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DOBEŠ, P. Využití informačních technologií při analýze rizik a v krizovém plánování. Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství, VŠB-TU Ostrava, 2010, 115 s.  

Disertační práce, školitel: prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. 

 

Přenosy energie, látek a informací tvoří podstatu vzájemných interakcí mezi různými typy 

rizik vyskytujících se při havarijních respektive krizových situacích. Vzhledem ke 

komplexnosti reálných dějů při těchto neţádoucích situacích lze identifikovat celou řadu 

kombinovaných, přírodně-technologických rizik, které různou měrou ohroţují člověka, jeho 

majetek a často také sloţky ţivotního prostředí. Pro předpovídání výskytu a odhad následků 

jednotlivých typů rizik existuje mnoţství metod a matematických modelů.  

V rámci disertační práce byly navrţeny dva podpůrné nástroje pro krizové plánování          

v resortu ţivotního prostředí, tvořící základ pro identifikaci a hodnocení vybraných 

kombinovaných rizik na území České republiky, včetně vedení evidence zdrojů ohroţení 

(rizik) v kompetenci Ministerstva ţivotního prostředí pomocí geografického informačního 

systému. Kombinovaná rizika byla studována na historických událostech a následně 

simulována na zvoleném příkladu k návrhu metodického pokynu. Pro zajištění kompatibility 

navrţených nástrojů s podobnými projekty byla provedena řada rešerší zaměřených na 

moţnosti analýz kombinovaných rizik v území, včetně vyuţití informačních technologií 

v krizovém plánování a řízení.  

Problematika kombinovaných rizik vznikajících při krizových situacích nebyla v ČR dosud 

příliš systematicky řešena. Disertační práce je příspěvkem v rámci: (a) návrhu metodického 

pokynu pro identifikaci a hodnocení kombinovaných rizik přírodních katastrof a závaţných 

havárií;  (b) systematického shrnutí a uspořádání aktuálního stavu řešené problematiky, 

včetně sestavení udrţitelného přehledu vybraných zdrojů ohroţení v kompetenci MŢP jako 

základu pro další analýzy ohroţení. Pro badatele v oblasti poţárně-bezpečnostních věd toto 

představuje i nadále aktuální výzvy. 

Klíčová slova: 

Kombinovaná rizika, analýza rizik, metodický pokyn, informační technologie, GIS, 

environmentální krize, krizové plánování. 

 

 



Annotation: 

DOBEŠ, P. Using of information technologies in risk analysis and crisis planning. Faculty 

of Safety Engineering, VŠB-TU Ostrava, 2009, 115 p.  
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Transmissions of energy, substances and informations are the principle of mutual 

interactions between different types of risks occuring at accidental or crisis situations. 

According to complexity of real phenomena during these unwanted situations, many 

combined natural and technological risks could be identified. These risks poses different level 

of threath for human, his property and often also for parts of the Environment. For occurence 

prediction and effect estimation of particular  risks exist huge quantity of methodologies and 

mathematical models.  

In the frame of this dissertation, two support tools for emergency planning in 

environmental resort were proposed. These tools represents the basis for identification and 

assessment of selected combined risks within the area of Czech republic, including evidence 

of dangerous sources (risks) within comptetence of the Ministry of the environment 

bygeographic information system. Combined risks were studied on historical events by means 

of several approaches (black-box method, correlation matrix, spatial simulation in GIS). 

Several literature searches were done on possibilities of combined risk analysis, including 

using of information technologies in crisis planning and management for  ensuring the 

compatibility of system. 

Issues of combined risks emerging during emergercy situations was not much solved in 

Czech republic recently. This dissertation is meant as a contribution to: (a) proposal of 

guideline for identification and assessment of combined risks of natural disasters and major 

accidents; (b) systematic summary and adjustment  of present state in solved problem, 

including development of sustainable survey of selected sources of danger (risk) in 

competence of the Ministry of the environment as a basis for further  risk analysis in the 

future. These are very recent challenges in the area of fire-safety sciences. 
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1 Úvod 

Primárním účelem informačních a komunikačních technologií (dále ICT) je pomáhat 

člověku v kaţdodenním ţivotě a usnadňovat mu jeho práci. Stejnou roli by měly plnit ICT      

a na ně navazující metodické nástroje také v poţárně-bezpečnostním inţenýrství. 

Všeobecně známá pozitiva (moţnosti simulace reálných situací, vylepšené moţnosti 

správy a aktualizace, interoperabilita, výpočetní moţnosti, širší a rychlejší komunikace, 

navigace atd.)  vyuţití ICT jsou jiţ řadu let efektivním přínosem jak pro analýzu  rizik, tak pro 

havarijní a krizové plánování a řízení, kdy ICT přispívají svým dílem ke zvyšování 

bezpečnosti obyvatel a ţivotního prostředí. Uplatnění ICT nacházejí také při prevenci, řešení 

a zmírňování následků krizí.   

Vhodnou motivaci pro hledání nových způsobů uplatnění ICT při analýze rizik                  

a krizovém plánování nabízí počátek zprávy mezinárodního projektu ARMONIA [1], 

řešeného za podpory Evropského společenství v rámci 6. Rámcového programu vědy                  

a vývoje, v rozmezí let 2005 aţ 2006, v části „Udrţitelný rozvoj, globální změna                     

a ekosystémy“, kde se uvádí následující: 

Obecně se očekává, ţe během 21. století bude pokračovat nárůst lidské populace a s tím 

také nárůst zranitelnosti území měst. Zároveň s tím pravděpodobně poroste četnost výskytu 

extrémních projevů počasí v souvislosti s dopady regionálních změn klimatu. To povede 

k častějšímu a intenzivnějšímu výskytu hydro-meteorologických rizik v lokálním i globálním 

měřítku, přičemţ: 

- Zranitelnost se bude zvyšovat, pokud nebude dosaţeno významného pokroku 

v připravenosti na výskyt katastrof, zlepšení stávajících standardů pro výstavbu měst   

a územní plánování. Zvláště rapidní růst měst bude znamenat další zvyšování 

zranitelnosti obyvatel a jejich majetku vůči všem typům katastrof. 

- Dopad extrémních jevů počasí se bude dále zvyšovat, a to jak v oblasti Středozemního 

moře, tak v Severní a Střední Evropě. 

- Závaţnou překáţkou pro efektivní regionální strategii sniţování následků katastrof je 

skutečnost, ţe Evropský prostor je správně rozdělen mezi mnoho států, s různou 

legislativou, ačkoliv Evropská Unie podporuje akce a zájmy směřující k překonání 

tohoto problému. 

Dále lze říci, ţe geofyzikální a hydro-meteorologické katastrofy sdílejí některé společné 

rysy a vlastnosti, naopak přírodou a člověkem vyvolané události a výzvy (v zemědělství, 
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lesním a vodním hospodářství, průmyslu, dopravě, atd.) mají a budou mít různý dopad na 

region Evropy [1]. 

Mezi nejúplnější údaje patří v tomto směru statistiky Mnichovské zajišťovny (Obrázek 1). 

Pokud se bere v úvahu období 1960-2005, potom při porovnání desetiletí 1996-2005 s 60. léty 

20. století (1960-1969) vzrostl počet přírodních katastrof 2,1krát (s maximem v letech 1990-

1999), ekonomické ztráty 6,6krát a ztráty pojišťoven dokonce 24,8krát (Munich Re, 2006) 

[60]. 

Kladný význam aktivit směřujících ke sniţování dopadů katastrof byl zdůrazněn také na 

Celosvětové konferenci o sniţování katastrof, pod záštitou Spojených národů, organizované 

od 18. do 22. ledna 2005 v japonském městě Kobe.  

Pomocí hardware (počítačů, superpočítačů, sítí) a software (programového vybavení 

tvořeného algoritmy a základním kódem) jsou vytvářeny a udrţovány  například databáze 

zdrojů rizik, zranitelných cílů a hmotných prostředků k řešení krizových situací. S pomocí 

existujících matematicko-fyzikálních modelů jsou zpracovávány analýzy různých typů rizik 

(následky úniku nebezpečné chemické látky, následky povodní, sesuvů, následky jaderných 

havárií, …).  

 

Obrázek 1 Kolísání počtu světových přírodních katastrof (a) a jejich podílu na ekonomických 

ztrátách a ztrátách pojišťoven (b) v období 1950-2005 (Munich Re, 2006) [60] 
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Příkladem těchto technik je vyuţití počítače s instalovanými programovými balíky typu 

CAMEO (Aloha), TNO Effect Damage, Rozex, FLACS, Emergency Office, ESRI ArcGIS, 

IDRISI, Quantum GIS, Grass, k počítání následků neţádoucích situací na obyvatelstvo, 

majetek a ţivotní prostředí v podmínkách ČR. Pro vizualizaci a sdílení dosaţených výsledků 

prostřednictvím Internetu je pak moţno pouţít například internetové nebo mapové servery 

zaloţené na programovém vybavení: 

- ESRI ArcIMS (http://www.esri.com/software/arcgis/arcims/index.html),  

- WebMap (www.hydrosoft.eu/html/prg/wm_popis.shtml ) nebo  

- Minnesota Geospatial Image Server 

(http://www.mngeo.state.mn.us/chouse/wms/wms_image_server_description.html). 

Zkušenosti posledních desetiletí ukazují na potřebu úzkého propojení ICT a metodik pro 

analýzu rizik. Jinými slovy, ţe je účelné vyuţívat ICT pro větší efektivitu metodik analýz 

rizik a naopak implementovat vhodné metody a metodiky analýzy rizik při pouţívání ICT 

(včetně geoinformačních). Namátkou lze zmínit například analýzy rizik kritické informační 

infrastruktury či analýzu rizika ve fázi přípravy ICT projektu. 

 

 

  

V posledním desetiletí se ukazuje praktickým také následující propojení, na které jsou 

různými vztahy napojeny další procesy krizového plánování a řízení. 

 

 

 

 

Vzhledem k široce zaměřenému názvu práce a s ohledem na dosavadní vzdělání a aktuální 

moţnosti spolupráce s Ministerstvem ţivotního prostředí ČR (dále jen MŢP) se autor rozhodl 

v disertaci věnovat především novým moţnostem aplikace ICT v krizovém plánování             

a související analýze rizik, včetně návrhu nových metodických postupů a zpracování 

související dokumentace. 

 

ICT (včetně geoinformačních 

technologií) 

METODIKY 

ANALÝZ   RIZIK 

KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ 

A ŘÍZENÍ 

METODIKY 

ANALÝZ RIZIK 

ICT (včetně geoinformačních 

technologií) 

 

http://www.esri.com/software/arcgis/arcims/index.html
http://www.hydrosoft.eu/html/prg/wm_popis.shtml
http://www.mngeo.state.mn.us/chouse/wms/wms_image_server_description.html
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2 Základní pojmy 
V české i zahraniční literatuře existuje řada definic, vymezujících pojmy a termíny, které 

se v této práci vyskytují nejčastěji. Před jejich pouţitím v textu je nutno jejich význam 

jednoznačně vysvětlit. Dále je uvedena nejvíce pouţívaná a pro účely této práce nejvhodnější 

terminologie. V některých případech je poukázáno také na jiné moţné definice a chápání 

podobných pojmů. 

Informační technologie (IT) označuje jednak vědu zabývající se informačními 

technologiemi, ale zároveň označuje i tyto technologie (počítače a vše co s tím souvisí). [45] 

V souvislosti s tímto pojmem obecně platí předpoklad, ţe IT slouţí pro ulehčení a usnadnění 

práce.  

Informační a komunikační technologie (ICT) označuje obor odvozený z IT v době, kdy 

mezi sebou začaly počítače a celé počítačové sítě komunikovat on-line s velkými objemy 

přenášených dat. Vrcholem této komunikace se stal internet či mobilní telefonie. [45] 

Informační společnost (IS) je charakterizována podstatným vyuţíváním digitálního 

zpracovávání, uchovávání a přenosu informací. [45] 

Geografické informační systémy (GIS) tvoří organizovaný soubor počítačového 

hardware, software a geografických údajů navrţený pro efektivní získávání, ukládání, 

upravování, analyzování a zobrazování všech forem geografických informací (převzato od 

ESRI [50]).  

Alternativní definici je moţno nalézt například u [52]: Geografický informační systém je 

funkční celek vytvořený integrací technických a programových prostředků, geodat, 

pracovních postupů, obsluhy, uţivatelů a organizačního kontextu, zaměřený na sběr, ukládání, 

správu, analýzu, syntézu a presentaci geodat pro potřeby popisu, analýzy, modelování            

a simulace okolního světa s cílem získat nové informace potřebné pro racionální správu          

a vyuţívání tohoto světa.  

Definic GIS lze nalézt celou řadu, zjednodušeně řečeno lze po jejich prostudování říci, ţe 

GIS představuje informační systém pracující s informacemi, které mají geografickou 

(prostorovou) charakteristiku. 

Riziko – pravděpodobnost vzniku neţádoucího specifického účinku, ke kterému dojde 

během určité doby nebo za určitých okolností. [46] Dle obvyklého slovníkového významu je 

riziko „vyhlídka na špatné následky“. V oboru ekonomie a zejména v pojišťovnictví je riziko 

určeno jako matematické očekávání peněţní hodnoty (ceny) poškození (škod) způsobených 

nebezpečným zdrojem.  
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Neţádoucí následky a nejistota (pravděpodobnost či frekvence jejich výskytu) s nimi 

spojená mohou být povaţovány za hlavní sloţky rizika. Aby se určilo riziko přírodní 

katastrofy, technologického systému nebo nebezpečné činnosti, je nezbytné vyhodnotit oba 

parametry. Pokud jedna z obou sloţek neexistuje, neexistuje také riziko. 

Hodnocení rizik - součást managementu rizik, která předchází rozhodovacímu procesu 

přijetí resp. nepřijetí rizika (dle mezinárodního standardu ISO/IEC 73: 2002 [51]). 

První částí hodnocení rizik je analýza rizika sestávající z identifikace nebezpečí, tedy 

zdrojů nebezpečí a situací (scénářů), které mají potenciál způsobit škody ve svém okolí. 

Součástí identifikace nebezpečí je také zkoumání bezpečnostních bariér, tedy opatření, která 

mají jednak zamezit vzniku krizové situace, anebo omezit rozsah následků krize. 

Posledním krokem analýzy rizika je pak odhad rizika (risk estimation) pro jednotlivě 

zkoumaná zařízení a sloţky ŢP a jejich seřazení dle míry rizika (na základě odhadu míry 

následků, popř. pravděpodobnosti pomocí.  

Zhodnocení rizik je pak moţné chápat jako etapu zaloţenou na analýze rizika zaměřenou 

na kvantifikaci, popřípadě upřesnění veličin charakterizujících riziko, tedy pravděpodobnosti   

a míry následků pro vybrané havarijní scénáře (respektive nebezpečné jevy s nimi spojené).  

Zdroj rizika (nebezpečí) – vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace 

vyvolávající moţnost vzniku závaţné havárie [46] nebo mimořádné události. 

Závaţná havárie je mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově 

ohraničená událost, například závaţný únik, poţár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíţ vznik 

bezprostředně hrozí v souvislosti s uţíváním objektu nebo zařízení, v němţ je nebezpečná 

látka vyráběna, zpracovávána, pouţívána, přepravována nebo skladována a vedoucí 

k váţnému ohroţení nebo k váţnému dopadu na ţivoty a zdraví lidí, hospodářských zvířat      

a ţivotní prostředí nebo k újmě na majetku. [46] 

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

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

a vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací. [47] 

Krizové řízení – souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na 

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

činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. [48] 

Krizová situace – mimořádná událost, při níţ je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový 

stav nebo stav ohroţení státu („krizové stavy“) [48]. Jako krizi v obecné rovině rozumíme 

neţádoucí a do jisté míry neovladatelnou mimořádnou událost, kterou lze chápat jako řetězec 
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událostí, který je propojen kauzálními vztahy mezi jejími příčinami a následky. Krize je 

jevem náhodným nebo i nahodilým, avšak pravděpodobnost jejího vzniku lze s určitou mírou 

nejistoty kvantifikovat stejně tak jako její následky. 

Zranitelnost odráţí schopnost systému a jeho sloţek (prvků) reagovat na výskyt 

nebezpečného jevu ve formě ztráty nebo poškození. [49] 

Environmentální bezpečnost je stav, při kterém je pravděpodobnost vzniku krizové 

situace narušením ţivotního prostředí přijatelná (návrh definice).  [86] 

Hrozba je primární, mimo nás nezávisle existující, vnější fenomén, který můţe nebo chce 

poškodit nějakou konkrétní hodnotu. Závaţnost hrozby je úměrná povaze hodnoty a toho, jak 

si danou hodnotu ceníme. Hrozba můţe být jevem přírodním, definovaným fyzikálně – 

takovou hrozbu nazýváme hrozbou neintencionální. Realizace neintencionální hrozby je 

stochastické povahy. Zcela jiného původu je hrozba působená či zamýšlená činitelem 

nadaným vůlí, úmyslem (hrozba intencionální) – zamýšlí ji, připravuje, spouští či realizuje 

lidský jedinec nebo kolektivní aktér. Termín ohroţení je synonymem termínu hrozba. (Návrh 

definice). [53] 

Analýza kombinovaných nebezpečí - implementace metodik a přístupů zaměřených na 

hodnocení a mapování moţného výskytu různých typů přírodních  a technologických 

nebezpečí v daném území. Analytické metody a mapování musí vzít v úvahu charakteristiky 

jednotlivých nebezpečných jevů (např. ovlivněná plocha, intenzita/velikost, frekvence 

výskytu) stejně jako jejich vzájemné vlivy a vztahy (např. sesuv vyvolaný zemětřesením, 

sesuvy a povodně spuštěné extrémně vydatnými dešťovými sráţkami, další přírodní pohromy 

vzniklé jako důsledek hlavních typů katastrof). [1] 

Analýza kombinovaných rizik - implementace metodik a přístupů zaměřených na 

hodnocení a mapování moţného poškození (očekávaných ztrát) v důsledku výskytu různých 

typů přírodních nebo člověkem působených nebezpečí na společenské, environmentální         

a hospodářské poměry v ploše daného území. Analytické metody a mapování musí zváţit 

výskyt a dopady všech moţných nebezpečných událostí, vystavení ohroţených prvků riziku    

a jejich zranitelnost. [1] 
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3 Cíle a metody práce 

Uţší zaměření tématu vyplynulo z dlouhodobé aktivní spolupráce s oddělením bezpečnosti 

a krizového řízení MŢP na návrhu a pravidelné inovaci vybraných částí Krizového plánu 

MŢP, včetně příloh a podpůrných materiálů.  

Při započetí práce v roce 2004 jiţ existovala řada snah o vytvoření nástrojů pro analýzu 

rizik a krizové plánování / řízení (jmenovitě krizové plány na resortní úrovni), ţádné               

z ministerstev však ještě ucelené konkrétní výstupy nemělo, respektive je nezveřejnilo. 

Rovněţ zajímavé problematice identifikace a analýzy kombinací krizových rizik nebyla v té 

době v ČR věnována systematická pozornost. Většina rizik byla v prvé řadě řešena především 

samostatně, bez ohledu na případné souvislosti. Realita je přitom často tvořena komplexními 

a kombinovanými jevy. Skutečné krizové situaci v některých případech nelze předcházet či 

čelit pomocí analýzy a hodnocení jediného rizika.  

Na počátku výše zmíněné spolupráce byla specifikována řada problémů k řešení, ze 

kterých byly pro naplnění tématu této disertace vybrány zejména dva následující:  

- Jakým způsobem provádět analýzy ohroţení a v rámci prevence podle zvláštních 

právních předpisů odstraňovat nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové 

situace? 

- Jak splnit jednu z povinností ministerstva plynoucí ze zákona o krizovém řízení [48], 

kterou je dle § 9 vedení přehledu o moţných zdrojích rizik? Na tuto povinnost volně 

navazuje například poskytování podkladů jiným ministerstvům a úřadům, a také 

zajištění poradenství vyplývající z působnosti MŢP na základě vyţádání jiného 

ministerstva. 

V průběhu zpracování disertační práce postupně vyšlo najevo, ţe autorovi nezbývá z titulu 

jeho vědeckého zaměření příliš moţností přispět k rozvoji vědního oboru v oblasti ICT. Autor 

se v průběhu postgraduálního studia zabýval především moţnostmi identifikace, analýzy        

a hodnocení přírodních a technologických rizik (například v oblasti závaţných průmyslových 

havárií).  Nástroje a prostředky ICT bylo ovšem nezbytné poznat a následně je vyuţít jako 

základnu pro další vývoj v oblasti bezpečnostního výzkumu. 

Hlavní cíl disertační práce byl po úvaze definován jako vytvoření podpůrných nástrojů pro 

krizový plán MŢP. Tyto nástroje by měly zahrnovat kromě studie informačního systému 

shromaţďujícího a zobrazujícího vybraná rizika na území ČR také metodický pokyn 
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umoţňující identifikaci a hodnocení kombinovaných rizik přírodních katastrof a závaţných 

havárií, který by měl pokrývat dosud neřešenou část analýz ohroţení pro potřeby krizového 

plánu. 

Vzhledem k faktu, ţe řada informací o zdrojích krizových rizik existovala jiţ v roce 2005 

ve formě geodat, byla zřejmá potřeba nasazení některého z nástrojů GIS pro jejich společnou 

vizualizaci.  

Hlavní cíl byl postupně naplňován řešením následujících dílčích cílů popsaných v hlavních 

kapitolách práce: 

I) Analýza krizového plánu MŢP z hlediska poţadavků na vytvoření podpůrných 

nástrojů.  

II) Popis současného stavu vyuţívaných nástrojů pro podporu krizového plánování v 

ČR a EU. 

III) Rozbor moţností analýzy kombinovaných rizik v území pro potřeby krizového 

plánu správního úřadu. 

IV) Návrh metodického pokynu pro identifikaci a hodnocení kombinovaných rizik 

přírodních katastrof a závaţných havárií (určen jako stěţejní praktická část této 

disertační práce). 

V) Návrh a realizace databáze zdrojů rizik pro krizový plán MŢP jako nástroje 

umoţňujícího vést přehled moţných zdrojů vybraných rizik (sekundární praktická 

část disertační práce). 

 

Pouţité metodické přístupy a technologie:  

Metody a technologie vyuţité v disertační práci byly vybrány a aplikovány v souladu 

s tématem práce a postupným plněním cílů, při dodrţení základního schématu tvůrčí práce, 

jak jej prezentoval například M. Lánský [87] (od formulace úkolu, přes sběr - třídění               

a hodnocení informací pro zjištění současného stavu poznání v dané oblasti, sledování nových 

poznatků, hledání a ověření řešení aţ k výslednému poznání).  

Pro naplnění cílů předloţené disertační práce bylo v prvé řadě potřeba zpracovat teoretická 

východiska z domácích i zahraničních informačních zdrojů.  

V rámci řešení disertační práce byl aplikován interdisciplinární přístup k řešení (na 

rozhraní přírodních věd, informačních technologií, statistiky a bezpečnostní vědy). 
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Při řešení stanovených problémů bylo vyuţito zejména: 

Aplikace teoretických metod (aplikace teorie informačních technologií, statistiky a teorie 

poznání): 

     Pro účely stanovení dílčích cílů disertační práce byla provedena analýza legislativních 

předpisů platících pro oblast krizového plánování a řízení v ČR. 

     Potřebné informace o existujících metodách analýz rizik, vhodných pro analýzu 

kombinovaných rizik, byly získávány studiem legislativy, metodických pokynů, odborné 

literatury, výzkumných zpráv a internetových zdrojů. Vybrané problémy byly konzultovány    

s odborníky na českých i zahraničních konferencích (JRC - Itálie, HZS – Švédsko)                  

a pracovních setkáních (například k aktivitě JRC - mapování rizik). Takto získané informace 

byly analyzovány a byla provedena jejich syntéza promítající se do návrhu nového 

metodického pokynu pro identifikaci a hodnocení kombinovaných rizik identifikaci                

a hodnocení kombinovaných rizik přírodních katastrof a závaţných havárií. Do procesu 

syntézy vstupovaly zejména systematická metoda MOSAR [40] a základní pravidla z norem 

ISO/IEC 73:2002 [51] a ČSN ISO 31 000 „Management rizik“. 

     Do návrhu metodického pokynu byly autorem promítnuty také empirické zkušenosti          

z realizace řady analýz rizik v oblasti průmyslové bezpečnosti.  

     Informace o nástrojích vyuţívaných pro podporu krizového plánování byly získány 

pomocí rešerše. Za účelem zjištění převládajícího formátu dat a nasazení prostředků GIS        

v podmínkách ČR a EU bylo vyuţito dotazníkového šetření. 

 

Aplikace simulačních (virtuálních) metod 

     Autor v rámci přípravy disertační práce absolvoval dvě odborná školení na vybrané 

programové prostředky – ESRI ArcGIS (u firmy ARCDATA Praha, s.r.o.) a WebMap (u 

firmy Hydrosoft Veleslavín s.r.o.), kterých bylo později vyuţito při návrzích studie databáze 

zdrojů rizik jako přehledu moţných rizik v ČR.  

     Pro vlastní návrh studie databáze zdrojů rizik (DZR) pro krizový plán MŢP byl vybrán      

z několika moţných metod tvorby informačních systémů model „Sašimi“. Při návrhu studie, 

zpracování dat a přípravě potřebných informací byly respektovány mezinárodní standardy 

(W3C, Open Geospatial Consorcium, ČSN ISO 19113 – Geografická informace – Zásady 
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jakosti). Protoţe návrh studie DZR lze zároveň klasifikovat jako velmi jednoduchý 

informační systém pro státní správu (ISVS), studie byla navrţena v souladu se standardem 

platícím pro ISVS dle zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

     Pro účely simulací analýz ohroţení a při tvorbě příkladů k metodickému postupu pro 

analýzu kombinovaných rizik bylo vyuţito kromě řady metod prostorových analýz v prostředí 

ESRI ArcGIS (extenze Spatial Analyst) také  bivariační statistické analýzy  a následného 

kvalitativního hodnocení pomocí indexů. 

 

4 Analýza krizového plánu MŽP z hlediska požadavků na 
vytvoření podpůrných nástrojů 

 

     Úkol zpracovat vlastní krizový plán vyplynul pro správní orgány v ĆR, včetně 

ministerstev, poprvé ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších 

předpisů.  

     Počínaje dnem 1. ledna 2011 vstoupila v platnost novelizovaná znění české krizové 

legislativy: 

– Nové znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon, jehoţ změna byla provedena zákonem č. 430/2010 Sb., ze dne 21. 

prosince 2010). Úplné znění zákona a nařízení vlády bylo publikováno ve Sbírce 

zákonů č. 149/2010. 

– Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení některých paragrafů krizového zákona. 

– Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. 

     Důvodem novelizace krizového zákona byla především potřeba implementace směrnice 

EU ke kritické infrastruktuře, vyjasnění vztahů kraj – obec s rozšířenou působností – obec       

a vyuţití registrů a přístupu k nim. Změněna byla například oblast:  

- působnosti a úkolů orgánů krizového řízení, 

- zavedení problematiky kritické infrastruktury, 

- úpravy působnosti bezpečnostní rady a krizového štábu, 

- zabezpečení podkladů GIS a registrů, 

- evidence přechodného pobytu osob. 

     Výše uvedené skutečnosti byly čerpány z důvodové zprávy k předloţené novele zákona     

č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení. 
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     Obsah krizového plánu správního úřadu (tedy i ministerstva) byl v § 15a novelizovaného 

nařízení vlády č. 462/2000 Sb., rozdělen na tři stěţejní části:  

(1) Základní část krizového plánu ministerstva, jiného ústředního správního úřadu, 

České národní banky nebo státního orgánu uvedeného v § 28 odst. 2 krizového 

zákona obsahuje náleţitosti podle § 15 odst. 2 a dále přehled prvků kritické 

infrastruktury a prvků evropské kritické infrastruktury určených příslušným 

ministerstvem, jiným ústředním správním úřadem nebo Českou národní bankou.  

(2) Operativní část krizového plánu ministerstva, jiného ústředního správního úřadu, 

České národní banky nebo státního orgánu uvedeného v § 28 odst. 2 krizového 

zákona obsahuje náleţitosti podle § 15 odst. 3 a dále plán hospodářské mobilizace 

zpracovávaný podle zvláštního předpisu. 

(3) Pomocná část krizového plánu ministerstva, jiného ústředního správního úřadu, 

České národní banky nebo státního orgánu uvedeného v § 28 odst. 2 krizového 

zákona obsahuje náleţitosti podle § 15 odst. 4 a dále typový plán, který příslušné 

ministerstvo, jiný ústřední správní úřad nebo Česká národní banka zpracovává ve 

své působnosti a kterým stanoví pro konkrétní druh krizové situace doporučené 

typové postupy, zásady a opatření pro jejich řešení. 

     Obsahové vymezení náleţitostí a dalších podrobností souvisejících se zpracováním 

krizového plánu správního úřadu, bylo dále nově upraveno novou metodikou pro zpracování 

krizových plánů, která byla schválena dne 12. 7. 2011 generálním ředitelem HZS ČR pod 

jednacím číslem MV-76085-1/PO-OKR-2011 [83]. Tato nová metodika byla vydána 

ministerstvem vnitra ČR s účinností od 1. 8. 2011 a nahradila tak předchozí metodiku 

schválenou v roce 2003 (č.j. PO-2675/PLA-2003). 

 

     Nová metodika  upravuje a oproti svému přechůdci poněkud zjednodušuje doporučenou 

strukturu jednotlivých částí krizového plánu správního úřadu, a to následovně [83]: 

1) Základní část krizového plánu 

1.1 Charakteristika organizace krizového řízení  

1.2 Přehled moţných zdrojů rizik a analýzy ohroţení  

1.3 Přehled právnických osob a podnikajících fyzických osob, které zajišťují plnění 

opatření vyplývajících z krizového plánu 

1.4 Přehled prvků kritické infrastruktury určených příslušným ministerstvem, jiným 

ústředním správním úřadem nebo Českou národní bankou 
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2) Operativní část krizového plánu 

2.1    Přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení 

2.2 Plán nezbytných dodávek 

2.3 Způsob plnění regulačních opatření 

2.4 Přehled spojení na subjekty podílející se na připravenosti na krizové situace        

a jejich řešení 

2.5 Rozpracování typových plánů na postupy pro řešení konkrétních druhů hrozících 

krizových situací identifikovaných v analýze ohroţení (MŽP přímo odpovídá za 

zpracování dvou typových plánů – TP01 Dlouhodobá inverzní situace, TP02 

Povodně velkého rozsahu. Zpracování těchto typových plánů garantují odbory 

MŽP a dotčené organizace.)  

2.6 Přehled plánů zpracovaných podle zvláštních právních předpisů vyuţitelných při 

řešení krizové situace 

2.7 Plán hospodářské mobilizace (Tento plán zpracovává dle § 11 odst. 3, § 16 odst. 

1 písm. b) zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pouze ministerstvo 

spravedlnosti a ministerstvo obrany.)  

3) Pomocná část krizového plánu 

3.1 Přehled právních předpisů vyuţitelných při přípravě na krizové situace a jejich 

řešení 

3.2 Zásady manipulace s krizovým plánem 

3.3 Geografické podklady (Právo využití státního mapového díla a dalších 

geografických podkladů pro účely krizového plánování a řízení bylo ustaveno     

v nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů 

a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, 

ve znění pozdějších předpisů.) 

3.4 Další dokumenty související s připraveností na krizové situace a jejich řešením 

3.5 Typový plán 

     Ve výše uvedených aktuálních legislativních předpisech ani v nové metodice [83] nebylo 

stanoveno, jakými konkrétními nástroji má být dosaţeno realizace krizového plánu jako 

platného funkčního dokumentu. Z toho lze usuzovat, ţe autory citovaných předpisů                 

a metodiky byla zpracovatelům krizového plánu ponechána svoboda volby nástrojů, ve 

kterých můţe být krizový plán zpracován. 
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     Po provedení prvotní analýzy výše zmíněných legislativních poţadavků a diskusi se 

zástupci MŢP v roce 2004 byla zjištěna potřeba vytvoření následujících dokumentů                

a nástrojů, včetně řešení souvisejících úkolů: 

- zpracovat vlastní krizový plán a  související přílohy,  

- zpracovat plán akceschopnosti a plán svolání, 

- vytvořit a udrţovat přehled o moţných zdrojích rizik ve formě GIS, 

- zkoumat historické případy krizí v ţivotním prostředí z pohledu moţného 

výskytu kombinovaných rizik (KOMBR),  

- provést rešerši stávajících metod a metodik řešících analýzy vybraných jednotlivých 

přírodních a technologických rizik (ohroţení), 

- navrhnout metodiku identifikace a hodnocení KOMBR pro účely analýz 

ohroţení. 

     Tučně zvýrazněné úkoly výše uvedeného seznamu byly řešeny v rámci této disertační 

práce. Vzhledem k poţadavku MŢP, ţe dokumentace krizového plánování a řízení by měla 

být za krizového stavu dostupná i v případě výpadku elektrické energie, byl kladen důraz 

zejména na vytvoření listinné podoby krizového plánu, včetně podpůrných nástrojů. 

    Zpracování efektivněji pouţitelné a spravované elektronické podoby krizového plánu 

včetně nástrojů podpory mělo a stále má v procesu zpracování krizového plánu z rozhodnutí 

MŢP sice důleţitou, nicméně sekundární roli.  

     Zástupci MŢP si v roce 2004, před započetím tvorby vlastního krizového plánu, nechali 

zpracovat rešerši dostupných komerčních řešení pro podporu krizového plánování a řízení 

včetně přípravy potřebné dokumentace. Výsledky této rešerše, spolu s uvedením kladů           

a záporů nabízených informačních systémů, jsou uvedeny níţe v kapitole 5. 

     Aktuální verze krizového plánu MŢP, vytvořená dle předchozí metodiky z roku 2003 (č.j. 

PO-2675/PLA-2003), se na základě rozhodnutí MŢP podpořeném analýzou kladů a záporů 

nabízených komerčních řešení, dosud zpracovává v elektronické podobě jako několik 

dokumentů ve formátu Microsoft Word, které jsou následně vytištěny.  

     Všechny výše specifikované části krizového plánu dle nové metodiky [83] jsou                   

v dosavadní verzi krizového plánu MŢP do jisté míry obsaţeny, i kdyţ mají poněkud  jinou 

strukturu. Změnu struktury a doplnění obsahu krizového plánu bude třeba upravit dle 

informací MV GŘ HZS nejpozději do konce roku 2014. 
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5 Popis současného stavu využívaných nástrojů pro 
podporu krizového plánování v ČR  a EU 

Rozvojem informační společnosti hýbou především globální komerční společnosti. 

Důleţitou mírou přispívají také univerzity a pracoviště zaměřená na výzkum a vývoj. Trend 

rozvoje IS/ICT je zřejmý v řadě odvětví lidské činnosti a ve všech částech světa.  

Narůstá počet protelefonovaných minut prostřednictvím mobilních telefonů a objem dat 

staţených a poslaných prostřednictvím internetové sítě. Větší hustota sítí a lepší pokrytí 

signálem se předpokládá ve městech, oproti slabšímu pokrytí venkova. Přičemţ dle dat ČSÚ 

venkovské oblasti v ČR představují více neţ 75 % výměry ČR, nachází se v nich přes 79 % 

obcí, ve kterých ale ţije necelých 23 % obyvatelstva.  

Můţeme se zde setkat s řadou specifik a problémů, mezi které z pohledu rozvoje 

informační společnosti v první řadě patří dostupnost rychlého internetového připojení 

(vysokorychlostní internet, broadband). Aktuální stav v ČR viz Obrázek 2. V této souvislosti 

mluvíme o tzv. digitální propasti, která je pro některé obyvatele ve venkovských oblastech      

i dnes citelná. Internet je vyuţíván obvykle mladšími lidmi, kteří mají zájem být i na venkově 

připojeni. Svoji roli stále ještě hraje také výše finančních prostředků, které je potřeba na 

připojení k internetu vynaloţit. Ne kaţdý obyvatel (rodina) si to můţe finančně dovolit. 

Faktem je, ţe starší generace počítač a internet vyuţívají podstatně méně, neţ mladá a střední 

generace. 

 

Obrázek 2 Podíl domácností v ČR vybavených výpočetní technikou (Zdroj: ČSÚ) 
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Vzhledem ke skutečnosti, ţe v řadě evropských zemí připadá na jednoho obyvatele více 

neţ jedna SIM karta (viz Obrázek 3), například v ČR 1,3 SIM karty na osobu v roce 2008, 

jsou testovány nebo přímo provozovány moţnosti varování prostřednictvím mobilních 

operátorů a krátkých textových zpráv (SMS).  

 

Obrázek 3 Počet mobilních telefonů (SIM karet) na 100 obyvatel v zemích EU (Zdroj: ČSÚ, Mezinárodní 

telekomunikační unie (ITU)) 

Osvědčenými poskytovateli varování zůstávají na státní úrovni zejména veřejnoprávní 

média (předpokládejme, ţe rozhlas a televizi vlastní téměř kaţdá rodina) a na lokální úrovni 

také sirény, místní rozhlas a kurýři. Role ostatních informačních a komunikačních technologií 

v této oblasti postupně roste na významu, přičemţ jejich slabou stránkou je jednoznačně jejich 

závislost na elektrické energii a zachování integrity (celistvosti) sítí za krizového stavu. Tuto 

závislost se jiţ dnes sloţky krizového řízení snaţí do jisté míry eliminovat záloţními zdroji 

energie. 

Co se týče sloţek činných v krizovém řízení, respektive ve státní správě, jsou dle 

aktuálních informací ČSÚ v ČR zásobeny výpočetní a telekomunikační technikou a připojeny 

k internetu téměř ve 100 % případů (oproti odhadem 2 % v roce 1989). Zde došlo za 

posledních 20 let k velkému pokroku. Vybrané osoby činné v krizovém řízení disponují 

„krizovými“ telefony, v roce 2010 dle zkušeností jiţ dobré kvality. Tento stav je moţno 

ilustrovat následujícím grafem: 
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Obrázek 4 Organizace veřejné správy s vysokorychlostním internetem (Zdroj: ČSÚ, šetření o vyuţívání 

ICT ve veřejné správě) 

Ve světle těchto faktů se zdá, ţe není problém kaţdému obyvateli ČR, potaţmo EU včas 

před vznikem krizové situace doručit informaci o vyrozumění a varování týkající se moţného 

vzniku krizové situace. Zároveň současné ICT umoţňují krizovým manaţerům mnohem větší 

moţnosti komunikace a získávání garantovaných informací, neţ před cca 20 lety. Také proto 

lze aktuálně pozorovat mnohem větší zájem o nástroje informační podpory pro rozhodování 

při krizi. 

 

5.1 Principy informační podpory 

Dobrá informační podpora na úrovni státní správy, samosprávných celků                            

a podnikatelských subjektů je dnes jedním z procesů, které přispívají ke kvalitnímu 

krizovému řízení a snaze o zajištění bezpečnosti obyvatel. 

Obecně platné základní principy informační podpory zahrnuje model MDIAR (monitoring 

– data – informace – analýza - reporting), který navrhla a následně převedla do podoby známé 

informační pyramidy Evropská agentura ţivotního prostředí (EAA). Účelem modelu je 

podávat poţadované, ověřené, garantované a porovnatelné informace [54]. 
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Obrázek 5 Informační pyramida [54] (autorem doplněna potřeba spolupráce s vědeckými pracovníky) 

Pro účely vysvětlení je moţno definovat níţe popsaný pojmový model [54]: 

Monitoring – sbírané údaje, např. monitoring ŢP, statistická šetření, expertní odhad 

hodnot, výsledky měření a podobně. 

Data – konsolidované výsledky monitoringu, v současnosti obvykle ve formě databáze. 

Informace – jde o data dále zpracovaná do uţivateli čitelné podoby tabulek, map, grafů       

a podobně. 

Analýza a hodnocení – analýza a posouzení vhodnosti předkládaných informací. V tomto 

procesu lze uplatnit také kvalifikovaný odhad. Vzniká dále interpretovaná informace. Na 

závěr je moţno podat zprávu včetně principů, důsledků a souvislostí. 

Reporting – podání zprávy, jejíţ obsah a forma je plně cílena na koncového uţivatele. 

Chyba – jde o nejistotu, nepřesnost vnášenou jednotlivými kroky zpracování dat                 

a informací. 

Z výše uvedené pyramidy je zřejmé, ţe ţádný z procesních kroků při zpracování dat 

nemůţe být podceněn, protoţe při nich můţe postupně docházet k růstu stupně zjednodušení 

výsledných informací pro vrcholový management či veřejnost. 
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Jsou-li principy informační podpory promítnuty do oblasti plánování pro případy (nejen) 

environmentálních krizí, lze hovořit o překrytí několika oblastí, ve kterých jsou v této práci 

dále hledány odpovědi na vybrané otázky a problémy, související s úlohou MŢP v krizovém 

řízení na úrovni státu (viz Obrázek 6). 

 

Obrázek 6 Zjednodušený pohled na překryv disciplín, tvořících východiska informační „krizové“ podpory  
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5.2 Analýza přínosů a negativ, které ICT vnášejí do krizového 

plánování a řízení 

Pro lepší orientaci ve vyhodnocení přínosů a negativ vybraných ICT, včetně vyuţitelnosti 

jejich kombinací, byla dále zvolena forma přehledné tabulky. Níţe jmenované technologie 

jsou  uvaţovány včetně programového vybavení. Tabulka není výčtem a hodnocením všech 

moţných ICT, je zaměřena na jejich moţnosti vyuţití v krizovém plánování a řízení.  

Tabulka 1 Klady a zápory vybraných informačních technologií 

ID ICT  KLADY ZÁPORY 

1 Osobní počítač + 

periferní zařízení 

(tiskárna, scaner, fax, 

...) 

- komfort práce  

- dodrţení ergonomie práce 

- jednoduché navýšení výkonu a rychlosti prováděných 

operací 

- absence mobility 

- časté zanedbávání zálohy dat 

- otázka přenosu dat 

- stálé internetové připojení 

(moţnost útoku virů, červů, 

trojských koní, spamu, 

spyware)  

- nutnost permanentní 

dodávky elektrické energie 

(záloţního zdroj UPS, 

generátor) 

2 Notebook (nebo 

netbook) a příslušenství 

- mobilita umoţňující efektivnější práci neţ na osobním 

počítači 

- snadný přenos informací 

- mobilní kancelář při spojení s mobilem umoţňujícím 

GPRS připojení na internet  

- moţnost téměř nepřetrţité komunikace s kolegy pomocí 

jednoduchého programu   (Miranda, ICQ, Skype, apod.) 

nebo pomocí „chatu“ přes internetový prohlíţeč 

- výdrţ na dobrou baterii přibliţně od 2 do 8 hodin bez 

nutnosti připojení na elektrickou síť 

- zanedbávané zálohování dat 

- potřeba el. energie 

- vzhledem k častějšímu 

nechráněnému připojení na 

internet pomocí technologie 

GPRS, Wi-Fi nebo jiné se dá 

přepokládat větší zranitelnost 

z hlediska útoku po internetu 

(virem, červem, trojským 

koněm, …) 

3 Média slouţící k 

ukládání, sdílení, 

přenosu, záloze dat a 

informací (USB „flash“ 

disky, CD, DVD, 

mobilní pevné disky 

s připojením přes USB 

nebo FireWire rozhraní, 

paměťové karty) 

- mobilita dat a informací 

- všechny média připojitelné přes USB port je moţné 

připojit k PC s operačním systémem Windows 2000 a 

vyšší obvykle bez nutnosti instalace nových ovladačů 

- moţnost šíření virů 

prostřednictvím mobilních 

2,5“, 3,5“ a  USB disků,  

- skryté bezpečnostní díry 

v přístupových uţivatelských 

právech PC (schopný hacker 

můţe pomocí USB disku 

získat práva správce PC) 

- paměťových karet je mnoho 

druhů a nejsou vzájemně 

kompatibilní 

 4 Video-

kamery 

analogové - mobilita, jednoduchost 

- stále se ještě pouţívají například pro záznamy 

bezpečnostních kamer 

- umoţňují záznam situace zvukem i obrazem 

- ve spojení s datovými sítěmi umoţňují  v případě potřeby 

přenos aktuální situace z místa krizové situace  

- výhodou je velké rozšíření analogových videopřehrávačů, 

i kdyţ jsou na ústupu před digitálními zařízeními 

- poněkud zastaralá 

technologie  

- velikost a spotřeba energie 

- niţší výdrţ přístroje 

- spotřeba el. energie 

- obtíţný přenos záznamu do 

PC a jeho následná archivace 

v digitalizované podobě 

digitální - podobné výhody jako analogové 

- navíc vyšší výdrţ, moţnost fotografovat 

- nízká hmotnost přístroje 

- jednodušší sdílení získaných dat do PC, pro přenos po síti 

- vyšší operabilita a interoperabilita 

- spotřeba el. energie 

 

5 Foto-

aparáty 

analogové - vysoká kvalita obrazu jiţ u levných přístrojů, v případě 

tisku či zvětšování je výsledek kvalitnější neţ u digitálních 

přístrojů 

- jednoduchost 

- odolnost 

- prodleva mezi pořízením 

fotografie a jejím vyvoláním 

- horší moţnosti rychlého 

sdílení pořízených dat. 

- niţší operabilita 
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- umí se obejít bez el. energie  

digitální - mobilita, rychlost pořízení obrazu a rychlé moţnosti jeho 

sdílení, rychlé práce se získanými daty 

- moţnost pořízení velkého mnoţství snímků, 

kombinovaná často s moţností pořízení krátkých video-

sekvencí nízké kvality 

- horší kvalita záznamu u 

běţných digitálních přístrojů, 

neţ u analogových přístrojů 

- spotřeba el. energie (lze řešit 

náhradními akumulátory) 

- problém nekompatibility 

paměťových karet 

6 Síť internetu -  pevné 

připojení - optický 

kabel, broadband, 

bezdrátové mikrovlnné 

připojení 

- rychlost sdílení a výměny dat a informací 

- rychlé vyhledávání informací 

- široká rozšířenost 

- důleţitá role v informování veřejnosti 

- obrovské mnoţství informací 

- napadnutelnost vůči 

virtuálním útokům po síti  

- rychlé šíření  útoků 

- WWW servery nemusí být 

vţdy dostupné (je to jen 

technika) 

7 Síť internetu - mobilní 

připojení přes 

technologii GPRS a 

další bezdrátové 

moţnosti připojení, 

kromě mikrovlnného 

 - mobilita – moţnost připojení odkudkoliv kdykoliv 

(pokud je v dosahu signál) 

- relativně pomalé rychlosti 

výměny a sdílení informací  

- velká zranitelnost vůči 

útokům po síti 

8 Telekomunikační 

sluţby - vázané na 

kabelovou síť 

- masově dostupné a vyuţívané 

- poskytování sluţeb – linek důvěry, apod. komukoliv 

z ulice 

- spolehlivost 

- bez nataţených sítí se nelze 

dovolat 

- není moţné být stále na 

příjmu 

- při krizových situacích 

nemusí kabelová síť fungovat 

správně 

9 Telekomunikační 

sluţby - mobilní 

(krizové telefony) 

- mobilita 

- většinou fungují i při výpadku kabelové sítě 

- moderní nástroje komunikace (WAP, SMS, MMS, 

GPRS, …) 

- potřeba el. energie (lze 

jednoduše řešit dobíjením přes 

autozásuvku nebo náhradním 

akumulátorem) 

- v těţko dostupných oblastech 

nebývá signál 

- při krizových situacích 

nemusí síť vysílačů fungovat 

správně 

 10 Vysílačka na povolené 

frekvenci 

- rychlá komunikace na určené frekvenci 

nezávislost na GSM sítích 

 - potřeba el. energie 

 11 Satelitní telefon - podobné výhody jako řádek 9 

- moţnost volání v nedostupných místech, odkud se nedá 

dovolat běţným mobilním telefonem 

- potřeba el. energie 

- vysoká cena jak přístroje tak 

volání 

 12 Přístroj GPS (Global 

Positioning  System) 

 - určování polohy v geografických souřadnicích pomocí 

nejméně 3 satelitů na oběţné dráze Země 

- relativně snadný export získaných dat do GIS 

- pomoc při orientaci na neznámém místě 

- rychlá výměna pořízených dat a informací 

 - potřeba el. energie lze řešit 

dnes také jako u mobilních 

telefonů 

13 Databázové systémy  

 

 

 

 

Geografické báze dat 

(prostorové databáze) 

- ukládání dat a informací v podobě, umoţňují jednoduché 

vyhledávání či sdílení 

 

 

- v prostorových databázích je moţné uchovávat informace 

o objektech, které jsou předmětem krizového řízení včetně 

jejich geografické lokalizace 

- zranitelnost 

- potřeba počítače, na kterém 

bude databáze fungovat 

- často je potřeba internetové 

připojení pro napojení se na 

veřejné databáze 

- vysoké nároky na uţivatele. 

14 Geografické informační 

systémy 

- moţnosti kombinace různých vrstev dat 

- moţnosti prostorové analýzy  

- moţnost sdílení map na internetovém mapovém portálu 

- nároky na znalosti uţivatele 

 

 15 Software pro analýzu 

rizik 

- rychlost výpočtu 

- získání konkrétních hodnot 

- moţnost modelovat mnoţství různých situací za různých 

podmínek 

  

- nároky na vstupní data 

- neurčitosti, chyby a  

zjednodušení při základních 

úvahách 

- vysoká náročnost na 

odbornost uţivatele 

- vysoké pořizovací náklady 

některých produktů 
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16 Webový server – portál - přínos databázových a interaktivních dynamických 

sluţeb pro koncové uţivatele (databáze, mapy, moţnost 

exportu a tisku map, moţnost vkládání názorů a jejich 

diskutování, ovládání, formuláře, fóra, multi-jazykové 

prostředí, …) 

- nutnost dobrého připojení na 

internet. 

- potřeba el. energie (lze řešit 

záloţními zdroji) a vhodného 

počítače. 

 

Výběrem a kombinací výše uvedených moţností a typů informačních technologií lze 

vytvořit hned několik uţitečných řešení pro podporu krizového řízení. 

5.3 Vybrané ICT nástroje dostupné v ČR pro krizové plánování     

a řízení 

Počátky systematického sběru dat o stavu sloţek ţivotního prostředí (zejména vody, 

vzduchu, půdy a geologickém podloţí), včetně následných prvních pokusů o předpovědi 

chování základních přírodních ţivlů s nimi spojených, sahají na území ČR aţ do 19. století. 

Například od oficiálního počátku organizované české hydrologické sluţby v roce 1875 

uplynulo jiţ 135 let. Česká meteorologická sluţba začala jako instituce fungovat na rozhraní 

let 1919 a 1920. Česká geologická sluţba byla v roce 1919 zaloţena ještě jako 

československá. 

Došlo a ještě dochází k převratným změnám v technologii pozorování i při zpracování dat 

– například od vodočtu a dobrovolného pozorovatele aţ po automatizované vodoměrné 

stanice s dálkovým přenosem dat, od vodočetných vztahů po sofistikované sráţkoodtokové 

modely povodí, od telegrafických předpovědí vodních stavů aţ po předpovědní výstupy          

z tandemu meteorologických a hydrologických modelů, radarového monitoringu a satelitního 

snímání oblačnosti, od jednoduchého ukládání dat aţ po rozvoj strukturovaného datasystému, 

umoţňujícího nejen automatizované jejich primární zpracování, ale i široké spektrum různých 

aplikací [55].  

Při zpracování dat se uplatňovala postupně automatizace zpočátku děrnoštítkovou 

technikou a pak prostřednictvím velkých počítačů aţ po dnešní masové vyuţívání osobních 

počítačů. Automatizace provozu pozorovacích objektů hydrologických sítí vykazovala oproti 

vyspělým hydrologickým sluţbám v zahraničí určité zpoţdění, jak pokud jde o rozsah, tak      

o instalovaný generační stupeň. Podobná situace byla i v dalších oborech (meteorologie, 

geologie a další). K vyrovnávání tohoto vývojového skluzu začalo docházet aţ koncem 20. 

století. Předpovědní a výstraţná povodňová sluţba ČHMÚ je zabezpečována ve spolupráci se 

správci vodních toků. Po katastrofálních povodních z let 1997 a 2002 došlo k výraznému 

rozvoji, jednak u měřicích systémů a přenosu dat v reálném čase a jednak při implementaci 

hydrologických předpovědních modelů pro celé území ČR. V povodí Labe je provozován 
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hydrologický předpovědní systém AquaLog, v povodí Moravy a Odry pak předpovědní 

systém HYDROG [55]. Meteorologické předpovědi jsou v současnosti pro území ČR 

zpracovávány například s pomocí numerického modelu ALADIN [56]. 

Nejen na přínosech výše nastíněného historického vývoje v hydrologii a meteorologii staví  

moderní české krizové plánování v posledních přibliţně 20 letech, kdy byla postupně 

zaloţena řada specializovaných komerčních firem působících v této oblasti. Mezi 

nejvýznamnější patří T-SOFT a.s., holding MEDIUM SOFT, dále T-MAPY spol. s r.o.,  TLP, 

spol. s r.o. a Hydrosoft Veleslavín s.r.o.. Všechny jmenované firmy se více či méně zabývají 

poskytováním sluţeb, včetně vývoje nových aplikací pro havarijní a krizové plánování            

i řízení. Spolu s českými výzkumnými institucemi se snaţí také zapojovat do mezinárodních  

projektů. 

Níţe je formou tabulky uveden přehled vybraných ICT nástrojů vyvinutých jmenovanými 

firmami pro podporu krizového plánování a řízení jakoţto komplexního procesu, který je 

sloţen ze 4 fází:  reakce – zotavení – zmírnění – připravenost (anglicky „response – recovery 

– mitigation – preparedness“). Je moţno říci, ţe krizové plánování zde probíhá zejména ve 

fázi „připravenost“. 

Tabulka 2 Přehled vybraných českých ICT řešení pro podporu krizového  řízení 

ID ICT řešení (organizace) Funkce Typ pouţitých technologií 

1 Spolupráce na projektu OASIS 

[59], lokalizace modulů do 

češtiny, návrh standardu TSO 

(Tactical Situation Object) 

(MEDIUM SOFT, Institut 

ochrany obyvatelstva) 

Projekt byl zaměřen zejména na zlepšení 

přeshraničního přenosu a sdílení informací  o 

vzniklých ohroţujících aţ krizových situacích, 

včetně vytvoření pilotní studie. 

Programovací jazyk XML, 

HTML, Java a další. 

2 Řešení čísla tísňového volání 

112 pro KOPIS HZS. 

(MEDIUM SOFT) 

SW pro zvýšení garance poskytnutí pomoci 

občanům v kratším reakčním čase. Technologie 

TCTV 112 umoţňuje odbavit tísňový hovor a 

předat informace pomocí protokolu XML 

operačním sloţkám IZS. Integrováno s podporou 

GIS. 

Programovací jazyk XML, 

systém TCTV 112,  systém 

INFO 35. 

3 Komunikační platforma 

krizového řízení (MEDIUM 

SOFT) 

Modulární systém pro řešení negativních 

důsledků souběţného pouţívání heterogenních 

komunikačních technologií. Systém integruje 

komunikaci několika typy ICT do jednotného 

prostředí s jednotným uţivatelským rozhraním. 

Komunikační moduly: textová zpráva, email, 

FTP, fax, SMS, rozhraní pro výměnu dat s 

existujícími externími systémy. Podpora GIS. 

Java, XML, HTML a další 

programovací jazyky. 

4 Podpora krizového a havarijního 

plánování - C3M (MEDIUM 

SOFT) 

Modulární systém pro podporu práce krizových 

manaţerů a osob, které se podílejí na krizovém 

řízení a plánování. Systém pomáhá 

shromaţďovat a rychle poskytovat informace 

potřebné k řešení mimořádných událostí, včetně 

záznamu a vyhodnocení průběhu řešení těchto 

událostí. Obsahuje moduly: síly a prostředky, 

mimořádné události, opatření a úkoly, GIS, plány 

a dokumentace. 

Databáze, základní 

programovací jazyky. 
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ID ICT řešení (organizace) Funkce Typ pouţitých technologií 

5 Návrh informačního systému 

Krizového řízení (včetně GIS)  

(T-MAPY) 

Informační podpora při krizových situacích na 

úrovni státu, včetně geografických podkladů. 

Návrh byl zpracován pro Ministerstvo vnitra, GŘ 

HZS ČR. 

Internetový server, MySQL, 

Oracle, a další. 

Programovací jazyky pro 

tvorbu webu (PHP, HTML, 

CSS, Java, XML, a další). 

ESRI ArcIMS, ArcGIS. 

6 EMOFF – Emergency Office 

(T-SOFT) 

 

Modulární systém pro podporu informačních 

procesů při prevenci a řízení nestandardních a 

krizových situacích pro státní správu, 

samosprávu a podniky, včetně tvorby 

dokumentů. Díky uloţeným informacím pomáhá 

řešit analýzu nebezpečí a rizik, plánovat, 

organizovat, realizovat a kontrolovat. Pomocí 

tohoto IS lze shromaţďovat a vyhodnocovat 

informace o organizacích, osobách, silách, 

technice a zdrojích pomoci pro zvládání 

krizových stavů. 

Databáze, základní 

programovací jazyky. 

7 Obnova (T-SOFT) 

 

Informační nástroj pro veřejnou správu, 

zaměřený na podporu rozhodování při řešení 

škod po krizové situaci.  

Portálová aplikace vytvořená 

pomocí několika 

programovacích jazyků, 

provozovaná na 

internetovém serveru. 

8 SYPOS (TLP) Webová aplikace slouţící na podporu přípravy a 

realizace plánovaných opatření při vzniku 

mimořádných událostí a při vyhlášení krizového 

stavu, včetně přípravy dokumentace (plán 

krizové připravenosti, plán ochrany zdraví, plán 

akceschopnosti). 

Databázové (Postgres, MS 

SQL, Oracle,  a další 

programovací jazyky 

(HTML, PHP, Python, 

.NET, JavaScript, Java, …). 

9 Digitální krizový plán (DKP) 

(TLP) 

Jde o webovou i lokální aplikaci  obsahující 

geografické a textové informace potřebné k 

podpoře řešení krizových situací a mimořádných 

událostí. DKP umoţňuje například digitalizovat 

krizový plán kraje. DKP je provázán s níţe 

uvedenou aplikací WebMap. 

Databázové (Postgres, MS 

SQL, Oracle,  a další 

programovací jazyky 

(HTML, PHP, Python, 

.NET, JavaScript, Java, …). 

10 WebMap 

(Hydrosoft Veleslavín) 

Program pro zjednodušené publikování a 

prezentování mapových výstupů nejen na 

internetu. Pomocí tohoto SW jsou v ČR 

publikovány například povodňové plány.  

Internetový server, lokální 

klient.  Databázové 

(Postgres, MS SQL, Oracle,  

a další programovací jazyky 

(HTML, PHP, Python, 

.NET, JavaScript, Java, …). 

Vyuţití komprimace 

digitálního obrazu pomocí 

technologie JPEG. 

11 ROZEX Alarm 

(TLP) 

Jednoduchý SW  pro odhad  následků úniků 

nebezpečných chemických látek. 

Programovací jazyky, včetně 

HTML. 

12 TerEx (T-SOFT) Jednoduchý SW  pro odhad  následků úniků 

nebezpečných chemických látek, včetně modulů 

pro odhad následků teroristických útoků 

vybranými nebezpečnými látkami. 

Programovací jazyky, včetně 

HTML. 

13 FLOREON  [58] (FLOods 

REcognition On Net) 

 (VŠB-TUO) 

Výzkumný projekt zaměřený na řešení 

předpovídání povodní. Jde o vytvoření 

modulárního systému propojujícího sráţkové a 

hydrologické modely. Konečným produktem 

projektu by měl být  systém poskytující 

komunikační rozhraní  člověk-stroj  s  vyuţitím  

webových  sluţeb  dostupných  online 

prostřednictvím  internetu. 

Programovací jazyky. 

Propojení různých 

modelovacích SW, integrace 

s prostředky GIS různých 

platforem (ArcGIS, GRASS 

GIS a 

QuantumGIS/PostGIS).  

Další vývoj vyuţití ICT nejen pro krizové řízení lze předpokládat například 

prostřednictvím projektu IT4Innovations („počítání pro ţivot“) [57], jehoţ cílem je vybudovat 

národní centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií. 
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Následující tabulka uvádí identifikované klady a zápory nasazení vybraných českých ICT 

řešení vhodných pro podporu krizového plánování a řízení v podmínkách MŢP. 

Tabulka 3 Klady a zápory vybraných českých ICT řešení z hlediska jejich vyuţití MŢP 

ICT řešení 

(organizace) 

Společné klady Společné zápory včetně otázek vedoucím k pochybnostem 

Podpora krizového 

a havarijního 

plánování – systém 

C3M (MEDIUM 

SOFT) 

 

EMOFF – 

Emergency Office   

(T-SOFT) 

 

SYPOS (TLP) 

 

Digitální krizový 

plán  (TLP) 

 

Předdefinovaná 

struktura 

dokumentace. 

 

Předpřipravené 

formuláře a šablony. 

Moţnost generování 

výsledných dílčích 

dokumentů. 

 

Moţnost vytvoření 

vazeb vloţených 

informací na 

elektronické 

geografické podklady. 

 

Proklamovaná 

uţivatelská 

přívětivost. 

 

Centralizovaná správa 

dat a informací.  

 

Moţnost dálkové 

správy systému přes 

internetové připojení, 

včetně moţnosti 

zabezpečeného 

publikování krizového 

plánu nebo jeho části 

na internetu. 

 

Interoperabilita. 

 

Další poskytovateli 

běţně uváděné 

výhody. 

Nutnost aktualizace struktury v závislosti na měnící se legislativě. Moţnost 

vzniku potíţí při převodu takto zpracované plánovací a řídící dokumentace  

na nové verze ICT řešení. 

 

Výběrem některého z těchto nabízených ICT řešení by se vytvořila vazba na 

komerčního dodavatele, u kterého nelze zaručit, ţe v budoucnu nezkrachuje. 

Krizový plán by pak bylo potřeba vytvářet a implementovat znovu. 

 

Otázka zajištění skutečně kvalitní uţivatelské podpory (řadě běţných 

uţivatelů ICT řešení se většina těchto řešení obvykle zdá sloţitá). Sloţitost. 

 

Potřeba zaškolení a vyčlenění pracovní síly. 

MŢP v současnosti nedisponuje pracovními silami, které by vkládaly 

potřebné aktuální informace do vybraného ICT řešení. Při zpracování 

krizového plánu aţ do současnosti vyuţívá vnější servis.  

 

Otázka důvěryhodnosti komerčních firem zajišťujících ICT řešení ve vztahu 

k zacházení s daty a informacemi v reţimu „zvláštní skutečnosti“.  

 

Zástupci MŢP si zatím nepřejí (nepotřebují) zveřejnění krizového plánu či 

jeho části na internetu.  

 

Otázka zabezpečení dat vloţených do jakéhokoliv systému napojeného na 

internet. 

 

Nezanedbatelné náklady na pořízení ICT řešení, včetně aktualizace, servisu a 

potřebných vnějších sluţeb. (Vzhledem k omezeným dostupným 

prostředkům bylo prioritou nejprve sepsat obsah a náplň částí krizového 

plánu ministerstva ve formátu jiţ zakoupených kancelářských programových 

prostředků  a následně přemýšlet o případném budoucím vyuţití zdarma 

dostupných či komerčních ICT). 

 

Aktuálně nabízené systémy nabízejí jen málo či vůbec implementované 

nástroje pro analýzu ohroţení. Výsledky analýzy ohroţení a rizik je 

v některých případech moţno vloţit do systému z jiných studií a analýz rizik. 

Nejsou vůbec řešena kombinovaná rizika či moţnost dynamické analýzy 

jednoho typu rizika v závislosti na aktuálních vstupních datech. Výjimku 

tvoří implementace některých jednoduchých nástrojů na rychlý odhad 

následků úniku nebezpečných chemických látek (zejména u produktů firmy 

TLP).   

Z tabulky výše vyplývá, ţe ICT  řešení pro státní správu je na české poměry nabízen 

relativně dostatek. Jejich společné zápory a související otázky vedoucí k pochybnostem však 

zatím spíše převládají nad nabízenými výhodami. Proto si dosud MŢP nechává zpracovat svůj 

krizový plán včetně příloh pouze v podobě upravitelné v základním dostupném kancelářském 

programovém vybavení (formát dokumentace  *.doc, *.docx, *. rtf, *.xls, *. xlsx  a *.pdf) 

uţívaném ministerstvem. 

Dále je moţno na základě šetření konstatovat, ţe orgány státní správy v ČR i na úrovni EU 

dávají při vyuţívání ICT řešení přednost spíše komerčním produktům globálních společností 

(Microsoft, ESRI a podobně), neţ méně rozšířeným českým ICT řešením. Snaţí se tak zajistit 
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si co nejlepší moţnosti uţivatelské podpory, pravidelné bezpečnostní aktualizace a úpravy 

ICT řešení a co nejširší kompatibilitu pouţívaných datových formátů navzájem i mezi 

soukromou a občanskou sférou. 

 

5.3.1 Přehled používaných nástrojů GIS pro krizové plánování a řízení na 
vybraných  úřadech v ČR 

Vzhledem k identifikované potřebě nasazení jednoho z nástrojů GIS pro účely krizového 

plánu MŢP byl v rámci této kapitoly proveden průzkum vyuţívání těchto nástrojů v oblasti 

krizového plánování a řízení ve veřejné správě s ohledem na meziresortní kompatibilitu 

uţívaných dat. Předmětem zájmu bylo především srovnání a posouzení GIS pro krizové řízení 

vyuţívaných Ministerstvem ţivotního prostředí a Ministerstvem obrany, případně dalšími 

resorty např. Ministerstvem vnitra a dále krajskými úřady. 

V prvé řadě bylo potřeba zjistit, zda se vůbec GIS pro krizové řízení na daném úřadu 

vyuţívá či zda se plánuje jeho vyuţití. Pokud je jiţ nasazen, je nutné znát jeho formu. Mohou 

totiţ nastat situace, kdy se vyuţívá sluţeb jednoho centrálně spravovaného GIS pro celé 

krizové řízení úřadu nebo několika více či méně propojených GIS pro jednotlivé části 

krizového plánování a řízení. 

Přitom platí, ţe pokud je potřeba posuzovat jednotlivé systémy z hlediska jejich vzájemné 

kompatibility, je nutné získat o nich poměrně konkrétní informace. Mezi tyto informace patří 

například softwarová platforma, na které jsou provozovány. Bylo tedy zjišťováno, zda 

systémy běţí pod operačním systémem Microsoft Windows, Linux, UNIX či jiným, a jaká 

softwarová aplikace je pouţita jako základ (například ArcGIS firmy ESRI nebo GeoMedia 

firmy Intergraph). Zajímavou můţe být také informace o tom, zda se pouţívají komerční 

produkty nebo naopak volně dostupná řešení, a také zda se vyuţívají produkty zahraničních 

nebo českých firem. 

Pro zhodnocení kompatibility nástrojů pro publikování geografických dat z prostředí GIS 

na internet/intranet bylo dále zjišťováno, zda tuto moţnost zpřístupnění dat daná instituce 

vyuţívá, a pokud ano – jaký mapový server je pro tento účel nasazen. 

Kromě informací o vlastním systému jsou pro zhodnocení kompatibility nezbytné také 

informace o datech, která jsou v systému pouţívána. Proto bylo potřeba zjistit, v jakém 

systému se data vyuţívají pro různé analýzy nebo prezentaci, v jakém formátu jsou 

poskytována dalším subjektům a v jakém naopak přijímána od jiných subjektů. Dalším 
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důleţitým parametrem geodat je jejich souřadnicový systém. Pro potřeby MŢP bylo potřeba 

zjistit, zda jsou pouţívána data v národních souřadnicových systémech S-JTSK či S 42 nebo 

globálním souřadnicovém systému WGS-84 nebo jiném. 

V neposlední řadě je důleţitou informací, zda si úřad spravuje prostředky GIS sám nebo 

vyuţívá sluţeb externí firmy. 

Výše uvedené informace byly získány v průběhu roku 2006 formou dotazníku 

(viz elektronická příloha č. 7 práce uloţená na CD ROM). (Ve stejném roce byl zpracován 

první návrh studie Databáze zdrojů rizik MŢP.) Na základě průzkumu byla následně 

zhodnocena jak úroveň vyuţívání prostředků GIS jednotlivými úřady, tak jejich vzájemná 

kompatibilita.  

 

Zhodnocení moţných převodů dat mezi srovnávanými systémy: 

Z došlých vyplněných dotazníků (i dopisů) a na základě osobních konzultací bylo moţno  

konstatovat, ţe v roce 2006 existovalo jak pod MŢP, tak pod Ministerstvem obrany (včetně 

armády ČR) a na Ministerstvu vnitra (včetně GŘ HZS a podřízených sloţek) mnoţství 

vektorových i rastrových geodat v souřadnicovém systému S-JTSK a byla započata cesta ke 

společnému vyuţívání souřadnicového systému WGS-84 pro stávající i v budoucnu vytvořená 

geodata. Velké mnoţství těchto dat bylo prostřednictvím on-line mapových serverů 

zpřístupněno k nahlédnutí občanovi, který je gramotný v uţívání  internetu. Systém WGS-84 

je dle aktuálně platného nařízení vlády [65] určen jako hlavní v procesu krizového plánování 

a řízení v podmínkách ČR. 

Přehled pouţívaných prostředků GIS na 4 krajských úřadech v ČR, jejichţ zástupci 

odpověděli na dotazník, je uveden formou tabulky v příloze č. 6.  

Z tabulek přílohy č. 6 vyplývá, ţe na většině dotazovaných úřadů státní správy                    

a samosprávy v ČR je kromě jiných programových prostředků pouţíván systém ESRI ArcGIS 

(alespoň v jedné licenci). Jedním ze základních výměnných formátů pro geodata je nativní 

formát ESRI ArcView -  „*.shp“ (shapefile) a pro metadata  formát „*.xml“. Ke stejnému 

závěru vedou také odpovědi zahraničních respondentů na shodný dotazník přeloţený do 

anglického jazyka. 

Na základě dotazníkového šetření se zástupci MŢP rozhodli, ţe mapové vrstvy vybraných 

zdrojů rizik budou připravovány a vedeny zejména ve formátu “shapefile”, a to v obou 

souřadnicových systémech S-JTSK a WGS 84. K vrstvám budou zpracovány nezbytné 
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metainformace. Tak bude zajištěna kombatibilita dat s ostatními systémy plánovanými             

i realizovanými pro podporu krizového plánování a řízení v ČR. Zároveň bude připravena 

cesta pro výměnu dat v případě přeshraniční krizové situace.  

 

5.4 Evropské souvislosti 

Podkapitola má za cíl přiblíţit nejdůleţitější aktivity a projekty vědy a výzkumu, klíčové 

pro vývoj a vyuţití ICT v krizovém plánování a řízení na úrovni EU. Evropské souvislosti 

byly zpracovány zejména z důvodů moţných přeshraničních přenosů krizí a související 

výměny informací. Dalším důvodem je skutečnost, ţe na legislativu ČR mají přímý dopad 

direktivy EU, jejichţ doporučení je často potřeba implementovat. 

 

„ORCHESTRA“ a související projekty, klíčové pro aktuální vývoj vyuţití IS v krizovém 

plánování a řízení na úrovni EU: 

Projekt „ORCHESTRA“ [61] (z anglického názvu - Open Architecture and Spatial Data 

Infrastructure for Risk Management) probíhal v rámci 6. Rámcového programu vědy a vývoje 

Evropské komise. Téma a obsah projektu korespondovaly také s akčním plánem Evropské 

komise „eEurope 2005 – Informační společnost pro všechny“ [62].  

Motto projektu: “Moving Towards Information Interoperability in Risk Management“ 

(volně přeloţeno „směrem k informační součinnosti v řízení rizik“) napovídalo, ţe tento 

projekt svým zaměřením vystihl potřeby krizového plánování a řízení při řešení krizových 

situací přesahujících hranice jednotlivých členských států EU. Potřebné vzájemné výměny 

vybraných dat a informací na této úrovni k roku 2005 dle odborníků DG JRC, EC, IPSC 

(Traceability and Vulnerability Assessment Unit) nebylo ještě dosaţeno. Výjimky snad 

tvořily spolupráce v lokálním měřítku, kde existovaly případy spolupráce [61]. 

 

Jednou z motivací k řešení projektu ORCHESTRA byla skutečnost, ţe vládní úřady, úřady 

civilní ochrany a sluţby záchranných systémů začínaly být více závislé na integrovaných 

informačních systémech, které však byly zaměřeny na různé fáze řízení, zvládání rizik              

a pohrom. Integrace těchto informačních systémů byla a stále ještě je obtíţná díky nedostatku 

společné terminologie (zvláště pak na mezinárodní úrovni při budování multi-jazykových 

verzí), přístupnosti a dostupnosti dat, součinnosti, nedostatku standardů a jejich reálnému 
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vyuţití, a také díky různým modelům koordinace, dílčích postupů a v neposlední řadě 

obchodních modelů. 

Z výše uvedených důvodů bylo zřejmé, ţe vládní instituce evropských zemí by ke svému 

uţitku mohly a měly vzít v úvahu iniciativy typu „návrh a prosazování direktivy INSPIRE 

[63]“ či „GMES (globální monitoring pro bezpečnost a ţivotní prostředí, 

http://www.gmes.info/)“. 

 

Jednou z vyhlášených priorit 6. Rámcového programu vědy a výzkumu EC byla priorita 

“Zlepšování managementu rizik”, která v 7. Rámcovém programu EC přímo pokračuje 

formou výzev pro bezpečnostní výzkum. 

V rámci této priority bylo a je jednoznačným úkolem vyvíjet otevřené platformy, 

integrované systémy a sloţky pro zlepšování managementu rizik, včetně aplikací v oblasti 

bezpečnosti obyvatel a v oblasti managementu ţivotního prostředí. Další prioritou bylo 

podporovat vznik a růst evropských informačních infrastruktur a platforem sluţeb, které 

budou dále usnadňovat vyuţití součinných prvků a subsystémů. 

Výběrovým řízením pro naplnění výše uvedené priority v 6. Rámcovém programu EC 

prošly následující integrované projekty: 

1) ORCHESTRA 

2) WIN (Wide Information Network)  

Projekty ORCHESTRA a WIN měly společný cíl -  vytvořit informační infrastrukturu pro 

management rizik. Hlavními úkoly byly: společná práce, multijazyčnost, získávání dat a jejich 

spojování také se satelitními snímky. 

3) OASIS (Open Advanced System for crisIS management, česky „otevřený pokročilý 

systém pro krizové řízení„). Projekt OASIS byl přímo zaměřen na oblast krizového plánování 

a řízení, měl přispět k podpoře odezvy na mimořádné události, včetně záchranných akcí.  
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Obrázek 7 Ilustrace vztahů mezi projekty ORCHESTRA, WIN a OASIS, tvořících podklady pro krizové 

plánování a řízení [66] 

Vysvětlivky k obrázku 7:  

1) Rekonstrukce (reconstruction) – např. opatření v územním plánování, mohou být ovlivněny 

hodnocením rizik apod. 

2) Předběţná analýza scénářů a jejich dopadů (pre-impact scenario analysis) je často zaloţena na dříve 

vytvořených scénářích krizových situací. 

3) Poučení ze zkušeností s danou krizovou situací (lessons learned from emergency experience), můţe 

vést jak zpětně k plánování opatření v době před krizovou situací, tak pravděpodobně také k dalšímu 

vyuţití existujících komunikačních strategií. 

4) Krizový management (emergency management) můţe upřednostnit obnovení sluţeb v průběhu odezvy 

na mimořádnou událost – stav nouze. Toto obnovení sluţeb zase můţe podpořit management právě 

probíhající mimořádné události. 

5) Po dočasném obnovení většiny podstatných sluţeb, by měla následovat skutečná obnova (restoration) 

pro zaručení kvality sluţeb nebo kompletní zotavení zbývajících nefunkčních sluţeb. 

V rámci integrovaných výše uvedených projektů byly definovány poţadavky na 

geoinformace vycházející z managementu rizik:  

A) Referenčními daty by měly být data typu: ověřené a usazené letecké snímky, 

informace o dopravní síti, nadmořská výška, politické hranice, informace o 

majetkových právech, hydrologická data, informace o průmyslových zařízeních, 

apod. 

1 

2 

3 4 

5 
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B) Počítalo se také s popisnými daty pro kritickou infrastrukturu: telekomunikace, 

systémy rozvodů elektřiny, produkce ropy, jejích produktů a plynu a jejich 

skladování a distribuce, informace o sektorech bankovnictví a finančnictví, 

zásobování vodou, záchranné sluţby, apod. 

C) Data o osídlení a zaměstnanosti: školy, vládní zařízení a budovy, nemocnice, 

hustota obyvatelstva, apod. 

Tehdejší situace v roce 2005 ohledně geoprostorových dat by se dala popsat jako nedostatek 

poţadovaných dat, ale také [66]: 

 Nedostatek koordinace – napříč hranicemi i mezi úrovněmi vládních institucí. 

 Nedostatek standardů a jejich uţívání v praxi, z čehoţ vyplývá existence 

nekompatibilních informací, nekompatibilních informačních systémů, roztříštěných 

informací a opakování informací. 

Dílčím závěrem z výše uvedeného bylo, ţe zatím neexistuje dostatečná informační 

infrastruktura. Evropská Unie má ostrovy dat vytvořených pod vlivem různých standardů a 

v různé kvalitě.  

Aby bylo moţné dostatečně pochopit význam a další rozvoj informačních systémů na 

úrovni EU v rámci projektu ORCHESTRA a s ním spojených projektů WIN a OASIS, je 

vhodné uvést několik podrobností o aktivitě, která svým úspěchem umoţnila další pokrok při 

realizaci projektů na bázi integrovaných celoevropských informačních systémů. Touto velmi 

důleţitou aktivitou byla příprava evropské direktivy pod názvem INSPIRE (INfrastructure for 

SPatial InfoRmation in Europe).   

Bez koordinovaného rámce jako minimálního společného jmenovatele pro všechny členské 

země EU  by nadále přetrvávaly problémy a překáţky uvedené v odráţkách výše. 

Časový plán zavedení direktivy INSPIRE: [63] 

 2001: začala aktivita INSPIRE 

 7/2004: upravena na direktivu INSPIRE 

 2004-2006: přípravná fáze 

 2007-2008: fáze transpozice do národních legislativ 

 2009-2013: implementační fáze (v roce 2010 začala platit implementace INSPIRE i 

v ČR ve formě vyhlášky [64]). 

Přínosy direktivy INSPIRE byly následující: 

 Došlo k implementaci pravidel pro metadata (ohledně dat, sluţeb a jejich významů) 
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 Došlo k implementaci pravidel pro harmonizované specifikace prostorových dat 

(pravidla pro výměnu dat, jejich aktualizaci, společné systémy jednoznačných 

identifikátorů – ID, pravidla thesauru, klíčové atributy apod.) 

 Došlo k implementaci pravidel pro sluţby informačních sítí (sluţby nahrávání dat, 

prohlíţení, vyhledávání, stahování, transformační sluţby, sluţby mapových portálů 

včetně Geoportálu EU. 

 

Existovaly však také námitky [66]:  

INSPIRE řeší pouze otázky standardizace. Co bude s omezeními dílčích architektur 

jednotlivých lokálních informačních systémů? Co se bude dít v otázce implementace odkazů   

a celkové provázanosti a celistvosti informací? Co se bude dít, jestliţe nastane potřeba 

výměny specifických informací – například pro potřeby managementu rizik? 

Zde našly své místo a uplatnění cíle projektu ORCHESTRA [66]: 

 Navrhnout a implementovat takovou architekturu informačních sluţeb, která by byla 

otevřená a orientovaná na sluţby pro potřeby řízeni rizik (anglicky „open service-

oriented architecture“). 

 Ověřit výsledky projektu ORCHESTRA (např. navrţenou architekturu – strukturu a 

sluţby) na scénáři zahrnujícím několik rizik.  

 Zajistit standardy software pro aplikace při řízení rizik a zajistit také dostatečné 

informace o těchto vybraných standardech formou publikace „the ORCHESTRA 

book“.  

 Výhledově budou zahrnuty zvláště praktické standardy Open Geospatial Consortium 

(OGC) a dle zákona také ISO a CEN normy. 

 

V níţe uvedeném schématu v angličtině je naznačen postup od obecných platforem ke 

konkrétním produktům, včetně moţností vkládaných bloků sluţeb (počítání, mapování, 

satelitní snímkování, předpovědní sluţby, poskytovatelé aplikací pro podporu při poţárech      

a povodních apod.), které jsou pomocí odkazů vzájemně provázány aţ ke koncovým 

uţivatelům. 
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Obrázek 8 Návrh schématu předpokládaných sluţeb z projektu ORCHESTRA [61] 

 

Předpokládanými výhodami pro koncového uţivatele by měly být [66]: 

 Poskytování flexibilních sluţeb: sluţby budou postaveny jako schopné součinnosti a 

jednoduché integrace v současné technologické realitě. 

 Moţnost tzv. „inteligentní“ výměny dat – tzn. zajištění současného předávání 

prostorových a neprostorových (například textových) dat pro potřeby výměny 

informací mezi různými účastníky v systému na různých úrovních (od místní úrovně 

přes národní aţ po globální).  

 Přístup do systému pro veřejnost (na poţádání):  bude moţné informovat občany o 

prevenci rizik, včetně informací jak se s nimi vypořádat. A to prostřednictvím různých 

datových formátů a publikačních kanálů. 

 Přístup pro koncového uţivatele (na poţádání): včetně moţnosti rychle určit a najít 

vhodnou informaci o konkrétní nebezpečné situaci. Včetně zajištění aktivní podpory 

pro činnosti manaţerů rizik. 

 

Záměrem projektu ORCHESTRA bylo zajistit a poskytnout takovou informační 

architekturu, zaloţenou na generických sluţbách, která bude uţitečná v různých aplikacích 

v oblasti managementu rizik. To by mělo usnadnit práci vývojářům aplikací pro management 

rizik, a to tím způsobem, ţe budou moci na těchto generických sluţbách stavět při vývoji 

vlastních sluţeb. V konečném důsledku by měla být usnadněna také práce havarijních            
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a krizových manaţerů, kteří budou schopni přes internet snadno získávat právě takové 

informace, které potřebují pro řešení jejich úloh.  

Po skončení projektu ORCHESTRA a publikaci jeho přínosných výsledků došlo ke 

stagnaci. Zdá se, ţe cíle a vize projektu zatím nejsou příliš naplňovány. Důvodem můţe být 

také probíhající  ekonomická krize. Jediné pokračování dílčích cílů projektu lze vysledovat ve 

skutečně probíhající implementaci direktivy INSPIRE v členských zemích EU. 

Dle výše zjištěného lze doporučit i nadále sledování změn v projektech týkajících se 

krizového plánování a řízení na úrovni Evropské Unie a postupnou implementaci poţadavků  

vyplývajících ze závazných direktiv pro ČR jako člena EU.  

Tento trend byl v ČR jiţ nastoupen a sledován například při návrhu a postupné realizaci 

českého integrovaného systému pro krizové řízení. Je nezbytné jej akceptovat také při návrhu 

studie Databáze zdrojů rizik jakoţto podpůrného nástroje pro krizový plán MŢP. Zástupci  

MŢP uvedený trend na základě provedené rešerše přijali. 

  

5.4.1 Přehled používaných nástrojů GIS pro krizové plánování a řízení ve 
vybraných zemích EU 

 

Geografické informační systémy pouţívané v zemích EU byly zjišťovány stejným 

způsobem, jako prostředky GIS nasazené v ČR (viz výše kapitola 5.3.1), tedy pomocí 

dotazníku rozeslaného e-mailem. V úvahu byly brány zejména prostředky GIS vyuţívané na 

úrovni ministerstev. 

     Seznam respondentů, vycházející zejména ze seznamu účastníků setkání kompetentních 

autorit ke směrnici 96/82/EC (SEVESO II direktiva), je uveden v elektronické příloze č. 6 této 

disertační práce. Odezva respondentů na anglický dotazník byla paradoxně větší, neţ na jeho 

českou verzi. Dotazníkem byli obeslání zástupci 28 evropských států. Odpověď zaslali 

zástupci 11 států. Úspěšnost anglických dotazníků byla cca 40%. 

Přehled s výsledky postupně došlých odpovědí na anglický dotazník pro kompetentní 

autority v zemích EU, byl pro přehlednost uveden ve formě tabulky v příloze č. 6.  Dále byla 

zhodnocena vzájemná kompatibilita prostředků GIS pro krizové plánování a řízení 

nasazených v ČR s prostředky pouţívanými v některých dalších zemích EU, a to s ohledem 

na evropskou harmonizaci.  
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Z odpovědí vyplývá závěr, ţe většina prostředků GIS v okolních státech EU, pokud jsou 

tyto systémy vedeny centralizovaným způsobem, je zaloţena na software firmy ESRI 

(ArcGIS, ArcIMS) s různými stupni lokalizace a uţivatelskými nadstavbami. Dále jsou či 

budou v některých státech vyuţívány a podporovány vybrané volně dostupné sluţby či 

výměnné formáty dat. Nejrozšířenějším výměnným typem dat v oblasti GIS jsou 

v současnosti na mezinárodní úrovni vektorové formáty „shapefile (*.shp)“, případně 

„coverage“ a dále proprietární rastrové formáty – tzv. „grid“. Všechny tyto formáty vyuţívá 

rovněţ datový sklad MŢP jakoţto hlavní zdroj dat pro uvaţovaný návrh studie přehledu         

o zdrojích rizik. 

V případě rastrových dat by případná výměna či sdílení dat na mezinárodní úrovni neměla 

být problémem, ovšem v případě vektorových dat bude záleţet na různých lokálně 

vyuţívaných souřadnicových systémech, které často přetrvávají v jednotlivých zemích. 

Některé země vyuţívají paralelně několik souřadnicových systémů, obvykle alespoň jeden 

z nich koresponduje se souřadnicovým systémem pouţívaným ve druhém státě. 

Tento problém do jisté míry řeší dohoda o pouţívání souřadnicového systému WGS 84 

jako hlavního systému pro data slouţící k účelů krizového managementu na území EU, coţ se 

odráţí také v aktuálně platném nařízení vlády č. 430/2006 Sb. [65].     
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6 Rozbor možností analýzy kombinovaných rizik v území 

S rozvojem techniky roste rovněţ nutnost ošetřit oblast hodnocení a řízení rizik, která hrozí 

obyvatelstvu, ţivotnímu prostředí a majetkovým hodnotám. Cestou k ochraně lidské 

společnosti a minimalizaci následků mimořádných událostí je také proces havarijního             

a krizového plánování, který bezprostředně vychází z analýzy rizik (dále jen AR). Nezbytnou 

součástí analýzy je identifikace zdrojů rizika, jejich klasifikace, určení priorit různých druhů 

rizik, analýza příčin a následků a hodnocení rizika. Takováto analýza pak poskytuje moţnost 

přijímat opatření k předcházení vzniku nebo omezení důsledků mimořádných událostí. Oblast 

přijímání preventivních či nápravných opatření úzce souvisí s řízením rizik. Prioritou v tomto 

procesu je identifikace rizik. Nedokáţeme-li riziko identifikovat, nejsme schopni jej 

analyzovat a účinně se proti němu bránit [74].   

V rámci rozboru byla kombinovaná přírodně-technologická rizika (dále KOMBR) nejprve 

studována na historických příkladech, jejichţ sled byl později analyzován pomocí vybrané 

vhodné metody analýzy (MOSAR, Black-box [40]). Na studium historických případů volně 

navazuje formou podkapitoly rešerše mezinárodních  přístupů a projektů k problematice 

KOMBR. 

Následně byla v rámci spolupráce s MŢP odvozena teorie analýzy KOMBR v území. Na 

závěr kapitoly jsou formou podkapitoly popsány vybrané metody, které byly v souvislosti 

s disertační prací pouţity ke studiu, případně analýze rizik v resortu ŢP a / nebo které se jeví 

jako vhodné k analýzám rizik KOMBR, včetně moţnosti zapojení statistických metod. 

 

6.1 Příklady některých typů historických událostí typu KOMBR 

Následuje několik příkladů popisujících krizové situace s výskytem KOMBR, které se 

udály za poslední 2. století, zejména na území Evropy. Často jde o případy z nedávné doby. 

Zemětřesení v San Francisku (USA, 1906) [68] 

Krátce po páté hodině ranní 18. dubna 1906 probudil obyvatele kalifornské metropole ze 

spánku mohutný, jen 40s trvající otřes o intenzitě 8,3 Richterovy stupnice. Příkop Svatého 

Ondřeje, v němţ na sebe naráţejí pacifická a severoamerická kontinentální deska, se v délce 

400km trhavě rozevřel. Vznikly přitom nesmírné tlakové vlny, jeţ z epicentra zemětřesení 

vyrazily všemi směry rychlostí 30 000 km za hodinu. Zpočátku se zdálo, ţe škody nebudou 

velké. Dřevěné domky na okraji města vydrţely, horší to bylo s cihlovými reprezentativními 
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stavbami města. V jejich troskách byla později nalezena mrtvá - většina ze 498 nahlášených 

obětí.  

Zatímco 1700 vojáků začalo s úklidem, objevily se na různých částech města poţáry 

způsobené zkraty na elektrickém vedení nebo na plynových rozvodech. Tak začala druhá část 

katastrofy, a to ta horší. Protoţe vodovodní síť byla také porušena, nedostávalo se hasičům 

vody, neboť nebyl vybudován reservoár hasící vody. Důsledkem bylo, ţe jednotlivé poţáry se 

ve městě slily v ohnivou bouři. Průběh evakuace 

obyvatel komplikovalo rovněţ zhroucení sítě 

dopravních komunikací.  

Přesto, ţe bylo město později relativně rychle 

vybudováno znovu, riziko zemětřesení zůstává značné: 

kaţdý rok se zachvěje aţ 23 lehčími otřesy.  

Obrázek 9 San Francisko poničené zemětřesením a poţáry, 

zuhelnatěné a rozţhavené trosky. 

 

Zemětřesení v Turecku (1999) [69] (volně přeloţeno autorem z angličtiny) 

Dne 17. srpna 1999 došlo v tureckém oblasti Kocaeli k zemětřesení o síle 7,4 Richterovy 

stupnice, které mělo za následek přes 17 000 mrtvých a 40 000 zraněných, tisíce sídel              

a obchodních jednotek bylo zničeno a více neţ 350 výrobních zařízení v oblasti Kocaeli bylo 

poškozeno.  

Zemětřesení mělo za následek kaskádovité události, které vedly k úniku nebezpečných 

chemických látek (celkem z 19 výrobních zařízení). Při tomto úniku bylo zaznamenáno 

celkem 21 havárií. Došlo například k úniku 50 tun nezpracované ropy do Imitského zálivu,    

1 200 tun kapalného kyslíku, 100 tun kyseliny fosforečné. Nezávisle na těchto událostech se 

vznítily olejové rafinérie.  

Kvůli těmto nehodám museli být jiţ po 12 hodinách odvoláni záchranáři, kteří 

vyprošťovali oběti ze sutin v obydlených oblastech a byli nuceni zasahovat v místech havárií 

výrobních zařízení. Zásahy v těchto oblastech byly komplikovány tím, ţe v průběhu 

zemětřesení byly poškozeny rozvody vody a elektrické energie.  

Důvodem těchto neštěstí bylo v případě 7 výrobních zařízení nedostatečné opatření pro 

případ zemětřesení, ve 12 z 19 byly nádrţe s nebezpečnými látkami ukotveny pro případ 

zemětřesení a téměř všechna výrobní zařízení (17 z 19) byla vybavena zadrţovacími pásy      
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a nádrţe byly vybaveny pojistnými tlakovými ventily. I přes tato opatření však došlo k úniku 

nebezpečných látek.  

Příklad kaskádovitých událostí v oblasti Kocaeli, u nichţ bylo spouštěcím mechanizmem 

zemětřesení:  

- otřesy dočasné ocelové střechy a obalů naftových nádrţí v rafinérii vytvořily jiskru, 

která vedla k vznícení 4 nádrţí,  

- současně zemětřesení narušilo těsnění jedné z nádrţí, ze které začala vytékat nafta , 

- došlo ke vznícení vytékající nafty , 

- vznícená nafta protekla do drenáţního systému rafinérie, 

- oheň se tak přes drenáţní systém rozšířil do dvou přídavných tanků,  

- zásah záchranných jednotek komplikovaly poškozené elektrické rozvody,  

- tento velký oheň představoval hrozbu pro nedaleký sklad LPG a etylenu,  

- rozšířením ohně do skladů s LPG by mohlo dojít k výbuchu, který by ohrozil nedaleký 

závod na výrobu umělých hnoji, kde byl skladován kapalný čpavek,  

- tyto hrozby vedly k tomu, ţe musela být evakuována celá oblast v okruhu 5 km.  

K tak značným ztrátám na ţivotech i na majetku zřejmě došlo z důvodu nepřipravenosti 

regionálního záchranného systému reagovat na takové mnoţství úniku nebezpečných 

materiálů a četné chemické havárie. Otázkou je, zda je vůbec moţno se na události takového 

rozsahu připravit. Celou situaci navíc komplikovalo narušení rozvodů vody a elektrické 

energie, a také to, ţe průmyslové zóny v zasaţené oblasti jsou situovány v blízkosti obytných 

oblastí.  

 

Povodně koncem 19. století v ČR [88], [A.22.]  

Při těchto povodních díky velkým úhrnům sráţek a značnému odlesnění Krkonoš došlo 

koncem 19. století k sesuvu půdy, takţe tok Labe byl na jednom místě přehrazen dočasnou 

přírodní hrází a vzniklo jezero. To se v dalším průběhu dešťů postupně naplnilo a následně 

náhle uvolnilo povolením nezpevněné hráze. Následná záplavová vlna způsobila nejen 

mimořádnou povodňovou vlnu, ale také výbuch v jedné ze skláren, kde se voda dostala do 

sklářské pece s taveninou. Katastrofa byla takového rozsahu, ţe bylo nasazeno vojsko. Jedním 

z důsledků bylo, ţe díky této katastrofě se hřebeny Krkonoš začaly postupně znovu 

zalesňovat, protoţe došlo k pochopení souvislostí mezi odlesněním a povodněmi.  
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Povodně 1997 v ČR [A.22.] 

Povodně na Moravě a v Čechách byly způsobeny dlouhotrvajícími velkými úhrny sráţek, 

dopadajícími na naše území. Povodně samotné fungovaly jako vektor, způsob přenosu 

nebezpečí. V období povodní byla spuštěna nebo hrozila spuštěním celá řada dalších váţných 

rizik.  

Například muselo být částečně evakuováno město Frýdlant nad Ostravicí, protoţe vlivem 

extrémních sráţek hrozilo sesunutí svahů nad přehradou Šance, a to přímo do tělesa vodní 

nádrţe. Sesuv by pravděpodobně způsobil vlnu, která by se přelila přes hráz přehrady. 

Následná zátopová vlna by zatopila údolí a vesnice pod přehradou (podobný příklad přehrady 

Vaiont viz níţe).  

Dalším problémem bylo riziko zaplavení lagun bývalé chemičky OSTRAMO, která je 

vedena jako stará ekologická zátěţ, kde by v případě zvýšení hladiny o ještě zhruba 1 metr 

došlo k vyplavení nebezpečného odpadu o celkovém objemu asi 300 000 m
3
 a jeho splavení 

do Odry.  

 

Obrázek 10 Laguny Ostramo při povodních. Vlevo nahoře zatopené vlakové seřadiště (foto: archiv prof. 

Danihelky) 
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Povodně 2002 v ČR [A.22.] 

Jedním z nejvýraznějších vyvolaných rizik při této povodni bylo zaplavení celého areálu 

Spolany Neratovice, a.s. a pravděpodobně k odtoku uniklých naředěných nebezpečných 

chemických látek po Labi do Německa. Došlo k vyplavení toxických a karcinogenních látek z 

půdy v areálu, k dalším splachům chemických látek a zejména k úniku chlóru do ovzduší, jak 

dosvědčují obrázky uvedené v dokumentu [42], včetně odplavení různých sudů                        

s nebezpečnými látkami. Povodněmi bylo kromě měst mimo jiné zasaţeno také několik 

dalších průmyslových provozů nakládajících s chemickými látkami.  

Zajímavostí bylo odstřelování lodí plavících se po rozvodněných řekách, jestliţe hrozilo 

přeraţení nadzemních produktovodů vedoucích vzduchem přes řeku nebo mostních 

konstrukcí. 

 

Katastrofa na přehradě Vajont (Vaiont) v roce 1963 v Itálii [89] 

Ačkoliv přírodní síly jsou nesrovnatelně větší neţ síly, kterými vládne člověk, v některých 

případech můţe dojít k tomu, ţe činnosti člověka ovlivní přírodní procesy natolik, ţe tyto 

způsobí katastrofu. Tento jev lze přirovnat ke spoušti, kdy malý účinek na ni způsobí uvolnění 

velké energie a proto se popsaný mechanismus nazývá často „spoušťový“. Vynecháme-li 

dobře známé příklady kontaminace nebo jiného poškozování přírody, vedoucí například k 

ozónové díře nebo skleníkovému efektu, najdeme řadu příkladů, v nichţ lidská činnost spouští 

přírodní katastrofy. Jedním z typických příkladů je katastrofa na přehradě Vajont v Itálii          

v roce 1963. Tato přehrada byla dokončena v roce 1960 a byla v té době třetí nejvyšší na 

světě, byla však postavena v terénu s moţností sesuvu půdy. Při napouštění přehrady došlo 

přirozeně ke zvýšení hladin podzemní vody v okolí a tím ke zvodnění okolních svahů. 

Stavitelé přehrady nejen ţe podcenili tuto skutečnost včetně faktu, ţe v místě přehradní 

nádrţe uţ byly známy sesuvy v minulosti, ale nedbali ani toho, ţe během naplňování nádrţe 

se začal pohybovat jeden z bočních svahů. Kdyţ uţ začali reagovat a snaţili se katastrofě 

zabránit vypouštěním vody a sníţením hladiny, bylo pozdě. Svah se sesul do přehrady, 

způsobil vlnu, která se přelila přes hráz a ačkoliv hráz samotná vydrţela tento nápor, přelitá 

voda způsobila vlnu aţ 65 metrů vysokou, která zabila více neţ 2000 lidí a zničila několik 

vesnic po proudu řeky. Zajímavostí bylo, ţe zátopová vlna se nejprve šířila proti proudu 

přitékajícího vodního toku a následně se vrátila s o to větší silou.  
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Obrázek 11 Sesuv půdy, který způsobil katastrofu Vajont  / Obrázek 12 Vajont – schéma katastrofy 

 

Výpadek elektrického proudu v Kanadě [70]  

Událost nastala ve východní Kanadě a na severovýchodě USA a odehrávala se mezi 

5.lednem a 8. únorem 1998, tedy v některých oblastech aţ 33 dnů. Celkově bylo zasaţeno 5,2 

miliónu obyvatel a ztráty vyčíslené pojišťovacími společnostmi byly 1,2 miliardy USD. 

Celkově bylo vyřizováno 840 000 pojistných událostí, tedy o 20% více neţ v případě 

hurikánu Andrew. Celkové přímé ztráty na ţivotech činily 45 lidí, stovky dalších, hlavně 

starších a oslabených lidí, zemřelo v následujících týdnech na následky prochlazení                

a epidemii chřipky. Asi 100 000 Kanaďanů muselo být ukryto v provizorním ubytování. 

Zhruba 2,6 miliónu Kanaďanů, tedy pětina kanadské pracovní síly, nebyla schopna několik 

dnů jít do práce. Celá událost byla způsobena 

sérií bouří s tvorbou ledovky, která dosahovala aţ 

10 cm síly, viz ilustrace. Vrstva ledu způsobila 

zhroucení více neţ 1000 stoţárů vysokého napětí 

a kolem 35000 dřevěných sloupů rozvodu 

elektrické energie, coţ vedlo k úplnému rozpadu 

energetické sítě.  

Krize, která se tímto způsobem vyvinula, 

přinesla několik zajímavých poznatků, mezi 

jinými i to, ţe rozvoj krize trval několik týdnů      

a závaţné problémy nebyly jen s přímým 

výpadkem elektrické energie a dodávky tepla, ale 

také s dalšími prvky infrastruktury a funkce 

společnosti.  

Obrázek 13 Vrstva ledu po bouřích v Kanadě 
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Začaly se objevovat takové problémy jako ztráta komunikačních prostředků, která se 

objevila hned na počátku katastrofy. Lidé, i kdyţ někteří z nich byli připraveni na moţnost 

výpadku energie a měli např. tranzistorová rádia nebo náhradní zdroje energie, nebyli schopni 

získat informace, protoţe telefony nefungovaly, ale nefungovalo ani vysílání rádia a televize. 

Problémy nastaly s dodávkami vody a potravin, kritickou se ukázala také nefunkčnost sítě 

platebních karet a bankovnictví, takţe nebylo jednoduché zaplatit za vykonané sluţby.  

Dlouhodobý pobyt obyvatel ve velkých skupinách v nouzovém ubytování vedl k dalším 

problémům, například ke vzniku epidemií chřipky nebo k problémům s hygienou. Byly 

popsány případy, při nichţ se lidé cítily být ohroţeni při poţadavcích, aby se po týdenním 

přebývání v úkrytu v oddělených skupinách muţů a ţen šli organizovaně osprchovat na různá 

místa, coţ dokonce vyvolalo reakci „jsme zde jako v Osvětimi“, skupina protestující mládeţe 

se odmítla osprchovat s námitkami, ţe je to proti jejich právům je nutit se sprchovat. 

 Na druhé straně se ukázalo, ţe velmi účinná je spolupráce a vzájemná pomoc uvnitř 

postiţené komunity, která svým působením dosáhla často i většího efektu neţ centrální 

organizace.  

6.2 Rešerše projektů zabývajících se KOMBR 

Podkapitola se zabývá vybranými aplikacemi a výzkumnými výstupy na poli analýzy 

kombinovaných rizik, které vzešly buď z evropských projektů a aplikací v některých 

členských státech v EU nebo z dalších mezinárodních projektů, a které naznačily moţné 

směry dalšího vývoje. 

Výčet níţe popsaných projektů nelze povaţovat za vyčerpávající, protoţe aktivit v této 

oblasti je celá řada. 

 

Tabulka 4 Seznam vybraných mezinárodních projektů a přístupů ke KOMBR 

Evropské projekty a přístupy: Ostatní mezinárodní projekty a přístupy: 

1. TIGRA (1997) [3] 

2. TEMRAP (The European Multi-Risk 

Assessment Project) [4] 

3. DDRM (1990, Francie) [9] 

4. ESPON (2006)  [6] 

5. JRC – přístup ke KOMBR (Multi-Risk) [15] 

6. ARMONIA (2006)  [1] 

7. Německý přístup (aplikovaný v Bulharsku) 

8. FEMA [16] 

9. Universita v Coloradu [17], [18] 

10. Tádţikistán 

11. Přístup Světové banky [5] 

12. Australské přístupy [10],[11],[12] 

13. Havaj [13]  

14. Kobe 2005 (postoj zaujatý na konferenci 

v Japonsku) [14] 
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V rámci rešerše se podařilo shromáţdit elektronickou podobu zpráv nebo článků o více 

neţ polovině výše uvedených přístupů.  Jeden z projektů – ARMONIA, byl v podstatě 

zaměřen na zhodnocení a doporučení vhodného vyuţití ostatních přístupů, včetně návrhu 

některých nových postupů mapování a hodnocení kombinovaných rizik. 

Propagace nově vytvořených dat a informací vytváří soubory materiálů, bez ověření 

spolehlivosti a shody s realitou. Ve stejném období různí odborníci vytvářejí různé výstupy, 

více neţ kdy jindy – díky snadnému přístupu k technologii, přičemţ dochází často ke zmatení 

koncových uţivatelů. 

 

Také proto byly v rámci 5. rámcového programu vědy a vývoje podporovány Evropskou 

komisí dva projekty – TIGRA (The Integrated Geological Risk Assessment) a TEMRAP (The 

European Multi-Risk Assessment Project), zaměřené na: 

1. zkoumání moţností optimalizace hodnocení nebezpečí a rizik pro různé typy jevů 

(zemětřesení, tsunami, povodně, sesuvy, poţáry, silné deště, bouře, laviny, 

pobřeţní erozi, stoupání hladiny moře). 

2. identifikaci moţných propojení mezi různými postupy ve vztahu k harmonizaci 

sběru dat, zpracování dat a moţných výstupů, uţitečných pro koncového uţivatele 

(hodnocení kombinovaných nebezpečí / rizik). 

Projekt TIGRA se  zabýval konkrétně moţností hodnocení kombinovaných rizik (zejména  

související s geologií) podle ekonomických indexů vztaţeným na očekávané ekonomické 

ztráty, které byly odhadnuty v samostatném hodnocení pro kaţdý jednotlivý typ rizika. 

 

Projekt TEMRAP byl zaměřen na hodnocení rizik kombinovaných zdrojů nebezpečí. 

Z analýzy moţných uţivatelů bylo jasně zjištěno, ţe datové vstupy, metodiky a výstupy 

jsou silně závislé na konečných poţadavcích uţivatele. Podle toho byly rozlišeny tři hlavní 

oblasti zájmu: 

a) národní měřítko (pro vyjádření sloţek rizika se doporučuje pouţít kvalitativních 

indexů) 

b) regionální měřítko (doporučuje se vyuţít pravděpodobnosti poškození                        

a deterministického přístupu se zaměřením na nejhorší moţný scénář) 

c) lokální měřítko (doporučuje se vyuţít co nejvíce konkrétních hodnot) 

 

     Hlavní rozdíl mezi těmito třemi přístupy, pokud pomineme odlišnost prostorového 

rozlišení (mapových měřítek), spočívá v prvním případě (a) v definování oblastí náchylných 
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k ovlivnění přírodními jevy a klasifikaci výskytu těchto jevů ve smyslu diskrétních kategorií 

(např. vysoký, střední, nízký). Druhému přístupu (b) dominuje riziko („hazard, risk“), které 

je chápáno jako pravděpodobnost výskytu dané neţádoucí události v daném místě a čase. 

Třetí přístup (c) je doménou práce stavebních inţenýrů apod., ve shodě se snahou sníţit 

riziko prostřednictvím nápravných a preventivních opatření. 

     Z výše uvedeného je zřejmé, ţe vzhledem ke zvolenému přístupu bude vyjádření sloţky 

související s danými riziky (jako expozice, zranitelnost, atd.) podmíněno počáteční volbou 

měřítka studie.  

     Jedním z výstupů popisovaných aktivit je níţe uvedené schéma, ve kterém došlo 

k harmonizaci (sladění) všech tří diskutovaných přístupů.  
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Obrázek 14 Vývojový diagram pro proces hodnocení kombinovaných rizik (přeloţeno autorem 

z anglického originálu zprávy z řešení projektu TEMRAP) [4] 

 

     V rámci projektu TEMRAP byly identifikovány následující kroky společné všem třem 

uvedeným přístupům (měřítkům), které by měly napomoci hodnocení kombinovaných rizik: 

1. sběr základních potřebných dat (jako surová data  - geologické mapy, mapy vyuţití 

území), 
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2. vyhodnocování a data o dlouhodobých vztazích mezi změnou klimatu a variabilitou 

následných změn, 

3. vyhodnocování a data o tzv. spouštěcích faktorech, často stejných pro různé typy 

nebezpečí, 

4. monitorovací sítě, poskytování dat pro různé účely (zejména pro havarijní a krizové 

plánování), 

5. typologie a rozdělení expozice občanů, majetku a ţivotního prostředí, 

6. funkce zranitelnosti, zvláště pokud se zabýváme dlouhodobou, nepřímou 

systematickou zranitelností, 

7. hodnocení kombinovaných nebezpečí a rizik, vyjádřeno sjednoceným způsobem 

(např. finanční náklady, počet obětí, apod.). 

 

     Také tento sladěný přístup má své mezery, týkající se stupně dostupných znalostí                

a zkušeností pro hodnocení rizik, které by v budoucnu měly být dále řešeny. Některé z těchto 

mezer lze vyjádřit následovně: 

1. Riziková území jsou pro větší část světa stále neznámá, jejich monitoring je často 

nedostatečný, stejně jako monitoring faktorů, které ke katastrofám mohou vést. 

2. Zřejmé mezery (nedostatky) existují v datech týkajících se zranitelnosti. 

3. Přístupy, metodiky a praktiky potřebné k mapování, analýze a hodnocení rizik, byly 

často vyvinuty bez ohledu na pozdější moţnost změny vyţadované zvnějšku vědeckou 

komunitou. Vnímán je také nedostatek satelitních dat pro realizaci společného 

přístupu, včetně diskutabilní kvality pouţitých dat. 

4. Často chybí metody modelování, které by byly široce uznávané. 

5. Je moţno rozpoznat různorodost v kvalitě tréninku zaměřeného na analýzy                     

a hodnocení rizik, včetně přenosu získaných vědomostí. 

6. Chybí více integrovaného přístupu mezi různými metodikami, technikami a experty 

zabývajícími se různými typy nebezpečí (přičemţ se uţ objevily pokusy o integrovaný 

přístup - například v oblasti prevence závaţných havárií viz projekt ARAMIS [19]). 

 

 

 

 

Mezi další mezery, které je moţno v budoucnu vyplňovat, patří: 

1. další rozvoj jiţ existujících metodik pro integraci systémů monitoringu povrchu, 
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2. rozvoj adekvátních monitorovacích sítí na zájmových územích, 

3. dlouhodobě udrţitelný monitoring, pokračující po skončení akčních projektů, 

4. implementace map malých měřítek a lepší přístupy k informačním systémům v dané 

zemi (zde je ČR moţná i díky své rozloze relativně ve výhodě - oproti mnoha jiných 

evropským zemím v ČR existují velmi kvalitní vektorová i rastrová data o území, 

které jsou navíc neustále zkvalitňována), 

5. vývoj dynamických analýz rizik, zaloţený na monitorovaném vývoji situace a 

trendech (dosavadních i historických). 

  

    Zhodnocení pouţitelnosti přístupů uvedených v tabulce výše (Seznam vybraných 

Evropských a mezinárodně konzultovaných přístupů ke kombinovaným rizikům), včetně 

přínosů, výhod a nevýhod, je anglicky popsáno v dílčí zprávě z řešení projektu ARMONIA 

[1]. Namátkou lze dále uvést, ţe například ve francouzském přístupu DDRM (Délégation aux 

Risques Majeurs) byl uplatněn praktický zjednodušený přístup ke kombinovaným zdrojům 

nebezpečí), projekt ESPON 2006 byl zaměřen na kombinovaná rizika v euro baltském 

měřítku. „Multi-risk“ přístup prosazovaný vědci z JRC byl také zaměřen na integrovaný 

přístup k hodnocení rizik vyvolaných vlivy počasí v Evropě. 

 

     Z provedené rešerše vyplývá, ţe v současné době je mapováno mnoho typů nebezpečí.  

Postupy, jak tyto nebezpečí a jejich rizika dále analyzovat a hodnotit, jsou pro některé typy 

nebezpečí známy méně. Po shromáţdění různých typů databází nebezpečí a rizik a porovnání 

různých přístupů pouţívaných pro vyhodnocení rizika lze konstatovat, ţe kaţdý zdroj 

nebezpečí je různým a zdánlivě také odlišným způsobem hodnocen. Přes komplikované názvy 

uvedených projektů je však moţné říci, ţe většina dosud provedených analýz rizik byla vţdy 

zaměřena na jeden typ hrozícího nebezpečí a jeho moţný dopad na majetek, případně dopady 

na člověka. 
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6.3 Specifikace a příspěvek k základním principům analýzy KOMBR 

Na celosvětové úrovni si společnost s nárůstem zájmu o bezpečnost a s nárůstem počtu 

mimořádných situací postupně uvědomuje, ţe v problematice týkající se kombinovaných rizik 

se často objevuje mnoţství vzájemných souvislostí a vztahů. Různé druhy přírodních              

a technologických rizik existují vedle sebe a v případě mimořádné krizové události (přírodní 

pohromy, závaţné havárie, atd.) jsou ve vzájemných interakcích. 

Z definice rizika uvedené na počátku práce v kapitole 2  je zřejmý jeden z obecně známých 

vztahů pouţívaných pro stanovení rizika, který je moţno vyjádřit jako: 

Riziko = potenciál nebezpečí * zranitelnost  [28]     (6.1) 

Někdy je také pouţíván vztah: 

Riziko = (nebezpečí * zranitelnost) / schopnost reagovat na ohroţení [29]  (6.2) 

Přičemţ je potřeba poznamenat, ţe výše uvedené vztahy nejsou míněny jako algebraické 

vzorce. Jejich účelem je pouze ukázat souvislost mezi rizikem, nebezpečím a zranitelností. 

Potenciál nebezpečí - je charakterizován pravděpodobností (frekvencí) a intenzitou 

(rozsahem nebo závaţností). 

Schopnost reagovat na ohroţení - vyjadřuje způsobilost obyvatelstva „postavit se 

katastrofě“ a je moţné ji popsat interakcemi mezi technickými, organizačními, sociálními       

a hospodářskými faktory.  

Zranitelností - jsou myšleny podmínky předurčené tělesnými, společenskými, 

ekonomickými a environmentálními faktory nebo procesy, které zvyšují citlivost (náchylnost) 

určitého společenství vůči dopadům nebezpečí (rizik). 

Zranitelnost je určena potenciálem daného společenství reagovat na / a odolat katastrofě. 

Tento potenciál lze vyjádřit mnoţstvím krizových či havarijních opatření, strukturou 

organizace pro případ katastrof, mírou vzdělání, kvalitou systému včasného varování               

a podobně. Jednoduše řečeno, zranitelnost obyvatelstva lze poměřovat schopností obyvatel 

reagovat na ohroţení. 

Stupně vztahu mezi nebezpečím a zranitelností rozděluje například následující matice. 



- 52 - 

 

Tabulka 5 Příklad matice zaměřené na vyjádření a zároveň barevné odlišení vztahu „nebezpečí X 

zranitelnost“ 

 

Podobně lze maticí naznačit vztah mezi zranitelností a schopností reagovat na ohroţení. 

Zranitelnost/ 

Schopnost reagovat 

(1) Velmi 

nízká 
(2) Nízká (3) Střední (4) Vysoká 

(5) Velmi 

vysoká 

(5) Velmi vysoká Velmi vysoká Velmi vysoká Vysoká Střední Střední aţ 

nízká 

(4) Vysoká Vysoká Vysoká Střední aţ 

nízká 

Nízká Nízká 

(3) Střední Střední Střední Střední aţ 

nízká 

Nízká Nízká 

(2) Nízká Nízká Nízká Velmi nízká Velmi nízká Velmi nízká 

(1) Velmi nízká Velmi nízká Velmi nízká Velmi nízká Velmi nízká Velmi nízká 

Tabulka 6 Vztah mezi zranitelností obyvatelstva a jeho schopností reagovat na ohroţení 

 

Při hodnocení zranitelnosti je moţné rozlišit tři moţné pohledy na zranitelnost (neboli 

aspekty zranitelnosti): 

a) ekonomické aspekty 

UNDHA (United Nations Department of Humanitarian Affairs) v roce 1992 definovala 

zranitelnost jako stupeň ztrát plynoucích z potenciálně poškozujícího jevu. Při odhadu 

aktuálních nebo očekávaných ztrát jsou uvaţovány tři kategorie: přímé ztráty, nepřímé ztráty 

(tj. ztráta ţivota, zranění osob, poškození majetku) a ztráty v důsledku druhotných vlivů 

(narušení hospodářských vztahů).  

Ekonomické hodnocení zranitelnosti zatím přesahuje moţnosti současného výzkumu. 

Proto například v projektu ESPON byla ekonomická zranitelnost vyjádřena nepřímo jako 

kombinace hustoty obyvatelstva a HDP na osobu.  
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b) sociální aspekty 

Sociální rozměr zranitelnosti oceňuje zranitelnost osob. Těţištěm je přitom právě 

schopnost různých skupin společnosti „reagovat na ohroţení“. Mnoho sociologů rozděluje 

zranitelné skupiny na: děti, ţeny, starší lidi a postiţené (trvale nebo dočasně). Zdroj [28] 

naproti tomu namítá, ţe nejzranitelnějšími skupinami jsou ty, které jsou nejhůře schopny 

obnovit svůj ţivot po katastrofě do té kvality, jakou měl jejich ţivot před danou neţádoucí 

událostí. Je doslova pravidlem, ţe chudí trpí katastrofami více neţ bohatí. I kdyţ se to můţe 

zdát naopak. Přičemţ závisí na časovém období – v chudých oblastech trvá obnova déle, coţ 

také ovlivňuje ekonomiku a zdroje obţivy v dané oblasti. Je moţno říci, ţe myšlenka “chudí 

jsou více zranitelní” je dnes jiţ široce přijímána a dobře zaţitá. Přesto jsou v oblasti sociálních 

věd přijímány i další faktory, které ovlivňují sociální zranitelnost: nedostatečný přístup ke 

zdrojům (včetně informací), omezený přístup k politickému vlivu a veřejným sdělovacím 

prostředkům, kapitál společnosti (včetně sociálních sítí, vazeb a výhod), vytváření zásob, 

slabé a fyzicky omezené osoby, typ a hustota infrastruktury a záchranných sluţeb apod. (viz 

projekt ESPON [6]). Jako sociální indikátor je moţno  do jisté míry pouţít chudobu a různé 

společenské vrstvy nebo skupiny. 

c) environmentální aspekty 

Diskuze o environmentálních aspektech zranitelnosti zahrnuje širokou paletu problémů, 

objevujících se také při jednáních a snaze prosazovat principy trvale udrţitelného ţivota na 

Zemi. Je zde moţno zahrnout různě propojené sociální, ekonomické a ekologické aspekty 

udrţitelného rozvoje. Klíčové aspekty environmentální zranitelnosti mohou být shrnuty 

pomocí následujících pěti rozdílů: rozsah vyuţívání přírodních zdrojů, stav degradace zdrojů, 

ztráta pruţnosti (přirozené odolnosti) ekosystémů, ztráta druhové rozmanitosti, expozice vůči 

toxickým a nebezpečným znečišťujícím látkám (polutantům). 

Dle konstatování v projektu ESPON [6], neexistuje ţádná obecně přijímaná dohoda, jak 

nejlépe vyjádřit environmentální zranitelnost nebo jak spočítat související indikátory. 

Dosavadní výzkum environmentální zranitelnosti není široce přijímán díky problémům 

s nalezením vhodných indikátorů pro jednotlivé zdroje nebezpečí. Předpokládá se, ţe různé 

zdroje nebezpečí ovlivní různým způsobem a rozsahem vybrané, vzájemně se lišící území 

ţivotního prostředí. Environmentální zranitelnost byla dosud uvaţována jako „prvek rizika“ 

v širším měřítku pouze u nebezpečí úniku ropných látek, při zemětřeseních a silných bouřích, 

a to bez pokusu zhodnotit úroveň zranitelnosti. 
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Fáze analýzy rizik obecně: 

Fáze analýzy rizik lze dle různých zdrojů [72], [71], [40] obecně rozdělit způsobem 

popsaným dále. Nejprve je zapotřebí stanovit si účel a rozsah analýzy (hlavním cílem je 

obvykle vyhodnocení přijatelnosti rizik nebo také jen zjištění zranitelných cílů v potenciálně 

ohroţeném prostoru). Následně je potřeba ujasnit poţadavky na databázi vstupních údajů        

a vybrat vhodné metody a případně modely pro prostorovou (časoprostorovou) analýzu          

a následné hodnocení společenské přijatelnosti analyzovaných zdrojů nebezpečí (rizik). Celý 

proces AR je moţno rozdělit do několika částí (velmi zjednodušený pohled): 

- popis analyzovaného systému (včetně popisu moţných zranitelných cílů) 

- identifikace zdrojů nebezpečí 

- tvorba nebo výběr moţných havarijních (či katastrofických) scénářů (odhad 

pravděpodobnosti nebo frekvence výskytu havarijních či katastrofických projevů) 

- hodnocení rizika (odhad předpokládaných následků a hodnocení přijatelnosti) 

- v některých případech je potřeba provést ještě identifikaci a hodnocení 

kombinovaných rizik (v tomto procesu je moţné zopakovat některé z výše 

uvedených kroků). 

 

Zohlednění interakcí mezi riziky: 

Jednou ze základních pravd zůstává, ţe i při studiu rizik se experti stále setkávají                

s izolovaným přístupem zohledňujícím jen jedno z mnoha moţných rizik a ţe dosud jen málo 

úsilí se věnuje snaze o porozumění vzájemnému působení různých rizikových 

jevů[98][A.19.]. [A.20.] 

Z uvedených důvodů se logicky i experti ve vědě o nebezpečí francouzsky označované 

jako „cyndinique“ (z řeckého kindunós – nebezpečí), fenoménem kombinovaných rizik 

zabývají. Protoţe jde o téma široké a komplexní, je třeba pro jeho komplexní pochopení 

nastínit nejprve jednoduché myšlenky a základní koncepty. Při hodnocení konkrétních 

typových situací, které se mohou přihodit, je pak vhodné pouţít tzv. konzervativní přístup      

a být spíše pesimistický, neboť je z praxe známo,  ţe příroda a důsledky lidských vynálezů 

často překonávají lidské představy. [A.22.] 
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Z historických událostí, uvedených v jedné z předchozích podkapitol, i z dalších 

studovaných, je zřejmé, ţe při krizových stavech obvykle jedna krizová situace (1) vyvolává 

(indukuje) druhou (2) nebo několik dalších (2,3,4), například zemětřesení vede k poškození 

zásobníku nebo povodeň způsobí únik nebezpečné látky.  

 

                                                                         nebo 

 

Obrázek 15 Model jednoduché sériové interakce událostí 

Situace ale můţe být i jiného druhu, a to taková, ţe průběh krizové události bude výrazně 

ovlivněn jinou událostí, která není přímo vyvolávána původním krizovým dějem, ale která 

můţe jeho účinek zesílit nebo naopak zeslabit.  

Obecně lze definovat ještě druhou moţnost interakce, a to současný výskyt několika rizik, 

která vznikla na sobě nezávislými mechanismy (nejsou vzájemně indukována), avšak jejich 

kombinace vede ke zhoršení účinků nejméně jednoho z nich. Příkladem můţe chemická 

havárie s únikem toxického plynu (1) v době inverzní nebo jinak nepříznivé meteorologické 

situace (2).   

 

 

 

Obrázek 16 Model paralelní interakce událostí 

Podobným případem můţe být situace, kdy je havarijní či krizový stav zhoršen souběhem 

dalších událostí, povaţovaných za běţných okolností za bezproblémové. Příkladem je 

kontaminace povrchových vod chemickými látkami (1) v době, kdy je hladina zamrzlá a není 

moţné pouţít norné stěny k eliminaci havárie. 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 Model paralelní interakce událostí s různou závaţností 
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Na základě studia historických událostí typu KOMBR byl pro potřeby dalšího zkoumání 

moţných interakcí rozdělen systém ţivotního prostředí v souladu s obecnou systematickou 

metodou analýzy rizik MOSAR [40]  na 6 dílčích subsystémů [A.22.]: 

SS1 (nebo SA) – Lidé a společnost 

SS2 (SB) – Infrastruktura 

SS3 (SC)– Průmyslové zdroje rizik 

SS4 (SD)– Přírodní rizika (počasí, klima) 

SS5 (SE) - Přírodní rizika spojená s uvolněním energie 

SS6 (SF) – Biologická přírodní rizika 

Další podrobné rozdělení subsystémů včetně poznámek a příkladů je uvedeno na několika 

stranách v elektronické příloze č. 4 práce ve formátu Microsoft Excel, kde bylo provedeno 

další zkoumání vzájemných vztahů mezi těmito subsystémy navzájem formou matice, která 

byla následně vyhodnocena pomocí principů analýzy souvztaţností popsaných v literatuře 

[73]. 

Metoda MOSAR dále doporučuje se subsystémy pracovat také v grafické podobě, 

například za vyuţití metody Black-box [40] a  řešit tak moţné přenosy rizik. 

Vybrané historické události byly v rámci práce tímto způsobem analyzovány. Podrobně 

zpracovaná schémata událostí jsou uvedena v příloze č. 1 práce. 

 

Vyjádření kombinovaného rizika: 

Kombinované riziko je moţno komplexně vyjádřit jako celkové riziko získané ze všech 

nebezpečných přírodních a technologických jevů, které se vztahují k dané ploše, a které 

mohou způsobit škodu na majetku, sloţkách ŢP a zasáhnout zdraví a ţivoty lidí. Základem 

koncepce kombinovaného rizika je skutečnost, ţe většina druhů nebezpečí nepředstavuje 

nebezpečí samo o sobě. Zároveň toto nebezpečí můţe být spouštěno (aktivováno) jinými 

zdroji nebezpečí a naopak můţe aktivovat další zdroje nebezpečí. 

Je potřeba poznamenat, ţe při uplatnění maticového přístupu (viz matice výše) dochází ke 

zjednodušení, konkrétně k jakési „linearizaci“ stupnice výsledného rizika. Pokud ke slovní 

klasifikaci pravděpodobnosti a závaţnosti jsou přiřazeny číselné indexy (například 1 aţ 5)      

a pro kvantifikaci rizika je pouţit jeden z uznávaných přístupů, tedy ţe riziko R = P x Z =  

pravděpodobnost x zranitelnost, pak definované stupnice na obou osách vytváří lineární 
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závislost, kterou ve skutečnosti téměř nikdy nelze očekávat. Příroda je obvykle vše, jen ne 

lineární.  

Nicméně lze předpokládat, ţe matematicky platí: 

Riziko celkové v území =  Σ Riziko přírodních zdrojů nebezpečí + Σ Riziko technologických zdrojů nebezpečí 

Pak je potřeba nadefinovat a popsat dvě mnoţiny rizik (přírodní a technologické), jejichţ 

vzájemné interakce budou v konkrétním území hodnoceny. 

Následky potenciálně poškozujícího jevu pak mohou být vypočítány následovně: 





n

i

iicelkové kzK
1

*   (6.3) 

Kde „K“ znamená celkové neţádoucí následky sečtené nad mnoţinou všech ovlivněných 

osob nebo objektů, „n“ znamená počet prvků (osob nebo objektů) nacházejících se v riziku, 

„zi“ je zranitelnost i-tého prvku vůči danému potenciálně poškozujícímu jevu, „ki“ pak je 

nejhorší moţný očekávaný následek na i-tý prvek způsobený daným potenciálně 

poškozujícím jevem. 

Celkové následky je moţno vyjádřit penězi, počtem ztracených ţivotů nebo počtem 

zraněných osob.  

Vzorec výše vyjadřuje ekonomickou zranitelnost, pro potřeby hodnocení kombinovaného 

rizika je moţné pouţít jeho alternativu: 





n

i

iicelkové wzK
1

*   (6.4) 

Kde “K” je celková zranitelnost všech prvků v riziku, „zi“ je zranitelnost i-tého prvku vůči 

daným potenciálně poškozujícím jevům, „wi“ je váhový koeficient odpovídající danému typu 

nebezpečí. 

Jednoduchou mapu kombinovaného rizika pro území rozdělené na menší celky pak je 

moţno dle Ranguelova [23] zpracovat například dle následujících bodů: 

1) identifikace zdrojů nebezpečí (lokalizace, odhad četnosti a závaţnosti), 

2) odhad moţné expozice vůči následkům uvaţované nebezpečné situace (pro 

„prvky v riziku“ nacházející se v oblastech ovlivněných příslušnou 

nebezpečnou situací), 

3) analýza zranitelnosti (hodnocení zranitelnosti „prvků v riziku“), 

4) vynásobení nebezpečí a zranitelnosti. 
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6.4 Vybrané přístupy vhodné pro analýzu KOMBR 

V současné době existuje velký počet metod analýz rizik, nejčastěji v oblasti 

průmyslových havárií a do určité míry také v oblasti přírodních katastrof. Analýzy rizik 

přírodních katastrof jsou obvykle zaloţeny na jednoduchých scénářích odvozených                 

z historických zkušeností, například z hladiny stoleté vody nebo z historicky zaznamenaných 

zemětřesení. To je v zásadě způsobeno myšlenkovým konceptem, ţe nemůţeme ovládnout 

síly způsobující tyto katastrofy, a proto jen čelíme jejich následkům. Rozsáhlejší a ucelenější 

pohled na rizika nacházíme v oblasti rizik technologických, kdy se velká část pozornosti 

věnuje otázce mechanismu vzniku a šíření neţádoucí události. Důvod je srozumitelný –          

v tomto případě ovládáme také síly a energie působící katastrofu přímo a proto jejich 

zvládnutím a správným řízením můţeme dosáhnout vysokého stupně prevence a můţeme se 

soustředit právě na tuto prevenci a nejen na boj proti následkům. [A.22.] 

Obecně platné metody analýzy technologických či antropogenních rizik (např. Analýza 

stromu poruch, Analýza stromu událostí, Analýza příčin a následků, Analýza lidské 

spolehlivosti) dle praktických zkušeností nejsou samy o sobě schopny pokrýt celý komplexní 

proces analýzy a hodnocení kombinovaných rizik, i kdyţ lze doporučit jejich uplatnění ve 

zvláštních případech vyţadujících podrobnou analýzu jedné nebo více uvaţovaných 

nebezpečných situací. Tyto techniky vyţadují speciálně trénované a zručné pracovníky. 

Analytici jsou obvykle varováni pouţívat tyto metody na úzce zaměřené problémy, protoţe 

vyţadují výrazně více času a úsilí neţ běţně pouţívané přístupy.  

Výjimku tvoří snad jen analýza stromem poruch (FTA), která umoţňuje hledat vzájemné 

vztahy, je však extrémně náročná na vstupní data a definici systému.  

 

Základním problémem identifikace rizik kombinovaných rizik a krizí je přenos nebezpečí  

a vzájemné interakce mezi jednotlivými subsystémy. Proto bylo potřeba definovat tyto 

přenosy a interakce.  

K tomuto cíli byly v rámci disertační práce postupně navrţeny, případně upraveny 

následující nástroje:  
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- Matice moţných interakcí vybraných přírodně-technologických rizik  (viz příloha 

č. 4), včetně moţného vyhodnocení pomocí principů analýzy souvztaţností 

popsaných Šenovským a Adamcem [73].   

- Návrh metody pro analýzu kombinovaných rizik (nejprve zjednodušeně formou 

úpravy modulů metody MOSAR a posléze jako návrh metodického pokynu včetně 

příkladů – viz dále kapitola 7). 

 

Jednou z několika v literatuře popsaných metodik, které se zabývají také přenosy mezi 

jednotlivými subsystémy, je právě metoda MOSAR [40] (Méthode Organisée Systemique 

d„Analyse des Risques) vyvinutá P. Perilhonem v INSTN Grenoble.  

Filosofií metody MOSAR je provedení dvojí analýzy, nejprve tzv. makroskopický pohled, 

kdy hledáme rizika tvořená přenosem nebezpečí (někdy jsou nazývána „rizika blízkosti“)       

a poté se detailní pozornost věnuje rizikům jednotlivých zdrojů, tedy „klasickým“ metodám 

analýzy. Příkladem, kdy první uvedený princip je pouţíván jinde jsou analýzy domino efektů 

v průmyslu, tady však jsou studie omezeny na vzájemné působení mezi jednotlivými 

průmyslovými zařízeními a přírodní síly nejsou analyzovány.  

V návaznosti na výše uvedené byla navrţena hypotéza, ţe po období ryze technického 

období, kdy se kladl důraz spíše na exaktní postupy analýzy rizik, se lidstvo dostává do 

situace, kdy je potřeba začít více brát v úvahu lidský faktor, společnost jako celek a faktory 

okolního ţivotního prostředí. Svým způsobem se tak stav ve vědě o nebezpečí podobá situaci 

v ochraně ŢP, kdy je v současnosti opouštěn tzv. sloţkový přístup, kdy se odděleně posuzují   

a chrání jednotlivé sloţky ŢP (voda, ovzduší, ekosystém...) a nastupuje tzv. holistický přístup, 

zvaţující tyto sloţky jako celek včetně přenosů mezi nimi. [A.20.] 

Dále následuje stručný popis vybraných přístupů pro analýzu KOMBR. 

 

6.4.1 Metoda MOSAR  

MOSAR (Méthode Organisée et Systémique d´Analyse de Risques) [40] je francouzská 

metoda, vhodná pro systematickou analýzu rizik spojených s provozováním technologických 

zařízení stejně tak jako jiných, větších celků včetně územních. Nejprve byla metoda 

pouţívána v jaderném průmyslu a později byla aplikována v různých průmyslových 

společnostech Francie a dále byla zdokonalována. Jedná se o komplexní metodu, která 
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systematicky studuje počáteční události potenciálních nehod a jejich moţné následky, které 

mohou postihnout zaměstnance, okolní obyvatelstvo, ţivotní prostředí a zařízení (materiály). 

Smyslem této metody je systematicky zváţit moţné přenosy nebezpečí. [A.20.] 

Metoda obsahuje kroky běţné pro AR: identifikace rizik, hodnocení rizik, navrţení cílů, 

definování prostředků prevence a řízení rizika. K provedení jednotlivých kroků metody  

mohou být vyuţívány různé dílčí metody a nástroje AR (například nástroje jmenované 

v metodickém pokynu MŢP [72] nebo v další literatuře [71]).  

Metoda MOSAR je od počátku sloţena ze dvou částí. Modul A hodnotí rizika vyplývající 

z vnějších vlivů působících na celý systém (tzv. makroskopický pohled) a modul B hodnotí 

rizika vyplývající z dysfunkcí jeho subsystémů (tzv. mikroskopický pohled). Pro moţné 

vyuţití při analýze KOMBR byly oba moduly upraveny do následující podoby: 

 
SCHÉMA ANALÝZY RIZIK METODOU "MOSAR"

POPIS

STUDOVANÉHO

SYSTÉMU
IDENTIFIKOVAT

ZDROJE 

NEBEZPEČÍ A

ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘE

JEHO ŠÍŘENÍ VYHODNOTIT

ZÁKLADNÍ

RIZIKA
NAVRHNOUT

GLOBÁLNÍ

CÍLE DEFINOVAT

PROSTŘEDKY

PREVENCE

ZÁKLADNÍCH RIZIK

A BEZP. OPATŘENÍ

MODUL A:

(MAKROSKOPICKÝ POHLED)

ZÁKLADNÍ ANALÝZA RIZIK

nebo ANALÝZA ZÁKLADNÍCH RIZIK

nebo PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA RIZIK

PODROBNĚ

IDENTIFIKOVAT 

RIZIKA

VYBRANÝCH ČÁSTÍ

(SUBSYSTÉMŮ)

VYHODNOTIT

PODROBNĚ

IDENTIFIKOVANÁ

RIZIKA

DOPLNIT BEZP.

OPATŘENÍ A

PREVENCI

NA ÚROVNI

SUBSYSTÉMŮ ZVLÁDNUTÍ

RIZIK

MODUL B:

(MIKROSKOPICKÝ POHLED)

PODROBNÁ  STUDIE

BEZPEČNOSTI FUNKCÍ 

VYBRANÝCH ČÁSTÍ 

(DEFINOVANÝCH SUBSYSTÉMŮ)

NAVRHNOUT 

PODROBNÉ

CÍLE

 

Obrázek 18 Základní moduly metody MOSAR (upraveno autorem dle zdroje [40]) 
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6.4.2 Metoda „black-box“  

Metodu černé skříňky aplikoval při analýze rizik MOSAR poprvé pravděpodobně P. 

Perilhon, dlouholetý člen francouzského Národního úřadu pro jadernou energetiku v Grenoblu 

(INSTN). Klíčovým je zjednodušující pohled na uvaţovaný systém, znázorněný jako obdélník 

chápaný jako „black-box (černá skříňka)“ [40]. 

  

Uvaţovaný systém (subsystém) pak je definován následovně:  

- má nebo můţe mít vstupy, které jsou pro experta důleţité  

- je definovatelný funkčně nebo prostorově  

- uvnitř něj dochází k procesům a transformacím  

- musí existovat výstupy.  

Cesty od vstupu po výstup ze subsystému nejsou blíţe specifikovány. Je moţno 

schematicky propojit bod vstupu s bodem výstupu skříňky. 

Mezi předem blíţe definovanými systémy jsou uvaţovány vzájemné vztahy – 

INTERAKCE. Přitom tyto vztahy lze znázornit a zkoumat. V některých konkrétních 

případech můţe dojít k tomu, ţe výstup ze systému se do něj znovu vrací jako vstup. Při 

zkoumání KOMBR by měl analytika jako vztah zajímat PŘENOS NEBEZPEČÍ (P) formou 

různě velkého přenosu hmoty, energie a informací. Příklady: proud vody, toxický mrak, 

pohyb půdy, hydrostatická síla, poţár, výbuch a další. [A.20.] 

Způsob přenosu je spojen s VEKTOREM. Tím je myšlen prostředek, pomocí něhoţ 

dochází k přenosu nebezpečí. Z matematického hlediska je vektor také udán směrem. Příklady 

vektorů mohou být voda, vzduch, lidé, auta, zvířata apod. Z výše uvedeného vyplývá 

zjednodušeně, ţe „něco“ se přenáší nějakou intenzitou a směrem.  

Je vhodné uvaţovat také rychlost, s jakou dochází k přeměně (transformaci) systému nebo 

interakci na jiný systém. Lze rozlišit mezi pomalým a rychlým průběhem přeměny.  

Místo vstupu do subsystému lze pojmenovat jako RECEPTOR (R). Je to také většinou 

slabé místo systému, kterým můţe být systém ohroţen, narušen. Příkladem můţe být 

překročení kritické hodnoty mechanické pevnosti u budov při zemětřesení. Receptor by mělo 

být moţné popsat přírodními jevy a procesy (iniciace poţáru, ztráta funkce, ...). [A.20.]  
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SYSTÉM

SA

RECEPTORY PŘENOS

BEZPEČNOSTNÍ

OPATŘENÍ

PRINCIPY "BLACK BOXU" 

START "SPOUŠTĚCÍ

MECHANISMUS, UDÁLOST"

END "VÝSLEDNÝ EFEKT,

(KRIZE)"  

Obrázek 19 Znázornění principů „Black-boxu“       

Obrázek 20 Příklad „Black-boxu“ 

6.4.3 Schéma hodnocení udržitelnosti 

    Systémový pohled na moţnosti vzniku environmentální krize a případné následky 

v lokálním, regionálním či globálním měřítku, je moţné vytvořit jako schéma dle principů pro 

konstrukci map hodnocení udrţitelnosti [75] (viz příklad níţe).  

     Schéma odráţí subjektivní názor na míru a rozsah moţných ohroţení obyvatel v důsledku 

environmentálních krizí v podmínkách ČR. Šedě vybarvené plochy představují relativní míru 

ohroţení v daném měřítku a umoţňují v jednom schématu porovnat vnímání několika 

relevantních environmentálních krizí. Je-li pole schématu zcela vybarveno, je problém           

v daném měřítku vnímán jako významný. Je-li pole vybarveno jen zčásti, problému je 

přiřazena niţší významnost.  

     Schéma můţe dále slouţit jako podpůrný nástroj při rozhodování, zda v rámci daných 

podmínek jsou řešeny aktuální vztahy a problémy a některá není opomíjen. V rámci schématu 

je moţno upřednostnit míru dopadů na ústřední prvek mapy nebo naopak řešit dopady 

zájmového prvku (průmyslový podnik, doprava, vzniklá krizová situace, skládka, aktivita 

člověka, apod.) na lokální, regionální a globální subsystémy. 

   

SYSTÉM

SA

 

 

LIDÉ

SELHÁNÍ

SLUŽEB VE

ZDRAVOTNICTVÍ

PŘENOS

"SVÝMI VÝSTUPY MŮŽE OHROZIT

SÁM SEBE"
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SYSTÉMY

ZÁSAHOVÝCH

JEDNOTEK

- BUDOVY
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- POVODNĚ
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- VÝPADEK ELEKTŘINY 

PŘÍKLAD "BLACK BOXU" 

START
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Obrázek 21 Schéma míry ohroţení obyvatelstva v důsledku různých environmentálních krizí popsaných 

vybranými existujícími typovými plány v aktuálních podmínkách ČR 

 

6.4.4 Prostorové analýzy území v GIS  

Mezi hlavní výhody programových prostředků GIS patří moţnost práce s digitálními daty, 

coţ usnadňuje aktualizaci, dále moţnost provádět prostorové analýzy mezi jednotlivými 

prvky mapových vrstev, případně moţnosti dalších simulací nad prostorovými daty. Poté 

mohou být výsledky jednoduše prezentovány podle potřeby. Nejčastěji jsou k prezentacím 

vyuţívány různé typy kartografických výstupů. Nelze zapomenout na to, ţe v prostředcích 

GIS je vytvářen obraz světa, nikoliv jeho přesná kopie, i kdyţ v současnosti jiţ velmi 

pokročily metody přesného monitorování povrchu například pomocí technologie LIDAR, 

apod. 

Moţností, jak jsou v současnosti vyuţívány prostředky GIS, je mnoho. Přesto stále zbývá 

mnoţství oborů, kde vyuţití GIS čeká na svou příleţitost. V průmyslu či dopravě mohou být 

GIS vyuţity k zajištění prevence nebezpečných zařízení, k mapování zranitelnosti území či 

pro hodnocení dopadů závaţných průmyslových havárií na ţivotní prostředí a další. Podrobně 

byly aplikace naznačeny například v článcích [A.23.], [A.19.], [A.8.], [2], [19] a [22]. 
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Jak jiţ bylo zmíněno dříve, prostorová data a informace o zdrojích rizik jsou v současnosti 

reprezentovány ve dvou základních formách: vektorové a rastrové. Zkušenost ukázala, ţe 

s vektorovými daty je moţné například pomocí skupiny nástrojů „ArcToolbox“ v prostředí 

software ESRI ArcMap provádět mnoţství operací: sjednocovat je, vytvářet průniky, obalové 

zóny a další uţitečné úlohy. Nicméně pro analýzu a vyhodnocení několika různých typů rizik 

v území se jeví výhodnější převést vektorová data na rastrová a dále pak s nimi pracovat jak 

pomocí rozšiřující skupiny nástrojů pro prostorovou analýzu, a také pomocí mapové algebry. 

 

Vlastnosti rastrů: 

Principy rastrové reprezentace vhodně a přehledně vyjádřili ve svých online publikacích 

Jedlička [25] a Horák [24], ze kterých je v této podkapitole dále vycházeno.  

Obecně lze říci, ţe vektorové vyjádření prostorových dat se zaměřuje na jednotlivé 

objekty nebo části terénu.  Rastrové vyjádření je zaměřeno na vybranou část území jako na 

celek. Rastrová reprezentace je pouţívána zejména pro prezentaci spojitě se měnících jevů, 

jako je například digitální model reliéfu (DMR) nebo rozloţení teploty či sráţek. 

Základním stavebním prvkem je u rastrové struktury buňka (cell). Buňky jsou seskupeny 

do tzv. mozaiky. Kaţdá buňka obsahuje hodnotu (value) zastupující zkoumanou lokalitu. 

Buňky rastrů mohou být čtvercové, trojúhelníkové nebo hexagonální, přičemţ nejčastěji 

se pouţívá čtvercová mříţka, a to z důvodu: 

- kompatibility s datovými strukturami programovacích jazyků pouţívaných pro 

vytváření GIS software, 

- kompatibility s mnoha zařízeními pro vstup a výstup dat (monitory, scannery, 

plottery), 

- kompatibility s kartézským souřadnicovým systémem. 

Stejně jako vektorový model, můţe rastr nést informace o bodech, liniích a plochách. Bod 

odpovídá hodnotě v jedné buňce, linie odpovídá řadě spojených buněk se stejnou hodnotou     

a plocha odpovídá skupině navzájem sousedících buněk se stejnou hodnotou.  

Při pouţívání rastru pro vyjádření povrchu je třetí rozměr uloţen jako hodnota tohoto 

rastru. Ta je pak funkcí dvourozměrných souřadnic:  z = f (x, y). 

 

Prostorové analýzy: 

Prostorové analýzy představují kolekci technik, které vznikly a nadále vznikají v různých 

oborech a jejichţ cílem je analýza dat s důrazem na jejich prostorové vztahy. Významné 
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postavení mezi těmito obory zaujímá statistika, ale řada postupů byla odvozena v geografii, 

geostatistice,  epidemiologii, v územním plánování a urbanizmu. 

Pro termín „prostorová analýza“ existuje několik definic, přičemţ asi nejuniverzálnější  

z nich zní: „Prostorové analýzy jsou souborem technik pro analýzu a modelování 

lokalizovaných objektů, kde výsledky analýz závisí na prostorovém uspořádání těchto objektů 

a jejich vlastností.“ [24] 

Cílů prostorových analýz můţe být tolik, kolik je oborů a zájmů lidské činnosti.  

Například v přírodních vědách jsou pouţívány pro modelování atmosféry, hydrologické 

modelování, modelování krajinných / povrchových a podloţních procesů, biologických / 

ekologických systémů. V sociálních vědách se vyuţívají různé ekonomické modely 

s prostorovým rozměrem, geografické modelování zaměřené na šíření inovací, dále 

sociologické modelování, modelování v dopravním inţenýrství, apod. Nabízí se také moţnost 

provádět integrované modelování, kdy zkombinujeme dvě a více různých modelů [29]. 

 

Typy pouţívaných metod prostorových analýz: 

Podobně jako v oblasti definic je moţné v literatuře najít také několik různých typů 

rozdělení metod, přičemţ kaţdé rozdělení přináší nový pohled. Základní rozdělení můţe 

vypadat dle [29] například následovně: 

1) rozdělení podle pouţitých postupů (aplikovaných technik), 

2) rozdělení podle způsobu zpracování dat, 

3) rozdělení podle typu prostorové reprezentace, 

4) rozdělení dle typu pouţité statistické prostorové analýzy. 

Pro potřeby KOMBR se jeví vhodné rozdělení podle pouţitých postupů (viz. [29]):  

- statistické prostorové analýzy dat, 

- mapová analýza - ve smyslu mapové algebry, především překryvné operace, 

- metody matematického modelování - např. tvorba a analýzy multivariačních či 

regresních modelů, 

- interpolační metody – např. výpočet rozloţení jevu naměřených veličin (teplota, tlak).  

Při 3D analýze se rastry vytvářejí z bodů nebo polygonů a ploch pomocí různých 

interpolačních metod – Krigování, Spline funkce, IDW (metoda váţených inverzních 

vzdáleností) nebo často pouţívaná metoda „Topo to Raster“ (k interpolaci povrchu je 

vyuţito několika mapových vrstev s údaji o výškových bodech, vrstevnicích, vodních 

tocích a plochách, tak aby byl vytvořen topologicky správný digitální model terénu). 

- lokalizační a alokační metody, 
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- síťové analýzy - ve smyslu geografických analýz, kde předmětnou sítí bývají 

dopravní, hydrologické či inţenýrské sítě, 

- ostatní analýzy okolí a spojitosti - např. techniky zpracování obrazu, pouţívané pro 

získání geometrických charakteristik obrazu či textury, gravitační analýzy apod. 

6.4.5 Statistické metody pro hodnocení dílčích rizik 

Statistické metody vyuţívané k předpovídání některých přírodních jevů (například sesuvů) 

v prostředcích GIS jsou zaloţeny na vyhodnocení plošného rozdělení existujících jevů v dané 

oblasti (představují obvykle konstantu) s plošným rozdělením různých parametrů, 

představujících nezávislé vstupní proměnné [76].  

Výsledkem bývá obvykle prostorové rozmístění zón se stejným stupněm náchylnosti 

území ke tvorbě nebezpečných jevů (svahových deformací) ve formě mapy, která vzniká 

syntézou tříd vstupních parametrických map. Úkolem předpovídání nebezpečí a rizika sesuvů 

je v tomto případě určit, s jistým stupněm pravděpodobnosti prostorové rozdělení výskytu 

sesuvné události, včetně intenzity a časové frekvence. Prostorové rozdělení jevů je moţno 

předpovídat s vysokou pravděpodobností na základě analýz relevantních faktorů, například 

právě statistickými postupy. Při odhadu četnosti výskytu a intenzity se vyuţívají stochastické 

modely (teorie chaosu, umělá inteligence apod. [79]. 

Podrobnou rešerši této problematiky, včetně modifikace metodického přístupu ke 

zpracování problematiky sesuvného  rizika (modifikovaného dle Dai [80]), popisu 

multivariační, respektive bivariační statistické analýzy a vytvoření mapy sesuvného nebezpečí 

pro konkrétní území Hlohovec Sereď (Slovenská republika), provedl ve své disertační práci 

Bednárik [79].  

 

Bivariační statistická analýza s určením vah jednotlivých parametrů: 

Autor pouţil tuto analýzu v rámci zpracování příkladů k navrţenému metodickému 

postupu v kapitole 7. Dle rešerše Bednárika [79] je bivariační statistická analýza (BVSA), 

spolu s multivariační statistickou analýzou nejpouţívanější metodou při hodnocení sesuvného 

rizika, a to s vysokou mírou úspěšnosti modelu. 

Na základě zkušenosti došel autor k názoru, ţe principy této statistické metody by mohly 

být teoreticky vhodné také k odhadu míry kombinovaných rizik. 

  



- 67 - 

Pro potřeby dalšího vyuţití v práci jsou dále uvedeny základní kroky a matematické vztahy 

potřebné pro provedení prognózy rizika sesuvů v konkrétní oblasti.  

Metoda představuje statistickou kombinaci kaţdé vstupní parametrické mapové vrstvy 

s vrstvou skutečně zmapovaných jevů (sesuvů). BVSA tedy pracuje s jednou závislou 

proměnnou (mapa sesuvů) a s jednou nezávislou proměnnou (jednotlivé vstupní parametrické 

mapy).Výsledkem kombinace je určení celkového počtu buněk gridu se sesuvy a bez sesuvů, 

v jednotlivých třídách parametrů přepočítaných na jednotku plochy nebo procenta. 

Dvojkombinace jsou uloţeny v tabulkové formě, kde jedno z čísel představuje třídu                

v parametrické mapě a druhé číslo představuje výskyt (hodnota 1) resp. absenci sesuvu 

(hodnota 0). Velký vliv na přesnost výsledku má pečlivost technické přípravy parametrických 

map, hlavně rozdíly v polohové přesnosti, posunu a geometrii gridu. Vliv má také prvotní 

reklasifikace gridu, slouţící obvykle ke sjednocení a sníţení počtu tříd sledovaných znaků pro 

další prostorovou analýzu. 

Na základě takto získaných kombinací je nutno kaţdou parametrickou mapu druhotně 

reklasifikovat. Při druhotné reklasifikaci se existujícím třídám v kaţdé parametrické mapě 

přiřadí nové numerické hodnoty představující statisticky určenou pravděpodobnost sesouvání 

nebo jiného jevu.  

Před samotným sčítáním druhotně reklasifikovaných parametrických map je nutno určit 

váhy jednotlivých parametrů. Výsledkem BVSA je pak například mapa sesuvného nebezpečí, 

která vznikne váţeným součtem druhotně reklasifikovaných parametrických map. Rovnice 

pro závěrečný součet má tvar:  

  (6.5) 

kde:  y – hodnota v závěrečné mapě sesuvného nebezpečí, 

i – jednotlivé parametrické mapy, 

C – hodnota třídy, 

Wi - váha příslušného parametru. 

Výsledkem váţeného součtu je pak spojitý interval hodnot představující stupeň sesuvného 

nebezpečí na území případové studie. Spojitý interval je nutno dále interpretovat a rozdělit do 

tříd, odráţejících stupeň sesuvného nebezpečí. Intervaly lze zvolit na základě rovnoměrného 



- 68 - 

rozdělení na stejné části nebo pomocí exaktnějších přístupů (medián, směrodajná odchylka 

apod.). 

Určení vah parametrů: 

Váha kaţdé vstupní proměnné značí její informační hodnotu v analýze sesuvného 

nebezpečí. Čím vyšší je váha, tím je relevantnější její pouţití v analýze. Váhu kaţdé vstupní 

proměnné určuje míra korelace hodnot v parametrické mapě s údajem konstantní hodnoty 1 

(pravdivý výraz), znamenající výskyt sesuvů. Pokud je míra korelace hodnot v parametrické 

mapě s výskytem sesuvů vysoká, je moţno konstatovat, ţe parametr má výrazný vliv na vznik 

a rozloţení svahových nestabilit ve studované oblasti [76]. 

Existují různé přístupy určování vah vstupních parametrů. V podstatě je moţno je rozdělit 

na dvě velké skupiny. První skupinou je subjektivní přístup zaloţený na expertním přiřazení 

vah jednotlivým parametrům [81]. Druhá skupina je zaloţena na matematickém přístupu. 

Umoţňuje určit váhu parametru jako celku  nebo váhu jednotlivých tříd v rámci parametrické 

mapy [82]. 

V příkladu zpracovaném v rámci disertační práce byl pouţit přístup s určením vah 

parametru jako celku [81]. Tento způsob vychází z definování míry entropie, která 

představuje míru přiblíţení k normálnímu rozdělení pravděpodobnosti (pij). Entropie 

představuje míru neuspořádanosti systému, určitý stupeň chaosu. Vyjadřuje tedy, která ze 

sloţek systému přírodního prostředí je nejnáchylnější vyvolat například svahové pohyby. Celý 

postup určení vah je popsán následujícími deseti body: 

 

1. Definování počtu základních sloţek systému (m) přírodního prostředí tvořících  podmínky  

vzniku svahových pohybů (litologické celky, sklony svahů, hypsografické stupně, nadmořské 

výšky a další). 

2. Rozdělení základních sloţek do tříd (sj) – první reklasifikace, kde    j = 1, ......, n. 

3. Určení pravděpodobnosti vzniku svahových deformací v rámci jednotlivých tříd (pij), kde: 

i = 1,........, n 

j = 1,........, n 

pij – je diskrétní funkce, vyjadřující poměr plochy svahových deformací Psd 

       k celkové ploše příslušné třídy Pt. 

  (6.6) 
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4. Výpočet hustoty pravděpodobnosti (pij). Hustota pravděpodobnosti představuje poměr 

pravděpodobnosti vzniku svahových deformací v dané třídě k sumě pravděpodobností v rámci 

celé zkoumané sloţky prostředí: 

 (6.7) 

5. Určení hodnoty entropie (Hj), která představuje míru přiblíţení  k normálnímu rozdělení 

pravděpodobnosti (pij) a tedy určuje, která ze sloţek systému ţivotního prostředí je 

nejnáchylnější vyvolat svahové pohyby: 

 



js

i

ijijj ppH
1

2 )(log)(      , j = 1, ….., n        (6.8) 

6. Výpočet maximální entropie (maximální hodnotu má entropie pro pij = 1, sj – počet tříd). 

Hj max = log2 sj  (6.9) 

7. Následně, rozdíl mezi Hjmax a Hj udává informaci o nesourodosti  prostředí. Čím je tento 

rozdíl větší, tím je i pravděpodobnost vzniku svahových nestabilit větší. 

 

8. Stanovení informačního koeficientu (Ij):  

 (6.10) 

     Čím se hodnota I blíţí více k hodnotě 1, tím větší je moţnost porušení stability systému. 

9. Výpočet průměrné pravděpodobnosti jednotlivých tříd pij. 

10. Určení váhy, která vyjadřuje náchylnost zkoumaných sloţek ţivotního prostředí na vznik 

svahových pohybů: 

  (6.11) 

     Takto stanovené hodnoty vah jednotlivých parametrických map jsou dosazovány jako 

hodnota Wi do rovnice závěrečného součtu při BVSA. Princip analýzy s určením váhy 

parametru je zřejmý také z následujícího obrázku. 
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Obrázek 22 Princip bivariační analýzy s určením váhy parametrů (autor: M. Bednárik) [79] 

 

6.4.6 Metody využívané pro zjištění distribuce obyvatel v území 

Pro hodnocení následků havarijní či krizové situace v daném území je potřeba mít co 

nejlepší informace o výskytu a distribuci obyvatel. Ke zjištění těchto informací lze                  

v současnosti pouţít několik přístupů.  

Základním, dodnes některými experty pouţívaným způsobem, je ruční nakreslení 

čtvercové sítě (gridu), její rozdělení na čtverce o jednotce „mesh“ a následné vpisování 

zjištěných informací z místního šetření či konzultace s místními úřady do čtverců sítě. Do sítě 

se pak zakreslí následky dané situace a pomocí součtu je zjištěn počet ohroţených jedinců. 

Analogické zpracování je do jisté míry výhodou tohoto přístupu – není potřeba elektrická 

energie. 

V případě rozhodnutí, ţe informace o distribuci či hustotě obyvatel, je potřeba zpracovat 

digitálně pomocí některého z prostředků GIS, jsou dostupná následující data a mapové vrstvy: 

1. Hranice obcí (měřítko 1:50 000, obsahuje informace o počtech obyvatel k 31.12.02             

a rovněţ výměru obcí). 

2. Budovy – existuje mapová vrstva „budovy.shp“ (zdroj: ZABAGED 1:10 000) 

3. Adresní body (zdroj: CEDA, ČSÚ ; měřítko 1:10 000).  

 



- 71 - 

 Jednou z moţností je vytvoření digitálního gridu hustoty obyvatelstva z vektorové bodové 

vrstvy základních sídelních jednotek (například pomocí nástroje prostorové analýzy - 

Kernelova funkce v prostředí ESRI ArcMap), jestliţe je k jednotlivým bodům sídel připojena 

informace o počtu obyvatel z posledního sčítání lidu. Vrstva poskytuje dosti nepřesnou 

informaci typu: jaký je rozptyl hustoty obyvatelstva ve zvoleném poloměru kolem bodu 

charakterizujícího střed dané obce. Lze si představit, ţe jakýmsi způsobem vypovídá také       

o pohybu obyvatelstva v perimetru obce.  

Relativně přesnou hustotu obyvatel v obci je také moţno stanovit  výpočtem, kdy podělíme 

počet obyvatel v obci součtem ploch zastavěných budovami. Vypočtenou hodnotu hustoty 

pak přidělíme kaţdému polygonu budovy v obci. Pro potřeby dalších prostorových analýz je 

následně vhodné takto upravenou vrstvu budov s informacemi o hustotě obyvatelstva převést 

na grid. Hustotu obyvatelstva je vhodné vyjádřit  dle potřeby v jednotkách [počet obyvatel/1 

hektar], [počet obyvatel/1 km
2
] nebo [počet obyvatel/1 m

2
].  

Přínosným způsobem se jeví také vytvoření gridu, jehoţ čtvercové buňky o hraně např. 10 

m nesou hrubou informaci o počtech obyvatel  vypočtenou pomocí kombinace různých 

informací. Dle statistik Českého statistického úřadu (ČSÚ) je průměrný počet obyvatel 

připadajících na jednu bytovou jednotku roven hodnotě 2,5 osoby (zaokrouhleně 3 osoby). 

Databáze adresních bodů firmy CEDA v sobě obsahovala k velkému mnoţství bodů (zejména 

ve větších městech) informace o počtech bytových jednotek. Nabízí se tedy vynásobit počet 

bytových jednotek připadajících na adresní bod výše uvedeným průměrným údajem ČSÚ. 

Takto získané hodnoty vázané na adresní body ve vektorové vrstvě převedené na grid lze dále 

vyuţít v prostorových analýzách v GIS. Tento navrhovaný grid byl za pomocí zakoupených 

dat firmy CEDA vytvořen v rámci této disertační práce (viz obrázek níţe).     

 

V budoucnu je moţno se zabývat dále podrobnějším rozlišením denní a noční distribuce 

obyvatelstva v území. Řešení pro tuto otázku můţe poskytnout např. dokument připravený 

univerzitou Staffordshire pro anglickou organizaci HSE (Health &Safety Executive) v roce 

2005 pod názvem „A National Population Data Base for Major Accident Hazard Modelling“ 

(Research report 297). 
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Obrázek 23 Vizualizace vypočteného počtu obyvatel v území (autor: P. Dobeš) 
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7 Návrh metodického pokynu pro identifikaci a hodnocení 

kombinovaných rizik přírodních katastrof a závažných 

havárií 

     Vědecko-technická revoluce v 19. a 20. století vedla nejen k ovládnutí velkých sil 

člověkem, ale také k neštěstím způsobeným buď technologií přímo (exploze skladů a továren 

na výbušniny, exploze parních kotlů, dopravní katastrofy velkých lodí) nebo nepřímo,             

v kombinaci s přírodními silami. Do této kategorie jsou řazeny nejrůznější jevy jako velká 

důlní neštěstí (kombinace lidské činnosti, geologických podmínek, výronu metanu atd.), 

smogové situace v průmyslových oblastech, kontaminace ţivotního prostředí atd., ale také 

události jako protrţení hrází v Nizozemí v roce 1953 (1794 obětí), smetení dvou vlaků 

lavinou ve Wellingtonu (Washington, USA) 1. 3. 1910 s 96 oběťmi nebo sesuv půdy 

následovaný povodňovou vlnou na přehradě Vaiont v Itálii (1963). Dalšími ukázkami 

kombinací přírodních a technologických rizik jsou povodně v ČR v roce 2002, kdy došlo        

k úniku chlóru v podniku Spolana Neratovice, katastrofa v Baia Mare, kdy meteorologické 

poměry vedly k protrţení hrází odkališť s toxickými vodami a ke kontaminaci několika set 

kilometrů řek nebo zemětřesení vyvolávající havarijní stavy u průmyslových provozovatelů 

nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami. Posledním tragickým případem je 

katastrofa jaderných elektráren v Japonsku.  

     Ukazuje se, ţe havarijní a krizové situace nemusejí vznikat pouze jednotlivými jevy, ale 

také jejich kombinací, která je v principu dvojího typu: při jedné z nich dochází ke zřetězení 

událostí tak, ţe jedna (nebo více) počátečních vedou ke vzniku další (nové) neţádoucí 

události rozdílné typem od té první, v druhém případě pak kombinace vede k prohloubení jiţ 

existující havárie či krize. Příkladem prvního typu je jiţ zmíněná havárie ve Spolaně vyvolaná 

povodní, příkladem druhého typu pak můţe být zesílení dopadu úniku toxického plynu           

v případě inverzní situace jako při havárii v Košicích v r. 1995. 

     Potřeba zpracovat tento metodický pokyn vyplynula nejen z provedené analýzy krizového 

plánu MŢP (viz kapitola 4), ale také z řady historických havarijních a krizových situací, 

jejichţ charakteristickým znakem byl výskyt vzájemných interakcí mezi sledovanými 

projevujícími se riziky. Tato oblast nebyla dosud uceleně řešena ţádným z metodických 

pokynů v resortu ţivotního prostředí ČR. Na úrovni EU jsou kombinovaná rizika vnímána 

jako váţný problém, jehoţ řešení se věnovala například pracovní skupina výzkumného 

projektu NEDIES pod záštitou DG EC JRC nebo pracovní skupina při OECD.  
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     Návrh metodického pokynu je zaměřen na stanovení komplexního postupu pro identifikaci               

a hodnocení moţných kombinovaných rizik přírodních katastrof a závaţných průmyslových 

havárií na území České republiky. V úvahu jsou brány jak paralelní, tak sériové kombinace 

vzájemně se zesilujících či zeslabujících rizik, a také vazby na potenciálně ohroţené prvky 

kritické infrastruktury. 

    Tento metodický pokyn je primárně určen pro potřeby státní správy jako doplňující nástroj 

pro provádění analýz ohroţení poţadovaných krizovým zákonem [48], ale můţe být vyuţit      

i provozovateli průmyslových podniků, krizovými manaţery a dalšími subjekty. Dílčí postupy 

uvedené v pokynu je moţno pouţít pro zpracování podkapitoly „Moţné situace mimo objekt, 

které mohou způsobit závaţnou havárii“ v bezpečnostní dokumentaci vyhotovené dle zákona 

č. 59/2006 Sb. o PZH, ve znění pozdějších předpisů. 

 

     Rozlišení základních interakcí vznikajících při událostech typu KOMBR bylo provedeno 

výše v kapitole 6.3.  

     Níţe navrţené schéma postupu metodického pokynu pro identifikaci a hodnocení 

kombinovaných rizik (viz obrázek 24) bylo vytvořeno na základě zkušeností                              

s různými typy analýzy rizik a rešerše relevantních realizovaných projektů výzkumu a vývoje 

ve světě.  

     Principy navrhovaného metodického pokynu vycházejí z následujících předpokladů           

a zjištění: 

- Na případ kombinovaných rizik jsou aplikovatelné obecné kroky komplexní analýzy      

a managementu rizik, jak jsou prezentovány například v systematické a systémové metodě 

analýzy rizik MOSAR [40] (podrobnosti viz výše kapitola 6.4.1). 

- Předkládaný postup metodického pokynu formou kroků (modulů) pro dosaţení 

konečných výsledků v sobě zahrnuje a kombinuje několik různých metod a modelů 

analýzy rizik a je otevřen pro pouţití jakékoliv metody vhodné k analýze rizika jednoho 

typu. 

- Ve vybraných krocích metodiky je moţno řídit se obecnými zásadami analýzy rizik 

uvedenými například v metodickém pokynu MŢP pro analýzu a hodnocení rizik prevence 

závaţných havárií [72] nebo v dalších metodických pokynech (například pro analýzu rizik 

kontaminovaných míst [90]) a zásadami běţně dostupných metod pro kvalitativní             

a kvantitativní analýzu rizik. Postup také respektuje normu ČSN ISO 31 000 

„Management rizik“ a základní pravidla z normy ISO/IEC 73:2002 [51]. 
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Obrázek 24 Schéma navrhovaného metodického pokynu pro analýzu KOMBR 

1. VYMEZENÍ ÚČELU, ROZSAHU  
A HLOUBKY (PODROBNOSTI) ANALÝZY 

+ SESTAVENÍ MULTIDISCIPLINÁRNĚ 
ZAMĚŘENÉHO TÝMU 

0. START 

2. IDENTIFIKACE A VÝBĚR RIZIK A ZRANITELNÝCH CÍLŦ  
NA DANÉM ÚZEMÍ (CHECKLIST + ZKUŠENOSTI A  

HISTORIE), APLIKACE SCREENINGOVÝCH METOD,  
ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŦ PRO KVALITATIVNÍ ANALÝZU RIZIK  

4. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH RIZIK  
VE VZTAHU KE ZRANITELNÝM CÍLŦM 

(METODA HVA  - PROJEKT SIPROCI, PŘIJATELNOST, 
MAPY JEDNOTLIVÝCH RIZIK) 

5. IDENTIFIKACE MOŢNÝCH KOMBINACÍ  
MEZI VYBRANÝMI RIZIKY NAVZÁJEM,  
VČETNĚ VAZEB NA ZRANITELNÉ CÍLE 

(MATICE SOUVZTAŢNOSTÍ, METODA "NATECH") 

6. POPIS MOŢNÝCH SCÉNÁŘŦ KOMBINOVANÝCH RIZIK,  
(SLOVNÍ VYJÁDŘENÍ + GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ 

POMOCÍ "BLACK - BOXŦ") 

7. HODNOCENÍ KOMBINOVANÝCH RIZIK 
(KOMBINACE VÝSTUPŦ Z BODU 3 POMOCÍ BOOLEOVY  

ALGEBRY  - OR, AND; EXPERTNÍ HODNOCENÍ)  
PŘIJATELNOST, MAPA KOMBINOVANÉHO RIZIKA  - PRO  

VYBRANÉ SCÉNÁŘE) 

3.  KVANTITATIVNÍ ANALÝZY JEDNOTLIVÝCH RIZIK 
(UPLATNĚNÍ METOD PŘÍPADNĚ MODELŦ SPECIFICKÝCH  
PRO DANÝ TYP RIZIKA  - SESUVY, EKOLOGICKÉ ŠKODY,  

SEVESO, ZÁPLAVY, …)  

8. BYLA VYBRÁNA  
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9. MANAGEMENT NEPŘIJATELNÝCH RIZIK  
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NÁPRAVNÁ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 
(V SOULADU S PRINCIPY ALARP), PLÁNOVÁNÍ  

MONITORINGU A KONTROLY 

10. PERIODICKÁ AKTUALIZACE 
A PŘEZKOUMÁNÍ STUDIE,  

(INTERVAL 5 LET) 

NE 

ANO 
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Bliţší specifikace kroků prezentovaného metodického pokynu byla vytvořena na základě 

zkušeností autora s různými typy analýzy rizik v posledních deseti letech a rovněţ na základě 

provedeného rozboru popsaného výše v kapitole 6. Nezbytností přitom byly konzultace se 

školitelem a s kolegy, kteří pro část příkladů, ilustrujících průběţně obecný popis postupu, 

laskavě poskytli své výstupy. Návrh postupu byl také zčásti konzultován s expertem                

z výzkumného centra Evropské komise - EC DG JRC, IPSC (E. Kraussman). Řešení příkladu 

k problematice sesuvného nebezpečí bylo diskutováno se zástupcem Univerzity Komenského 

v Bratislavě (M. Bednárik). 

Následuje popis jednotlivých kroků navrhovaného metodického pokynu dle číslovaných 

částí schématu uvedeného výše. 

Krok 1: Vymezení účelu, rozsahu a hloubky analýzy 

Pro kaţdou analýzu je klíčovým krokem na začátku rozhodnutí o jejím účelu, rozsahu, 

hloubce (podrobnosti), poţadované přesnosti a správnosti. Podle toho je následně odhadnuta 

náročnost plánované analýzy na čas, lidské a případně finanční zdroje a je sestaven 

multidisciplinárně zaměřený tým řešitelů, který je v průběhu analýzy dle potřeby doplňován. 

Při analýze a hodnocení kombinovaných rizik se předpokládá předběţné provedení či 

vyuţití dříve provedených kvantitativních, semikvantitativních či kvalitativních analýz, 

hodnocení jednotlivých rizik a následná semikvantitativní nebo častěji jen kvalitativní 

analýza. 

Při analýze je nezbytné zvaţovat předpokládané neurčitosti při aplikaci navrhované 

metody: 

- Kvalitativní aţ semikvantitativní charakter výsledků zaměřený především na 

zranitelnost v území. 

- Neurčitosti a zanedbání spojené s moţností individuálního řešení (dle zkušeností           

i prováděných studií je známo, ţe odlišný tým expertů při analýze a hodnocení rizik 

můţe zvolit jiný přístup a provede různá zjednodušení pro potřeby zadané analýzy. Je 

proto nezbytné co nejvíce popisovat postup analýzy a hodnocení. 

- Neurčitosti vznikající při kalibraci aplikovaných metod. 

- Další neurčitosti spojené s vyuţitím výsledků jiných týmů, zpracované například mimo 

období vlastní studie analýzy. 

- Neurčitosti vznikající při hodnocení přijatelnosti rizik (otázky individuální, případně 

společenské přijatelnosti rizik atp.). 
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Krok 2: Identifikace a výběr rizik na daném území 

Dle dotazníků Evropské komise (rozesílaných institutem EC DG JRC, MAHB), 

zaměřených na výskyt přírodních a technologických rizik, vyplněných pověřenými zástupci 

ČR v roce 2002 a dalších letech, a samostatným výzkumem byly identifikovány na území ČR 

následující typy přírodních a technologických nebezpečí: 

Přírodní nebezpečí:  

- Povodně a záplavy (přiřazen stupeň vysoké priority) 

- Bouře, tornáda, krupobití (střední priorita).  

- Lesní poţáry (střední priorita). 

- Svahové nestability včetně lavin (na lokální úrovni). 

V současnosti je mezi přírodní nebezpečí také potřeba počítat dlouhodobé sucho, které 

můţe mít v některých případech větší dopady neţ povodně (například nefungující zásobování 

obyvatel a technologií vodou, sníţení zemědělské produkce, poškození ekosystémů nebo 

nedostatek vody při poţárech). 

Technologická nebezpečí: 

- Průmyslové podniky nakládající s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, 

zařazené dle zákona č.59/2006 Sb. o prevenci závaţných havárií  (implementace 

SEVESO II Direktivy [91]) a souvisejících předpisů.  Těmto zdrojům nebezpečí byla 

přiřazena „střední priorita“.  

- Stejnou prioritu pro řešení dostaly nebezpečí spojená s přepravou nebezpečných látek, 

kontaminovaná místa (ekologické škody neboli starším termínem označené „staré 

ekologické zátěţe“) a produktovody. 

- Ztráta funkce kritické infrastruktury. 

Pro potřeby metodiky by měly být pro území ČR uvaţovány scénáře moţných kombinací 

sestavené z výše uvedených přírodních a technologických nebezpečí. Jako zranitelné cíle je 

potřeba uvaţovat zejména obyvatelstvo, majetek, funkce kritické infrastruktury a sloţky 

ţivotního prostředí. Scénáři se ve své práci zabývala například M. Šimonová [35]. 

Pro potřeby analýz menších územních celků je moţno vyuţít dostupných screeningových 

metod analýz rizik (například tzv. „Key performance indicators“) pro účely zjištění, která 

rizika je potřeba v dalším kroku podrobněji kvantitativně analyzovat. 
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Krok 3: Analýzy jednotlivých rizik  

V tomto kroku se předpokládá uplatnění kvalitativních a případně kvantitativních metod či 

modelů specifických pro daný typ rizika - sesuvy, ekologické škody, průmyslová zařízení        

s nebezpečnými chemickými látkami, povodně a záplavy, lesní poţáry a podobně. 

     Pro povodněmi a záplavami vyvolané havarijní scénáře typu KOMBR je nutné uvaţovat 

zejména: 

 Váţnou kontaminaci vod díky úniku NCHL (na druhé straně v některých 

případech zmírněnou mnoţstvím vody ředící vzniklý únik). 

 Vytvoření toxických a/nebo hořlavých par a jejich únik, díky moţným reakcím 

chemikálií s vodou.  

 Poškození kritické infrastruktury včetně environmentálních sluţeb (dodávka 

pitné vody, energie atd.). 

 Sekundární průmyslové havárie způsobené přerušením dodávek energie nebo 

chladicího média. 

     Analýzou záznamů v databázi závaţných havárií (eMARS – Major Accident Reporting 

System, DG EC JRC, MAHB [92]) byla zjištěna nová data vyuţitelná při stanovení frekvencí 

iniciačních a následně vrcholových událostí typu „únik nebezpečné chemické látky ze 

stacionárního zařízení nebo z produktovodu v důsledku zaplavení“ – například pomocí metod 

stromů poruch a událostí (FTA a ETA). Data jsou přiloţena v následujících dvou tabulkách     

a grafech (zpracováno dle: Challenges in NATECH Risk Reduction [31]). 

Tabulka 7 Přehled procesních jednotek poškozených při 272 zaznamenaných kombinovaných havarijních 

událostech, vyvolaných povodněmi na území Evropy za posledních přibliţně 30 let.  

ID Typ zařízení Počet  

1 chladič 1 

2 méně významné sklady 8 

3 kotel 1 

4 kompresory 4 

5 čerpadla 12 

6 oddělovače (separátory) 23 

7 potrubí 77 

8 podzemní skladovací zásobníky (tanky) 17 

9 skladovací zásobníky s plovoucí střechou 101 

10 tlakové zásobníky 60 

11 neupřesněné skladovací zásobníky 152 
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Kategorie výrobních zařízení poškozených při kombinovaných haváriích 

vyvolaných povodněmi
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Obrázek 25 Kategorie výrobních zařízení poškozených při kombinovaných haváriích vyvolaných 

povodněmi 

     Z grafu vyplývá, ţe nejzranitelnějšími zařízeními při povodních jsou skladovací zásobníky 

(74%) a potrubí (17%). Tyto zdroje nelze zanedbat v rámci analýz také vzhledem k nebezpečí 

úniku závaţného mnoţství nebezpečné chemické látky. 

 

Tabulka 8 Typy škod na zaplavených zařízeních (vybráno ze 66 záznamů poskytujících dostatečná data) 

ID Typ poškození Počet 

1 Selhání střechy 2 

2 Odplavení (nadzvednutí a posun) zásobníku 10 

3 Převrácení zásobníku 10 

4 Selhání propojujících potrubí, ventilů a podpůrných konstrukcí 5 

5 Kolaps zásobníku 7 

6 Neupřesněné poškození 9 

7 Selhání potrubí 10 

8 Taţení, vlečení zařízení nebo vybavení 5 

9 Odtrţení potrubí 8 
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Typy poškození nebo selhání zaplavených zařízení 

(vybráno z 66 vhodných dostupných záznamů EC)
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Obrázek 26 Typy poškození nebo selhání zaplavených zařízení 

 

Krok 4: Hodnocení jednotlivých rizik ve vztahu ke zranitelným cílům 

Zde lze doporučit vyuţití výstupů projektu SIPROCI [33] a dílčích kroků související 

metody HVA (Hazard and Vulnerability Analysis) [34], týkajících se zejména stanovení 

přijatelnosti a tvorby map jednotlivých rizik vůči vybraným zranitelným cílům. 

     Základní přístup k hodnocení rizika v rámci metody HVA vyuţívá alternativní formu 

základní rovnice rizika: 

                                                  R = N * Z * E  

Kde: N …. moţnost vzniku nebezpečí / mimořádné události,  Z … zranitelnost, E … 

hodnota ohroţeného prvku. 

Místo klasické závaţnosti je zde pouţívána zranitelnost, která při indexovém hodnocení 

moţných dopadů na prvky v riziku v daném čase na daném území vyhovuje pro potřeby 

kvalitativního případně semikvantitativního odhadu Pro dosaţení tohoto cíle je třeba naplnit 

předpoklad, ţe jsou výsledným indexům dále přiřazeny třídy pravděpodobností a následků.  
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Základní pojmy pro účely aplikace metody HVA (Hazard and Vulnerability Analysis): 

     Moţnost vzniku mimořádné události/ nebezpečí (N) je definována jako “pravděpodobnost 

výskytu potenciální mimořádné události dané závaţnosti v rámci určitého časového období    

a v rámci daného území” - Index Nn vyjadřuje pravděpodobnost výskytu nebezpečí 

(mimořádné události). 

     Zranitelnost (Z) je definována jako “výše ztráty u daného prvku u rizika vyplývajícího          

z výskytu mimořádné události dané závaţnosti”, coţ znamená “procento hodnoty ztráty              

u daného fyzického systému vystaveného destruktivním účinkům dané mimořádné události, 

nebo citlivost daného systému na jeho poškození nebo odolání při vystavení destruktivním 

účinkům určité mimořádné události dané závaţnosti”.  Zn - index závaţnosti. 

     Hodnota ohroţeného prvku (E) je určena na základě finančního ohodnocení ztrát vzniklých 

jeho zničením či poškozením. Tato hodnota by měla  korespondovat s hodnotou prvků, které 

jsou negativně a podobným způsobem ovlivněny stejným typem rizika.  

     Níţe je uvedeno základní schéma metody HVA volně přeloţené z anglického originálu. 

Obrázek 27 Základní schéma metody HVA [34] 

FÁZE 1:

HODNOCENÍ NEBEZPEČÍ 

(HAZARD)

- SBĚR DAT (ZJIŠŤOVÁNÍ SKUTEČNOSTÍ)

- VYMEZENÍ (ZONACE) NEBEZPEČNÝCH OBLASTÍ (PLOCH S  KONKRÉTNÍM 

NEBEZPEČÍM)

- HODNOCENÍ STUPNĚ NEBEZPEČÍ

          (INDEX NEBEZPEČÍ - Nn)

FÁZE 2:

HODNOCENÍ 

ZRANITELNOSTI

- SBĚR DAT (ZJIŠŤOVÁNÍ SKUTEČNOSTÍ)

- SOUPIS OHROŢENÝCH PRVKŦ (PRVKY V RIZIKU)

- HODNOCENÍ STUPNĚ ZRANITELNOSTI

          (INDEX ZRANITELNOSTI - Zn)

FÁZE 3:

HODNOCENÍ 

RIZIKA

- VYMEZENÍ (ZONACE) RIZIKOVÝCH OBLASTÍ A IDENTIFIKACE RIZIKOVÝCH SCÉNÁŘŦ 

- HODNOCENÍ STUPNĚ (ÚROVNĚ) RIZIKA

          (INDEX RIZIKA - Rn)

FÁZE 4:

UPLATNĚNÍ STRATEGIE 

ZMÍRŇOVÁNÍ RIZIK

- STANOVENÍ

"PŘIJATELNÉ ÚROVNĚ RIZIKA"

- PRAVIDLA UMÍSTĚNÍ

- INTERVENČNÍ KRITÉRIA 

(KRITÉRIA PRO ZÁSAH)

- IMPLEMENTACE VÝSLEDKŦ A PERIODICKÉ 

PŘEZKOUMÁNÍ

NEPŘIJATELNÉ

PŘIJATELNÉ

 

Přístup ke stanovení (odhadu) indexu nebezpečí je následující: 

 INDEX NEBEZPEČÍ (Nn) 

OZNAČENÍ ÚROVEŇ N2 STŘEDNÍ 

N0 NEBEZPEČÍ NENÍ (NEBO NEJSOU DATA) N3 VYSOKÉ 

N1 NÍZKÉ N4 VELMI VYSOKÉ 
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Tabulka 9  Podklady přiřazení indexu zranitelnosti ohroţeným cílům (prvkům v riziku) a vytvoření mapy 

zranitelnosti vůči jednomu typu rizika [33] 
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NENÍ Z0 NEJSOU NEJSOU NEJSOU NENÍ NEJSOU NEJSOU NEJSOU 

NÍZKÁ Z1 
NÍZKÁ 

HUSTOTA 

VELMI 

VYSOKÁ 

KVALITA / 

NÍZKÝ 

POČET 

MENŠÍ 

(VEDLEJŠÍ) 

AKTIVITY 

NENÍ 

SI 

OMEZENÉHO 

(MENŠÍHO) 

VÝZNAMU 

TS 

OMEZENÉHO 

(MENŠÍHO) 

VÝZNAMU 

NEJSOU 

STŘEDNÍ Z2 
STŘEDNÍ 

HUSTOTA 

VYSOKÁ 

KVALITA / 

STŘEDNÍ 

POČET 

STŘEDNÍ 

AKTIVITY 
NENÍ 

SI MÍSTNÍHO 

(LOKÁLNÍHO) 

VÝZNAMU 

TS MÍSTNÍHO 

(LOKÁLNÍHO) 

VÝZNAMU 

NEJSOU 

VYSOKÁ Z3 
VYSOKÁ 

HUSTOTA 

STŘEDNÍ 

KVALITA / 

VYSOKÝ 

POČET 

AKTIVITY 

HLAVNÍHO 

VÝZNAMU 

MÉNĚ 

VÝZNAMN

É PRVKY 

(MINORIT

NÍ) KD 

DRUHOTNÉ 

SI 

DRUHOTNÉ 

TS 

MÉNĚ 
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(MINORIT
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KVALITA / 
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AKTIVITY 

HLAVNÍHO 
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VYSOKÉM 

RIZIKU 

KD 

HLAVNÍHO 

VÝZNAMU 

PRIMÁRNÍ SI PRIMÁRNÍ TS 
HLAVNÍ 

ZDROJE 

Tabulka 10 Hodnocení úrovně rizika pro ukazatel rizika Rn dle principu Rn = N x Z 

RIZIKO 

ZRANITELNOST 

Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 

NENÍ NÍZKÁ STŘEDNÍ VYSOKÁ VELMI VYSOKÁ 

N
E

B
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Z
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E
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Í 

(H
A

Z
A

R
D

) 
N

 

N0 NENÍ R0 R0 R0 R0 R0 

N1 NÍZKÉ R0 R1 R1 R1 R1 

N2 STŘEDNÍ R0 R1 R2 R2 R3 

N3 VYSOKÉ (VELKÉ) R0 R1 R2 R3 R4 

N4 VELMI VYSOKÉ R0 R1 R3 R4 R4 
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Tabulka 11 Moţné následky nebo škody na ohroţených cílech v souvislosti s ukazateli rizik   
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NÍZKÁ R1 
BEZPEČNOST 

NEOHROŢENA 

OKRAJOVÉ 

POŠKOZENÍ 

OKRAJOVÉ 

POŠKOZENÍ 

OKRAJOVÉ 

POŠKOZENÍ 

OKRAJOVÉ 

POŠKOZENÍ 

OKRAJOVÉ 

POŠKOZENÍ 

OKRAJOVÉ 

POŠKOZENÍ 

STŘEDNÍ R2 
BEZPEČNOST 

NEOHROŢENA 

MENŠÍ 

FUNKČNÍ ČI 

ESTETICKÉ 

POŠKOZENÍ 

BEZ 

POTŘEBY 

EVAKUACE 

MENŠÍ 

POŠKOZENÍ 

BEZ 

PŘERUŠENÍ 

PRODUKCE 

MENŠÍ 

FUNKČNÍ ČI 

ESTETICKÉ 

POŠKOZENÍ 

MENŠÍ 

POŠKOZENÍ 

BEZ 

EVAKUACE 

MENŠÍ 

POŠKOZENÍ 

BEZ 

EVAKUACE 

MENŠÍ 

FUNKČNÍ ČI 

ESTETICKÉ 

POŠKOZENÍ 

VYSOKÁ R3 

MOHOU 

VZNIKNOUT 

BEZPEČNOSTNÍ 

PROBLÉMY 

VÝZNAMNÉ 

FUNKČNÍ 

POŠKOZENÍ 

S 

NÁSLEDNOU 

EVAKUACÍ 

VÝZNAMNÉ 

POŠKOZENÍ 

S 

DOČASNÝM 

PŘERUŠENÍM 

PRODUKCE 

VÝZNAMNÉ 

POŠKOZENÍ 

VÝZNAMNÉ 

POŠKOZENÍ 

A 

NÁSLEDNÁ 

EVAKUACE 

VÝZNAMNÉ 

POŠKOZENÍ 

A 

NÁSLEDNÁ 

EVAKUACE 

VÝZNAMNÉ 

POŠKOZENÍ 

VELMI 

VYSOKÁ 
R4 

HROZÍ ZTRÁTY 

NA ŢIVOTECH 

A ZÁVAŢNÁ 

ZRANĚNÍ 

OBYVATEL 

TĚŢKÉ 

POŠKOZENÍ 

A 

NÁSLEDNÁ 

EVAKUACE 

TĚŢKÉ 

POŠKOZENÍ 

S 

PŘERUŠENÍM 

NEBO 

ZNIČENÍM 

PRODUKCE 

TĚŢKÉ 

POŠKOZENÍ 

TĚŢKÉ 

POŠKOZENÍ 

A 

NÁSLEDNÁ 

EVAKUACE 

TĚŢKÉ 

POŠKOZENÍ 

A 

NÁSLEDNÁ 

EVAKUACE 

TĚŢKÉ 

POŠKOZENÍ 

 

Z tabulky výše je zřejmá souvislost mezi ukazatelem rizika Rn a moţnými scénáři rizika. 

     Jako praktický příklad ověřující navrhovaný metodický pokyn bylo v rámci případové 

studie provedeno hodnocení kombinovaného rizika povodně, sesuvů a následného moţného 

úniku nebezpečné chemické látky z průmyslového podniku do ovzduší (scénář únik 

koncového nebo směsného plynu z vysokých pecí do ovzduší ve vztahu k moţnému ohroţení 

obyvatel  a území Třince). Jako spouštěcí jev vyvolávající toto kombinované riziko byl 

uvaţován například 2-týdenní intenzivní déšť v regionu.  
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 Data o modelovaných záplavových územích pro průtoky Q5, Q20, Q100 byla převzata          

z volně dostupné databáze DIBAVOD [77].  Záplavové území pro extrémní povodeň 

(přibliţně Q500 aţ Q1000) bylo následně modelováno na VŠB-TUO,  FBI (Hrdina, Koťátko) ve 

volně dostupném programu HEC-RAS, který slouţí pro modelování pohybu vody v korytě. 

Díky tomu je moţné určit, jak vysoko bude hladina vody stoupat, případně jaký bude její 

rozliv do okolí. Tento software, který vyvíjí americká armáda, je volně dostupný na internetu 

[78]. Příprava podkladů a modelování Q1000 pro účely studie trvalo přibliţně týden. Limitní 

hodnota Q1000 byla vybrána jako příklad, dosud nehodnocený v rámci zpracování záplavových 

území  pro státní správu. 

Pro přehlednost zprávy jsou uvedeny pouze vybrané zestručněné výsledky případové studie. 

Tabulka 12 Příklad přiřazení indexu nebezpečí v případě povodní 

Kategorie 

zaplavení 

Vymezení rozsahu 

kategorie 

Přiřazená 

pravděpodobnost povodní 

(dle  ČSN 751400) 

Přiřazený index nebezpečí 

Nn na základě historických 

zkušeností 

I 0-5tiletá voda (1;0.181> N1 

II 5-20tiletá voda (0.181;0.0488> N2 

III 20-100letá voda (0.0488;0.0099> N3 

IV 100-1000ciletá voda (0.0099;0.001> N4 

 

Tabulka 13 Příklad specifikace indexu zranitelnosti  pro případ povodní 

Kategorie 

následků 

Vymezení rozsahu 

kategorie 

Následky 

N=log2 

(N-letost) 

Přiřazený index 

zranitelnosti 

Zn 

I 0-5tiletá voda (0,1; 2.322> Z1 

II 5-20tiletá voda (2.322; 4.322> Z2 

III 20-100letá voda (4.322; 6.644> Z3 

IV 100-1000letá voda (6.644; 9.966> Z4 

 

Tabulka 14 Aplikovaná matice pro riziko povodní 

 Hodnocení rizika 

In
d

ex
 n

eb
ez

p
eč

í 
- 

N
n

  N4 4 8 12 16 

N3 3 6 9 12 

N2 2 4 6 8 

N1 1 2 3 4 

 Z1  Z2  Z3 Z4 

 Index zranitelnosti - Zn 

Nízké riziko Střední riziko Velké  (vysoké) riziko 
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Obrázek 28 Vyhodnocení povodňového rizika včetně extrémního stavu Q1000  v oblasti případové studie 

(autor: P. Hrdina).  

Tabulka 15 Vyčíslení ploch ohroţených různým stupněm povodňového rizika na území případové studie 

Míra rizika Rozloha [ha] – N1 

Nízké riziko 71,59 

Střední riziko 31,60 

Velké riziko 19,88 

Rozloha celkem [ha] 123,07 

      

     Pro účely vyhodnocení rizika sesuvů a vytvoření mapy sesuvného nebezpečí pomocí 

bivariační statistické analýzy vstupních dat ovlivňujících moţnost vzniku sesuvu ve vybraném 

území byl pouţit digitální model terénu vytvořený z dat ZABAGED v měřítku 1:10 000 

(zdrojem datový sklad MŢP), výřez vektorové geologické mapy 1: 50 000 (zdrojem), 

vektorová data z mapování potenciálních a aktivních sesuvů in-situ (zdrojem Česká 

geologická sluţba Brno) a volně dostupná data CORINE Land Cover (1:100 000) o základním 

vyuţití území. Pouţití dat různých měřítek pro účely zpracování příkladu vedlo ke vzniku 

nepřesností a spíše orientačnímu výsledku v měřítku 1 : 100 000. Pro potřeby studie se 

nepodařilo zajistit lepší data ve stejném měřítku. 

     Vybraná statistická metoda pro zjištění potenciálně nebezpečných lokalit, v nichţ sesuvy 

hrozí, byla konzultována v průběhu aplikace s M. Bednárikem (Přírodovědecká fakulta 

Komenského univerzity v Bratislavě). M. Bednárik popisuje podrobný postup aplikace 

metody pro případ analýzy sesuvného rizika ve své disertační práci [79] (principy metody viz 

výše kapitola 6.4.5).   
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     Zvolená metodika zahrnuje celou řadu výpočtů, ke kterým je zapotřebí znalost geologie 

zkoumané oblasti. Bylo potřeba sestavit vstupní parametrické mapové vrstvy, provést jejich 

porovnání s výsledky mapování sesuvů in-situ, následně přiřadit jednotlivým vrstvám váţené 

parametry, aplikovat statistickou reklasifikaci a sečíst reklasifikované vrstvy přispívající k 

riziku sesuvu aţ do fáze vytvoření mapy sesuvného nebezpečí. 

     Příprava podkladů pro analýzu sesuvného rizika na lokalitě včetně provedení vlastní 

analýzy trvala 1 člověku přibliţně 2 týdny, včetně navštívení lokality, zevrubné prohlídky 

místních ochranných opatření proti povodním a zjištění aktuálního stavu aktivních sesuvů na 

lokalitě. Dále jsou uvedeny příklady potřebných vytvořených vstupů pro analýzu sesuvů za 

účelem vytvoření mapy sesuvného nebezpečí. 

 

Obrázek 29 Výřez z geologické mapy pro dané území Třince a okolí  

 

Obrázek 30 Výřez z mapových podkladů CORINE Land Cover 
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Obrázek 31 Sklonitost svahů pro dané území odvozená z DEM (autor: P. Dobeš) 

     Poměrně obtíţným úkolem pro bylo provedení reklasifikace litologických celků s cílem 

zjednodušit vstupní údaje parametrické mapy pro následnou aplikaci BVSA  (viz následující 

tabulka, sestavená autorem). 

Tabulka 16 Záznam reklasifikace litologických celků pro potřeby aplikace BVSA 

Kategorie Popis litologického celku ID litologických 

celků v geologické 

mapě 

1 fluviální, deluviální a antropogenní sedimenty (písek, štěrk, písčito-

hlinitý aţ hlinitopísčitý sediment) a sedimenty vodních nádrţí 

12;24 

2 holocénní fluviální a deluviální sedimenty (hlína, písek, štěrk) 1;4;5; 

3 holocénní proluviální sedimenty (hlína, písek, štěrk) 6; 

4 pleistocenní marinní sedimenty  a vulkanity (písek, štěrk) 24;36;22 

5 pleistocenní marinní sedimenty (sprašová hlína) 19; 

6 oligocenní marinní sedimenty (pískovec, slepenec) 1961; 

7 marinní sedimenty - spodní křída a svrchní jura-malm (vápenec, jílovec, 

těšinit, tuf, …) 

2015;2016;2019 

8 deluviální sedimenty, svrchní křída, paleocén, oligocén, jura svrchní-

malm  (kamenitý aţ hlinito-kamenitý sediment, pelity, pískovec, 

slepenec, jílovec, vápenec) 

13;1966;2018; 

9 eolické sedimenty - svrchní křída, paleocén, spodní křída, jura svrchní-

malm 

1968;2007;2013;2

014;2018;2010 
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     Další výpočty provedené pro účely reklasifikace mapových vrstev vstupujících do analýzy 

sesuvného rizika, včetně určení váhových parametrů pro jednotlivé vrstvy jsou uvedeny 

v příloze č. 5 práce .  V příloze na druhém listu je vloţeno také schéma modelového výpočtu 

mapy sesuvného nebezpečí v prostředí ESRI ArcMap pomocí extenze „ModelBuilder“.         

V podstatě šlo o výpočet a sečtení reklasifikovaných mapových vrstev dle následujícího 

vzorce sestaveného podle vztahu  (6.11) uvedeného v kapitole 6.4.5 práce: 

y = slope_recl2*0,005501+aspect_recl2*0,000749+landuse_recl2*0,003828 + 

geol_recl2*0,002883+curvat_recl2*0,005709+flowdown_recl2*0,003508+flowup_recl2*0,

000527+dem_recl2*0,00391    

     Číselné konstanty ve vzorci značí váhy přiřazené jednotlivým mapovým vrstvám faktorů 

přispívajících k náchylnosti území pro vznik sesuvů, podle výpočtů uvedených v elektronické 

příloze č. 5 této práce na CD.    

 

Tabulka 17 Příklad přiřazení indexu nebezpečí v případě sesuvů 

Kategorie 

náchylnosti 

území  k 

sesuvům 

Vymezení rozsahu 

kategorie 

Přiřazená pravděpodobnost 

sesuvu (vzorec dle 

Bednárika [79]) 

Přiřazený index 

nebezpečí 

I nízká náchylnost (0.0621; 0.0884> N1 (R1) 

II střední náchylnost (0.0884; 0.1118> N2 (R2) 

III vysoká náchylnost  (0.1118; 0.1388> N3 (R3) 

IV 

velmi vysoká náchylnost 

(aţ výskyt aktivních 

sesuvů) 

 (0.1388; 0.2008> 

N4 (R4) 

   

Tabulka 18 Příklad specifikace indexu zranitelnosti  pro sesuvy 

Kategorie 

následků 

Vymezení rozsahu 

kategorie 

Moţné následky 

na majetku a území 

(expertní odhad v mil. 

Kč) 

Přiřazený index 

zranitelnosti území 

Zn 

I nízká náchylnost (0; 0.01 mil.> Z1 

II střední náchylnost (0.01; 0.1 mil.> Z2 

III vysoká náchylnost (0.1; 1 mil. > Z3 

IV 
velmi vysoká náchylnost (aţ 

výskyt aktivních sesuvů) 

(1; 100 mil.> Z4 
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Tabulka 19 Aplikovaná matice pro riziko sesuvů 

 Hodnocení rizika 

In
d

ex
 n

eb
ez

p
eč

í 
- 

N
n
  N4 4 8 12 16 

N3 3 6 9 12 

N2 2 4 6 8 

N1 1 2 3 4 

 Z1  Z2  Z3 Z4 

 Index zranitelnosti - Zn 

Nízké riziko Střední riziko Vysoké riziko Velmi  vysoké riziko 

     Dílčím výsledkem výše popsaného sloţitého procesu je vyhodnocení moţného sesuvného 

nebezpečí.  

 

Obrázek 32 Náhled simulovaného sesuvného nebezpečí pro uţší oblast případové studie (autor: P. Dobeš) 

 

Krok 5: Identifikace moţných kombinací mezi vybranými riziky navzájem 

     Identifikace je zde myšlena včetně vazeb na zranitelné cíle zjištěných například pomocí 

matice souvztaţností (viz tabulka níţe) nebo pomocí screeningové metodiky "NATECH" 

(RNRA), jejíţ návrh je popsán v tomto kroku níţe. 
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Tabulka 20 Příklad zjednodušené matice souvztaţností  

P
o

v
o

d
n

ě

Z
á

p
la

v
y

B
o

u
ře

T
o

rn
á

d
a

K
ru

p
o

b
it
í

L
e

s
n

í 

p
o

ţ
á

ry

SEVESO podniky s 

nebezpečnými látkami 1 1 0 1 0 1

Přeprava nebezpečných 

látek po silnici / ţeleznici 

/ vodní cestou / 

vzduchem 1 0 1 1 1 0

Kontaminovaná místa 

(ekologické škody) 1 1 0 0 0 0

Produktovody (ropa, 

benzín, zemní plyn, …) 1 1 0 0 0 1  

     U příkladu matice výše hodnoty „1“ indikují moţnost vzniku havarijního scénáře 

zahrnujícího kombinaci dvou, případně více rizik. Hodnoty „0“ nepředpokládají vznik 

havarijního či krizového stavu. 

     Podrobnější matice souvztaţností je přiloţena v příloze č. 4 na CD-ROM ve formátu 

Microsoft Excel.  

     V kontextu kombinovaných rizik (KOMBR) lze události typu NATECH (přírodní rizika 

spouštějící technologická rizika) vnímat jako specifický případ kombinovaných rizik, 

respektive podmnoţinu kombinovaných rizik 

     

Metodika pro rychlou identifikaci a hodnocení rizik typu  NATECH: 

     Tuto metodiku, která byla prezentována v rámci konference EGU 2009 [31],  sestavili 

autoři A.M. Cruz a N. Okada. V anglickém originálu název metodiky zní "Methodology for 

rapid NATECH risk assessment“ (RNRA).  Zkratkou NATECH se zde rozumí přírodní 

pohroma vyvolávající technologickou  havárii (anglicky: natural-disaster triggering 

technological accident) [31] .  

     Jako technologická havárie je v této zkratce zahrnuto: 

- poškození stacionárního zařízení a únik nebezpečné chemické látky, 

- poškození produktovodu (plyn, ropa, benzín, ...) a únik nebezpečné chemické látky. 

- poškození páteřních systémů  (elektřina, páteřní informační sítě - optické kabely, teplovody). 

      

    Cílem metodiky je rychlé zjištění rizik typu NATECH v městských (urbanizovaných) 

oblastech. Metodika můţe být pouţita státní správou nebo samosprávou při komunikaci se 

zainteresovanými stranami obyvatelstva a uvaţuje rovněţ moţné interakce mezi různými 

systémy v urbanizovaném prostředí.   
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    Předpokládané kroky metodiky vedoucí k identifikaci přírodních nebezpečí a lokalit               

s výskytem významných mnoţství nebezpečných chemických látek (v podmínkách ČR např. 

dle měřítek zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závaţných havárií) jsou následující: 

 zváţit výskyt nebezpečných chemických látek (dále NCHL) umístěných          

v oblastech častého výskytu přírodních nebezpečí (pohrom),  

 provést odhad pravděpodobnosti úniku NCHL,  

 stanovit oblasti zasaţené havarijním únikem NCHL za pouţití modelů pro 

výpočet účinků výbuchu, poţáru nebo rozptylu v atmosféře (například pomocí 

software Aloha, vztahů pro "multi-energy model", software TNO Effect 

Damage apod.), 

 stanovit následků na lidi, majetek a ţivotní prostředí způsobených přírodní 

pohromou, 

 vyhodnotit kombinaci zjištěných informací o rizicích a jejich následcích. 

     Výstupem metodiky RNRA je relativní index "NATECH" rizika, vyuţitelný pro zvyšování 

připravenosti, dále pro vyjádření spolupůsobících faktorů a pro účely zjednodušené analýzy 

území. 

 

Krok 6: Popis moţných scénářů kombinovaných rizik 

     V tomto kroku lze doporučit provedení slovního popisu zjištěných variantních scénářů 

upřesněných například pomocí metody What-If a podobně. Pro lepší představu o vzájemných 

vazbách a kombinacích mezi uvaţovanými zdroji rizik lze doporučit grafické znázornění 

pomocí metody "Black-box" (viz výše kapitola 6.4.2) nebo pomocí metod stromů poruch        

a událostí (FTA a ETA) nebo jiných známých metod. 

                    

Krok 7: Hodnocení kombinovaných rizik 

     Zde se předpokládá provedení kombinace mapových výstupů z bodu 4 metodického 

postupu v prostředí GIS pomocí Booleovy algebry a vyuţití zejména operátorů OR a AND. 

Aplikace ostatních hradel (NOT, NAND, podmíněné operace…) nevede v případě 

kombinovaných rizik k jednoznačnosti poţadovaných výsledkům a komplikuje případné 

matematické zpracování výsledků. 

     Pro logické vyjádření vzniku kombinovaného rizika je vhodné vyuţít hradla AND, které 

představuje logický součin (Riziko1 x Riziko2).   

     Při rozpracování případové studie na oblasti Třinec, byl identifikován moţný rozpor mezi 

logickým vyjádřením vztahu dvou rizik v území a jeho grafickým vyjádřením (diskutováno 

také na konferenci NGU, Vídeň 2009). Například součet (OR) mezi rizikem sesuvu a rizikem 
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povodně je na mapě kombinovaného rizika lépe vyjádřit jako průnik (AND) - jako vyjádření 

celkových moţných následků.  

     V rovině obecné metodiky je dále  potřebná aplikace hodnocení přijatelnosti 

kombinovaného rizika vůči obyvatelstvu a dalším hodnoceným zranitelným cílům. Pro 

vybrané scénáře je potřeba vytvořit mapy kombinovaných rizik. Pro vybrané scénáře je 

následně vhodné vytvořit mapy kombinovaných rizik. Přijatelnost rizik můţe být převzata      

z jiných zdrojů, například z krizového plánování územních celků. 

     Pro účely řízení rizik je vhodné dovést hodnocení aţ do fáze stanovení přijatelnosti 

kombinovaných rizik pro daná území. Pro tento účel byla navrţena následující kritéria: Jako 

nepřijatelné riziko (respektive nepřijatelná zranitelnost) je zde rozuměna kvalitativní úroveň   

4 (velmi vysoké) dle  tabulek a matic pro úroveň přijatelnosti a rizika uvedených v kroku        

4 postupu výše.  Úrovně 1 a 2 navrhujeme hodnotit jako přijatelné riziko. Přechodnou úroveň 

podmíněně přijatelného rizika (nebo zranitelnosti) pak můţe tvořit úroveň 3 (vysoké). 

 

Pokračování příkladu případové studie: 

     V předešlých krocích postupu bylo popsáno hodnocení vybraných druhů přírodních, 

případně technologických zdrojů rizik na území případové studie. Dále bylo zapotřebí dílčí 

indexy rizik pro jednotlivá rizika sloučit v jeden výsledný. Nejprve je potřeba si poloţit 

otázku: Kdy a jak se mohou společně vyskytovat zkoumané přírodní úkazy? 

    Jednotlivá rizika (pro vytvoření mapy kombinovaného rizika jsme vybrali povodně              

a sesuvy) byla hodnocena pomocí 3 a 4-stupňové stupnice. V případě pouţití logického 

operátoru AND můţe výsledná matice rizik vypadat následovně: 

Tabulka 21 Příklad matice kombinovaného rizika 

Povodeň - Index Rn: Stupeň kombinovaného rizika KRn (třístupňový) 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

Sesuvy - Index Rn 1 2 3 4 

 

Krok 8: Byla vybrána a hodnocena všechna relevantní rizika a jejich kombinace? 

     V tomto kroku je nezbytné provést revizi výsledků provedené studie v souladu                   

s aktuálními podmínkami a zkušenostmi v území (zda nedošlo od doby zahájení studie 

například k výskytu nových rizik nebo naopak k úbytku jiţ vybraných rizik). V případě 
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zjištěných nových skutečností (zejména dalších významných zdrojů rizik) je potřeba vrátit se 

zpět do kroku 2 postupu a proces identifikace, analýzy a hodnocení provést znovu. 

     Úplnost analýzy se prověřuje zhodnocením všech teoretických kombinací rizik                    

a stanovením, zda některé z nich jsou relevantní vzniku kombinovaného rizika v daném 

případě. S výhodou je moţno vyuţít matici souvztaţností nebo její obdobu. Pokud je  

konstatována úplnost analyzovaných kombinací, lze přejít k následujícímu kroku. 

 

Krok 9: Management nepřijatelných kombinovaných rizik  

     V případě zjištění nepřijatelných kombinovaných rizik v hodnoceném území, ať uţ             

z jakéhokoliv pohledu na zranitelné cíle, je potřeba přistoupit k řízení těchto nepřijatelných 

rizik, včetně návrhu nápravných a preventivních opatření v souladu s principy přístupu 

ALARP ("as low as reasonably practicable" – jedná se o uplatnění takových opatření, která 

vedou k významnému sníţení rizika a zároveň jsou ještě finančně únosná) [85]. Po přijetí        

a provedení opatření je doporučováno znovu přehodnotit stávající rizika a zjistit, zda opatření 

skutečně vedla k významnému sníţení rizik. 

     Není-li moţno technická nápravná a preventivní opatření k nepřijatelným zdrojům rizik 

navrhnout a provést, je potřeba o tom minimálně informovat ohroţenou veřejnost, respektive 

ohroţené subjekty a implementovat alespoň organizační opatření. 

 

Krok 10: Periodická aktualizace a přezkoumání provedené studie  

    Zde je moţno navrhnout dle stávající praxe v prevenci závaţných havárií interval 

aktualizace a přezkoumání studie po 5 letech nebo na základě zjištění významných změn 

vedoucích k významnému sníţení nebo zvýšení úrovně kombinovaného rizika (například 

uzavření chemičky nebo jiného provozu apod.). 

 

      V rámci kapitoly 7 byly rozpracovány dílčí kroky navrhovaného metodického postupu pro 

analýzu KOMBR, včetně úpravy pomocných nástrojů a ověření dílčích kroků na případové 

studii, coţ bylo doloţeno příklady výpočtů, hodnocení a mapovými výstupy. Navrhovaný 

postup v současné podobě můţe poslouţit jako vodítko při zpracování studií se zaměřením na 

kombinovaná rizika. Nevymezuje však přesné hranice, do jakých podrobností při hodnocení 

zajít a počítá tak s uplatněním individuálního přístupu vybraného týmu expertů. 

V případové studii bylo provedeno dvojí kvantitativní modelování rizik, a to na příkladu 

sesuvů a povodní, které bylo následně vyhodnoceno na základě kvalitativních indexových 

kritérií. V závěru byl sestaven příklad matice kombinovaného rizika. 
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8 Návrh a realizace studie Databáze zdrojů rizik pro 

krizový plán MŽP 

Téma této kapitoly vyplynulo z analýzy krizového plánu (viz kapitola 4) a bylo určeno 

jako sekundární praktická část disertační práce. Proto je mu věnován v práci poněkud menší 

prostor, i kdyţ byl realizován řádově delší dobu. Úkolem bylo navrhnout a realizovat studii 

informačního systému Databáze zdrojů rizik (DZR) jako nástroj umoţňující dlouhodobě vést 

aktualizovaný přehled moţných zdrojů vybraných rizik pro krizový plán MŢP, pokud moţno 

s pomocí nástrojů geografických informačních systémů. 

Tato část disertační práce byla řešena dříve, neţ v kapitole 7 prezentovaný stěţejní návrh 

metodického pokynu pro identifikaci a hodnocení KOMBR. Studie DZR tak tvoří vhodný, 

respektive nezbytný podklad pro moţnou aplikaci navrţeného metodického pokynu. 

 

Vznik kaţdého dobrého informačního systému je sloţitý proces. Jako další lidské výrobky 

procházejí i informační systémy svým vývojovým cyklem. Na počátku kaţdého cyklu je 

analýza, jejím úkolem je shromáţdit poţadavky na vyvíjený systém a porozumět mu. 

Výsledky analýzy jsou vyuţity pro návrh systému, který tvoří přechod mezi analýzou             

a implementací. Podcenění analýzy nebo návrhu systému, vede k zanášení chyb a slabých 

míst do systému, které mohou v nejhorším případě vyústit aţ k potřebě celý systém předělat, 

coţ vývoj informačního systému neúnosně předraţí. Existuje proto řada postupů, jak se těmto 

problémům vyvarovat. Jednou z hojně pouţívaných metodik, jak vytvořit specifikaci systému, 

je strukturovaná analýza. Strukturovaná analýza segmentuje projekt na malé, dobře 

popsatelné aktivity a určuje posloupnost a interakci těchto aktivit. Za tímto účelem se 

vyuţívají diagramatické a další modelovací techniky. [93]  

Pro návrh informačního systému existuje řada metod a modelů, kterými se ve svých 

pracích zabývali například Royce [94], McConnel [95], DeGrace [98], Buchalcevová [96]              

a Merunka [97]. Z těchto publikací lze odvodit, ţe výzkum nových metod a metodologií se 

v průběhu vývoje postupně posunul od tvorby jedné konkrétní programové aplikace řízení 

softwarových projektů, které jiţ vyuţívají objektovou technologii.   

 

 

 



- 95 - 

8.1 Vize studie DZR jako komplexního informačního systému 

V souladu se zjištěnými potřebami krizového plánu MŢP, aktuálními moţnostmi ICT         

a moţnostmi analýz přírodních a technologických rizik (včetně KOMBR), popsanými stručně 

v kapitolách 4, 5 a 6 této práce, byla navrţena vize studie DZR jako komplexního ICT řešení. 

Jaké by takové řešení mohlo mít parametry, respektive co vše by mohlo zahrnovat? 

- Automatizované přebírání aktuálních geografických dat a dalších mapových podkladů 

z datového skladu MŢP. 

- Automatizovaný sběr a validace garantovaných dat o zdrojích rizik (ohroţení) od 

poskytovatelů (odborů MŢP), přebírání a vyhodnocování dat z terénních 

monitorovacích stanic, včetně přebírání aktuálních prognóz počasí a varování ČHMÚ 

a prognóz dalších organizací (například informací o aktuální dopravní situaci). 

- Prezentace získaných dat a vybraných zdrojů rizik na geografických podkladech          

o  území ČR prostřednictvím zabezpečeného mapového portálu nebo jiného řešení, 

včetně moţnosti aktivace telefonického, či jiného typu spojení (SMS, 

videokonference, e-mail, chat atd.) s provozovateli zdrojů rizik, zranitelných objektů         

a objektů kritické infrastruktury.  

- Přístup do zabezpečeného systému by měli mít pouze předem definovaní uţivatelé.  

- Řešení analýz aktuálních ohroţení plynoucích z vybraných přírodních                          

a technologických zdrojů rizik na území ČR (to vše na poţadavek uţivatele). Zde by 

mohl být do informačního systému být implementován metodický pokyn pro 

identifikaci a hodnocení KOMBR prezentovaný v kapitole 7 práce).  

- Interoperabilita s ostatními ICT řešeními v oblasti krizového řízení v ČR a EU. 

8.2 Realita (omezený rozpočet, účel studie a požadavky MŽP) 

Výši nákladů na realizaci výše naznačené vize lze předpokládat v řádech desítek milionů 

korun českých, podobně jako tomu bylo při návrhu Integrovaného systému pro krizové řízení 

(ISKŘ) připravovaného pro MV ČR. Reálný rozpočet MŢP na návrh a realizaci studie DZR, 

včetně aktualizace v dalších letech se pohyboval  a dosud pohybuje řádově níţe, na úrovni 

několika stovek tisíc korun ročně. 

Důleţitým poţadavkem na vývoj studie DZR bylo, aby vynaloţené finanční prostředky na 

systém odpovídaly míře vyuţití systému a reálným moţnostem. Nakupování drahých 
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programů pro sloţitou zprávu dat v krizovém plánu a případné modelování se jevilo jako 

neefektivní a z hlediska odlišných modelových situací plynoucích z různorodosti zdrojů rizik 

jako nereálné. Proto byl tento systém kromě jiného chápán jako orientační (výchozí), na který 

budou navazovat další úzce specializované systémy, případně bude vytvářet modely situací     

z dat získaných z úzce zaměřených systémů a naopak (povodňový IS, systém odpadového 

hospodářství, systém evidence zátěţí ţivotního prostředí, apod.). 

Záměrem bylo a i nadále je vytvářet průběţně a trvale udrţitelný soubor dat o zdrojích 

rizik, jejichţ monitoring, hodnocení a preventivní ochranná opatření před nimi, spadají do 

kompetence MŢP. Studie DZR představuje promítnutí zdrojů rizik do mapového podkladu      

s propojením k základním informacím, nezbytných pro rychlé zorientování se v nastalé 

krizové situaci a predikci případných domino efektů či synergických jevů v postiţeném 

území. DZR rozvíjí stejnojmennou přílohu krizového plánu v listinné podobě a slouţí jako 

pomocný nástroj doplňující základní dokumenty krizového řízení. 

Vzhledem k citlivým datům a uceleným informacím, které krizový plán MŢP obsahuje, je 

označen včetně příslušných příloh za „Zvláštní skutečnosti“. Zvláštními skutečnostmi jsou ve 

smyslu nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, informace v oblasti 

krizového řízení, které by v případě zneuţití mohly vést k ohroţení ţivota, zdraví, majetku, 

ţivotního prostředí nebo podnikatelského zájmu právnických nebo fyzických osob. 

S přihlédnutím k reálnému stavu, kdy se dosud nepodařilo ve světě realizovat takový 

informační systém napojený na celosvětovou síť Internet, který by byl absolutně zabezpečen 

před vniknutím neţádoucích uţivatelů, byla zástupci MŢP zamítnuta varianta studie DZR 

pracující s mapovým serverem. Nejsme dosud schopni zaručit bezpečnost takového řešení, 

které je zároveň označeno jako „Zvláštní skutečnosti“. 

Studie DZR má slouţit jako pomocný nástroj doplňující základní dokumenty krizového 

řízení (krizové plány, typové plány, operační plány, …). Představuje promítnutí zdrojů rizik    

v rámci působnosti MŢP do mapového podkladu s propojením k základním informacím, 

nezbytných pro rychlé zorientování se v nastalé krizové situaci a predikci případných domino 

efektů či synergických jevů v postiţeném území.  

 

Tento význam je dle MŢP základní a výchozí, tudíţ mu podléhal veškerý další vývoj 

studie DZR. 
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Pro lepší poznání východisek řešení studie DZR byla analyzována role zadavatele studie  

(MŢP) v procesu krizového plánování a řízení, včetně moţnosti vyuţití prostředků GIS (viz 

následující obrázek): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 33 Rozdělení kompetencí MŢP a vyuţití GIS v krizovém plánování a řízení 

Ze schématu lze odvodit, ţe MŢP plní v procesu krizovém řízení na úrovni ČR zejména 

poradenskou a preventivní roli. Nemá k dispozici příliš zásahových prostředků (vyjma sil         

a prostředků slouţících v národních parcích a chráněných krajinných oblastech). 

Shrnutí podrobněji identifikovaných poţadavků MŢP na studii DZR: 

- snadná mobilita (přenositelnost) – DVD, „Flash“ disk, externí disk, 

- uţivatelská přívětivost nejen vůči IT expertům (cíloví uţivatelé většinou ovládají 

pouze základy kancelářské práce s počítači), koncoví uţivatelé nemají mít (nepotřebují 

práva k editaci projektu), 

- systém v sobě musí obsáhnout témata rizik v působnosti MŢP a musí umoţňovat tisk 

náhledu hodnocené krizové situace na mapovém podkladu zobrazujícím území ČR,  

- jednoduchá instalace a aktualizace, 

- všechna vstupní data o zobrazovaných rizicích musí být garantována MŢP (mapové 

podklady jsou garantovány poskytovateli), 

- bezpečnost systému vůči zneuţití nepovolanými osobami  
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- formát pouţitých dat poskytující přehled o rizicích v působnosti MŢP musí být 

kompatibilní s formátem dat ostatních IS pro krizové plánování a řízení v ČR a EU.  

Na základě výše uvedených reálných omezení a poţadavků byla vize studie DZR po 

dohodě se zástupci MŢP prozatím výrazně zjednodušena na „pouhý“ mapový projekt 

vytvořený v prostředí GIS s názvem Databáze zdrojů rizik (DZR). I tento relativně 

jednoduchý počin v sobě skrýval řadu technických a manaţerských problému ke zvládnutí. 

Na aktualizaci studie DZR v současné podobě jsou kaţdoročně vynakládány nezanedbatelné 

prostředky, čas i pracovní síly.  Ve výsledku tvoří výchozí řešení pro případnou realizaci celé 

výše nastíněné vize v budoucnu. 

8.3 Volba metody a technologie pro tvorbu studie DZR 

V úvodu kapitoly 8 jiţ bylo zmíněno, ţe pro volbu metody či metodologie pro účely tvorby 

informačního systému (IS) byla vyvinuta řada různě modifikovaných přístupů od rozličných 

autorů. S ohledem na omezení původní vize studie DZR do podoby jednoduššího či 

sloţitějšího mapového projektu nebyla předpokládána potřeba objektově orientovaného 

programování. 

Pro vývoj studie DZR bylo zvaţováno mezi dva modely tvorby IS – vodopádovým 

modelem (Royce [94]) a jeho pokročilejší variantou – modelem Sashimi (DeGrace [98]). 

Vzhledem ke známým nevýhodám základního kaskádového modelu (povaţuje všechny části 

vývoje IS za  na sebe navazující, ale ohraničené etapy; nelze přejít bez ukončení jedné etapy 

vývoje ke druhé; malá aţ ţádná přizpůsobivost modelu měnícím se poţadavkům zadavatele 

IS) byl zvolen jeden z jeho nástupců – model Sashimi. Tento model umoţňuje mimo jiné 

vzájemné překrývání vývojových etap a lépe 

tak odráţí skutečný předpokládaný postup 

návrhu studie DZR. 

Dále bylo potřeba zvolit takové 

programové vybavení GIS (technologii), 

které by umoţňovalo jak pokročilou správu a 

editaci dat vstupujících do mapového 

projektu, tak prostorové analýzy, generalizaci 

dat, práci s měřítky a tisk mapových náhledů.  

Obrázek 34 Základní kaskádový model vývoje IS (zdroj: cs.wikipedia.org)  
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MŢP uvaţovalo při návrhu a aktualizaci studie DZR se sluţbami externí organizace. 

Výsledný mapový projekt by mělo být moţné prohlíţet bez moţností úprav ve volně 

dostupném programu  (prohlíţečce), který si bude schopen osvojit i málo pokročilý uţivatel. 

Volitelnou výhodou prohlíţečky by mohla být moţnost tvorby dočasných poznámek a 

označení nad otevřeným projektem, aby si uţivatel mohl například pomocí pera či 

zvýrazňovače zvýraznit oblast či prvky, které právě vyhodnocuje vzhledem k uvaţované 

krizové situaci. Mapová prohlíţečka musí mít také uţivatelský manuál v češtině. 

Přestoţe na MŢP je vyuţíváno v současnosti několik volně dostupných programových 

prostředků GIS, jako jsou například program Janitor od organizace CENIA – LabGIS 

(http://janitor.cenia.cz/), WebMap od firmy Hydrosoft Veleslavín (http://www.hydrosoft.eu/), 

Forestry GIS od firmy TatukGIS (http://www.tatukgis.com/) nebo Quantum GIS 

(http://www.qgis.org/), pro návrh studie DZR byla vybrána pravděpodobně světově i v ČR 

nejrozšířenější a nejkomplexnější rodina komerčních nástrojů GIS od firmy ESRI (ArcGIS, 

http://www.esri.com/).  

Programové vybavení od společnosti ESRI by pravděpodobně nemohlo být pro účely 

návrhu studie DZR zvoleno, nebýt skutečnosti, ţe od verze 8.x je k tomuto balíku nástrojů 

zdarma poskytována prohlíţečka mapových projektů exportovaných pomocí extenze ArcGIS 

Publisher do formátu „*.pmf“ s označením ArcReader. Volně dostupný ArcReader je 

v průběhu let postupně vyvíjen, splňuje všechny poţadavky MŢP a zvládá také nové typy 

geodatabází (například formát „file geodatabase“ – vhodný zejména k návrhu mapového 

projektu obsahujícího více neţ 2 GB dat). 

8.4 Stručný popis návrhu a realizace studie DZR 

Prvotní návrh studie DZR ve formě pilotního projektu v ESRI ArcMap byl na základě 

rešerše, analýzy krizového plánu a identifikovaných poţadavků MŢP realizován v souladu 

v roce 2005. Souřadnicovým systémem projektu byl systém S-JTSK. Mapové podklady byly 

tvořeny pouze datovou sadou ArcČR 500 (tj. digitální vektorová geografická databáze pro 

území České republiky, zpracovaná v měřítku 1:500 000 firmou ARCDATA, s.r.o.), přestoţe 

byly navrţeny i další mapové podklady (Základní mapa 1 : 50 tis., ortofotomapy, apod.).  

Základních 7 témat vybraných zdrojů rizik (voda – záplavová území, „Seveso“ podniky, 

nepříznivá atmosférická situace, objekty odpadového hospodářství – skládky a spalovny, 

uţivatelé geneticky modifikovaných organismů, svahové nestability, staré ekologické škody 

neboli zátěţe) bylo vybráno za pomoci brainstormingu, analýzy souvztaţností a v souvislosti   

http://janitor.cenia.cz/
http://www.hydrosoft.eu/
http://www.tatukgis.com/
http://www.qgis.org/
http://www.esri.com/
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s působnostmi MŢP za zpracování typových plánů podle tehdy platné metodiky pro tvorbu 

krizových plánů (č.j.: PO - 2675/PLA – 2003 dle § 15 a § 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., 

ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.).  

Tabulka 22 Identifikované působnosti a spolupůsobnosti MŢP při vybraných krizových situacích  

ID Typ krizové situace Gesce Součinnost 

1 Dlouhodobá inverzní situace MŢP + MV KHS, MPO, MZd 

2 Povodně velkého rozsahu MŢP + MV KrÚ, MD, MZe, SSHR, MZd, MMR 

3 Jiné ţivelní pohromy velkého rozsahu mimo 

krizové situace typu č.1 – 2 jako například 

rozsáhlé lesní poţáry, sněhové kalamity, vichřice, 

sesuvy, zemětřesení apod. 

MV (HZS) MO, MD, MZe, MŢP, SSHR 

8 Havárie velkého rozsahu způsobená vybranými 

nebezpečnými látkami a chemickými přípravky 

MV (HZS + 

PČR) 

MŢP, KrÚ, MO, PMO, MZd, MZe, 

MMR, MD, SÚJB 

10 Narušení hrází významných vodohospodářských 

děl se vznikem zvláštní povodně 

MZe + MV 

+ MŢP 

KrÚ, MO, MPO, MD, SSHR 

11 Znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí 

haváriemi velkého rozsahu 

MV (HZS) MŢP, KrÚ, MD, MPO, MZe, MMR, 

SSHR 

16 Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu MZe KrÚ, MO, SSHR, MV (PČR),MD,MŢP  

 

Základní filosofie návrhu studie DZR je zřejmá také z následujícího obrázku: 

 

Obrázek 35 Schéma mapového projektu řešeného pro environmentálně zaměřené krize 
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Pro návrh studie DZR  byl zpočátku pouţit následující postup: 

1. Identifikace zdrojů přírodních a technologických nebezpečí. 

2. Výčet a kvalitativní hodnocení moţných krizových rizik na území ČR. 

3. Výčet moţných ohroţených cílů (lidé, majetek, sloţky ŢP) pomocí dostupných 

mapových vrstev a databází. 

4. Hledání, ujasnění vztahů mezi zdroji rizik a ohroţenými cíli. 

5. Moţné cesty přenosu nebezpečí a uváţení existujících přirozených i umělých bariér 

přenosu.  

6. Přezkoumání zdrojů informací o krizových rizicích a ohroţených cílech. 

7. Výběr digitálních mapových podkladů odpovídajícího měřítka.  

8. Tvorba databází zdrojů rizik (vyuţití existujících databází). 

9. Konzultace správného pouţití vybraných vrstev o krizových rizicích s jejich autory      

a s experty na krizové řízení. 

10. Implementace digitálních mapových výstupů z typových plánů v dikci MŢP (povodně 

velkého rozsahu, dlouhodobá inverzní situace). 

11. Implementace dostupných nebo zpracovaných výsledků analýz a hodnocení rizik. 

Počáteční pilotní projekt zabíral méně neţ 700 MB a bylo moţné jej distribuovat na CD. 

Chyběla k němu veškerá dokumentace a popisná metadata. Jiţ od počáteční fáze návrhu 

studie DZR byly pro účely nasazení v systému nejen přebírány existující data o zdrojích rizik, 

ale také nově vytvářeny (např. vrstva „Seveso“ areálů, lokalizace objektů odpadového 

hospodářství, uţivatelů GMO, apod.). 

Následující roky byla studie DZR aţ do roku 2011 kaţdoročně inovována a aktualizována 

v souladu s měnícími se daty o zdrojích rizik, implementací nových mapových podkladů         

a změnami legislativních předpisů.  

V současné době musí být projekt tvořen státními mapovými díly závaznými na území 

státu – dle § 3 zákona č. 430/2006 Sb., s ohledem na vyhlášku MŢP č. 263/2002 Sb.,               

o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Původní podklad – ArcČR 500 byl posléze obohacen o vektorové vrstvy digitální základní 

báze geografických dat ČR (tzv. ZABAGED, zdroj: ČÚZK) a vybrané vrstvy DMÚ (digitální 

model území, zdroj:  Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad - VGHMÚř 

Dobruška). 

Podklady pro zapracování do DZR jsou data poskytovaná jednotlivými odbory MŢP, které 

odpovídají za validitu zpracovaných dat (odbor informatiky, odbor odpadů, odbor ochrany 

vod, odbor environmentálních rizik  a starých ekologických zátěţí, odbor ochrany ovzduší, 

odbor geologie, odbor ochrany přírody a krajiny, další odbory dle potřeby). 

Pro větší přehlednost je do projektu začleněno mnoţství dalších mapových vrstev 

nesoucích informace o území České republiky, administrativním členění, dopravní 

infrastruktuře a chráněných územích. 

Proces tvorby systému byl postupně systematizován v souladu s metodou Sashimi [98] (viz 

schéma níţe) a s poţadavky na tvorbu informačního systému pro potřeby státní správy (ISVS) 

dle zákona č. 365/2006 Sb. o ISVS a souvisejících vyhlášek. 

 

Obrázek 36 Aplikované schéma metody Sashimi na tvorbu studie DZR 

     Od roku 2011 existuje studie DZR ve formátu „file geodatabase“, a to v souřadnicových 

systémech S-JTSK a WGS 84. U vybraných vrstev mapových podkladů je prováděna 

generalizace za účelem sníţení objemu vstupních dat a zrychlení celého projektu. 
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     V průběhu inovace byla vyřešena řada drobných problémů. Například problém vyuţití 

geografických podkladů a mapových vrstev různých měřítek byl ošetřen uvedením původního 

měřítka pro kaţdou uţitou vrstvu či skupinu mapových vrstev v tabulce obsahu studie DZR, 

včetně poskytovatele dat (viz následující obrázek). Uţivatel je tak ve zkratce informován, 

s jakou mírou přesnosti můţe prohlíţená data interpretovat.  

 

Obrázek 37 Ukázka tabulky obsahu studie DZR 

Implementace studie DZR: 

     Studie DZR je dostupná na intranetu MŢP a dále předávána osobám vyjmenovaným      

v Krizovém plánu MŢP. Pro účely udrţování a dalšího rozvoje studie byla zpracována 

informační koncepce DZR dle vyhlášky (viz elektronická příloha č. 2 práce na CD), cca 20 

stránkový uţivatelský manuál k prohlíţečce ESRI ArcReader a dokument Příručka jakosti 

DZR. Manuál je v současnosti rovněţ přílohou Krizového plánu MŢP, stejně jako podrobný 

popis zpracovaných a pouţitých mapových vrstev o zdrojích rizik a mapových  podkladech 

v rozsahu cca 180 stran. 

     DZR je v digitální i listinné podobě (výpisem zdrojů rizik a zranitelných cílů) přílohou 

Krizového plánu MŢP, včetně sady 8 barevných specializovaných map ve formátu A3, 

zobrazujících distribuci vybraných zdrojů rizik na území ČR. 

     Studie DZR je jiţ několik let předávána (sdílena) dalším orgánům činným v krizovém 

řízení na území ČR (Ministerstvo vnitra , Armáda ČR apod.). 

      

 



- 104 - 

     Testování a ladění studie DZR: 

     Testování kaţdoročně revidované a aktualizované studie DZR probíhá v rámci dvou 

kontrolních dnů, kdy určený oponent a také zástupci MŢP mají studii k dispozici a namátkově 

kontrolují funkčnost projektu a plynulost prohlíţení. Hlavní oponent má také za úkol 

namátkou testovat správnost a úplnost pouţitých vstupních dat dle ISO norem jakosti pro 

geodata. Dle uváţení můţe provádět nad vybranými vrstvami kontrolu topologie, přesnost 

nově lokalizovaných objektů, práci s měřítky, vhodnost pouţité symbologie a podobně. 

     Pro účely kontroly výsledného projektu byl ve spolupráci s MŢP sestaven základní 

kontrolní seznam (viz elektronická příloha č. 3 této práce na CD). 

    Revize a aktualizace studie DZR: 

Návrh a vývoj databáze zdrojů rizik probíhá kontinuálně, podle nových poznatků a potřeb 

v oblasti krizového managementu a informatiky, ve spolupráci s odborem informatiky MŢP    

a externí firmou (např. zpracovatel dat). Při vývoji jsou akceptovány také poţadavky EU 

(aktuálně zejména poţadavky direktivy INSPIRE) a sousedících států.  Při návrhu a vývoji 

jsou akceptovány rovněţ podněty ze strany dalších uţivatelů. 

Minimálně jedenkrát ročně probíhá jednání pracovní skupiny ke zpracování Krizového 

plánu MŢP. Toto jednání organizuje oddělení bezpečnosti a krizového řízení (OBKŘ). Je tak 

dán prostor vyjádřit se také ke studii DZR a jejím inovacím. OBKŘ i externí zpracovatel 

projektu celoročně monitorují působnosti MŢP v oblasti krizového plánování a identifikují 

potřeby nových vrstev o hrozících rizicích. 

OBKŘ řídí a koordinuje návrh a vývoj databáze zdrojů rizik tak, aby byla zajištěna 

efektivní komunikace a odpovědnosti v návaznosti na legislativní a jiné poţadavky, 

dokumentaci MŢP a systém řízení jakosti. 

     Podněty vývoje studie DZR mohou být: 

- Potřeba změny typu dat a pouţitého referenčního systému. 

- Potřeba změny prohlíţečky mapového projektu databáze zdrojů rizik. 

- Potřeba vyloučení staré nepotřebné mapové vrstvy o krizovém riziku nebo přidání 

nové mapové vrstvy, případně nových analýz nad existujícími daty. 

- Potřeba změny šifrování dat při praktickém vyuţívání databáze zdrojů rizik. 

- Další podněty a potřeby (např. pravidelná literární rešerše nových poznatků v oblasti 

krizového řízení, informatiky, GIS a krizového plánování). 

    Za vznášení těchto podnětů má odpovědnost jak zadavatel tak zpracovatel dat.  
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9 Diskuse 

Přenosy energie, látek a informací tvoří podstatu vzájemných interakcí mezi různými typy 

rizik vyskytujících se při havarijních respektive krizových situacích. Vzhledem ke 

komplexnosti reálných dějů při těchto neţádoucích situacích lze identifikovat celou řadu 

kombinovaných, přírodně-technologických rizik, které různou měrou ohroţují člověka, jeho 

majetek a často také sloţky ţivotní prostředí. Pro předpovídání výskytu a odhad následků 

jednotlivých typů rizik existuje v současnosti mnoţství metod a matematických modelů. 

V průběhů rešerše literatury a výzkumných projektů zaměřených na analýzu přírodních      

a technologických kombinovaných rizik jsem došel k názoru, ţe potřebných nástrojů 

aplikovatelných přímo pro řešení v oblasti krizového plánování a analýz ohroţení                    

v podmínkách ČR není mnoho. Bylo zřejmé, ţe tato problematika zatím nebyla příliš 

systematicky řešena. V mezinárodní terminologii zabývající se kombinovanými riziky (nebo 

také multi-riziky) panuje jiţ tradičně nejednotnost, coţ lze částečně přičítat intenzivnímu 

vývoji v oblasti bezpečnosti v posledních 20ti letech. 

Kombinovaná rizika byla studována na historických událostech pomocí metody „Black-

box“, matic souvztaţností (viz elektronické přílohy č. 1 a 4)  a následně simulována na 

zvoleném příkladu k návrhu metodického pokynu pro identifikaci a hodnocení KOMBR. Pro 

účely simulace byly vyuţity data ze studie informačního systému DZR. 

Určitá vodítka a moţnosti pro návrh potřebného sjednocujícího metodického pokynu  

poskytla systematická metoda analýzy rizik MOSAR a výstupy z projektů TEMRAP                

a SIPROCI. Systémový rámec řešení doplnily platné ISO normy pro analýzu a management 

rizik. 

V praktické části disertační práce byly na základě identifikovaných potřeb krizového plánu 

MŢP navrţeny dva podpůrné nástroje pro krizové plánování, které mohou být základem pro 

identifikaci a hodnocení vybraných kombinovaných rizik na území České republiky, včetně 

vedení evidence zdrojů ohroţení v kompetenci MŢP pomocí geografického informačního 

systému (v programu ESRI ArcMap a následně s pomocí volně dostupného programového 

vybavení ArcReader).  

Pro zajištění kompatibility navrţených nástrojů s podobnými projekty byla provedena řada 

rešerší, zaměřených na moţnosti analýz kombinovaných rizik v území, včetně vyuţití 

informačních technologií v krizovém plánování a řízení.  
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Jedním z přínosů pro mě jako zpracovatele disertační práce bylo poznání, ţe při vývoji 

nových metod a nástrojů pro potřeby státní správy je nezbytné vybudovat vzájemnou důvěru  

a vést intenzivní komunikaci se zadavateli řešení.  Pro zpracování  ICT projektu nestačí jen 

shromáţdit předem  definovaná data, pro účely správné interpretace dat a informací je také 

nutné více zapojit odborníky a vědce z různých oborů. 

     Diskusi bych tímto rád zakončil nadějí, ţe vize komplexní studie Databáze zdrojů rizik, 

nastíněná výše v kapitole 8.1, bude díky neustávajícímu vývoji v oblasti ICT i v oblasti analýz 

rizik, přetrvávající potřebě orgánů státní správy a dostatku finančních prostředků, realizována. 

Navrţená metodika pro identifikaci a hodnocení KOMBR (viz kapitola 7) by se tak mohla stát 

skutečně nedílnou součástí informačního systému, s přímou vazbou na geografické podklady.  

 

10 Závěr 

Neustálé zlepšování připravenosti na krizové a havarijní situace pomocí přiměřené 

aplikace nových informačních a komunikačních technologií spolu s vývojem a pouţíváním 

metod pro analýzu a hodnocení rizik, je jedním z předpokladů ke zvyšování kvality                   

a bezpečnosti ţivota člověka. Tvorba map zobrazujících jednoduchá i kombinovaná rizika ve 

vztahu k obyvatelstvu, jeho majetku a ţivotnímu prostředí  je rovněţ důleţitým a uţitečným 

nástrojem při implementaci zásad definice rizika v poţárně-bezpečnostním inţenýrství.  

V podmínkách České republiky existuje dostatečné mnoţství dat a informací,  které mohou 

poslouţit výše uvedenému účelu. Nástroje a metodické postupy navrţené v rámci této práce 

umoţňují nový komplexní pohled na problematiku hodnocení přírodních a technologických 

kombinovaných rizik, který dosud nebyl takto formulován. Pro území ČR by tedy jiţ 

v současnosti mělo být moţné pro indifikované interakce připravovat mapy kombinovaných 

nebezpečí a rizik. Pro případy environmentálních typů krizí byla prostřednictvím studie 

Databáze zdrojů rizik shromáţděna  základní data o vybraných zdrojích rizik v kompetenci 

MŢP. Na vývoji a aktualizaci této studie se autor práce od počátku podílel. 

Tato aktivita MŢP týkající se tématu mapování krizových rizik, včetně výsledků, vzbudila 

příznivý ohlas dalších českých ministerstev (například Ministerstva vnitra, Ministerstva 

obrany) i zahraničních institucí (například v Německu na jednání kompetentních autorit 

k přenosu přeshraničních havárií). Její další rozvoj byl vítán. Jak bylo zmíněno jiţ v úvodních 

kapitolách této práce, šlo o první projekt svého druhu obsahující data o celém území ČR, 

prakticky pouţitelný také při krizovém plánování a řízení. V době dokončení prvního 
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pilotního projektu studie DZR ostatní resorty ještě v tomto bodě stále hledaly způsob, jak 

naplnit poţadavky tehdy platného zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.  

Přesto je moţno studii informačního systému DZR vnímat spíše jako vedlejší efekt této 

disertační práce, nepřispívající ničím novým k rozvoji vědního oboru. Zpracování studie bylo 

nezbytným krokem pro následující návrh metodického pokynu pro identifikaci a hodnocení 

KOMBR, vycházející mimo jiné z reálně dostupných dat o zdrojích rizik. 

Poznatky, které byly uvedeny v kapitolách této práce, byly průběţně publikovány formou 

ročních zpráv v rámci několikaletého výzkumného projektu „Krizová rizika“ pro MŢP ČR, 

Odbor bezpečnosti a krizového řízení. Zprávy byly ve všech případech oponovány odbornými 

českými a zahraničními autoritami. 

Disertační práce je příspěvkem zejména v následujících bodech: systémové uspořádání 

řešené problematiky a její zpracování pro potřeby dalšího postupu poznání v krizovém 

managementu, vytvoření metodického pokynu pro identifikaci a hodnocení kombinovaných 

rizik přírodních katastrof a technologických havárií (KOMBR).  

Uvedený metodický pokyn procházel v době odevzdání disertační práce oponentním 

řízením MŢP za účelem certifikace. Jeho další moţné vyuţití je moţné nejen v krizovém 

plánování, ale také v oblasti prevence závaţných havárií (při analýze vnějších vlivů na areál 

průmyslového provozovatele). 
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