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Příloha 2: 

V tabulce jsou uvedeny a ve stručnosti popsány pouţívané analýzy rizik. [18] 

  Název metody Charakteristika metody 

1. Check List (kontrolní list) Postup zaloţený na systematické kontrole plnění předem stanovených 

podmínek a opatření. Zpravidla se vytváření na základě seznamu 

charakteristik sledovaného systému nebo činností, které souvisejí se 

systémem a potenciálními dopady, selháním prvků systému a 

vznikem škod. 

2. Safety Audit (bezpečnostní 

kontrola) 

Postup hledající rizikové situace a navrţení opatření na zvýšení 

bezpečnosti. Metoda představuje postup hledání potenciálně moţné 

nehody nebo provozního problému, který se můţe objevit v 

posuzovaném systému. Je pouţíván seznam otázek a matice pro 

skórování rizik.  

3. What - If Analysis 

(analýza toho, co se stane 

kdyţ) 

Jedná se o postup hledání moţných dopadů vybraných provozních 

situací. Je to diskuse, ve které skupina zkušených a obeznámených 

osob klade otázky nebo vyslovuje úvahy o moţných nehodách. Není 

to vnitřně strukturovaná technika. 

4. Preliiminary Hazard 

Analysis - PHA 

(předběţná analýza 

ohroţení 

Tuto analýzu můţeme také nazývat jako kvantifikace zdrojů a rizik. 

Jedná se o postup na vyhledávání nebezpečných stavů či nouzových 

situací, jejich příčin a dopadů a na jejich zařazení do kategorií dle 

předem stanovených kritérií. 

5. Proscess Quantitative Risk 

Analysis - QRA (analýza 

kvantitativních rizik 

procesu) 

Jedná se o systematický a komplexní přístup pro predikci odhadu 

četnosti a dopadů nehod pro zařízení nebo provoz systému. Analýza 

kvantitativních rizik procesu je koncept, který rozšiřuje kvalitativní 

(zpravidla verbální) metody hodnocení rizik o číselné hodnoty. 

Algoritmus vyuţívá kombinaci s jinými známými koncepty a směřuje 

k zavedení kritérií pro rozhodovací proces. Vyţaduje databázi a 

počítačovou podporu. 

6. Hazard Operation Process 

- HAZOP (analýza 

nebezpečnosti a 

provozovatelnosti) 

Postup zaloţený na hodnocení nebezpečí a z nich plynoucích rizik. 

Jde a týmovou expertní multi oborovou metodu. Cílem analýzy je 

identifikace scénářů potenciálního rizika. 

7. Event Tree Analysis - 

ETA (analýza stromu 

událostí) 

Postup, který sleduje průběh procesu od iniciační události přes 

konstruování událostí vţdy na základě dvou moţností - příznivé a 

nepříznivé. Metoda ETA je graficko-statistická metoda modelování 

rizika.  

8. Failure Mode and Effect 

Analysis - FMEA (analýza 

selhání ajeijich dopadů) 

Postup zaloţený na rozboru způsobů selhání a jejich důsledků, který 

umoţňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a 

strukturovaně vymezených selhání zařízení. Metoda FMEA slouţí ke 

kontrole jednotlivých prvků projektového návrhu systému a jeho 

provozu. Představuje metodu tvrdého, určitého typu, kde se 

předpokládá kvantitativní přístup řešení. Vyuţívá se především pro 

závaţná rizika. 

9. Fault Tree Analysis - FTA 

(analýza stromu poruch) 

Postup, který je zaloţený na systematickém zpětném rozboru událostí 

za vyuţití řetězce příčin, které mohou vést k vybrané vrcholové 

události. Metoda FTA je graficko-analytické popř. graficko-

statistická metoda modelování rizik. Hlavním cílem analýzy FTA je 

posoudit pravděpodobnost vrcholové události s vyuţitím 

analytických nebo statistických metod.  
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10. Human Reliability 

Analysis - HRA (analýza 

lidské spolehlivosti) 

Postup na posouzení vlivu lidského činitele na výskyt pohrom, 

nehod, havárií, útoků apod. či některých jejich dopadů. Koncept 

HRA směřuje k systematickému posouzení lidského faktoru a lidské 

chyby. Analýza HRA má těsnou vazbu na aktuálně platné pracovní 

předpisy především z hlediska bezpečnosti práce. Uplatnění musí 

vţdy tvořit integorvaný problém bezpečnosti provozu a lidského 

faktoru v mezních situacích různých havarijních scénářů. 

11. Fuzzy Set And Verbal 

Verdict Method - FL-VV 

(metoda mlhavé logiky 

verbálních výroků) 

Metoda zaloţených na jazykové proměnné. Jde o multikriteriální 

metodu rozhodovací analýzy z kategorie měkkého, mlhavého typu. 

Opírá se o teorii mlhavých mnoţin a můţe být aplikována v různých 

obměnách, jednak samostatně s přímým výstupem priorit, anebo jako 

stupnice v pomocných bodech. 

12. Relative Ranking - RR 

(relativní klasifikace) 

Analytická strategie, která umoţňuje analytikům porovnat vlastnosti 

několika procesů nebo činností a určit tak, zda tyto procesy nebo 

činnosti mají natolik nebezpečné charakteristiky, ţe to analytiky 

opravňuje k další podrobnější studii. Relativní klasifikace můţe být 

pouţita rovněţ pro srovnání několika návrhů umístěna procesu nebo 

zařízení a zajistit tak informace o tom, která z alternativ je nejlepší 

nebo méně nebezpečná.  

13. Causes and Consequences 

Analysis - CCA (analýha 

příščin a dopadů) 

Je to směs analýzy stromu poruch a analýzy stromu událostí. Největší 

předností CCA je její pouţití jako komunikačního prostředku. 

Účelem této analýzy je odhalit základní příčiny a dopady moţných 

nehod. 

14. Probabilistic Safety 

Assessemnt - PSA (metoda 

pravděpodobnostního 

hodnocení) 

Metoda stanovuje příspěvky jednotlivých zranitelných částí k celkové 

zranitelnosti celého systému. Tato metoda je hlavně pouţívaná k 

modelování scénářů hypotetických jaderných havárií.   

15. Fishbone diagram 

(diagram rybí kosti) 

Nebo se také nazývá Ishikawův diagram. Tato technika pomáhá 

modelovat a strukturovat proces nebo identifikovat moţné příčiny 

problému. Účelem je stanovení nejpravděpodobnější příčiny 

problému, který řešíme. Kaţdý zásadní faktor se dále analyzuje a 

hledají se dílčí příčiny.  

16. Analýza SWOT Sledujeme čtyři charakteristické rysy organizace. Silné stránky 

(odborná klasifikace, dostatek finančních a materiální zdrojů, ….), 

slabé stránky (nedostatek finančních zdrojů, nevhodné umístění 

objektu, zmatená organizační struktura, .....), příleţitosti (vnější 

podmínky, které mohou mít příznivý vliv na zvyšování bezpečnostní 

úrovně zabezpečení objektu) a hrozby (stávající i budoucí negativní 

podmínky ve vnějším prostředí). Pro její relativní jednoduchost lze 

tuto metodu provádět často a opakovaně. 

17. Analýza PEST Metoda má název odvozený z počátečních písmen oblastí, které 

zkoumá; politika, ekonomie, sociální oblast, technologie. Její aplikací 

jsme nuceni zúţit záběr zkoumání na ty události a trendy v 

uvedených oblastech, které mají nebo mohou mít význam pro systém 

zabezpečení organizace.  
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18. Analýza stupně ohroţení Cílem analýzy je zjistit, jaká je pravděpodobnost, ţe nastane určitá 

kriza a jaké budou její účinky, kdyţ skutečně nastane. Úspěšnost 

pouţití této metody závisí na přesném určení pracovních kroků. 

Nejprve je nutné moţné krize pojmenovat a popsat. Pak je důleţité 

vymezit posuzované období, protoţe s přibývající délkou období se 

zvyšuje pravděpodobnost, ţe krize nastane. Nejtěţší je stanovení 

stupně pravděpodobnosti, se kterou můţe krizová situace nastat. 

Jistota, ţe konflikt určitě v posuzovaném období nastane, je 

vyjádřena hodnotou 1,0. Poté je nutné ohodnotit účinky krize na 

bezpečnost objektu, materiálů, informací, lidí, apod. Nakonec jsou 

výsledné hodnoty jednotlivých hrozeb, přeneseny do matice, která 

má plochu čtverce rozděleného podélně a svisle a devět polí.  

19. Analýza souvztaţnosti Jedna z metod, kterou lze pouţít pro vyhledávání a hodnocení rizik. 

Aplikace metody je vhodná pro posuzování celých objektů, případně 

při hodnocení činnosti určit sluţby. Proces vyhledávání rizika touto 

metodou je rozdělen do několika etap. Vyhledávání zdrojů 

potenciálního rizika statistické hodnocení zdrojů rizik, charakteristika 

rizika - maticové vyjádření.  

20. Kittsova bodová metoda Tato metoda je určena pro hodnocení závaţných zdrojů rizik 

prostřednictvím tzv."Karty pro hodnocení ohroţení nebezpečím". 

Vyznačuje se jednoduchým postupem hodnocení rizik, minimálními 

teoretickými znalostmi a naopak znalosti posuzovaného systému. 

Výsledkem je matice rizik.  
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Příloha 3: 

Matice prvků pro statutární město Ostravu 
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Příloha 4: 

 

Tabulka hodnot vstupní pravděpodobnosti k programu SFÉRA. 

 

 

Určení vstupní pravděpodobnosti vyplývá ze statistických údajů. Tam, kde nejsou 

dostupné statistické údaje, se vstupní údaje určí odhadem. 
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Příloha 5: 

Kontingenční tabulka pro statutární město Ostrava 

 



 

8 

 

Příloha 6: 

Tabulka obsahující výskyt přírodních MU na území Ostravy [9] 

Z hlediska 

působení 

Typ mimořádné 

situace 

Místo výskytu-lokalita 

Geografická 

rizika 

Rozsáhlé lesní požáry a 

požáry v nepřístupném 

terénu hustě 

obydlených částech  

V  zalesněných velkoplošných katastrech a poţárů v nepřístupném 

terénu vyplývající z existence chráněných krajinných oblastí a 

v největších sídelních celcích měst nad 10 000 obyvatel. 

Lavinová nebezpečí v horských lokalitách  

Povodeň Vodoteč / sídlo  

    Ostravice /Paskov, Řepiště   

    Odra / Stará Bělá, Polanka nad Odrou, Ostrava, Koblov  

Zvláštní povodeň 

(destrukce vodního 

díla) 

Nebezpečí zvláštní povodně hrozí v lokalitách  povodí Ostravice, 

od vodních děl - Šance, Morávka, Ţermanice atd.  v okrese Frýdek 

Místek,  do povodí Odry v Ostravě aţ po  část  okresu Karviná.  

Největší hrozbou je destrukce hrází vodních děl a vznik průlomové 

vlny nebo vlny vzniklé přepadem vody přes přehradní hráze při 

sesuvech půdy, pohybech zemního podloţí nebo v důsledku 

teroristického útoku. 

Zemětřesení Nebezpečí zvýšené seismické činnosti (nad 3° RS), přičemţ 

potenciálně je celá oblast Moravskoslezského kraje oblastí 

ohroţenou moţným lokálním  zemětřesením. 

Celé město Ostrava (zejména Petřkovice, Hošťákovice, Koblov, 

Hrušov, Muglinov a Slezská Ostrava) /4º  

Sesuv zeminy břehy vodního díla Šance a Morávka 

Haldy vytěţené hlušiny hlubinných dolů Karvinska a Ostravska  

Únik metanu Území města Ostravy v prostorech důlní a těţební činnosti (na 

místech odstavených důlních děl)     

Klimatická 

rizika 

Přívalové a 

dlouhotrvající deště 
Hrozí ničivými účinky zvýšených průtoků a rychlostí vodních toků, 

následnými záplavami a sesuvy půdy 

Bouřková činnost Místa se zvýšeným výskytem úderů blesků, zpravidla jde o 

situování do oblastí vyšších zeměpisných poloh a oblastí výškové 

zástavby 

Sněhové kalamity Sněhové kalamity, které vznikají zpravidla z přívalových 

sněhových sráţek, největší kalamitní dopad mají v horských 

oblastech, na dopravní a komunikační trasy horských oblastí. 
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Příloha 7: 

Tabulka obsahující antropogenní MU na území Ostravy [9] 

Druh rizika Typ mimořádné 

situace 

Místo výskytu-lokalita 

Společenská a 

sociální 

ohrožení 

  

  

Terorismus a 

diverzní činnost 
Rizika vyplývající z existence rozsáhlých nákupních, případně 

bezcelních zón, vysokoškolských případně výzkumných areálů 

mají návaznost na rizika demografická, ohroţení (v tomto spojení 

nejčastěji teroristické akce) jsou příznačná pro místa vysoké 

koncentrace  osob, mohou také působit z míst s moţnostmi šíření 

nebezpečných látek a organismů (Ostrava, letiště Mošnov, vysoké 

školy a výzkumné ústavy v kraji). 

Organizovaný zločin Rizika vyplývající z existence a zvláštního reţimu ve vojenských 

základnách, uprchlických táborech a věznicích: můţe být 

prostorem vzniku mimořádných událostí, mírné riziko asociálního 

chování představují vazební věznice a  věznice pro výkon trestu 

v Ostravě - Heřmanicích. 

Emigrační vlny Riziko nezákonných aktivit běţenců v rámci některé migrační 

vlny se můţe projevit v uprchlickém  zařízení. 

Zvláštní rizika 

  

  

Výškové budovy a 

podzemní stavby 
Existence výškových objektů (nad 45 m) a významných 

podzemích staveb v městě. Podzemní stavby jsou  zastoupeny 

úkrytovým fondem. 

Skládky 

nebezpečného 

odpadu 

Riziky je ohroţováno zdraví, ţivotní prostředí a ekosystém, trvá 

dlouhodobá toxicita, asanace je technicky náročná a nákladná. 

Ohrožení vodních 

zdrojů 
Ohroţení, významných zdrojů vody (přehrady, zdroje pitné vody 

apod.): zde patří - přerušení dodávek, poruchy v zásobování 

vodou (např. na hlavních přivaděčích), znehodnocení vody, 

epidemie, epizootie, terorismus aj.  

Rizika  

z rozvojových 

nebo 

útlumových 

ekonomických  

programů  

  Nejzásadnějšími jsou útlumové programy týkající se průmyslu 

paliv, energetiky, hutnictví  a rozvojové programy hutních 

výrobců, které zprostředkovaně ovlivňují:  

         samotná demografická hlediska,  

         stav výrobního a sociálního prostředí,  

         procesy asanací likvidovaných výrobních kapacit.  

Rizika 

vyplývající z 

kulturních a 

historických 

podmínek  

Kulturní a historické 

objekty 

  

  

Zábavní parky, 

sportovní zařízení 

apod.  

Rizika, vztahující se k existenci kulturních a historických objektů, 

spočívají zejména ve způsobu jejich vyuţití, přístupnosti a 

vlastním technickém zabezpečení před přístupem nepovolaných 

osob a případně nezbytnými poţárně bezpečnostními zařízeními 

(elektrickou poţární signalizací, stabilním hasícím zařízením 

apod.), jejich ohroţení poţárem, povodněmi případně jiným 

druhem události. 

Způsob vyuţití, vlastní zabezpečení poţární ochrany a rizika 

vyplývající z kapacity zábavních parků a sportovních zařízení 

regionálního a vyššího významu jakoţ i zařízení pro vyuţití 

volného času a turistických center celorepublikového a vyššího 

významu. 
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Příloha 8: 

 

Tabulka s počty MU v městských částech Ostravy v roce 2010 [9] 

Městský obvod Městská část 

P
o

žá
r 

D
o

p
ra

v
n

í 

n
eh

o
d

a
 

Ú
n

ik
 n

e
b

. 

ch
em
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tk
y

 

T
ec

h
n

ic
k

á
 

h
a

v
á
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e 

R
a

d
ia

čn
í 

h
a

v
á

ri
e 
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n
eh

o
d

y
 

O
st

a
tn

í 
M

U
 

P
la

n
ý

 

p
o

p
la

ch
 

C
el

k
em

 

Hošťálkovice Hošťálkovice 4 5 1 15 0 0 2 27 

Hrabová Hrabová 9 10 2 85 0 0 7 113 

Krásné Pole Krásné Pole 1 9 0 32 0 0 0 42 

Lhotka Lhotka 0 1 1 5 0 0 0 7 

Mariánské Hory a 

Hulváky 
Hulváky 15 4 1 34 0 0 1 55 

Mariánské Hory 28 15 7 238 0 0 14 302 

Martinov Martinov 3 7 1 30 0 0 0 41 

Michálkovice Michálkovice 11 2 1 38 0 0 1 53 

Moravská Ostrava a 

Přívoz 
Moravská Ostrava 91 66 23 924 0 0 42 1146 

Přívoz 18 11 15 182 0 0 17 243 

Nová Bělá Nová Bělá 3 3 0 16 0 0 1 23 

Nová Ves Nová Ves 5 2 1 44 0 0 3 55 

Ostrava-Jih 

Bělský Les 16 1 2 145 0 0 4 168 

Dubina 14 4 1 219 0 0 4 242 

Hrabůvka 33 17 9 558 0 0 11 628 

Výškovice 15 3 2 219 0 0 4 243 

Zábřeh 62 71 14 755 0 0 10 912 

Petřkovice Petřkovice 2 6 1 39 0 0 0 48 

Plesná Plesná 2 4 0 12 0 0 0 18 

Polanka nad Odrou Polanka n. O. 1 7 1 28 0 0 1 38 

Poruba Poruba 83 53 20 1297 0 0 20 1473 

Proskovice Proskovice 2 0 0 10 0 0 1 13 

Pustkovec Pustkovec 4 7 0 21 0 0 0 32 

Radvanice a 

Bartovice 
Radvanice 6 13 0 101 0 0 0 120 

Bartovice 8 7 1 47 0 0 1 64 

Slezská Ostrava 

Antošovice 0 0 1 11 0 0 0 12 

Heřmanice 5 6 0 44 0 0 0 55 

Hrušov 9 2 1 53 0 0 3 68 

Koblov 3 0 0 26 0 0 0 29 

Kunčice 30 6 11 115 0 0 281 443 

Kunčičky 11 3 2 53 0 0 9 78 

Muglinov 3 5 3 92 0 0 1 104 

Slezská Ostrava  32 17 4 164 0 0 4 221 

Stará Bělá Stará Bělá 8 5 4 61 0 0 1 79 

Svinov Svinov 8 14 3 85 0 0 1 111 

Třebovice  Třebovice  7 6 1 32 0 0 4 50 

Vítkovice Vítkovice 42 30 6 259 0 0 33 370 

SUMA všech MU   7726 
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Příloha 9: 

Mapka zátopového území statutárního města Ostravy 

Odra

Odra

Ostravice

Lučina

Opava

Zátopová území (Ostrava)

 

 

 

 


