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Anotace 

KECLÍKOVÁ M., Nástroje pro podporu rozhodovacích procesů krizových štábů 

v Portugalsku, Bakalářská práce, VŠB – TU Ostrava, 2015, 50 stran 

Bakalářská práce řeší otázku nástrojů pro podporu rozhodovacích procesů krizových štábů 

v Portugalsku. Je rozdělena do tří částí. V první části seznamuje čtenáře s činností  

a strukturou krizových štábů v Portugalsku. Druhá část je zaměřena na manažerské 

rozhodování, strukturu rozhodovacího procesu a zařazení krizového štábu do skupiny 

rozhodovatelů. Ve třetí části jsou charakterizovány nástroje pro podporu rozhodování 

využívané krizovými štáby v Portugalsku. Na závěr se práce zabývá začleněním nástrojů 

pro podporu rozhodování do rozhodovacího procesu krizových štábů v Portugalsku. Je zde 

také nastíněna problematika dostupnosti a zdokonalování těchto nástrojů. 

Klíčová slova: krizový štáb, rozhodování, rozhodovací proces, nástroje pro podporu 

rozhodování 

Summary 

KECLÍKOVÁ M., Tools for Supporting Decision Making Processes of Crisis Staffs  

in Portugal, Bachelor thesis, VŠB – TU Ostrava, 2015, 50 pages 

This bachelor thesis solves issue of tools which are used to support decision making 

process for crisis management staff in Portugal. It is divided into three parts. The first one 

explains activity and structure of crisis management staff in Portugal. The second one is 

focused on management decisions, decision-making process and crisis management staff 

inclusion into the group of decision-makers. There are characterized decision support tools 

which are used by crisis management staff in Portugal in the third part and their role in the 

decision-making process. In conclusion, the work is focused on integration of decision 

support tools in decision-making process of crisis management staff in Portugal. There is 

also outlined the problem of availability and improving of these tools. 

Key words: crisis management staff, decision making, decision making process, decision 

support tools 
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Seznam použitých zkratek: 

České zkratky 

KS  Krizový stav 

MU  Mimořádná událost 

např.  například 

resp.  respektive 

Cizojazyčné zkratky 

ANPC  Autoridade Nacional de Protecção Civil 

APA  Agência Portuguesa do Ambiente 

CCOD  Centro de Coordenação Operacional Nacional 

CCON  Centro de Coordenação Operacional Nacional 

CDOS  Comando Distrital de Operações de Socorro 

CMPC  Câmara Municipal de Protecção Civil 

CNOS  Comando Nacional de Operações de Socorro 

ESRI  Environmental Systems Research Institute 

GIS  Geographic Information System 

GNR  Guarda Nacional Republicana 

GPS  Global Positioning Systém 

ICNF  Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta 

INE  Instituto Nacional de Estatística 

INEM  Instituto Nacional de Emergência Médica 

IPMA  Instituto Portugues do Mar e Atmosfera 

PSP  Polícia de Segurança Pública 

SADO  Sistema de Apoio à Decisão Operacional 

SIOPS  Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro 

SIPE  Sistema de Informação de Planeamento de Emergência 

SVARH Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos 

http://www.prociv.pt/
http://www.apambiente.pt/
http://inenetw02.ine.pt:8080/biblioteca/index.jsp?menuBOUI=16959
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Úvod 

Portugalsko je stát nacházející se v jihozápadní části Evropy se správním členěním  

na autonomní regiony, okresy a obce. Vzhledem k samostatné a poněkud odlišné správě 

autonomních regionů, nejen v oblasti civilní ochrany, je tato práce zaměřena pouze  

na krizové štáby kontinentálního Portugalska. 

V dnešní době se vyskytuje veliké množství mimořádných událostí, které díky svým 

ničivým účinkům mohou přerůst až v krizovou situaci. Krizová situace vyžaduje 

pohotovou reakci, která tyto ničivé účinky zmírní. Pohotové reakci musí předcházet 

patřičné rozhodnutí, které leží v rukou předsedy krizového štábu. 

Krizový štáb je orgánem se strategickou úrovní koordinace, jehož cílem je rozhodnout 

v dané věci tak, aby byly odvráceny účinky mimořádné události. Krizový štáb na území 

kontinentálního Portugalska tvoří členové komise pro strategickou koordinaci a členové 

operačních velitelství na příslušné správní úrovni. Práce v krizovém štábu má charakter 

týmové práce se závěrečným vlastním rozhodnutím jeho předsedy, který za svá rozhodnutí 

nese plnou odpovědnost. 

Cílem práce je vypracování studie o možnostech a dostupnosti nástrojů pro podporu 

rozhodování v krizovém štábu v Portugalsku. K dosažení příznivých výsledků 

rozhodovacího procesu, tedy správné volby a aplikace varianty řešení, musejí být 

navrhované varianty zpracovány s co největší přesností v daném čase. K dosažení  

co největší míry přesnosti a větší míry představivosti slouží nástroje, jejichž cílem  

je podpořit, usnadnit a urychlit rozhodovací proces. 
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Rešerše 

Problematika rozhodovacího procesu, nástrojů pro podporu rozhodování a krizových štábů 

v Portugalsku již byla zveřejněna v následujících publikacích. 

WORBOYS, Michael a Matt DUCKHAM. GIS: a computing perspective. [3] 

 Publikace se zabývá jednak samotným vysvětlením principu tohoto systému, a jednak 

důkladně popisuje veškeré jeho komponenty, charakter vstupních a výstupních dat a proces 

jejich analýzy. 

FOTR, Jiří a Lenka ŠVECOVÁ. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 

[3] 

 V této publikaci jsou popsány jednotlivé prvky a fáze rozhodovacího procesu. Dále jsou 

zde vyjasněny pojmy jako například skupinové rozhodování, týmová příprava nebo vlastní 

rozhodnutí. Publikace se zabývá také různými modely rozhodovacích situací. 

COSTA E., P. PIRES a H. VICÊNCIO. Study of Seismic Risk and Tsunami in Algarve 

Estimative of Debris and Number of Damage Assessment Inspectors; [6] 

Studie členů portugalského Národního úřadu pro civilní ochranu je zaměřena na simulaci 

zemětřesení a Tsunami na území kontinentálního Portugalska, konkrétně v regionu 

Algarve. Výsledkem simulace a zároveň celé studie jsou přibližné škody způsobené 

následkem těchto mimořádných událostí. 

INAG. O Sistema de Vigilância e Alerta de Cheias. In: Sistema Nacional de 

Informação de Recursos Hídricos; [10] 

 V této publikaci je popsán princip fungování a komponenty systému pro monitorování 

vodních zdrojů. 

Zákon č. 27/2006, kterým se stanoví jednotná organizační struktura civilní ochrany, 

krizové stavy (situação de alerta, situação de contingência, situação de calamidade) a jejich 

deklarace a vymezení pojmu mimořádná událost na území kontinentálního Portugalska. 

[14] 

Zákon č. 134/2006, kterým se stanoví struktura krizových štábů, principy a cíle 

Integrovaného systému záchranných a ochranných operací, jakožto i vzájemné vztahy mezi 

krizovými štáby a operačními centry na území kontinentálního Portugalska. [15] 
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1 Základní charakteristika Portugalska 

Portugalsko (oficiální název Portugalská republika) je stát ležící v jihozápadní části Evropy 

s rozlohou 92 082 km
2
 (včetně Madeiry a Azorských ostrovů, samostatně 89 060 km

2
)  

a počtem obyvatel přibližně 10,5 milionů. Hlavním a zároveň největším městem  

je Lisabon. V čele státu stojí prezident volený na období pěti let, který jmenuje předsedu 

vlády a vládu jím navrženou. Zákonodárná moc je v rukou parlamentu složeného z 230 

členů se čtyřletým funkčním obdobím, výkonná moc pak leží v rukou vlády složené 

z ministrů a státních tajemníků. Předsedou vlády je premiér. [1][2] 

1.1 Geografické podmínky 

Portugalsko leží v nejzápadnější části evropského kontinentu. Západní a jižní část  

je omývána Atlantským oceánem, na východě a severu sousedí se Španělskem. Správní 

členění je patrné z obrázku 1.  

 

Obrázek 1: Portugalsko, upraveno dle [12] 

Země je rozdělena do 18- ti správních oblastí, resp. okresů a 2 autonomních regionů, 

nacházejících se v Atlantském oceánu. [1] [2]  
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Názvy jednotlivých okresů jsou patrné z tabulky 1 pod čísly 1 až 18 a autonomní regiony 

jsou v tabulce 1 uvedeny pod čísly 19 a 20. 

Tabulka 1: Správní a autonomní oblasti, vlastní tvorba [2] 

1 Aveiro 6 Coimbra 11 Lisboa 16 Viana do Castelo 

2 Braga 7 Évora 12 Portalerge 17 Vila Real 

3 Braganca 8 Faro 13 Porto 18 Viseu 

4 Beja 9 Guarda 14 Santarém 19 Acores 

5 Castelo Branco 10 Leiria 15 Setúbal 20 Madeira 

 

Portugalské území je vyznačováno velkou rozmanitostí především kvůli výskytu 

hlubokých údolí, pánví, rovin, ale i horských masivů. Horské masivy jsou díky bohaté 

vegetaci místy s nejčastějším výskytem požárů. Nejvyšším vrcholem kontinentálního 

Portugalska je Torre (1993 m. n. m.) v pohoří Serra da Estrela, Ponta do Pico  

(2351 m. n. m.) nacházející se na Azorských ostrovech je pak nejvyšší vrchol celého 

Portugalska. [1] [2] 

1.2 Demografické podmínky 

Celkový počet 10,5 milionů obyvatel je z 99% tvořen Portugalci, zbytek tvoří přistěhovalci 

(zejména z Afrických zemí). Hustota zalidnění je 114 obyvatel na km
2
  

a převládající náboženské vyznání je katolické. Úředním jazykem je portugalština. [1][2] 

1.3 Klimatické podmínky 

Klimatické podmínky se v Portugalsku liší. Severní část kontinentálního území  

je vyznačována mírným a vlhkým podnebím, kdežto podnebí na jihu je sušší a subtropické. 

Tato rozdílnost značně prodlužuje dobu trvání suchého letního období od 2 do 6 měsíců 

směrem od severu k jihu. Průměrné roční teploty jsou obecně vyšší na jihu, s výjimkou 

letních měsíců (červen – září), kdy teploty ve vnitrozemí mohou být až o 8 °C vyšší  

než na pobřeží, což je jednou z příčin vzniku požárů a jejich rychlého šíření. [1][2] 

Výskyt srážek se snižuje ve směru od severu k jihu a od pobřeží k vnitrozemí, což 

způsobuje výskyt povodní převážně v okolí Lisabonu a Porta.  
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Nejvíc srážek spadne v období od podzimu do jara. V pohoří Serra da Estrela se v tomto 

období vyskytují i srážky sněhové. [1][2] 

1.4 Hydrologické podmínky 

Všechny řeky na území Portugalska ústí do Atlantského oceánu. Větší z nich (např. Minho, 

Douro, Tejo a Guadiana) přitékají ze Španělska, ty menší (např. Vouga, Mondego, Sorraia, 

Sado a Mira) pramení v Portugalsku. [1][2] 

Nejdelší řekou je Tejo (1008 km, 256 km na Portugalském území) ústící do Atlantského 

oceánu u Lisabonu. Vzhledem ke klimatickým podmínkám se na řekách Tejo, Douro  

a Vouga mohou vyskytovat povodně. [1][2] 

Jezera se na území Portugalska vyskytují zřídka, v pohoří Serra da Estrela pak můžeme 

najít ledovcová jezírka. V okresech Faro a Aveiro se nachází pobřežní laguny. Na území 

kontinentálního Portugalska se nachází přes 150 vodních nádrží. Monitorování jejich 

hladin je nezbytné, neboť v případě dlouhotrvajících či prudkých nárazových dešťových 

přeháněk se mohou rapidně zvýšit a způsobit tak povodně. [1][2] 
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2 Mimořádné události a krizové stavy 

Mimořádná událost (dále jen MU) je neočekávaná událost s negativními vlivy, která 

vyžaduje provedení záchranných a likvidačních prací, a kterou se běžná situace mění  

na situaci mimořádnou. Podle rozsahu, závažnosti, nasazení a koordinace sil a prostředků 

jsou mimořádné události charakterizovány ve dvou úrovních. [14] 

 Vážná nehoda – je neočekávaná událost, jejíž účinky jsou relativně omezené 

časem a velikostí zasaženého území, při níž může dojít k ohrožení lidí, ostatních 

živých bytostí, majetku či životního prostředí. Obvykle ke zdolání této nehody 

postačují dostupné síly a prostředky. Potřeba vyhlásit krizový stav a aktivovat 

krizový štáb je minimální. [14] 

 Katastrofa – je vážná nehoda nebo jejich série, která může způsobit vážné 

materiální škody a ztráty na životech. Navíc může mít i dopad na životní 

podmínky, socioekonomickou sféru, infrastrukturu a může postihnout území celého 

státu. V tomto případě již ke zdolání nestačí dostupné síly a prostředky. Je potřeba 

vyhlásit jeden z krizových stavů. Nezbytnou součástí řešení katastrofy je také 

aktivace krizového štábu příslušné úrovně a přijetí speciálních opatření. [14]  

Mezi nejčastěji se vyskytující katastrofy přírodního charakteru na území Portugalska patří 

sucho, extrémní teploty, povodně, bouřky a požáry. Jejich statistický přehled za posledních 

15 let je uveden v tabulce 1. 

Tabulka 2: Statistika přírodních katastrof v Portugalsku v letech 1990-2015, upraveno dle [7] 

Katastrofa 

Výskyt 

[%] 

Úmrtnost 

[%] 

Ekonomické 

ztráty [%] 
Území 

Sucho 9,52 0,00 21,11 celý stát 

Extrémní teploty 9,52 95,13 0,00 celý stát 

Povodně 38,10 2,16 21,34 Aveiro, Lisabon, Porto 

Bouřky 14,29 1,32 4,62 celý stát 

Požáry 28,57 1,39 52,93 Castelo Branco,Beja 

 

 Sucho – je MU s nejmenším procentem výskytu za posledních 15 let  

a zanedbatelným procentem úmrtnosti obyvatel.  

Negativní dopad má však na ekonomiku, a to především v podobě zemědělských 

ztrát kvůli nedostatku zavlažovacích zdrojů. 
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 Extrémní teploty – jsou zde chápány ve smyslu dlouhotrvajících vysokých teplot, 

které způsobují nejen sucho a požáry, ale také mají na svědomí lidské životy,  

a to s největším procentem úmrtnosti za posledních 15 let. Ekonomické ztráty 

způsobené přímo vysokými teplotami jsou téměř zanedbatelné. 

 Povodně – se na kontinentálním území Portugalska vyskytují převážně v období  

od podzimu do jara, především na řekách Tejo v okolí Lisabonu, Douro v okolí 

Porta a Vouga v okolí Aveira, jak je patrné z obrázku 2 na straně 17. Patří k MU 

s nejvyšším procentem výskytu a se značnými ekonomickými ztrátami. Procento 

úmrtnosti není příliš vysoké, ale ani zanedbatelné v porovnání se zbylými 

katastrofami. 

 Bouřky – se vyskytují na celém území státu ve značném množství a způsobují 

ekonomické ztráty především v dopravě a energetice. V mnoha případech jsou 

příčinou bleskových povodní
1
. 

 Požáry – jsou zde chápány jako požáry na otevřených prostranstvích (zejména 

lesní požáry) způsobené z 95 % nepozorností člověka. Mírné oceánské podnebí  

na severu a západě a subtropické středomořské na jihu vyvolávají požáry 

v zalesněných oblastech od Castelo Branca na sever a v distriktu Beja na jihu, jak je 

patrné z obrázku 2 na straně 17. Ekonomické ztráty vzniklé v důsledku požárů jsou 

vůbec největší, kdežto ztráty na lidských životech jsou především z řad hasičů. [7] 

[21] 

Nejčastěji se vyskytující katastrofy technologického charakteru jsou nehody v dopravě, 

a to buď silniční, letecké nebo vodní. Ekonomické ztráty způsobené těmito nehodami jsou 

téměř nulové. Po extrémních teplotách jsou mimořádnou událostí s druhým největším 

počtem usmrcených osob.  [7] 

  

                                                 
1
 Blesková povodeň je povodeň, která vznikla v důsledku přívalových dešťů a je typická pro suché, pouštní 

nebo polopouštní oblasti. 
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V tabulce 3 jsou statistické údaje výskytu, úmrtnosti a ekonomických ztrát způsobených 

katastrofami technologického charakteru v letech 1990 až 2015. 

Tabulka 3: Statistika technologických katastrof v Portugalsku v letech 1990-2015, upraveno dle [7] 

Dopravní nehoda Výskyt [%] Úmrtnost [%] Ekonomické ztráty [%] 

silniční doprava 57,14 37,84 0,00 

letecká doprava 28,57 44,59 0,00 

vodní doprava 14,29 17,57 0,00 

 

Jediné zemětřesení vypuklo v listopadu roku 1755 v Lisabonu a bylo doprovázeno ničivou 

vlnou tsunami a následně požáry. Jedná se o jedno z největších zemětřesení v historii, které 

si vyžádalo 60 000 obětí. Důkladné zkoumání příčin a důsledků tohoto zemětřesení bylo 

základem pro moderní seismologii. [20] 

 

Obrázek 2: Oblasti výskytu katastrof v Portugalsku, vlastní 

V dnešní době jsou pro případ výskytu dalšího zemětřesení vypracovávány krizové plány 

pro okresy Lisabon a Faro.  
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Oblasti s nejvyšší pravděpodobností vzniku lesních požárů, povodní a zemětřesení jsou 

znázorněny na obrázku 2. Žlutá barva znázorňuje oblasti s největší pravděpodobností 

výskytu zemětřesení, červenou barvou jsou znázorněny oblasti s nejvyšší možností výskytu 

požáru a modrá barva ohraničuje území s nejvyšší možností výskytu povodní. 

2.1 Krizové stavy 

Pro potřeby tohoto textu a lepší porozumění jsou stavy vyhlašované za účelem přijetí 

krizových opatření a aktivace krizových štábů nazvány krizovými stavy. 

Není-li možné zdolat mimořádnou událost pomocí dostupných sil a prostředků, dochází 

k vyhlášení některého z krizových stavů (dále jen KS), které je doprovázeno aktivací 

krizových štábů na příslušné úrovni. Vyhlášením krizového stavu a přijetím krizových 

opatření se mimořádná situace způsobená vznikem MU mění na situaci krizovou. [14] 

Vyhlášení KS dává příslušným autoritám možnost přerušit či změnit zákonodárné, 

výkonné a soudní funkce. Také jim umožňuje lépe čelit následkům způsobených vážnou 

nehodou či katastrofou. Tyto změny a přerušení jsou však platné pouze v časovém úseku, 

pro který je daný stav vyhlášen. [14] 

Krizové stavy jsou čtyři a jsou vyhlašovány v závislosti na rozsahu, závažnosti, časové 

působnosti a typu nastalé mimořádné události.  

Krizové stavy jsou následující: 

 situação de alerta,  

 situação de contingência,  

 situação de calamidade,  

 estado de sítio ou do estado de emergência. [14] 

Situação de alerta 

Situação de alerta může vyhlásit starosta postižené obce, pokud je nezbytně nutné přijmout 

preventivní či zvláštní opatření ke zdolání MU na území dané obce. Přesahuje-li MU  

do sousedních obcí v jednom okrese, pak je v kompetenci velitele operačního centra 

daného okresu tento stav vyhlásit. V tomto případě však vyhlášení předchází konzultace se 

starosty zasažených obcí. Má-li vážná nehoda či katastrofa vliv na území celého státu, pak 

může situação de alerta vyhlásit ministr vnitra. [14] 
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Aby mohl být tento stav vyhlášen, je nutné uvést povahu události, která byla příčinou 

deklarace, časové a prostorové vymezení a způsob řízení a koordinace sil a prostředků. 

Příslušný orgán je také povinen svolat krizový štáb na patřičné úrovni.  

Informování obyvatelstva o vývoji dané situace je povinností médií, především 

rozhlasových a televizních kanálů. [14] 

Situação de contingência 

Kompetence k vyhlášení situação de contingência leží v rukou prezidenta Národního úřadu 

pro civilní ochranu (portugalský akronym ANPC) a to v případě, není-li možné čelit 

následkům MU pomocí sil, prostředků a opatření přijatých na úrovni obce. Deklaraci 

předchází konzultace se starosty obcí, které jsou danou MU zasaženy či ovlivněny. 

Výsledkem je možnost využití většího množství sil a prostředků. Může-li být v důsledku 

působení škodlivých sil ohroženo území celého státu, pak je v kompetenci ministra vnitra 

vyhlásit situação de contingência. [14] 

Náležitosti, které je nutné uvést před vyhlášením, jsou stejné jako u situação de alerta, 

stejně jako způsob informování obyvatel. Navíc jsou aktivovány krizové plány a zřízeny 

zvláštní směrnice, podle kterých se za dané situace postupuje. [14] 

Všechny přístroje, metody a detektory, které by mohly předpovědět, odhalit, varovat  

či vyhodnotit rizika musejí být k dispozici. V případě jejich nedostupnosti mohou být 

zabaveny. [14] 

Situação de calamidade 

Není-li možné zdolat mimořádnou událost pomocí sil a prostředků na úrovni distriktu, 

vyhlásí vláda na návrh Rady ministrů situação de calamidade. Ve zvláštních případech 

může tento krizový stav vyhlásit premiér nebo ministr vnitra. [14] 

Základní opatření, upozornění a způsob informování obyvatelstva jsou stejné jako  

u situação de contingência, od kterého se tento stav liší možností přijmout dalších 

zvláštních opatření, která jsou nezbytná pro zdolání MU na celostátní úrovni.  
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Zvláštní opatření jsou následující: 

 aktivace krizových plánů na národní úrovni, 

 vytvoření hygienických a bezpečnostních plotů, 

 nastavení limitů a podmínek pro pohyb osob, jiných živých bytostí a vozidel, 

 omezené využití vozidel, paliva a energie, 

 volný přístup příslušníků civilní ochrany na soukromé pozemky a do soukromých 

prostor, 

 využívání přírodních zdrojů a soukromých zdrojů energie příslušníky civilní 

ochrany, 

 zabavení zboží a služeb, 

je-li to nezbytně nutné pro záchranu osob, ostatních živých bytostí, majetku a životního 

prostředí a také pro obnovu území. [14] 

Estado de sítio ou do estado de emergência 

Estado de sítio ou do estado de emergência může vyhlásit Parlament na návrh vlády  

v případech, kdy je část nebo celé území kontinentálního Portugalska napadeno,  

nebo jsou-li ohroženy demokratické základy či veřejný pořádek. Je-li nebezpečí z prodlení, 

může tento stav vyhlásit Stálá komise parlamentu. Toto rozhodnutí však musí být 

Parlamentem schváleno či zrušeno v nejbližší možné době. [18][19] 

Vyhlášení tohoto stavu umožňuje příslušným autoritám omezit určitá práva a svobody 

občanů, je-li to v zájmu bezpečnosti státu. [18][19] 

2.1.1 Porovnání krizových stavů v České republice a Portugalsku 

Srovnáním jednotlivých krizových stavů vyhlašovaných v České republice a v Portugalsku 

je uvedeno v tabulce 4. Srovnání je provedeno na základě doby trvání jednotlivých stavů, 

důvodu jejich vyhlášení a kompetencí příslušných orgánů jednotlivé stavy vyhlásit.
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   Tabulka 4: Porovnání krizových stavů v České republice a Portugalsku, upraveno dle [5][14][18][19] 
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Krizové stavy v Portugalsku nejsou časově omezené a každý z nich může být vyhlášen  

až na území celého státu. V České republice je vyhlášení stavu nebezpečí omezeno pouze 

na území kraje. Také kompetence pro vyhlašování jsou odlišné. Zatímco v České republice 

má k vyhlášení každého z krizových stavů kompetence pouze jeden orgán, v Portugalsku 

mohou být situação de alerta a situação de contingência vyhlášeny více orgány v závislosti 

na velikosti postiženého území. Z portugalské legislativy je patrné, že k omezení určitých 

práv a svobod občanů může dojít až při vyhlášení estado de sítio ou do estado de 

emergência, který je shodný s válečným stavem vyhlašovaných v České republice, kde 

však k omezení může dojít již při vyhlášení stavu nebezpečí. 
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3 Krizové štáby 

Krizové štáby jsou součástí Integrovaného systému záchranných a ochranných operací 

(portugalský akronym SIOPS), jehož cílem je zajistit, aby všichni agenti civilní ochrany 

jednali pohotově pod jednotným velením, a to pomocí předem daných struktur, pravidel  

a postupů za účelem odvrácení MU či zmírnění jejich následků. Nedá-li se koordinace sil  

a prostředků zvládat na operační úrovni prostřednictvím velitelství záchranných operací, 

pak nastupuje koordinace krizovými štáby na úrovni strategické. [15][16]  

 

Obrázek 3: Složení krizového štábu [15][16] 

Složení krizových štábů vychází ze způsobů koordinace jednotlivých složek, jak je patrné 

z obrázku 3. Operační úroveň řízení je koordinována prostřednictvím operačního 

velitelství, které je v nepřetržitém provozu bez ohledu na vyhlášení krizového stavu. 

Příprava rozhodnutí a jeho následná realizace pak připadá komisi pro strategickou 

koordinaci. Ta je zřízena na státní a okresní úrovni. Na území obce tuto funkci přebírá 

obecní komise civilní ochrany (portugalský akronym CMPC). [15][16] 

Hlavním úkolem krizových štábů je zajistit koordinaci sil a prostředků a podpořit logistiku 

záchranných, likvidačních a asistenčních operací.  
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Postupným shromažďováním informací zajišťují adekvátní odpovědnost v rámci SIOPS  

na strategické úrovni a pravidelně informují autority udávající politický směr civilní 

ochrany o nastalé či hrozící události. [15][16] 

Struktura civilní ochrany je na obrázku 4 rozdělena do čtyř skupin podle stupně koordinace 

a do tří skupin podle správní úrovně. 

  

Obrázek 4: Struktura civilní ochrany, upraveno dle [11] 

Krizové štáby jsou zřízeny na všech stupních územní působnosti a to v podobě: 

 národního krizového štábu, 

 krizového štábu okresu a  

 krizového štábu obce. [14][15][16] 

 

3.1.1 Činnost krizových štábů 

Není-li vyhlášen jeden z krizových stavů, členové krizových štábů na všech stupních 

územní působnosti se scházejí jednou týdně. Předmětem jejich schůzek jsou především 

diskuze o situacích, které nastaly v minulém týdnu a na jejich základě vytvoří předběžnou 

předpověď pro týden následující. [14][15][16] 
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Krizový štáb na státní úrovni vede videokonferenční hovor s hydrometeorologickou stanicí 

(portugalský akronym IPMA) za účelem odhalení možných hrozeb způsobených 

meteorologickými vlivy. Tyto informace pak pomocí systému videokonferenčních hovorů 

předávají krizovým štábům na okresní úrovni. [14][15][16] 

Není-li možné MU zvládat dostupnými silami a prostředky, dochází k vyhlášení krizového 

stavu a také aktivaci krizového štábu příslušné úrovně. V tomto případě je jejich hlavním 

úkolem vydávat strategická rozhodnutí na nejvyšší úrovni na základě integrování, 

monitorování a hodnocení veškerých aktivit. Povinností krizových štábů je zajistit 

funkčnost operačních center umožňující spojení se všemi subjekty podílejícími se na řešení 

MU. [14][15][16] 

Je-li MU tak rozsáhlá, že k jejímu zdolání nestačí síly a prostředky na státní úrovni,  

je povinností krizového štábu informovat Státní komisi civilní ochrany o potřebě pomoci 

ze zahraničí. [14] 

3.1.2 Krizový štáb státu 

Krizový štáb státu je složen ze členů Národní komise pro strategickou koordinaci 

(portugalský akronym CCON) a členů Operačního velitelství záchranných operací  

na úrovni státu (CNOS).  

K aktivaci krizového štábu státu dochází tehdy, je-li účinky MU zasaženo území celého 

kontinentálního Portugalska a je-li vyhlášen jeden z krizových stavů (není-li možné 

odvrátit její působení pomocí dostupných sil a prostředků). [15][16] 

Operačního velitelství záchranných operací na úrovni státu 

V čele operačního velitelství stojí 1. velitel, jehož úkolem je koordinovat činnost a postupy 

ostatních členů. V době jeho nepřítomnosti je zastupován 2. velitelem, případně jeho 

zástupcem tak, aby byla zajištěna nepřetržitá koordinace členů operačního velitelství. 

[15][16] 

Operační centra jsou v nepřetržitém, 24 hodinovém provozu bez ohledu na vyhlášení 

krizového stavu a počet jejich členů se odvíjí od dané situace. V případě vzniku MU  

je jejich počet větší. Naopak v období ,,klidu“ je zapotřebí tolik z nich, aby byly dostatečně 

obsluhovány telefonní linky a sledována data veškerých monitorovacích zařízení. [15][16] 
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Pro účely krizového plánování a informování obyvatel je zřízeno oddělení krizového 

plánování, jehož zástupce je většinou zařazen jako další člen Státního velitelství  

pro strategickou koordinaci. Podobně je zařazen také zástupce oddělení logistiky. [15][16] 

V období krizové situace je hlavním úkolem operačního velitelství připravit podklady,  

na základě kterých se na strategické úrovni připravují a vydávají rozhodnutí. [15][16] 

Národní komise pro strategickou koordinaci 

Národní komise pro strategickou koordinaci (dále jen CCON) je složena z předsedy, 

zástupců vnitrostátních orgánů a institucí (7 členů) stanovených zákonem
2
 a dalších členů 

v závislosti na druhu řešené krizové situace, jak je znázorněné na obrázku 5. Ostatními 

členy mohou být zástupci jednotlivých oddělení vytvořených na úrovni ANPC. [15][16] 

 

Obrázek 5: Složení krizového štábu [15][16] 

 

Závěrečná rozhodnutí vydává předseda krizového štábu, který je za svá rozhodnutí 

zodpovědný. Je jím prezident ANPC. Hlavním cílem krizového štábu je vydání takového 

rozhodnutí, které co možná nejrychleji a nejefektivněji odvrátí následky MU. 

                                                 
2
 Zákon číslo 72/2013, de 25 de Julho [16] 
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3.1.3 Krizový štáb okresu 

Krizový štáb okresu je složen ze členů Okresního velitelství pro strategickou koordinaci 

(portugalský akronym CCOD) a členů Operačního velitelství záchranných operací  

na úrovni okresu (portugalský akronym CDOS). Struktura a složení jednotlivých velitelství 

je stejná jako v případě krizového štábu státu. Počet krizových štábů je stejný jako počet 

okresů, tedy 18. [15][16] 

K aktivaci krizového štábu okresu dochází tehdy, je-li působením MU zasaženo celé území 

okresu nebo jeho část a je-li vyhlášen jeden z příslušných krizových stavů  

(není-li možné odvrátit její působení pomocí dostupných sil a prostředků). [15][16] 

3.1.4 Krizový štáb obce 

Krizový štáb obce tvoří členové obecní komise civilní ochrany (struktura a složení jsou 

dány zákonem
3
) s funkcí strategické koordinace a členové operačního velitelství na úrovni 

obce (struktura a složení jsou dány zákonem
4
). Předsedou je starosta konkrétní obce, který 

vydává závěrečná rozhodnutí, za která nese plnou odpovědnost. [14][15][16] 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
3
 Zákon číslo 27/2006 de Bases da Protecção Civil [14] 

4
 Zákon číslo 134/2006 [15] 
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4 Rozhodovací proces 

Rozhodovací proces je proces řešení problému s více možnými variantami. Základním 

atributem rozhodování je proces volby, jehož cílem je výběr rozhodnutí, tedy optimální 

varianty na základě posuzování dílčích variant. [3] 

Problém lze definovat jako odchylku mezi žádoucím stavem a stavem skutečným určité 

složky okolí rozhodovatele. Přirozeně musí jít o odchylku nežádoucí, kdy skutečný stav  

je horší než stav žádoucí. [3] 

V případě krizového řízení, jehož cílem je překonat účinky a následky MU a pomocí 

obnovovacích prací vrátit postižené území do původního stavu, lze účinky a následky MU 

chápat jako stav skutečný a původní stav postiženého území jako stav žádoucí. [3] 

Cílem krizového štábu je volit takové optimální varianty při rozhodovacím procesu  

k řešení stavu skutečného tak, aby došlo k navození stavu žádoucího, resp. stejného nebo 

co nejméně odlišného od stavu původního, který byl narušen MU. [3] 

4.1 Prvky rozhodovacího procesu 

Prvky rozhodovacího procesu jsou veškeré prvky, které se podílejí na procesu rozhodování 

a jsou následující: 

 cíl rozhodování, 

 kritéria hodnocení, 

 subjekt rozhodování, 

 objekt rozhodování, 

 varianty rozhodování a jejich důsledky, 

 stavy světa. [3] 

Cíl rozhodování 

Cílem rozhodovacího procesu je předem známý stav, kterého má být řešením problému 

dosaženo.  Zpravidla se jedná o dosažení většího počtu dílčích cílů, mezi nimiž existují 

určité vazby. Tyto vazby mohou být komplementární (dílčí cíle se vzájemně doplňují  

a podporují) nebo konfliktní (dosažení vysoké hodnoty jednoho dílčího cíle snižuje 

hodnoty cílů ostatních). [3] 
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Důležitá je také forma vyjádření cílů, a to buď kvalitativní za pomocí slovních popisů, 

nebo kvantitativní vyjádřena číselně. V případě rozhodování krizových štábů je hlavním 

cílem překonání krizové situace, kterého lze dosáhnout dosažením dílčích cílů. [3] 

Kritéria hodnocení 

Kritéria hodnocení jsou hlediska zvolená rozhodovatelem, která slouží k posouzení 

vhodnosti dílčích variant rozhodování. Posuzování se provádí s ohledem na stanovené cíle 

řešeného rozhodovacího problému, mnohdy s použitím více kritérií. [3] 

Kritéria hodnocení se většinou odvozují od stanovených cílů a je třeba odlišovat kritéria 

kvalitativní (vyjádřena slovními popisy) a kritéria kvantitativní (vyjádřena číselně). [3] 

Subjekt rozhodování 

Subjekt rozhodování (rozhodovatel) je subjekt, který volí konečnou variantu určenou 

k realizaci a může jím být: 

 jednotlivec (individuální subjekt rozhodování), nebo 

 skupina lidí (kolektivní subjekt rozhodování). [3] 

Krizové štáby jsou složeny z více členů, lze je tedy klasifikovat jako kolektivní subjekt 

rozhodování se skupinovým procesem rozhodování. Skupinové rozhodování  

je rozhodování s nejvyšší mírou participace dalších subjektů na řešení rozhodovacích 

problémů. V tomto případě je subjektem rozhodování (rozhodovatel) celá skupina.  

Na rozdíl od autokratického rozhodování, kdy je rozhodovatel jedinec. [3] 

Krizové štáby lze podle počtu členů zařadit do skupinového rozhodování složeného  

ze dvou základních částí, kterými jsou týmová příprava a vlastní rozhodnutí. [3] 

 Týmová příprava – je proces přípravy rozhodnutí s nejvyšší mírou participace 

založený na získávání a zpracování informací vztahujících se k danému problému, 

jejich analýzou a následným stanovením cílů řešení, výběrem kritérií hodnocení, 

formulací variant rozhodování, zjišťování důsledků každé varianty a jejich 

hodnocení. [3] 

 Vlastní rozhodnutí – je proces prováděný jednotlivcem odpovědným za řízení 

organizační jednotky (velitel krizového štábu) s cílem vybrat adekvátní variantu 

rozhodování, která bude realizována. [3] 

Objekt rozhodování 
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Objektem rozhodování je zpravidla oblast organizační jednotky, v jejímž rámci  

se formuloval problém, stanovil se cíl řešení a jehož se rozhodování týká. [3] 

V našem případě je objektem rozhodování daná krizová situace. 

Varianty rozhodování a jejich důsledky 

Varianty rozhodování představují možné způsoby jednání rozhodovatele vedoucí k řešení 

problému a dosažení stanovených cílů. 

V úzkém spojení s variantami jsou jejich důsledky, kterými jsou předpokládané dopady 

variant na objekt rozhodování. Tyto důsledky se vyjadřují vzhledem k jednotlivým 

kritériím hodnocení, a to ve dvou následujících případech: 

 hodnota kritéria a důsledek varianty vzhledem k tomuto kritériu v případě 

kvantitativních kritérií, nebo 

 slovní hodnocení důsledku varianty v případě kvalitativních kritérií. [3] 

Stavy světa 

Stavy světa lze chápat jako budoucí vzájemně se vylučující situace, které mohou nastat  

po realizaci varianty rozhodování a ovlivnit její důsledky vzhledem k některým kritériím 

hodnocení. Není-li budoucí stav znám s jistotou, pak náhodný faktor představuje  

tzv. možný stav světa. V případě výskytu většího počtu faktorů této povahy, které ovlivňují 

důsledky variant vzhledem k některým kritériím hodnocení (faktory rizika, resp. nejistoty), 

jsou jednotlivé stavy světa dány možnými kombinacemi hodnot těchto faktorů. Stavy světa 

hrají významnou roli v případě rozhodování za rizika a za nejistoty. [3] 

 

4.2 Struktura rozhodovacího procesu 

Stejně jako každý jiný proces, lze i rozhodovací proces rozdělit do několika fází  

na základě vzájemně závislých či nezávislých činností. Počet fází a podrobnost závisí  

na autorovi nebo na účelu, ke kterému je struktura určena. Všechny dílčí fáze by však  

na sebe měly logicky navazovat za účelem dosažení předem stanovených cílů. [3] 

Modely rozhodovacího procesu využívané v České republice jsou shodné s modely 

využívanými v zahraničí, proto lze vycházet z modelu českého. Struktura jednotlivých 

procesů se může lišit počtem jeho fází, neliší se však účelem, který plní.  
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Jedna z možností rozložení rozhodovacího procesu na jednotlivé fáze může vypadat takto: 

 

     Obrázek 6: Fáze rozhodovacího procesu [3] 

Identifikace a specifikace problému 

Cílem této etapy je především získání informací různého druhu, jejich následná analýza  

a vyhodnocení. Tyto informace jsou iniciátory pro zahájení rozhodovacího procesu. [3] 

 

 

Analýza a formulace problému 

Tato fáze je zaměřena na hlubší poznání problému, stanovení jeho základních prvků, 

vyjasnění příčin vzniku problému a stanovení cílů jeho řešení. Podstatou této fáze je 

formulace rozhodovacího problému. Vychází z informací získaných v první fázi. [3] 
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Stanovení kritérií hodnocení 

Je důležité stanovit si kritéria, podle kterých se budou navržené varianty řešení 

rozhodovacího procesu hodnotit. Tato kritéria mohou být kvalitativní (vyjádřena 

verbálními výrazy) nebo kvantitativní (vyjádřena čísly). Kritéria se stanovují především 

proto, aby nedošlo k omylům, a také, aby časová náročnost hodnocení nebyla příliš 

vysoká. [3] 

V případě MU lze za kvantitativní kritérium považovat velikost plochy v m
2
 zasaženého 

území nebo počet postižených osob. Kvalitativním kritériem je pak celkový vliv MU  

na okolí. Tento vliv může být klasifikován jako zanedbatelný, přijatelný  

nebo nevyhovujíví. [3] 

Tvorba variant řešení 

V této fázi dochází k samotné tvorbě variant rozhodování, kde je důležitá tvůrčí aktivita 

všech členů skupiny. Výsledkem jsou směry činnosti zajišťující dosažení cílů řešení 

daného problému. [3] 

Stanovení důsledků variant řešení 

U každé předem vybrané varianty je třeba stanovit i její důsledky, ať už ve smyslu 

pozitivním či negativním. Tyto důsledky mohou značně ovlivnit výběr vhodné varianty. 

[3] 

Hodnocení důsledků variant řešení 

Všechny varianty s jejich důsledky jsou následně hodnoceny podle kritérií předem 

stanovených ve druhé fází rozhodovacího procesu. [3] 

Realizace zvolené varianty 

Jde o implementaci (fyzickou realizaci) zvoleného řešení jehož kvalita může být do značné 

míry ovlivněna aktivitou a angažovaností subjektů rozhodování. [3] 

 

Kontrola výsledků 

V poslední fázi rozhodovacího procesu jde o stanovení odchylek mezi výsledky 

dosaženými realizací zvolené varianty a stanovenými cíli, tedy předpokládanými výsledky. 

Součástí této fáze je také monitorování okolí, a to nejen z hlediska dopadů jeho změn  

na realizovanou variantu, ale také signálů, které svědčí o vzniku nových problémů. [3] 
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Jednotlivé fáze rozhodovacího procesu jsou podle své povahy rozděleny do tří etap, 

kterými jsou příprava rozhodnutí, rozhodnutí a kontrola, jak je patrné z obrázku 6 na straně 

31. Příprava rozhodnutí je etapa s největší časovou náročností, jejímž výsledkem jsou 

jednotlivé varianty rozhodnutí. Samotné rozhodnutí je proces výběru vhodné varianty 

ze všech navržených a následná kontrola pak sleduje její účinek, který je východiskem pro 

další postupy. 
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5 Nástroje pro podporu rozhodování 

Nástroje pro podporu rozhodování jsou nedílnou součástí rozhodovacího procesu  

a to zejména části, kde dochází k samotné přípravě rozhodnutí. Jsou využívány jako 

asistenční metody rozhodovatelů při přípravě nebo zdolávání MU. Cílem je poskytnout 

rozhodovateli co nejvíce informací, které mohou pomoci k rychlejšímu a efektivnějšímu 

překonání skutečného stavu a návratu do stavu očekávaného. Vliv nástrojů pro podporu 

rozhodování na dobu trvání krizového stavu je znázorněn na obrázku 7.  

 

Obrázek 7: Vliv nástrojů pro podporu rozhodování na dobu trvání krizové situace, vlastní 

Některé z nich mohou být využity v mnoha odvětvích a některé byly naopak vytvořeny 

pouze pro využití a pomoc za specifické situace.  
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Lze je charakterizovat ve dvou hlavních skupinách, a to podle charakteru vstupních a 

výstupních údajů a analytických rozdílů. 

 Kvalitativní nástroje – jsou nástroje, jejichž vstupní data nejsou měřitelná a není 

možno s nimi počítat jako s čísly. Analýza informací je založena na pečlivém 

monitorování vstupních dat a následném hledání nejdůležitějších informací. 

Výsledky jsou často nespecifické, ale mohou být doplněny dalšími (dodatečnými) 

informacemi. [13] 

 Kvantitativní nástroje – jsou opakem nástrojů kvalitativních. Základní vlastností 

vstupních dat je jejich měřitelnost, tedy schopnost vyjádření číselnou hodnotou. Na 

základě této vlastnosti pak lze se vstupními daty jednoduše provádět matematické 

či statistické operace. Výstupní data jsou pak ve většině případů rozhodujícím 

faktorem. [13] 

Tyto dvě skupiny lze také kombinovat a na základě výstupních dat každé z nich je možné 

získat výsledek v podobě číselné hodnoty (výstupní data kvantitativních nástrojů) 

doprovázené komentářem (výstupní data kvalitativních nástrojů). V tomto případě se jedná 

o nástroje smíšené a specifikace jejich výsledků je nejvýstižnějsí. [13] 

5.1 Nástroje pro podporu rozhodování krizových štábů v Portugalsku 

Na základě principu fungování lze tyto nástroje rozdělit do čtyř následujících skupin: 

 nástroje pro monitorování a databáze, 

 simulátory, 

 krizové plány, 

 taktická cvičení. 

5.1.1 Nástroje pro monitorování a databáze 

Nástroje založené na principu monitorování a následném vytváření databází poskytují 

reálné informace o objektu pozorování. Sběr a ukládání těchto informací umožňuje 

předpovídat pravděpodobnost vzniku vážné nehody či katastrofy, jejich následky a také 

přibližnou potřebu sil a prostředků. Generování těchto výstupů je založeno na statistickém 

zpracování vstupních údajů. 

Výstupní informace těchto nástrojů jsou užitečné pro podporu rozhodování krizových 

štábů, mohou ale také sloužit jako vstupní informace některých simulátorů. 
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Systém pro monitorování vodních zdrojů 

Systém pro monitorování vodních zdrujů (portugalský akronym SVARH) je založený   

na principu sítě měřících stanic s automatickým převodem a počítačových struktur  

pro ukládání a třídění informací. Monitorovací stanice jsou umístěné na všech velkých 

řekách a nádržích na území kontinentálního Portugalska a monitorují jejich hydrologický 

stav. Na řekách monitorují především výšku vodní hladiny a průtok, u vodních nádrží  

pak výšku hladiny a celkový objem vody. [10] 

Celý systém je složený z následujících komponentů: 

 senzory a dálkové přenašeče, 

 protokol dat, 

 hydrologické a hydraulické modely, 

 informační systém pro ukládání, vyhodnocování a přenos dat. [10] 

Pro přístup k získaným informacím je nezbytná instalace Rios softwaru, který je veřejnosti 

nepřístupný a přístup k internetu dané počítačové struktury. Vstupní údaje,  

např. předpověď dešťových srážek a předpoklad vlhkosti půdy jsou analyzovány za vzniku 

výstupních dat v podobě hydrologické a hydraulické předpovědi. Koordinace 

vodohospodářství leží v rukou portugalské agentury pro životní prostředí (portugalský 

akronym APA), a to jak za běžné situace, tak i v případě mimořádné či krizové situace. 

[10] 

V současné době je celý systém v procesu aktualizace, což znamená, že operační centra 

mají k dispozici pouze zlomek informací o stavu vodních hladin a okolí řek a nádrží. Doba 

dokončení aktualizací a celkového vylepšení systému se odvíjí od množství finančních 

prostředků, které má civilní ochrana k dispozici. Předpokládaná doba dokončení je do 

konce roku 2016. [20] 
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Operační systém pro podporu rozhodování 

Operační systém pro podporu rozhodování (portugalský akronym SADO) je software 

založený na nejnovější technologii navržený společností INDRA pouze pro účely ANPC. 

Tento software umožňuje začlenění informací prostřednictvím vylepšeného sdílení dat 

mezi agenty civilní ochrany. Hlavním cílem tohoto systému je umožnit účinnější reakci za 

krizové situace. [9] 

Vstupními daty jsou informace o rozmístění sil a prostředků, o jejich aktivitách a 

dostupnosti a o možném výskytu rizik a jejich relevanci a to na celém území 

kontinentálního Portugalska. Data jsou do systému vkládána zaměstnanci státních a 

okresních operačních středisek. [9] 

Výstupními daty jsou informace o dostupnosti sil a prostředků na daném území v daném 

čase a o možném výskytu rizik. Výsledkem je zvýšit efektivitu a rychlost nasazení sil a 

prostředků a tím snížit následky MU. [9] 

Geografický informační systém 

Geografický informační systém (anglický akronym GIS) je speciální informační systém, 

který je využíván jako nástroj pro podporu řešení problémů s možností geografického 

zobrazení. Jedná se o systém určený k zachycení, ukládání, manipulaci, analýzu, správu a 

prezentaci nejrůznějších druhů prostorových nebo geografických dat. 

Celý systém je složen ze šesti následujících komponentů: 

 síť – je základní složkou celého systému kvůli své schopnosti rychle předávat 

a sdílet digitální informace, 

 uživatelský hardware – umožňuje interakce mezi uživatelem a samotným 

softwarem pomocí psaní, zadávání, klikání a mluvení s výsledkem, který se 

zobrazí na obrazovce, 

 software – instalovaný v počítači uživatele je většinou v podobě balíčku od 

výrobců GIS, jako například ESRI (Environmental Systems Research 

Institute), 

 databáze – je složená z digitální podoby (mapy) konkrétních území a celého 

zemského povrchu, 
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 management – je nedílnou součástí každého systému s cílem stanovit postupy, 

kontroly a další mechanismy tak, aby nebyl překročen rozpočet, ale zároveň 

byly splněny požadavky organizace, 

 lidé – musejí mít potřebné znalosti a dovednosti pro kvalitní a efektivní práci s 

tímto programem. [3] 

Hlavním úkolem GISu je nejen sbírat a ukládat informace o mimořádných událostech  

a s nimi spojených aktivitách sil a prostředků, ale také poskytovat lokaci a čas výskytu 

těchto událostí. [3] 

Výstupní data v podobě mapy s událostmi a následky, které mohou v jejich důsledku nastat 

jsou prostřednictvím šesti základních komponentů vygenerována z dat vstupních, kterými 

jsou veškeré dostupné informace o určitém území. [3] 

Videokonferenční systém 

Videokonferenční systém je systém založený na principu komunikace na dálku 

prostřednictvím kamer, digitálních obrazovek a spojovacích síti. Kamery a obrazovky jsou 

umístěny v místnostech, kde se scházejí krizové štáby okresu a krizový štáb státu a také na 

úřadech a institucích, které jsou zahrnuty do systému civilní ochrany. 

Krizový štáb státu používá videokonferenční systém v mnoha případech, kdy navazují 

spojení s níže uvedenými institucemi. 

 IPMA – je portugalský hydrometeorologický institut, který informuje krizový 

štáb o aktuální předpovědi počasí každý den v 10:15 hodin. Tyto každodení 

informace pomáhají k předvídání možného výskytu mimořádné události a tím 

k lepší připravenosti agentů civilní ochrany. V období léta je pozornost 

soustředěna především na vznik lesních požárů, v období zimy pak na možný 

výskyt povodní, 

 APA – je portugalská agentura pro životní prostředí, která iformuje krizový 

štáb o stavech řek a přehrad na území kontinentálního Portugalska na základě 

monitorování výšky hladiny, množství průtoku a uloženého objemu, 

 SNS – je národní zdravotní služba, která informuje krizový štáb o zdravotní 

situaci obyvatel a o možných nebezpečích spojených s extrémně vysokými 

teplotami v období letních měsíců, 
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 CCOD – jsou krizové štáby okresu, které využívají videokonferenční hovor ke 

spojení s krizovým štábem v případě výskytu mimořádné události za účelem 

informování a diskutování o dostupných možnostech. 

Krizový štáb okresu využívá videokonferenční systém pro komunikaci s ostatními 

krizovými štáby na téhle úrovni a pro komunikaci s krizovým štábem státu v Lisabonu. 

Stálý monitorovací systém 

Stálý monitorovací systém je síť monitorovacích věží umístěných v oblastech s největší 

frekvencí výskytu lesních požárů (Castelo Branco, Beja). Věže jsou v letních měsících 

nepřetžitě okupovány speciálně trénovanými kontrolními strážníky. Úkolem strážníků je 

24 hodin denně sledovat okolí a v případě zaznamenání kouře či jiného faktoru 

naznačujícího výskyt požáru ohlásit tento fakt na operační centrum okresu, ve kterém se 

nacházejí. Lokalizaci požáru pak upřesní pomocí souřadnic. [21] 

Každé operační centrum je vybaveno mapou se zaznačenými monitorovacími vežemi a 

souřadnicovým systémem. Mapa umožňuje veliteli operačního centra určit přibližné místo 

výskytu požáru. [21] 

 

Obrázek 8: Princip trojúhelníkového systému, vlastní 

Pro přesnější lokalizaci požáru je využíván takzvaný trojúhelníkový systém, jehož princip 

je znázorněn na obrázku 8. 
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Systém vychází ze souřadnic získaných ze tří věží. První souřadnice jsou z věže, která 

požár nahlásila. Tyto souřadnice však nemusejí být přesné z důvodu překážky (les, hory, 

směr větru) mezi místem výskytu požáru a pozorovatelem.  

Souřadnice z dalších dvou věží pak umožní veliteli operačního centra zaznačit na mapě 

trojúhelník, ve kterém je pravděpodobnost výskytu požáru nejvyšší. Do tohoto místa jsou 

pak vyslány hasičské jednotky. [21] 

Systém pro monitorování vrtulníků 

Systém pro monitorování vrtulníků je jednoduchý simulátor založený na principu 

monitorování a směrování helikoptér pomocí souřadnic z GPS. [20] 

Civilní ochrana jako taková vlastní 3 helikoptéry, které mění své základny v závislosti  

na počasí, resp. na ročním období. V letním období jsou k dispozici v oblastech 

s největším výskytem lesních požárů, naopak v zimních měsících jsou v oblastech  

s největším výskytem povodní. [20] 

Velitelé operačních center a předsedové krizových štábů musejí mít neustálý přehled  

o současných pozicích vrtulníků. Tato informace jim pomáhá při rozhodování o nasazení 

sil a prostředků. [20] 

5.1.2 Simulátory 

Simulátory jsou nástroje, které umožňují co nejrealističtější napodobení skutečnosti.  

V případě civilní ochrany se jedná o napodobení vzniku mimořádné události a následné 

vyhodnocení výstupních dat, která mohou být užitečná pro zpracování krizových plánů. 

Vstupní data jsou většinou získávána z nástrojů pro monitorování a z databází na základě 

předchozích událostí, protože jejich hodnoty jsou reálné. 

Simulátor zemětřesení 

Simulátor zemětřesení je druh nástroje pro podporu rozhodování, který předchází procesu 

zpracování krizových plánů. Konkrétně je využíván pro oblast v okolí Lisabonu a Algarve. 

Vstupní data jsou získávána z celostátního průzkumu, který je prováděn národním 

statistickým úřadem (portugalský akronym INE) každých 10 let, přičemž poslední se konal 

v roce 2011. [22] 
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 Vstupními daty pro obě oblasti tedy jsou: 

 počet, věk a pohlaví obyvatel, 

 životní situace, 

 rodinný stav, 

 místo bydliště (umístění, druh, struktura a stav budovy, počet osob). [6] 

Tato data jsou vložena do simulátoru, který následně spustí scénář vzniku zemětřesení či 

tsunami s možností nastavení magnituda a epicentra. Pro lepší představivost jsou výstupní 

data, tedy výsledky měření, znázorněna v mapách. Výstupní data lze charakterizovat ve 

třech stupních, kterými jsou intenzita zemětřesení, způsobené škody a ztráty. [6] 

Intenzita zemětřesení udává sílu zemětřesení od nejslabšího stupně (V) po stupeň 

nejsilnější (XII), jak je znázorněno na obrázku 9. 

 

Obrázek 9: Intenzita zemětřesení, upraveno dle [6] 

Škody způsobené na budovách rozlišují budovy na nepoškozené, jejichž funkčnost nebyla 

žádným způsobem narušena, budovy s podmíněným užíváním a budovy nepoužitelné. 
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Kolik budov bylo celkově či částečně zničeno znázorňuje obrázek 10. 

 

Obrázek 10: Škody způsobené na budovách, upraveno dle [6] 

  

Ztráty na životech a ekonomické ztráty. Kolik lidí zemřelo následkem zemětřesení nebo 

tsunami a jak moc byl ovlivněn hrubý domácí produkt (v procentech). [6] 

 

Obrázek 11: Škody na lidských životech, upraveno dle  [6] 

 

Z obrázku 11 lze vyčíst, ve které části zemřelo nejvíce lidí, ve které části bylo nejvíce lidí 

zraněno a jak vážná jsou jejich zranění, a také, ve které části přišli lidé o své domovy. 

Výsledné informace o charakteru zemětřesení nebo tsunami a mapy pak slouží jako hlavní 

podklady pro přípravu krizových plánů pro oblast Lisabonu a Algarve. 
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5.1.3 Taktická cvičení 

Taktická cvičení jsou založena na principu převádění krizových plánů do praxe. 

Cílem je připravit agenty civilní ochrany a obyvatelstvo na možnost vzniku mimořádné 

události, simulovat její průběh a monitorovat chování a postupy zúčastněných subjektů.  

Z výsledků monitorování a pozorování by pak mělo být jasné, jsou-li připravená opatření 

dostačující nebo je nutno je změnit. [20] 

Vzhledem k vysoké finanční náročnosti těchto cvičení a nízkému počtu finančních zdrojů 

se tato cvičení neuskutečňují často. Poslední cvičení velkého rozsahu v roce 2009 bylo 

financováno ze zdrojů Evropské unie. Předmětem cvičení byla simulace zemětřesení  

v Lisabonu. Cílem bylo co nejlépe čelit následkům zemětřesení za pomoci sil a prostředků 

z jiných zemí (Francie, Řecko, Itálie, Španělsko). [20] 

5.1.4 Krizové plány 

Krizové plány jsou oficiální dokumenty, pomocí kterých orgány civilní ochrany určují 

směr působení agentur, služeb a struktur zahrnutých do provádění záchranných  

a likvidačních prací s cílem minimalizovat dopad mimořádné události na zdraví a životy 

lidí, majetek, ekonomii, životní prostředí a kulturní dědictví. Směrnice pro tvorbu 

krizových plánů jsou schvalovány Národní komisí civilní ochrany a ukotveny v zákoně  

o civilní ochraně. Cílem krizových plánů je organizovat, řídit, zjednodušit a sjednotit 

postupy při provádění preventivních opatření a záchranných a likvidačních prací. [8][15] 

Rozdělení 

Krizové plány jsou rozděleny podle účelu, ke kterému byly zpracovány (obecné, speciální) 

nebo podle rozsahu území ke kterému se vztahují (celostátní, regionální, okresní, městské, 

víceokresní, víceměstské). Pro mimořádné události s možností výskytu na území 

kontinentálního Portugalska jsou zpracovány typové krizové plány. Výčet těchto 

mimořádných událostí je uveden na následující straně. [8][15] 

Tvorba 

Krizové plány typové, obecné, speciální, celostátní, víceměstské a víceokresové jsou 

vytvářeny národním ředitelstvím pro krizové plánování, které je součástí národního úřadu 

pro civilní ochranu.  
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Tvorba plánů okresních spadá do působnosti oddělení krizového plánování, které je 

součástí operačních center v každém okrese. Krizové plány na úrovni města jsou  

pak zpracovány oddělením krizového plánování městského úřadu. [8][15] 

Dostupnost 

Všechny krizové plány jsou uloženy v informačním systému nouzového plánování 

(portugalský akronym SIPE), který je k dispozici on-line. Orgány civilní ochrany mají 

přístup do celého systému pomocí uživatelského jména a hesla, občané mohou vidět jen 

část těchto plánů. [8] 

Přehled mimořádných událostí pro potřeby krizového plánování. 

 Dlouhotrvající sucho 

 Povodně a městské povodně 

 Zemětřesení 

 Přirozená radioaktivita 

 Masová hnutí v podhůří 

 Eroze pobřeží: zničení pláží a výskyt dun 

 Eroze pobřeží: nestabilní útesy 

 Nehody ve vnitrostátní přepravě nebezpečných látek 

 Narušení dodávek ropy 

 Umělé povodně 

 Nehody v průmyslových oblastech 

 Únik nebezpečných látek 

 Nehody ve výrobních závodech a závodech pro skladování výbušnin 

 Požáry v historických centrech a v oblastech s vysokou koncentrací obyvatel 

 Znečistění ovzduší 

 Radiační havárie 

 Lesní požáry 

 Degradace a kontaminace vodních zdrojů 

 Degradace a kontaminace povrchových vod 

 Vodní eroze půdy 

 Degradace a kontaminace půdy 
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6 Rozhodování v krizovém štábu 

Rozhodování v krizovém štábu můžeme podle vzoru rozhodovacího procesu rozdělit do tří 

základních částí, kterými jsou příprava rozhodnutí, samotné rozhodnutí a kontrola účinku 

realizované varianty s cílem odvrátit nebo alespoň zmírnit účinky nastalé MU.  

 

Obrázek 12: Rozhodovací proces s využitím nástrojů pro podporu rozhodování, vlastní 

Na obrázku 12 jsou znázorněny vztahy mezi vstupními a výstupními daty nástrojů pro 

podporu rozhodování a jejich zakomponování do rozhodovacího procesu. 
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6.1 Příprava rozhodnutí 

Příprava rozhodnutí je časově nejnáročnější proces, na kterém se podílejí nejen členové 

krizového štábu, ale také členové operačních center a nenahraditelnou roli hrají i nástroje 

pro podporu rozhodování.  

Na základě informací získaných pomocí nástrojů pro podporu rozhodování členové 

operačních center zpracují podklady, které následně předloží členům krizového štábu. 

Dalšími podklady jsou krizové plány, které byly zpracovány za pomocí simulátorů  

a následně ověřeny taktickým cvičením. Tyto podklady slouží jako výchozí informace  

pro vytvoření různých variant řešení problému, na základě jejichž hodnocení (pomocí 

předem stanovených kritérií vyplývajících z cílů, kterých má být dosaženo) se předseda 

krizového štábu rozhodne pro jednu z nich.  

6.2 Rozhodnutí 

Samotné rozhodnutí leží v rukou předsedy krizového štábu, neboť se jedná o skupinové 

rozhodování s vlastním rozhodnutím. Předseda provádí své rozhodnutí na základě variant 

předložených členy krizového štábu a jejich hodnocení s cílem co nejúčinněji odvrátit nebo 

alespoň zmírnit následky MU.  

Po výběru varianty dochází k její realizaci, a to v podobě nasazení a rozmístění  

sil a prostředků, přijetí krizových opatření, aktivace krizových plánů, a podobně. 

6.3 Kontrola 

Kontrolu lze charakterizovat jako ověření účinku zvolené varianty, resp. došlo-li 

k odvrácení nebo zmírnění následků MU. Účinky zvolené varianty mohou být pozitivní 

nebo negativní, a to v závislosti na velikosti odchylky mezi dosaženými výsledky  

a stanovenými cíly. 

Pozitivní účinek 

V případě pozitivního působení realizované varianty na následky MU lze účinek varianty 

považovat za pozitivní. Tím však práce krizového štábu a operačních center nekončí.  

Je zapotřebí neustále monitorovat a zaznamenávat průběh situace a počítat s možností 

dalšího výskytu MU (stejného či jiného charakteru). 
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Negativní 

V opačném případě (nedošlo-li účinkem zvolené varianty k odvrácení nebo zmírnění 

následků MU) lze účinek varianty považovat za negativní a je potřeba vybrat variantu 

jinou, popřípadě stanovit jiná kritéria hodnocení.  

Proces přípravy rozhodnutí by měl být prováděn za pomocí podkladů s novými vstupními 

daty, neboť za dobu přípravy a výběru původní varianty mohlo dojít ke změně některých 

faktorů ovlivňujících průběh mimořádné události, které slouží jako vstupní data  

pro nástroje pro podporu rozhodování, tudíž se mění i hodnoty jejich výstupů. Musí  

se však brát v potaz časová náročnost přípravy variant rozhodnutí. S ohledem na negativní 

účinky varianty je také třeba uvážit a změnit kritéria hodnocení těchto variant.  

Vzhledem ke stále trvajícím účinkům mimořádné události by mohla být žádoucí i změna 

stanovených cílů jako takových nebo priorita jejich dosažení. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo vypracovat studii o možnostech a dostupnosti nástrojů pro podporu 

rozhodovacích procesů v Portugalsku.  

Rozhodovací proces je tvořen posloupností logicky řazených kroků odvíjejících  

se a směřujících od podnětu k rozhodnutí, tedy k výběru vhodné varianty řešení, jejíž 

realizací lze dosáhnout předem stanoveného cíle. Důležitá je také následná kontrola.  

Samotná fáze rozhodnutí, tedy výběr vhodné varianty řešení je časově nejméně náročná, 

ale zároveň vyžaduje volbu takové varianty, aby odchylka mezi dosaženými výsledky  

a stanovenými cíli byla co nejmenší.  

Aby byly možné varianty řešení co nejpřesnější je zapotřebí vycházet z údajů, které jsou 

reálné v daném čase a prostoru. Toho lze dosáhnout za pomocí nástrojů pro monitorování  

a databáze, které mají k dispozici operační centra na všech úrovních civilní ochrany.  

Pro aplikaci údajů získaných operačními centry pak mají krizové štáby k dispozici 

simulátory, krizové plány, statistiky a zprávy z taktických cvičení, které jim umožňují lépe 

předvídat účinky a následky mimořádných událostí, ale také možnosti a dostupnost sil  

a prostředků v daném čase na daném území. 

Možnosti využití nástrojů pro podporu rozhodování jsou široké, tedy od monitorování, přes 

ukládání dat a jejich statistiky, až po znázornění možné situace přenesením získaných dat 

do mapy. Mnoho z nich na sebe navazují, a to tak, že výstupní data jednoho nástroje 

mohou následně sloužit jako vstupní data nástroje jiného. Z toho lze usoudit,  

že čím přesnější jsou data získaná z nástrojů pro monitorování, tím přesnější jsou podklady 

pro tvorbu variant.  

Platí zde pravidlo: čím novější je verze programu, tím přesnější a podrobnější jsou získaná 

data. To znamená přesnější a podrobnější podklady pro přípravu variant řešení a také 

variant samotných. Hlavním problémem je dostupnost nejnovějších verzí programů 

vzhledem k jejich finanční náročnosti a možnostem finančních zdrojů na úrovni civilní 

ochrany.  
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