725 

    Liberec 23 0.725 

    Kolín 22 0.693 

    ŠUMPERK 22 0.693 

    Šumperk 22 0.693 

    Mladá Boleslav 20 0.630 

    Uherské Hradiště 20 0.630 

    ***All other values*** 1632 51.434 

objekt Objekt ***Missing*** 1701 53.609 

    KAUFLAND 71 2.238 

    OBCHOD 24 0.756 

    HYPERNOVA - ŢĎÁR NAD SÁZAVOU 22 0.693 

    STŘECHA 20 0.630 

    TESCO 17 0.536 

    PRODEJNA 16 0.504 

    LIDL 14 0.441 

    prodejna 14 0.441 

    BAUMAX 13 0.410 

    INTERSPAR 13 0.410 

    HYPERNOVA 12 0.378 

    TESCO STORES A.S. - JIHLAVA 12 0.378 

    BILLA 11 0.347 

    CONVENT A.S. - ŢĎÁR NAD SÁZAVOU 10 0.315 

    SKLEP 10 0.315 

    GRAND - WINNIPEGIA SHELF PARDUBI 9 0.284 

    KAUFLAND - UH 9 0.284 

    PENNY MARKET 9 0.284 

    PENNY MARKET - ŢĎÁR NAD SÁZAVOU 9 0.284 

    PLUS DISCOUNT VELKÉ MEZIŘÍČÍ 9 0.284 

    KAUFLAND FRÝDEK-MÍSTEK (REVOLUČ 7 0.221 

    KAUFLAND - TŘEBÍČ 7 0.221 

    KAUFLAND LOUNY 7 0.221 

    OBCHODNÍ DŮM ALEJ - HAVLÍČKŮV BR 7 0.221 

    OBCHODNÍ DŮM KVANTO 7 0.221 

    OBCHODNÍ KORZO 7 0.221 

    Obchodní dům 7 0.221 

    BILLA PELHŘIMOV 6 0.189 

    EPS 026 PRIOR KARVINÁ 6 0.189 

    ***All other values*** 1087 34.258 

okres Okres Ostrava-město 214 6.744 
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Variable Label Value 
Frequency 

Count 

Percent of 

Total 

Frequency 

    Hlavní město Praha 181 5.704 

    Karviná 139 4.381 

    Brno-město 127 4.003 

    Ţďár nad Sázavou 116 3.656 

    Plzeň-město 92 2.899 

    České Budějovice 82 2.584 

    Havlíčkův Brod 65 2.049 

    Karlovy Vary 62 1.954 

    Třebíč 54 1.702 

    Jihlava 53 1.670 

    Pardubice 53 1.670 

    Olomouc 50 1.576 

    FRÝDEK-MÍSTEK 49 1.544 

    Frýdek-Místek 49 1.544 

    Cheb 48 1.513 

    BRUNTÁL 47 1.481 

    Přerov 40 1.261 

    Hl.m. Praha 39 1.229 

    Uherské Hradiště 39 1.229 

    Ústí nad Labem 39 1.229 

    Teplice 37 1.166 

    Hl. m. Praha 36 1.135 

    Bruntál 34 1.072 

    Hradec Králové 33 1.040 

    Prostějov 32 1.009 

    ŠUMPERK 32 1.009 

    Ústí nad Orlicí 32 1.009 

    Liberec 31 0.977 

    Mladá Boleslav 31 0.977 

    ***All other values*** 1237 38.985 

plany_poplach Planý poplach Neurčeno 1829 57.643 

    PBZ na PCO 843 26.568 

    PBZ - ostatní selhání 266 8.383 

    ***Missing*** 101 3.183 

    příznaky hoření 54 1.702 

    jiný druh 49 1.544 

    zneuţití jednotky 24 0.756 

    nenahlášené pálení včetně ohláše 6 0.189 

    porucha prvku radiační monitorov 1 0.032 

popis Popis ***Missing*** 2827 89.095 

    technické závady - vada materiál 113 3.561 

    úmyslné zapálení - pachatel nezj 61 1.922 

    neobjasněná příčina, dosud v šet 41 1.292 

    kouření 29 0.914 

    ostatní nepředpokládané změny pr 18 0.567 

    zanedbání bezpečnostních předpis 18 0.567 

    nespecifikovaná nedbalost (nelze 8 0.252 

    děti do l5 let 7 0.221 

    pouţívání otevřeného ohně k osvě 6 0.189 

    úmyslné zapálení - pachatel zjiš 6 0.189 

    dále nedošetřovaná příčina a čin 5 0.158 
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Variable Label Value 
Frequency 

Count 

Percent of 

Total 

Frequency 

    sváření a řezání, rozehřívání, r 5 0.158 

    manipulace se ţhavým popelem 4 0.126 

    sušení hořlavých materiálů a hoř 3 0.095 

    jiné 2 0.063 

    jiné příčiny 2 0.063 

    jiskry z komína a zaţehnutí sazí 2 0.063 

    nesprávná obsluha topidla 2 0.063 

    nesprávné umístění a instalace t 2 0.063 

    nevhodná konstrukce komínu a odv 2 0.063 

    technická závada topidla /i v do 2 0.063 

    tření a přehřátí 2 0.063 

    blesk - objekty nechráněné hromo 1 0.032 

    jiná závada 1 0.032 

    uhlí, uhelného prachu a briket 1 0.032 

    zakládání ohňů v přírodě a na sk 1 0.032 

    zazděný nebo přizděný trám v kom 1 0.032 

    špatný stav topidla nebo kouřovo 1 0.032 

popis00 Popis Dosud nezatříděno, nesledováno 2036 64.166 

    ***Missing*** 895 28.207 

    Odloţeno, zastaveno, jiný způsob 126 3.971 

    Dosud v šetření u policie ČR 60 1.891 

    Projednáno na místě poţáru 28 0.882 

    Uzav. HZS kr. v blokovém řízení 24 0.756 

    Uzav. HZS kr. v přestupkovém říz 3 0.095 

    Uzav. HZS kr. jako jiný delikt 1 0.032 

popis0001 Popis ***Missing*** 2802 88.308 

    jedna jednotka PO 203 6.398 

    více jednotek PO 110 3.467 

    občané nebo zaměstnanci, včetně 26 0.819 

    samouhašení 17 0.536 

    jiný způsob 8 0.252 

    občané nebo zaměstnanci, včetně 6 0.189 

    automatické a poloautomatické ha 1 0.032 

popis000102 Popis ***Missing*** 3015 95.020 

    poţár pouze v budově 120 3.782 

    poţár volné skládky /popelnice,r 18 0.567 

    poţár venkovního objektu /ne bud 17 0.536 

    pouze poţár v přírodním prostřed 2 0.063 

    poţár dopravního nebo pracovního 1 0.032 

popis00010203 Popis ***Missing*** 3001 94.579 

    poţár omezen na místnost vzniku 130 4.097 

    poţár pouze mimo budovu /včetně 22 0.693 

    poţár halového objektu bez vnitř 8 0.252 

    rozšíření poţáru z místnosti v p 5 0.158 

    rozšíření do dalšího patra v poţ 3 0.095 

    rozšíření na celý poţární úsek, 2 0.063 

    rozsireni na celou budovu/ktera 1 0.032 

    rozšíření na jiné budovy 1 0.032 

popis0001020304 Popis ***Missing*** 2832 89.253 

    neobjasněný iniciátor 65 2.049 

    zápalka, zapalovač 57 1.796 
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Variable Label Value 
Frequency 

Count 

Percent of 

Total 

Frequency 

    elektrický zkrat 51 1.607 

    elektrický přechodový odpor 32 1.009 

    elektrický iniciátor, která nelz 27 0.851 

    nedopalek 27 0.851 

    povrchové teplo 16 0.504 

    sálavé teplo 12 0.378 

    jiné 9 0.284 

    proudové přetíţení 7 0.221 

    jiskra z popela včetně jiskry př 6 0.189 

    jiskra z topidla 5 0.158 

    svíčka 5 0.158 

    elektrický oblouk 4 0.126 

    kahany, malé hořáky 4 0.126 

    rozehřívání a lepení izolačních 3 0.095 

    atmosférický výboj 2 0.063 

    autoelektrika a její aplikace v 2 0.063 

    dále nedošetřovaný iniciátor 2 0.063 

    fyzikálně chemické /termické/ 2 0.063 

    výrobky pro zábavnou civilní pyr 2 0.063 

    acetylen 1 0.032 

popis000102030405 Popis ***Missing*** 2834 89.316 

    bez vlivu, nesledováno/zakládání 118 3.719 

    nezjištěno 49 1.544 

    zářivky 25 0.788 

    jiné 19 0.599 

    vnitřní rozvod NN - vedení, stou 15 0.473 

    mrazničky, mrazící pulty a boxy 11 0.347 

    ventilátory a vzduchotechnická z 7 0.221 

    grily, opékače topinek, fritovac 6 0.189 

    jističe NN 6 0.189 

    sporáky, vařiče, trouby 6 0.189 

    teplomety, infrazářiče 6 0.189 

    chladničky kompresorové 5 0.158 

    kamna 4 0.126 

    rozvodné desky včetně pojistek 4 0.126 

    topeniště kotlů 4 0.126 

    ţárovky 4 0.126 

    akumulátory a elektrický rozvod 3 0.095 

    kamna, elektrokotle 3 0.095 

    pájení, opalování, autogenní sou 3 0.095 

    rozvaděče 3 0.095 

    svářecí agregáty 3 0.095 

    teplovzdušné agregáty 3 0.095 

    vnější rozvod NN - vzdušné a kab 3 0.095 

    transformátory uţitého napětí 2 0.063 

    udírny 2 0.063 

    vařiče, sporáky, průtokové ohřiv 2 0.063 

    výbojky 2 0.063 

    automatické pračky 1 0.032 

    chladničky absorpční 1 0.032 

    ***All other values*** 19 0.599 
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Variable Label Value 
Frequency 

Count 

Percent of 

Total 

Frequency 

popis_typu Popis typu Signalizace EPS 294 9.266 

    ***Missing*** 128 4.034 

    EPS 93 2.931 

    Planý poplach-hlásila EPS 85 2.679 

    TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBE 84 2.647 

    planý poplach 81 2.553 

    Planý poplach 52 1.639 

    POŢÁR, NÍZKÉ BUDOVY 51 1.607 

    signalizace EPS 46 1.450 

    TECHNICKÁ POMOC, ČERPÁNÍ VODY 44 1.387 

    čerpání vody 40 1.261 

    průzkum 30 0.945 

    TECHNICKÁ POMOC, OTEVŘENÍ UZAVŘE 25 0.788 

    porucha EPS 14 0.441 

    Čerpání vody 14 0.441 

    ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, DO OVZD 14 0.441 

    ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT, UZAVŘENÉ 13 0.410 

    EPS c. 12 0.378 

    Likvidace bodavého hmyzu 12 0.378 

    ČERPÁNÍ VODY 12 0.378 

    hlášení EPS 11 0.347 

    TECHNICKÁ POMOC, SPOLUPRÁCE SE S 10 0.315 

    Likvidace obtíţného hmyzu 9 0.284 

    otevření dveří 9 0.284 

    planý poplach EPS 9 0.284 

    EPS na PCO 8 0.252 

    POŢÁR, POPELNICE, KONTEJNER, ODP 8 0.252 

    sepnutí EPS 8 0.252 

    ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ 7 0.221 

    TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBE 7 0.221 

    ***All other values*** 1943 61.235 

pozn_k_prijmu Pozn. k příjmu ***Missing*** 2029 63.946 

    ČERPÁNÍ VODY 13 0.410 

    EPS 10 0.315 

    TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBE 10 0.315 

    UH - Kaufland: Poplach - Centrál 9 0.284 

    planý poplach 9 0.284 

    SEPNUTÍ EPS 7 0.221 

    OTEVŘENÍ DVEŘÍ 5 0.158 

    SNĚHOVÝ PŘEVIS 5 0.158 

    Šimka. 5 0.158 

    LIKVIDACE BODAVÉHO HMYZU 4 0.126 

    SNÍH NA STŘEŠE 4 0.126 

    LIKVIDACE SRŠŇŮ 3 0.095 

    ODSTRANĚNÍ SNĚHU ZE STŘECHY 3 0.095 

    Planý poplach - EPS 3 0.095 

    ZATOPENÝ SKLEP 3 0.095 

    jednalo se o planý poplach 3 0.095 

    ČERPÁNÍ VODY ZE SKLEPA 3 0.095 

    čerpání vody 3 0.095 

    017 TRUMF, s.r.o., Přerov: Popla 2 0.063 
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Variable Label Value 
Frequency 

Count 

Percent of 

Total 

Frequency 

    031/225 Kaufland (hypermarket, s 2 0.063 

    BODAVÝ HMYZ 2 0.063 

    Carrefour: Poplach - Poţár 2 0.063 

    EFIPRO Prostějov, Sebastiniho 6: 2 0.063 

    EPS HLÁSÍ POŢÁR 2 0.063 

    EPS na PCO - planý poplach. 2 0.063 

    HLÁŠENÍ EPS 2 0.063 

    Jednalo se o planý poplach na EP 2 0.063 

    Jednalo se o planý poplach. 2 0.063 

    KOUŘ 2 0.063 

    ***All other values*** 1020 32.146 

pozn_k_uzavreni Pozn. k uzavření ***Missing*** 2625 82.729 

    Planý poplach 47 1.481 

    planý poplach 19 0.599 

    EPS 17 0.536 

    Richtár 11 0.347 

    Rak Jiří 8 0.252 

    Škramlíková 8 0.252 

    EPS - PP 4 0.126 

    Trávníček 4 0.126 

    jednalo se o planý poplach 4 0.126 

    otevření dveří 4 0.126 

    výtah 4 0.126 

    Čerpání vody 4 0.126 

    Kopecká 3 0.095 

    PP - EPS 3 0.095 

    Signalizace EPS 3 0.095 

    hmyz 3 0.095 

    likvidace včelího roje 3 0.095 

    npor Trávníček 3 0.095 

    planý poplach - EPS 3 0.095 

    ČERPÁNÍ VODY 3 0.095 

    EPS - planý poplach 2 0.063 

    EPS HLÁSÍ POŢÁR 2 0.063 

    EPS na PCO - planý poplach. 2 0.063 

    Jednalo se o planý poplach na EP 2 0.063 

    Likvidace hmyzu 2 0.063 

    Likvidace obtíţného hmyzu 2 0.063 

    OHROŢUJÍCÍ REKLAMNÍ TABULE 2 0.063 

    Otevření dveří 2 0.063 

    PP 2 0.063 

    ***All other values*** 372 11.724 

prostory_objektu Prostory objektů obchod - prodejní místnosti včet 917 28.900 

    nezjištěno (0) 507 15.979 

    půdy, střechy (64) 402 12.669 

    sklady materiálů, výrobků (21) 184 5.799 

    jiné /vnější zařízení a konstruk 155 4.885 

    chodby, schodiště, výtahy, komun 132 4.160 

    jiný prostor (29) 125 3.939 

    sklepy /včetně sklepů pro palivo 103 3.246 

    expedice, výdejna, balírna, přek 60 1.891 
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Variable Label Value 
Frequency 

Count 

Percent of 

Total 

Frequency 

    kotelny, výměníky (62) 52 1.639 

    instalační šachty, kanály a tech 45 1.418 

    umývárny, koupelny, sauny, WC (5 41 1.292 

    jiné (19) 40 1.261 

    výrobní prostor a samostatný pom 40 1.261 

    garáţe včetně zděných přístaveb 39 1.229 

    kanceláře, vrátnice v budovách ( 39 1.229 

    jídelny, kantiny, restaurace, bu 35 1.103 

    elektrické rozvodny, měnírny, tr 28 0.882 

    jiné (49) 27 0.851 

    kuchyně včetně spíţí ap. (56) 21 0.662 

    jiné (59) 20 0.630 

    sklady a skládky odpadu (24) 20 0.630 

    altánky, boudy pro hlídače, mari 18 0.567 

    šatny, úschovny (27) 17 0.536 

    taneční sály, veřejné místnosti, 12 0.378 

    jiné (39) 10 0.315 

    prachové odlučovače, prostory vz 10 0.315 

    hlediště kin a divadel, sportovn 8 0.252 

    komínové těleso (60) 8 0.252 

    jeviště, zákulisí, převlékárny, 5 0.158 

    ***All other values*** 53 1.670 

prov_cvic Prov.Cvič False 3173 100.000 

textem Textem ***Missing*** 2967 93.508 

    PHP 3 0.095 

    Ve vyšetřování 3 0.095 

    Úmyslné zapálení 3 0.095 

    PP 2 0.063 

    bez vlivu 2 0.063 

    bez vlivu - kouření 2 0.063 

    bez vlivu zařízení 2 0.063 

    nedopalek 2 0.063 

    nezjištěno 2 0.063 

    otevřený oheň 2 0.063 

    zápalka, zapalovač 2 0.063 

    úmyslné zapálení 2 0.063 

    ***Missing*** 1 0.032 

    "PHP",litinový kotel na tuhá pal 1 0.032 

    Atmosférický výboj blesk zasákla 1 0.032 

    Chladící pult. 1 0.032 

    Domeček s vonnou esencí - dekora 1 0.032 

    Fritéza ETA - PHP 1 0.032 

    Lokální plynový spotřebič na PB 1 0.032 

    Lokální spotřebič, který byl umí 1 0.032 

    Nedbalost při kouření, úmyslné z 1 0.032 

    Nedbalost-vznícení mastnoty na g 1 0.032 

    Neznámý pachatel za pomoci nezji 1 0.032 

    Odhození nedopalku do papírového 1 0.032 

    Odhozený nedopalek ciagrety do p 1 0.032 

    PB láhev s hořákem 1 0.032 

    PHP - iniciace poţáru sálavým te 1 0.032 
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Variable Label Value 
Frequency 

Count 

Percent of 

Total 

Frequency 

    Plynová kamna Pohoda Klasik - PH 1 0.032 

    Pravděpodobně PTZ na el. instala 1 0.032 

    ***All other values*** 162 5.106 

typ_ssu Typ SSU Technická pomoc 1249 39.363 

    Planý poplach 1243 39.174 

    poţár 335 10.558 

    Převaţující větrná smršť 96 3.026 

    Převaţující povodeň, záplava, dé 81 2.553 

    Únik plynu/aerosolu 36 1.135 

    Ostatní pomoc 33 1.040 

    Převaţující sníh, námrazy 33 1.040 

    Technologická pomoc 16 0.504 

    Únik ropných produktů 12 0.378 

    Technická havárie 10 0.315 

    Únik kapaliny (mimo ropných prod 8 0.252 

    Dopravní nehoda silniční 7 0.221 

    Únik nebezpečné chem. látky - os 6 0.189 

    Ostatní mimořádné události (epid 4 0.126 

    Poţár bez účasti JPO 3 0.095 

    Únik pevné látky 1 0.032 

ulice Ulice ***Missing*** 472 14.876 

    Nádraţní 41 1.292 

    tř. 17. listopadu 36 1.135 

    Masarykovo náměstí 34 1.072 

    Horní 29 0.914 

    Brněnská 25 0.788 

    K Novému nádraţí 25 0.788 

    Masarykova 25 0.788 

    náměstí Republiky 25 0.788 

    Okruţní 23 0.725 

    Havlíčkova 21 0.662 

    Výškovická 21 0.662 

    Revoluční 20 0.630 

    Lidická 18 0.567 

    Masarykovo nám. 18 0.567 

    Novinářská 18 0.567 

    Dr. E. Beneše 17 0.536 

    Skandinávská 17 0.536 

    Hlavní třída 16 0.504 

    Horská 16 0.504 

    Komenského 15 0.473 

    Lochotínská 15 0.473 

    Sokolovská 15 0.473 

    Dr. Martínka 14 0.441 

    Husova 14 0.441 

    Opavská 14 0.441 

    Polská 14 0.441 

    Rokycanská 14 0.441 

    Rudná 14 0.441 

    Tyršova 14 0.441 

    ***All other values*** 2113 66.593 
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Variable Label Value 
Frequency 

Count 

Percent of 

Total 

Frequency 

upres Upřes. ***Missing*** 1388 43.744 

    EPS 47 1.481 

    EPS NA PCO 9 0.284 

    UH - KAUFLAND: POPLACH - CENTRÁL 9 0.284 

    FM - Kaufland Frýdek - Místek (F 7 0.221 

    SIGNALIZACE EPS 6 0.189 

    UB - KVANTO obchodní dům: Poplac 6 0.189 

    eps 6 0.189 

    772 KAUFLAND Šumperk: Poplach - 5 0.158 

    KA - Prior Karviná: Poplach - Vš 5 0.158 

    KA- Prior Česká republika (Karvi 5 0.158 

    Kaufland (Ústí nad Labem, Okruţn 5 0.158 

    SIGNÁL EPS 5 0.158 

    U Cihelny Obchodní centrum J.Hra 5 0.158 

    sepnutí čidla EPS 5 0.158 

    ČIDLO EPS HLÁSÍ POŢÁR 5 0.158 

    #NÁZEV? 4 0.126 

    EPS HLÁSÍ POŢÁR 4 0.126 

    INTERSPAR Pardubice (Poděbradská 4 0.126 

    KA - Kaufland (Český Těšín, Ostr 4 0.126 

    Kaufland 4 0.126 

    Kaufland (GPRS) PŘÍMO NA KOPIS 4 0.126 

    Kaufland (Litoměřice): Poplach - 4 0.126 

    NJ - Obchoní dům Hruška (Nový Ji 4 0.126 

    PCO 4 0.126 

    ZL - InterSpar Zlín: Poplach - P 4 0.126 

    ul. 26. Dubna OC Dragoun (Cheb, 4 0.126 

    ul. 26. Dubna OC Dragoun (Cheb,) 4 0.126 

    ČERPÁNÍ VODY 4 0.126 

    čidlo EPS hlásí poţár 4 0.126 

    ***All other values*** 1599 50.394 

zp_ohlaseni Zp. ohlášení Telefonicky na OS HZS 1187 37.409 

    Ze systému TCTV 112 807 25.433 

    ***Missing*** 670 21.116 

    Ze systému EPS, EZS 387 12.197 

    Zatím nezjištěno 119 3.750 

    Osobně na JPO 2 0.063 

    Od jiné sloţky IZS přímo 1 0.032 

 

Shrnutí základních vlastností numerických proměnných 

Tab. č.21.: Shrnutí základních vlastností numerických proměnných 

Variable N NMiss Total Min Mean Median Max StdMean 

 Rok 3173 0 6369628.0 2006 2007.45 2007 2009 0.02 

Kód 371 2802 668.0 0 1.80 1 9 0.09 

Plocha 431 2742 11477.0 0 26.63 1 3000 7.95 

Poč.Evak. 132 3041 4306.0 0 32.62 0 999 9.92 

Poč.JPO 3173 0 3664.0 0 1.15 1 8 0.01 

Poč.Usmr. 132 3041 7.0 0 0.05 0 1 0.02 

Poč.Zach. 132 3041 123.0 0 0.93 1 16 0.15 

Poč.Zran. 132 3041 43.0 0 0.33 0 4 0.06 
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Variable N NMiss Total Min Mean Median Max StdMean 

Přímá škoda 3112 61 263860.1 0 84.79 0 100000 35.29 

Uchráněno 3109 64 746271.0 0 240.04 0 145000 73.67 

Výkon 3036 137 60219.0 0 19.83 0 1900 1.93 
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Příloha 3 

Rozložení mimořádných událostí mezi jednotlivými kraji v letech 2006 - 
2009 

 

Rok_události=2006  

 
 

 

 

Obr. č.23.: Rozložení počtu MU podle krajů v jednotlivých letech  - rok 2006 

Rok_události=2007 

 

 

 

Obr. č.24.: Rozložení počtu MU podle krajů v jednotlivých letech – rok 2007 
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Rok_udalosti=2008  

 
 

 

Obr. č.25.: Rozloţení počtu MU podle krajů v jednotlivých letech – rok 2008 
 

Rok_udalosti=2009  

 
 

 

 

Obr. č.26.: Rozložení počtu MU podle krajů v jednotlivých letech – rok 2009 
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Příloha 4 

Krajové rozložení přímých škod a uchráněných hodnot 

Rozloţení přímých škod podle krajů  
 

 
Obr. č. 41.: Rozložení přímých škod podle krajů  

 

 

 

Rozloţení uchráněných hodnot v krajích  
 

 

 

 

 

Obr. č. 42.: Rozložení uchráněných hodnot v krajích 
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Příloha 5 

Časový vývoj struktury MU v jednotlivých krajích podle let 

Počty MU podle typů v letech  
 

Kraj=Hlavní město Praha  

 

Obr. č.27.: Počty MU podle typů v letech – Hlavní město Praha 
 

Počty MU podle typů v letech  
 

Kraj=Jihomoravský  

 

 

Obr. č.28.: Počty MU podle typů v letech – Jihomoravský kraj 
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Počty MU podle typů v letech  
 

Kraj=Jihočeský  

 

 

 Obr. č.29.: Počty MU podle typů v letech – Jihočeský kraj 

Počty MU podle typů v letech  
 

Kraj=Karlovarský  

 

 

Obr. č.30.: Počty MU podle typů v letech – Karlovarský kraj 
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Počty MU podle typů v letech  
 

Kraj=Královéhradecký  

 

 

Obr. č.31.: Počty MU podle typů v letech – Královéhradecký kraj 

 

Počty MU podle typů v letech  
 

Kraj=Liberecký  

 

 

Obr. č.32.: Počty MU podle typů v letech – Liberecký kraj 
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Počty MU podle typů v letech  
 

Kraj=Moravskoslezský  

 

 

Obr. č.33.: Počty MU podle typů v letech – Moravskoslezský kraj 

Počty MU podle typů v letech  
 

Kraj=Olomoucký  

 

 

Obr. č.34.: Počty MU podle typů v letech – Olomoucký kraj 
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Počty MU podle typů v letech  
 

Kraj=Pardubický  

 

 

Obr. č.35.: Počty MU podle typů v letech – Pardubický kraj 

Počty MU podle typů v letech  
 

Kraj=Plzeňský  

 

 

Obr. č.36.: Počty MU podle typů v letech – Plzeňský kraj 
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Počty MU podle typů v letech  
 

Kraj=Středočeský  

 

 

Obr. č.37.: Počty MU podle typů v letech – Středočeský kraj 

Počty MU podle typů v letech  
 

Kraj=Vysočina  

 

 

Obr. č.38.: Počty MU podle typů v letech – Kraj Vysočina 
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Počty MU podle typů v letech  
 

Kraj=Zlínský  

 

 

Obr. č.39.: Počty MU podle typů v letech – Zlínský kraj 

Počty MU podle typů v letech  
 

Kraj=Ústecký  

 

 

 

 

Obr. č.40.: Počty MU podle typů v letech – Ústecký kraj 
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PŘÍLOHA 9 

 

Identifikační údaje 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 

Název spol.:  

Sídlo spol.:  

Statutární zástupce:  

IČ:  DIČ  
 

Název pobočky:  

Adresa provozu:  

Ředitel pobočky:  

Tel.:  e-mail:  

Kontaktní osoba:  

Tel.:  e-mail:  

Počet osob v budově (z):  Počet osob v budově (n):  

Počet osob se sníţenou poh.  Umístění těchto osob:  

Počet nadzemních pater:  Počet osob v NP:  

Počet podzemních pater:  Počet osob v PP:  

Účel budovy: Rozpis účelu budovy, NP, PP, umístění technologií, garáží atd. 

 

 

 
 

KONTAKTNÍ ÚDAJE: 

Technický manager budovy:  

Tel.:  e-mail:  

Správce technologií-facility:  

Tel.:  e-mail:  

Ostraha budovy:  

Tel.:  e-mail:  

Ohlašovna poţárů:  

Tel.:  e-mail:  

Úklid:  

Tel.:  e-mail:  
 

Charakteristika budovy: Charakteristika technologie: 

EPS   Napojení PCO  Výměník tepla  

EZS  KTPO   kotelna  

SHZ   Fyzická ostraha  vzduchotechnika  

ZOTK   Suchovody (i)  Nasávací komory  

PO ucpávky  Suchovody (v)  Vypouštěcí komory  

PO klapky   PO hydranty (i)  Sprinklerovna   

PO uzávěry  PO hydranty (v)  Diesel-generátor  

Dělení do PÚ  CCTV  UPS  

PHP  Zemní plyn  Rozvodna VN  

Evakuační rozhlas  Elektrický proud  Rozvodna NN  

Evakuační výtah  Voda  Strojovna výtahů  

PO nástřiky  Pára  Mrazící boxy  

Nouzové osvětlení  Ústřední vytápění  Lapol   

Bezp. značení  Tlakové nádoby  Odpadové hospodářství  
 

Pozn.: Kde jsou umístěny technologie – zákres do plánku. 
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CHARAKTERISTIKA Popis A/N Body 

Umístění hl. vypínač el. energie.:    

Počet nezávislých přívodů el. energie:    

TOTAL STOP:    

CENTRAL STOP:    

Umístění  společných rozvoden:    
 

Identifikace osob: 

Urči osoby a firmy, které mají k rozvodnám a hl.vypínači neomezený (volný) přístup: 

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  
 

MU MIMO BUDOVU Ztráta el. energie vně budovy 
MU UVNITŘ BUDOVY Ztráta el. energie uvnitř budovy – 

NN rozvodny 

Název A/N Body Název A/N Body 

Je VN rozvodna umístěna v blízkosti 

OC? 
  

Jsou NN rozvodny – zabezpečeny proti 

neoprávněné manipulaci? 
  

Do VN rozvodny vede více nezávislých 

přívodů el. energie? 
  

Je NN rozvodna vybavena a udrţována dle 

technických norem? 
  

Nejsou v blízkosti rozvodny poţárně 

nebezpečné prostory (stavby)? 
  Je NN rozvodna pravidelně revidována?   

Je pozemek v okolí rozvodny udrţovaný 

(tráva, dřeviny a další)? 
  

Jsou vstupy a výstupy procházející zdmi řádně 

utěsněny? 
  

   Nejsou poţárně dělící konstrukce narušeny?   

   Je v rozvodně instalována EPS?   

   Je v rozvodně instalováno SHZ?   

   
Jsou v rozvodně NN umístěny hasicí 

přístroje? 
  

Ztráta el. energie uvnitř budovy – VN rozvodna Ztráta el. energie uvnitř budovy – jednotlivé rozvaděče 

Do VN rozvodny vede více nezávislých 

přívodů el. energie? 
  

Jsou NN rozvaděče zabezpečeny proti 

neoprávněné manipulaci? 
  

Je VN rozvodna vybavena a udrţována 

dle technických norem? 
  

Jsou NN rozvaděče pravidelně revidovány a 

udrţovány? 
  

Je VN rozvodna pravidelně revidována?   Jsou vstupy a výstupy do rozvaděčů utěsněny?   

Jsou vstupy a výstupy procházející zdmi 

řádně utěsněny? 
  Je v blízkosti rozvaděče umístěn hlásič EPS?   

Nejsou poţárně dělící konstrukce 

narušeny? 
  

Je v blízkosti rozvaděče umístěn přenosný 

hasicí přístroj? 
  

Je v rozvodně instalována EPS?      

Je v rozvodně instalováno SHZ?      
 

NÁSLEDEK MU - Ztráta el. energie vně budovy a 

uvnitř budovy (VN rozvodna) 

NÁSLEDEK MU - Ztráta el. energie uvnitř budovy – 

jednotlivé rozvaděče 

Název A/N Body Název A/N Body 

Budova bez elektrické energie   Nájemní jednotka bez el. energie.   

Sníţená viditelnost   Sníţená viditelnost v nájemní jednotce.   

Sníţený provoz budovy   Nutnost evakuace postiţené jednotky.   

Nefunkčnost technologie   Ekonomická ztráta   

Nutnost evakuace budovy      

Ekonomická ztráta      

Ztráta el. energie uvnitř budovy – NN rozvodny 

Část budovy bez el. energie   Nutnost evakuace postiţené části budovy   

Sníţená viditelnost v postiţené části.   Ekonomická ztráta   

Sníţení provozu v postiţené části      
 

OPATŘENÍ - Ztráta el. energie vně budovy OPATŘENÍ - Ztráta el. en. uvnitř budovy – NN rozvodny 

Název A/N Název A/N 

UPS + záloţní zdroj el. energie  Evakuace postiţené části budovy  

Evakuace budovy  Uzavření a ostraha části budovy  

Uzavření budovy a její ostraha  Odstranění příčiny MU v NN rozvodech  

Čekat na odstranění vnějších příčin    

Ztráta el. energie uvnitř budovy – NN rozvodny Ztráta el. energie uvnitř budovy – jednotlivé rozvaděče 

UPS + záloţní zdroj el. energie  Evakuace nájemní jednotky  

Evakuace budovy  Uzavření/ostraha jednotky.  

Uzavření budovy a její ostraha  Odstranění příčiny MU v rozvaděči.  

Pozn.: 

 

Narušení dodávek el. energie velkého rozsahu Ozn. 1 



122 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA Popis A/N Body 

Umístění hl. ventilu energie:    

Počet nezávislých přívodů energie:    

Počet výměníkových stanic:    

Počet kotelen:    
 

Identifikace osob: 

Urči osoby a firmy, které mají k ovládání neomezený (volný) přístup: 

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  
 

MU MIMO BUDOVU  MU UVNITŘ BUDOVY  

Název A/N Body Název A/N Body 

Je umístěna výměníková st. mimo OC?   Je výměníková stanice zastupitelná?   

Hlavní uzávěr (páry, horké vody) je 

chráněn proti neoprávněné manipulaci?  

  Disponuje kotelna větším výkonem neţ je 

poţadovaný? 

  

   Je kotelna zastupitelná?   

   Je řídící systém vytápění zastupitelný?   

   Tvoří VS a kotelna samostatný PÚ?   

   Je prováděna pravidelná kontrola a revize?   
 

NÁSLEDEK MU – lokální NÁSLEDEK MU – (celá budova) 

Název A/N Body Název A/N Body 

Část prostor bez tepla   Budova bez tepla   

Sníţený provoz budovy   Technologie mimo provoz   

Nefunkčnost technologie   Sníţení provozu   

Vznik úrazů   Vznik úrazů   

Nevhodné místo pro práci   Nevhodné místo pro práci   

Zhoršení mikroklimatických podmínek   Zhoršení mikroklimatických podmínek   

Uzavření postiţené části objektu   Moţnost uzavření celého OC   

Ekonomická ztráta   Ekonomická ztráta   

Pokles teploty pod 15°C   Pokles teploty pod 12°C   
 

Opatření (lokální) nad 24hod. Opatření (celá budova) nad 24hod. 

Název A/N Název A/N 

Omezit provoz v postiţené části budovy  Pořídit el. teplomety (1pro 2-3 zam.)  

Uzavřít postiţený prostor  Zváţit uzavření budovy  

Zákaz vstupu – do zavřených prostorů  Zřídit místo-schůzky personálu, údrţby  

Obnovit vytápění v v havarované části  Uzavřít poškozený prostor  

Zajistit neprodlený provoz - technologie  Zavést operativní způsob komunikace  

Opravit poškozená místa  Zajistit zprovoznění vytápění  

Informace nájemcům – obnova provozu  Zajistit obnovu technologií  

Pozor na sekundární MU  Pozor na sekundární MU  

Pozn.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Narušení dodávek tepelné energie Ozn. 2 
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CHARAKTERISTIKA Popis A/N Body 

technologie (popis, umístění)    

technologie (popis, umístění)    

technologie (popis, umístění)    

Umístění hl.vypínačů:    

Umístění hl.vypínačů:    

Umístění hl.vypínačů:    
 

Identifikace osob: 

Urči osoby a firmy, které mají k technologiím neomezený (volný) přístup: 

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  
 

MU MIMO BUDOVU  MU UVNITŘ BUDOVY  

Název A/N Body Název A/N Body 

 
  Existuje detekce poruch na provozovaných 

technologiích? 

  

 
  Jsou sluţby zajišťované technologiemi 

pokryty náhradními zdroji? 

  

   Je moţné rychle odstavit technologii?   
 

NÁSLEDEK MU - lokální NÁSLEDEK MU – (celá budova) 

Název A/N Body Název A/N Body 

Část prostor bez technolog.   Technologie mimo provoz   

Sníţený provoz budovy   Sníţení provozu   

Vznik úrazů   Vznik úrazů   

Nevhodné místo pro práci   Zhoršení mikroklimatických podmínek   

Zhoršení mikroklimatických podmínek   Ekonomická ztráta   

Ekonomická ztráta   Únik médií do okolí   

Únik médií do okolí   Výpadek el. proudu   

Výpadek el. proudu      
 

Opatření (lokální) nad 24hod. Opatření (celá budova) nad 24hod. 

Název A/N Název A/N 

Monitorovat pracovní podmínky  Monitorovat pracovní podmínky  

Omezit provoz v budově (návštěvy)  Zváţit uzavření budovy pro návštěvníky  

Uzavřít postiţený prostor  Uzavřít poškozený prostor  

Obnovit vytápění v celé budově  Zavést operativní způsob komunikace  

Zajistit obnovení provozu technologie  Zajistit zprovoznění vytápění  

Opravit poškozená místa  Zajistit zprovoznění technologií  

Informace nájemcům – obnovení provozu  Pozor na sekundární MU  

Pozor na sekundární MU    

Pozn.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jiné technické a technologické havárie Ozn. 3 
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CHARAKTERISTIKA Popis A/N Body 

Přívod plynu do budovy:    

Počet nezávislých přívodů:    

Umístění kotelny / výměník:    

Umístění hl. uzávěru:    

Umístění hl.vypínač kotelna:    

Umístění hl.vyp. výměník:    
 

Identifikace osob: 

Urči osoby a firmy, které mají k technologiím neomezený (volný) přístup: 

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  
 

MU MIMO BUDOVU  MU UVNITŘ BUDOVY  

Název A/N Body Název A/N Body 

Je přívod plynu řešen redundantně?   Je budova vybavena detekcí plynu?   

Je ventil hlavního přívodu plynu chráněn 

před neoprávněnou manipulací. 

  Je personál vyškolen na reakci při úniku 

plynu? 

  

 
  Existuje systém automatického uzavírání 

přívodu plynu při detekované poruše? 

  

   Jsou plynová zařízení pravidelně revidována?   
 

NÁSLEDEK MU - Lokální NÁSLEDEK MU – (celá budova) 

Název A/N Body Název A/N Body 

Nebezpečí intoxikace   Sníţení dodávky plynu   

Nebezpečí výbuchu   Ztráta funkčnosti kotelny   

Ztráta vytápění   Přerušení provozu restaurací   

Zhoršení mikroklimatických podmínek   Přerušení vytápění   

   Zhoršení mikroklimatických podmínek   

   Ekonomická ztráta   
 

Opatření (lokální) nad 24hod. Opatření (celá budova) nad 24hod. 

Název A/N Název A/N 

Monitorovat ţivotní podmínky  Monitorovat ţivotní podmínky  

Omezit provoz v budově (návštěvy)  Zváţit uzavření objektu OC  

Zajistit IZS únik plynu  Zajistit IZS únik plynu  

Zajistit opravu poruchy  Zajistit opravu poruchy  

Budovy odvětrat  Budovy odvětrat  

Opravit poškozená místa  Opravit poškozená místa  

Informace nájemcům  Informace nájemcům a dodavatelům  

Pozor na sekundární MU  Pozor na sekundární MU  

Pozn.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Únik plynu velkého rozsahu - havárie Ozn. 4 
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CHARAKTERISTIKA Popis A/N Body 

NL v budově:    

NL v okolí budovy:    

Technologie s NL:    

Skladování NL:    

Umístění čerpací stanice 
PHM v okolí: 

 
 

 

 

Identifikace osob: 

Urči osoby a firmy, které mají k technologiím neomezený (volný) přístup: 

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  
 

MU MIMO BUDOVU  MU UVNITŘ BUDOVY  

Název A/N Body Název A/N Body 

Existují zdroje rizika NL v blízkosti OC?   Je řešena detekce úniku NL?   

Existuje varovný systém úniku 

nebezpečných látek? 

  Je personál vyškolen na poskytnutí první  

pomoci (s důrazem na NL)? 

  

Jsou zpracovány havarijní plány OC?   Jsou zpracovány havarijní plány OC?   

 
  Je moţno v OC rychle odstavit technologie 

s NL? 

  

   Je řešena bezpečnost NL s nájemci?   

   Je řešeno odpadové hospodářství NL?   

 
  Existuje varovný systém úniku nebezpečných 

látek? 

  

 

NÁSLEDEK MU - lokální NÁSLEDEK MU – (celá budova) 

Název A/N Body Název A/N Body 

Omezení provozu budovy   Omezení provozu   

Omezení provozu v okolí budovy   Omezení provozu v okolí budovy   

Poškození zdraví   Vznik úrazů   

Poţár, výbuch   Nevhodné místo pro práci   

Ekonomická ztráta   Zhoršení mikroklimatických podmínek   

Přerušení vytápění (v postiţené části)   Ekonomická ztráta   

Odstavení vzduchotechniky (v postiţené 

části. 

  Přerušení vytápění   

Odstavení vzduchotechniky   
 

Opatření (lokální) nad 24hod. Opatření (celá budova) nad 24hod. 

Název A/N Název A/N 

Monitorovat ţivotní podmínky  Monitorovat ţivotní podmínky  

Omezit provoz v budově (návštěvy)  Omezit provoz v budově (návštěvy)  

Zákaz vstupu – do postiţené části  Uzavřít celou budovu  

Zajištění poskytnutí první pomoci  Dekontaminace budovy  

Zajistit IZS havárie NL  Zajištění poskytnutí první pomoci  

Odstranění následků  Zajistit IZS havárie NL  

Budovy odvětrat  Odstranění následků  

Opravit poškozená místa  Budovy odvětrat  

Informace nájemcům a dodavatelům-provoz  Opravit poškozená místa  

Pozor na sekundární MU  Informace nájemcům a dodavatelům-provoz  

  Pozor na sekundární MU  

Pozn.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Havárie velkého rozsahu-vybrané neb.chem. látky Ozn. 5 
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CHARAKTERISTIKA Popis A/N Body 

Přívod pitné vody do budovy    

Přívod užitkové vody do bud.    

Umístění čističky odpad.vod.    

Hl.uzávěr pitné vody:    

Hl.uzávěr užitkové vody:    

Umístění hl. vyp. el. energie:    
 

Identifikace osob: 

Urči osoby a firmy, které mají k technologiím neomezený (volný) přístup: 

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  
 

MU MIMO BUDOVU  MU UVNITŘ BUDOVY  

Název A/N Body Název A/N Body 

Existuje záloha zdroje pitné vody? 
  Naruší výpadek dodávek pitné vody 

klimatizaci prostředí? 

  

Je zajištěno nouzové zásobování pitnou 

vodou? 

  Hrozí ztráta vytápění při výpadku zásobování 

pitnou vodou? 

  

Je zajištěno náhradní zásobování pitnou 

vodou? 

  Je systém vnitřních rozvodů pitné vody 

udrţován? 

  

Je hlavní uzávěr vody chráněn proti 

neoprávněné manipulaci? 

  Jsou technologie chráněny vůči vnitřním 

záplavám? 

  

Je zajištěno náhradní zásobování vodou 

poţární hydranty (vnější)? 

  Je zajištěno náhradní zásobování vodou 

poţární hydranty (vnitřní)? 

  

 

NÁSLEDEK MU - Lokální NÁSLEDEK MU – (celá budova) 

Název A/N Body Název A/N Body 

Část prostor bez vody   Budova bez vody   

Část prostor zatopena   Budova zatopena   

Omezení provozu   Technologie mimo provoz   

Nefunkčnost technologií   Sníţení provozu   

Nebezpečí úrazů   Vznik úrazů   

Zhoršení mikroklimatických podmínek   Nevhodné místo pro práci   

Ekonomické ztráty   Zhoršení mikroklimatických podmínek   

   Ekonomická ztráta   

   Nedostatek vody pro hygienické potřeby   
 

Opatření (lokální) nad 24hod. Opatření (celá budova) nad 24hod. 

Název A/N Název A/N 

Havárie - postiţený prostor evakuovat  Havárie-Postiţený prostor evakuovat  

Zavřít hlavní uzávěr vody  Zavřít hlavní uzávěr vody  

Omezit provoz v budově (návštěvy)  Zváţit uzavřít budovu pro návštěvníky  

Uzavřít celou budovu  Uzavřít celou budovu  

Zákaz vstupu – do budovy  Zákaz vstupu – do budovy  

Zajistit opravu vedení  Zajistit opravu vedení  

Prostory vysoušet  Budovy vysoušet  

Opravit poškozená místa  Opravit poškozená místa  

Informace nájemcům a dodavatelům-provoz  Informace nájemcům a dodavatelům-provoz  

Zajistit náhradní zdroj pitné vody  Zajistit náhradní zdroj pitné vody  

Pozor na sekundární MU  Pozor na sekundární MU  

Pozn.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Narušení dodávek pitné vody - havárie Ozn. 6 
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CHARAKTERISTIKA Popis A/N Body 

Umístění tlakových lahví    

Umístění plyn. spotřebičů    

Umístění čerpací stanice    

Technologie v podz. garáži    

Umístění hl. uzávěru plynu    

Umístění TOTAL STOP    
 

Identifikace osob: 

Urči osoby a firmy, které mají k technologiím neomezený (volný) přístup: 

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  
 

MU MIMO BUDOVU  MU UVNITŘ BUDOVY  

Název A/N Body Název A/N Body 

Jsou provozuschopné vnější PH?   Jsou provozuschopné vnitřní PH?   

Jsou dodrţeny odstupové vzdálenosti od 

budovy? 

  
Je provozuschopné SHZ? 

  

Jsou udrţovány okolní prostory (tráva 

dřeviny)? 

  
Je revidováno SHZ? 

  

Hořlavý materiál není skladován 

v poţárně nebezpečném prostoru? 

  
Je provozuschopné ZOTK? 

  

   Je revidováno ZOTK?   

   Je provozuschopné EPS?   

   Je revidováno EPS?   

   Jsou zabezpečeny evakuační cesty?   
 

NÁSLEDEK MU - Lokální NÁSLEDEK MU – (celá budova) 

Název A/N Body Název A/N Body 

Uzavření budovy   Ztíţení evakuace   

Nefunkčnost technologie   Ohroţení návštěvníků a zaměstnanců   

Vznik četných úrazů   Uzavření budovy   

Ekonomická ztráta   Ztráta technologií   

Ztíţení evakuace návštěvníků   Vznik úrazů   

   Ekonomická ztráta   

   Ztráta Poţárně Bezpečnostních Zařízení   

   Rozšíření poţáru   

   Narušení statiky budovy   
 

Opatření (lokální) nad 24hod. Opatření (celá budova) nad 24hod. 
Název A/N Název A/N 

Zahájit záchranářské práce  Zahájit záchranářské práce  
Omezit provoz v budově (návštěvy)  Omezit provoz v budově (návštěvy)  
Uzavřít postiţenou část budovu  Uzavřít celou budovu  
Zákaz vstupu – do budovy  Zákaz vstupu – do budovy  
Zajistit IZS uhašení poţáru  Zajistit IZS uhašení poţáru  
Zajistit statiku  Zajistit statiku  
Opravit poškozená místa  Opravit poškozená místa  
Informace nájemcům a dodavatelům-provoz  Informace nájemcům a dodavatelům-provoz  
Uzavřít hlavní uzávěry médií  Uzavřít hlavní uzávěry médií  
Pozor na sekundární MU  Pozor na sekundární MU  
Pozn.: 

 

 

 
 

 
 

 

  

Výbuch, poţár, narušení statiky Ozn. 7 
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CHARAKTERISTIKA Popis A/N Body 

Umístění hl. příjezdových cest    

Umístění okolní dopravy    

Info-letový koridor    

Boční příjezd. cesty a rampa    

Nájezd do garáží    

Venkovní parkoviště    
 

Identifikace osob: 

Urči osoby a firmy, které mají k technologiím neomezený (volný) přístup: 

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  
 

MU MIMO BUDOVU  MU UVNITŘ BUDOVY  

Název A/N Body Název A/N Body 

Je příjezd k OC alespoň ze dvou různých 

stran? 

  Je ostraha vyškolena na řízení dopravy 

v případě MU? 

  

Budovy OC nejsou v letovém koridoru? 
  Je omezen vjezd do podzemních garáţí 

v případě MU? 

  

Jsou realizovány v okolí OC tech. 

opatření pro podporu vhodného chování 

řidičů (zpomalovací pásy, kruhové 

objezdy)? 

  

Jsou v podzemních garáţích instalována čidla 

CO2? 

  

Jsou příjezdové komunikace řádně 

označeny? 

  
 

  

 

NÁSLEDEK MU - Lokální NÁSLEDEK MU – (celá budova) 

Název A/N Body Název A/N Body 

Ohroţení zdraví a ţivotů   Ohroţení zdraví a ţivotů   

Vznik úrazů   Vznik úrazů   

Poškození exter. majetku OC   Poškození inter. majetku OC   

Narušení statiky budovy   Narušení statiky budovy   

Vznik následného poţáru   Vznik následného poţáru   

Vznik následného výbuchu   Vznik následného výbuchu   

Ekonomická ztráta   Ekonomická ztráta   

Nutnost uzavřít část budovy      

      
 

Opatření (lokální) nad 24hod. Opatření (celá budova) nad 24hod. 
Název A/N Název A/N 

Zahájit záchranářské práce  Zahájit záchranářské práce  
Omezit provoz v budově (návštěvy)  Omezit provoz v budově (návštěvy)  
Uzavřít postiţenou část budovu  Uzavřít celou budovu  
Zákaz vstupu – do budovy  Zákaz vstupu – do budovy  
Zajistit IZS   Zajistit IZS   
Opravit poškozená místa  Opravit poškozená místa  
Informace nájemcům a dodavatelům-provoz  Informace nájemcům a dodavatelům-provoz  
Pozor na sekundární MU  Pozor na sekundární MU  
Pozn.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MU – dopravní soustava Ozn. 8 
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CHARAKTERISTIKA Popis A/N Body 

Popis zboží-možná krádež    

Umístění tohoto zboží    

Materiálu-možná krádež    

Umístění tohoto materiálu    

Technologie-možná krádež    

Umístění této technologie    
 

Identifikace osob: 

Urči osoby a firmy, které mají k technologiím neomezený (volný) přístup: 

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  
 

MU MIMO BUDOVU  MU UVNITŘ BUDOVY  

Název A/N Body Název A/N Body 

   Jsou expozice zajištěny proti krádeţi?   

 
  Je zajištěna počítačová síť proti neoprávněné 

manipulaci? 

  

   Je instalován kamerový systém?   

   Je kamerový systém monitorován ostrahou?   

 
  Jsou záznamy kamer uchovávány po delší 

časový úsek? 

  

   Je zřízena ostraha?   

   Je zabezpečen vstup ne neveřejných částí OC?   
 

NÁSLEDEK MU - Lokální NÁSLEDEK MU – (celá budova) 

Název A/N Body Název A/N Body 

Ekonomická ztráta   Zneuţití získaných informací   

Ohroţení zaměstnanců na zdraví, ţivotě   Poškození jména OC   

Šok personálu, zákazníků   Poškození technologií   

Sníţený provoz budovy   Nutnost technologie vyřadit    

Časová ztráta-PČR   Sníţení provozu   

Zásah ostrahy   Zhoršení mikroklimatických podmínek   

   Ekonomická ztráta   
 

Opatření (lokální) nad 24hod. Opatření (celá budova) nad 24hod. 

Název A/N Název A/N 

Ověřit, zda se jedná o loupeţ  Ověřit, zda se jedná o loupeţ  
Kontakt PČR  Kontakt PČR  
Aktivovat SBS  Aktivovat SBS  
Spolupracovat s PČR při řešení MU  Spolupracovat s PČR při řešení MU  
Omezit provoz v budově (návštěvy)  Omezit provoz v budově (návštěvy)  
Uzavřít postiţenou část budovy  Uzavřít postiţenou část budovy  
Informace personálu a dotčeným  Informace personálu a dotčeným  
Zajištění obnovy provozu  Zajištění obnovy provozu  
  Obnova činnosti technologií  
  Pozor na sekundární MU  
    
Pozn.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Významná krádeţ, loupeţ Ozn. 9 
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CHARAKTERISTIKA Popis A/N Body 

Přívod plynu do budovy:    

Počet nezávislých přívodů:    

Umístění kotelny / výměník:    

Umístění hl. vypínač el.en.:    

Umístění hl. vypínač kotelna:    

Umístění hl. uzávěr plyn:    
 

Identifikace osob: 

Urči osoby a firmy, které mají k technologiím neomezený (volný) přístup: 

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  
 

MU MIMO BUDOVU  MU UVNITŘ BUDOVY  

Název A/N Body Název A/N Body 

 
  Je budova OC vybavena kamerovým 

systémem? 

  

 
  Je kamerový systém obsluhován „ţivou“ 

obsluhou? 

  

   Prochází SBS prostory OC?   

 
  Věnuje SBS pozornost „osiřelým“ taškám, 

podezřelému chování návštěvníků? 

  

 
  Jsou záznamy kamerového systému 

archivovány a udrţovány po nějakou dobu? 

  

 

NÁSLEDEK MU - Lokální NÁSLEDEK MU – (celá budova) 

Název A/N Body Název A/N Body 

Zranění popř. úmrtí lidí v OC   Zranění popř. úmrtí lidí v OC   

Panika, nepředvídatelné davové chování   Panika, nepředvídatelné davové chování   

Narušení funkce technologií   Narušení funkce technologií   

Moţné vyuţití technologií jako nástroje 

provedení úniku (vzduchotechnika) 

  Moţné vyuţití technologií jako nástroje 

provedení úniku (vzduchotechnika) 

  

   Narušení důvěry v bezpečnost OC   

   Moţnost úplného vyřazení OC   

   Ekonomická ztráta   

      
 

Opatření (lokální) nad 24hod. Opatření (celá budova) nad 24hod. 

Název A/N Název A/N 

Evakuovat návštěvníky do bezpečné vzdálenosti 

od budovy OC 

 Evakuovat návštěvníky do bezpečné vzdálenosti od 

budovy OC 
 

Přizvat PČR a kooperovat s ní  Přizvat PČR a kooperovat s ní  
Vypnout klimatizaci v objektu  Vypnout klimatizaci v objektu  
Odstranit následky MU  Odstranit následky MU  
Obnovit provoz  Obnovit provoz  
Informovat a spolupracovat s nájemci  Informovat a spolupracovat s nájemci  
    
    
    
    
    
Pozn.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Teroristický útok Ozn. 10 
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CHARAKTERISTIKA Popis A/N Body 

Přívod plynu do budovy:    

Počet nezávislých přívodů:    

Umístění kotelny / výměník:    

Umístění hl. vypínač el.en.:    

Umístění hl. vypínač kotelna:    

Umístění hl. uzávěr plyn:    
 

Identifikace osob: 

Urči osoby a firmy, které mají k technologiím neomezený (volný) přístup: 

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  
 

MU MIMO BUDOVU  MU UVNITŘ BUDOVY  

Název A/N Body Název A/N Body 

 
  Je připraven plán na omezení šíření epidemie 

v OC? 

  

 
  Počítá zázemí OC (kapacitně a vybavením) 

s moţností desinfekce většího mnoţství lidí? 

  

      

      

      

      

      

      
 

NÁSLEDEK MU - Lokální NÁSLEDEK MU – (celá budova) 

Název A/N Body Název A/N Body 

Omezení schopnosti OC poskytovat 

sluţby v důsledku zvýšené nemocnosti 

  Omezení schopnosti OC poskytovat sluţby 

v důsledku zvýšené nemocnosti 

  

Zvýšený přenos infekce mezi 

návštěvníky OC 

  Zvýšený přenos infekce mezi návštěvníky 

OC 

  

Pokles návštěvnosti OC   Pokles návštěvnosti OC   

Dočasné uzavření některých nájemních 

jednotek 

  Dočasné uzavření některých nájemních 

jednotek 

  

Ekonomická ztráta   Ekonomická ztráta   

      

      

      
 

Opatření (lokální) nad 24hod. Opatření (celá budova) nad 24hod. 

Název A/N Název A/N 

Zváţit výdej antiseptických prostředků na mytí 

rukou 

 Zváţit výdej antiseptických prostředků na mytí rukou  

Zváţit výdej roušek  Zváţit výdej roušek  
Navýšit počet úklidů prostor OC s pouţitím 

desinfekčních prostředků 

 Navýšit počet úklidů prostor OC s pouţitím 

desinfekčních prostředků 
 

Vydat hygienická doporučení pro zaměstnance a 

nájemníky OC 

 Vydat hygienická doporučení pro zaměstnance a 

nájemníky OC 
 

    
    
Pozn.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Epidemie Ozn. 11 
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CHARAKTERISTIKA Popis A/N Body 

Přívod plynu do budovy:    

Počet nezávislých přívodů:    

Umístění kotelny / výměník:    

Umístění hl. vypínač el.en.:    

Umístění hl. vypínač kotelna:    

Umístění hl. uzávěr plyn:    
 

Identifikace osob: 

Urči osoby a firmy, které mají k technologiím neomezený (volný) přístup: 

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  
 

MU MIMO BUDOVU  MU UVNITŘ BUDOVY  

Název A/N Body Název A/N Body 

Jsou budovy OC v zátopovém pásmu?   Je kanalizace vybavena zpětnými klapami?   

Jsou budovy OC postaveny jako odolné 

proti povodni/podmáčení? 

  
 

  

      

      

      

      

      

      
 

NÁSLEDEK MU - Lokální NÁSLEDEK MU – (celá budova) 

Název A/N Body Název A/N Body 

Výpadky elektrické energie (viz check – 

list 2) 

  Výpadky elektrické energie (viz check – list 

2) 

  

Výpadky sítí telekomunikací   Výpadky sítí telekomunikací   

Snaha obyvatelstva zásobit se balenou 

vodou, potravinami a čistícími 

prostředky 

  
Snaha obyvatelstva zásobit se balenou 

vodou, potravinami a čistícími prostředky 

  

Moţné pouţití OC jako nouzových 

ubytovacích prostor 

  Moţné pouţití OC jako nouzových 

ubytovacích prostor 

  

Přímé ohroţení OC stoupající hladinou   Přímé ohroţení OC stoupající hladinou   

Narušení zásobování   Narušení zásobování   

      

      
 

Opatření (lokální) nad 24hod. Opatření (celá budova) nad 24hod. 

Název A/N Název A/N 

Sledovat nepřetrţitě povodňovou situaci v oblasti 

OC 

 Sledovat nepřetrţitě povodňovou situaci v oblasti OC  

Spolupracovat s IZS při případné evakuaci OC  Spolupracovat s IZS při případné evakuaci OC  
Odstranění následků  Odstranění následků  
„Nouzový provoz“ OC (co do zásobování) a 

zaměstnanců postiţených povodní 

 „Nouzový provoz“ OC (co do zásobování) a 

zaměstnanců postiţených povodní 
 

    
    
    
    
Pozn.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povodně velkého rozsahu Ozn. 12 
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CHARAKTERISTIKA Popis A/N Body 

Přívod plynu do budovy:    

Počet nezávislých přívodů:    

Umístění kotelny / výměník:    

Umístění hl. vypínač el.en.:    

Umístění hl. vypínač kotelna:    

Umístění hl. uzávěr plyn:    
 

Identifikace osob: 

Urči osoby a firmy, které mají k technologiím neomezený (volný) přístup: 

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  
 

MU MIMO BUDOVU  MU UVNITŘ BUDOVY  

Název A/N Body Název A/N Body 

Je budova OC odolná proti vichřici?      

Je nosnost střechy naddimenzováná 

vzhledem k průměrné sněhové pokrývce 

v zimě? 

  

 

  

Je řešeno shazování sněhu ze střechy a 

jeho odvoz z areálu OC? 

  
 

  

Je v areálu OC vyhrazeno místo pro 

sváţení shrnutého sněhu? 

  
 

  

 

NÁSLEDEK MU - Lokální NÁSLEDEK MU – (celá budova) 

Název A/N Body Název A/N Body 

 
  Omezení kapacity parkovacích míst 

v důsledku sněhové kalamity 

  

 
  Zatarasení příjezdových cest v důsledku 

spadlých stoţárů. 

  

   Sníţení komfortu návštěvníků   

   Ekonomická ztráta   

 
  Moţné problémy s příjezdem zam. do 

zaměstnání 

  

 
  Zranění návštěvníků v důsledku pádu 

rampouchů 

  

 

Opatření (lokální) nad 24hod. Opatření (celá budova) nad 24hod. 

Název A/N Název A/N 

  Zajistit údrţbu areálu OC, především hlavní příjezdové 

cesty a parkoviště 
 

  Sledovat mnoţství sněhu na střeše a v případě potřeby 

je nechat odstranit 
 

  Sledovat rampouchy a zajistit jejich včasný a bezpečný 

shoz 
 

  Odstranit následky MU  
  Informovat o opatřeních nájemníky OC  
Pozn.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné ţivelné pohromy velkého rozsahu Ozn. 13 
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CHARAKTERISTIKA Popis A/N Body 

Přívod plynu do budovy:    

Počet nezávislých přívodů:    

Umístění kotelny / výměník:    

Umístění hl. vypínač el.en.:    

Umístění hl. vypínač kotelna:    

Umístění hl. uzávěr plyn:    
 

Identifikace osob: 

Urči osoby a firmy, které mají k technologiím neomezený (volný) přístup: 

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  
 

MU MIMO BUDOVU  MU UVNITŘ BUDOVY  

Název A/N Body Název A/N Body 

Poţár neohroţuje OC   Poţárem není ohroţena více jak 1 ÚC   

Poţár neohroţuje parkoviště   Poţárem nejsou ohroţeny východy z OC   

Poţár neohroţuje zásobovací dvůr   Poţár nekomplikuje evakuaci   

Komunikace pro příjezd IZS jsou volné   Není ohroţena činnost SHZ   

Nástupní plochy jsou volné   Není ohroţena činnost ZOTK   

   Fungují návaznosti PBZ   

   Poţární hlídka je akceschopná   

      
 

NÁSLEDEK MU - Lokální NÁSLEDEK MU – (celá budova) 

Název A/N Body Název A/N Body 

Část objektu je poškozena zplodinami 

hoření 

  
Zničené vybavení v prostoru poţáru 

  

Vnitřní záplava vlivem činnosti SHZ   Poškozené stavební konstrukce   

Mohou být poškozeny výkladce v okolí   Poškozené poţárně bezpečnostní zařízení   

Zničení elektroinstalace   Poškozené vybavení spol. prostor   

Moţné zvýšení krádeţí      

      

      

      
 

Opatření (lokální) nad 24hod. Opatření (celá budova) nad 24hod. 

Název A/N Název A/N 

Uzavření poškozených nájemních jednotek  Uzavření postiţené části budovy  
Vyklizení zničeného zboţí a vybavení  Posouzení stavebních konstrukcí  
Dekontaminace prostor a zařízení  Vyřazení z činnosti poškozené PBZ  
Oprava poškozených výkladců  Přijetí náhradního opatření dle vyhl. 246/2001 Sb.  
Oprava podlahových ploch  Nasadit poţární hlídku do postiţeného prostoru  
Oprava elektroinstalace  Zahájit opravy PBZ  
Zabezpečení střeţení prostor  Provést revizi a zkoušku opravených PBZ  
  Oprava poškozených stavebních konstrukcí  
  Dekontaminace konstrukcí a zařízení  
    
    
Pozn.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poţár Ozn. 14 
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CHARAKTERISTIKA Popis A/N Body 

Přívod plynu do budovy:    

Počet nezávislých přívodů:    

Umístění kotelny / výměník:    

Umístění hl. vypínač el.en.:    

Umístění hl. vypínač kotelna:    

Umístění hl. uzávěr plyn:    
 

Identifikace osob: 

Urči osoby a firmy, které mají k technologiím neomezený (volný) přístup: 

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  
 

MU MIMO BUDOVU  MU UVNITŘ BUDOVY  

Název A/N Body Název A/N Body 

Jsou chodníky udrţované?   Lze vţdy zabezpečit suchou podlahu v OC?   

Jsou komunikace udrţované?   Je kluzká podlaha označena?   

Je parkoviště udrţované?   Jsou v galerii odpočinkové zóny?   

Před vstupem do OC lze si očistit obuv?   Mají všechny el. zařízení bezpečné krytí?   

   Provádí se kontrola a revize el. spotřebičů?   

   Provádí se revize pevných el. rozvodů?   

   Je v rámci OC zajištěna 1. pomoc?   

      
 

NÁSLEDEK MU - Lokální NÁSLEDEK MU – (celá budova) 

Název A/N Body Název A/N Body 

Poškození vybavení   Moţné postihy za zapříčinění úrazu   

Poškození konstrukcí (výkladec, dveře)   Poškození vybavení   

      

      

      

      

      

      
 

Opatření (lokální) nad 24hod. Opatření (celá budova) nad 24hod. 

Název A/N Název A/N 

Odstranění příčiny úrazu  Odstranění příčiny úrazu  
Oprava poškozených konstrukcí  Oprava poškozeného vybavení  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Pozn.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zranění, úraz Ozn. 15 
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CHARAKTERISTIKA Popis A/N Body 

Přívod plynu do budovy:    

Počet nezávislých přívodů:    

Umístění kotelny / výměník:    

Umístění hl. vypínač el.en.:    

Umístění hl. vypínač kotelna:    

Umístění hl. uzávěr plyn:    
 

Identifikace osob: 

Urči osoby a firmy, které mají k technologiím neomezený (volný) přístup: 

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  

Jméno a příjmení:  Jméno a příjmení:  
 

MU MIMO BUDOVU  MU UVNITŘ BUDOVY  

Název A/N Body Název A/N Body 

Je pravděpodobný poţár vně OC?   Je pravděpodobný poţár?   

Je pravděpodobný únik NL látek vně OC?   Je pravděpodobný únik NL?   

Je pravděpodobná dopravní nehoda?   Jsou pravděpodobné vnitřní záplavy?   

Je pravděpodobný poţár v zásobovacím 

dvoře? 

  
Je pravděpodobný únik plynu? 

  

Je pravděpodobný únik plynu?   Je pravděpodobné biologické ohroţení?   

Jsou pravděpodobné záplavy?   Je pravděpodobný teroristický útok?   

Jsou pravděpodobné povodně?   Je pravděpodobná ztráta el. energie?   

Je pravděpodobná vichřice?   Je pravděpodobná ztráta plynu?   
 

NÁSLEDEK MU - Lokální NÁSLEDEK MU – (celá budova) 

Název A/N Body Název A/N Body 

Přerušení dodávek plynu   Evakuace OC   

Přerušení dodávek el. energie   Zhoršení mikroklimatických podmínek   

Nebezpečí výbuchu   Zvýšená moţnost úmrtí, úrazů a poranění   

Přenesení poţáru na budovu OC   Nebezpečí výbuchu   

Poškození budovy OC   Ohroţení funkce PBZ   

Ohroţení návštěvníků      

      

      
 

Opatření (lokální) nad 24hod. Opatření (celá budova) nad 24hod. 

Název A/N Název A/N 

Zabezpečit náhradní zásobování energiemi  Uzavřít postiţenou část budovy  
Posoudit narušení statiky budovy  Posouzení statiky budovy  
Uzavřít postiţené okolí  Dezinfekce OC a větracích systémů  
  Obnova činnosti PBZ  
    
    
    
    
    
    
    
Pozn.: 
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