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1 Úvod 

 

Pro posuzování bezpečnostní situace v území je nezbytné identifikovat, analyzovat a hodnotit 

rizika v území. Výsledky hodnocení jsou pak podkladem pro návrh a realizaci opatření 

k zabránění vzniku mimořádných událostí, resp. ke zmírnění jejich dopadu.  

Přístup k hodnocení rizika územních celků je rovněž významným podkladem pro vzdělávání 

osob bez zvláštní odborné způsobilosti, zařazených do systému krizového managementu 

obcí, obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), případně krajů, např. do jejich 

krizových štábů.  

S ohledem na to, že se zpravidla jedná o osoby bez vzdělání v krizovém managementu, je 

potřeba preferovat takové přístupy, které umožní, aby se tyto osoby s touto vysoce odbornou 

problematikou měly možnost seznámit, aniž by musely absolvovat speciální studium.  

 

 

1.1 Charakteristika, cíle a určení metodiky 
 

Metodika pro hodnocení rizika územních celků
1
, (dále jen „Metodika“), reaguje na aktuální 

situaci a potřeby odborné praxe ve vzdělávání v krizovém řízení, zejména na úrovni obcí 

s rozšířenou působností, resp. jiných územních celků.   

Klade si za cíl, 

- při zachování kontinuity s dosavadní praxí,  

- s přihlédnutím k potřebám vzdělávání osob bez odborné způsobilosti v krizovém 

řízení, které jsou zařazeny do systému krizového řízení veřejné správy [7],[8],   

- a v návaznosti na čl. 11 Směrnice [2],  

přiblížit nový přístup k hodnocení bezpečnostních rizik v územních celcích, jako nutné 

podmínky pro vzdělávání osob, které jsou zařazeny v krizových štábech orgánů krizového 

řízení, resp. ve štábech představitelů složek Integrovaného záchranného systému, (dále jen 

„IZS“), a na které se nevztahuje zvláštní odborná způsobilost [7],[8],[9].  

Předkládaný přístup k hodnocení bezpečnostních rizik územních celků je součásti uceleného 

systému hodnocení bezpečnostní situace v území, a to jak při předcházení vzniku 

mimořádných událostí, tak i při přípravě na jejich řešení a jejich řešení samotném.   

Mechanismus hodnocení je nastaven tak, aby získané výsledky byly rovněž lehce 

interpretovatelné starostům obcí, členům zastupitelstev a dalším osobám, které se podílejí na 

činnosti územního bezpečnostního systému a neabsolvovaly odpovídající vzdělání v oblasti 

krizového managementu. Možno je nazvat „poučenými laiky“. 

Metodika je určena organizátorům celoživotního vzdělávání v krizovém řízení a lektorům 

v systému vzdělávání osob zařazených v krizových štábech orgánů krizového řízení, 

v krizových štábech hasičského záchranného sboru ČR, (dále jen „HZS ČR), a v krizových 

štábech dalších organizací a institucí působících v oblasti krizového řízení ve prospěch 

veřejné správy. Metodika najde rovněž využití při hrubém screeningovém hodnocení rizik 

v území v bezpečnostní praxi. 

  

                                                 
1
 Metodika pro hodnocení rizika územních celků pro veřejnou správu a Hasičský záchranný sbor ČR je jedním 

z výsledků pro podporu výuky v rámci Projektu bezpečnostního výzkumu VG20102015043 „Simulace procesů 

krizového managementu v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné správy“. 
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1.2 Vymezení vybraných pojmů a zkratek  
 

Pro potřebu této Metodiky se pod níže uvedenými pojmy rozumí jejich následující vymezení. 

 

Analýza rizik Proces porozumění charakteru rizika a určení míry rizika. 

Bezpečnost V obecném pojetí se rozumí stav, kdy je systém schopen odolávat 

známým a předvídatelným vnějším a vnitřním hrozbám, které 

mohou negativně působit proti jeho jednotlivým prvkům (případně 

celému systému) tak, aby byla zachována struktura systému, jeho 

stabilita, spolehlivost a chování v souladu s cílovostí.[5] 

Bezpečnost území Stav, při kterém je přijatelná pravděpodobnost vzniku újmy na 

chráněných zájmech v území – rozuměj pravděpodobnost vzniku 

ztrát na osobách, infrastruktuře a prostředí.  

Bezpečnostní situace Souhrn procesů a vztahů politického, kulturně-sociálního, 

ekonomického, vojenského a ekologického prostředí jako celku.[5] 

Bezpečnostní situace 

v území 

Okamžitý stav v území charakterizovány souborem v něm 

objektivně existujících prvků
2
 a vazeb mezi prvky, které mohou 

buď přispívat, nebo bránit výskytu mimořádných událostí 

a zároveň také vymezovat jejich možný rozsah a následky. 

Hodnocení rizika 

územních celků 

Celostní proces sestávající z identifikace nebezpečí v území, 

analýzy rizik a jejich vyhodnocení. 

Mimořádná událost Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 

majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných 

a likvidačních prací [10]. 

Následek mimořádné 

události 

Souhrn dopadů na jednotlivé oblasti chráněných zájmů. 

Obnova základních 

funkcí v území 

Soubor činností k zajištění základních funkcí v území postiženém 

dopadem mimořádné události. 

Ohrožení území Projev sledovaného rizika v podmínkách konkrétního sledovaného 

území. 

Připravenost území Soubor opatření určených ke zmírnění následků při dopadu 

mimořádné události, resp. za krizové situace, který sestává 

s opatření k monitorování vzniku mimořádných událostí 

a následného varování obyvatelstva, opatření k zajištění 

akceschopnosti záchranného systému a opatření ke stabilizaci 

situace v území a vytvoření předpokladů k obnově základních 

funkcí v území. 

Riziko v území Matematická relace mezi pravděpodobnosti výskytu mimořádné 

události a následkem mimořádné události v území. Po vyčíslení 

matematické relace hovoříme o úrovni rizika v území.  

Územní celek Katastrální území obce, správní obvod obce s rozšířenou 

působností nebo správní obvod kraje. 

Základní funkce území Zajištění dopravní obslužnosti, veřejných telekomunikačních 

a poštovních služeb, zdravotnických, sociálních a školských 

služeb, bydlení, zásobování vodou, elektrickou energií, plynem, 

                                                 
2
 obyvatelstvo, infrastruktura a životní prostředí, též chráněné zájmy 
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energetickými surovinami, potravinami, léky a krmivy pro 

živočišnou výrobu, odvádění odpadních vod, likvidace 

komunálního odpadu. 

Zranitelnost území Soubor vlastností jednotlivých prvků v území a vazeb mezi nimi, 

které vyjadřují náchylnost těchto prvků k poškození při výskytu 

posuzované mimořádné události v území; též náchylnost 

k poškození chráněných zájmů při dopadu posuzované mimořádné 

události v území.  

 

Poznámka.  

Je-li v tomto textu používán termín riziko, má se na mysli bezpečnostní riziko ve vztahu 

k §2 písm. a) krizového zákona [7]. 

Je-li v tomto textu použit termín „území“, má se na mysli územní celek dle vymezení pojmu 

viz výše. 
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2 Bezpečnostní model územního celku 
 

Pro potřebu této Metodiky je pro hodnocení bezpečnostních poměrů v území přijato několik 

zjednodušení.  

Na územní celek (obec, správní obvod ORP) se nahlíží jako na systém – územní systém. 

Systém je vnitřně tvořen strukturou prvků (obyvatelstvo, infrastruktura, přírodní prostředí) 

a vazeb mezi nimi. Každý územní celek je různými vazbami spojen se svým okolím (doprava, 

energetika, telekomunikace, finance, produktovody, výroba,…), které jej ovlivňují. Územní 

celek a jeho okolí se v průběhu času mění – rozvíjí
3
. To umožňuje, na mechanismu základních 

chráněných zájmů
4
 v území, sestavit výchozí model území (územního celku) - viz Obr. 1.  

 

 
Obr. 1: Zjednodušený model územního celku 

 

Přijatelné fungování územního celku a jeho udržitelný rozvoj budou zachovány tehdy, 

nebudou-li narušovány výskytem nežádoucích jevů. Tedy, bude-li garantována bezpečnost 

územního systému, resp. bezpečnostní situace v území bude považována za přijatelnou. 

S přihlédnutím k uvedenému v předchozím, tj. že bezpečnostní situaci v území rozumíme stav 

území, který je k danému času charakterizován souborem v území objektivně existujících 

prvků a vazeb mezi nimi, které mohou buď přispívat, nebo bránit výskytu mimořádných 

událostí a také vymezovat jejich možný rozsah a následky, je možné pro zjednodušenou 

charakteristiku stavu území z pohledu bezpečnosti zvolit následující ukazatelé [1]: 

 ohrožení území mimořádnými událostmi,  

 zranitelnost území a  

 připravenost území na mimořádné události,  

a sestavit přiměřeně přesný bezpečnostní model území – viz Obr. 2. 

                                                 
3
 § 18 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. [6] 

4
 Chráněné zájmy = obyvatelstvo, infrastruktura a životní prostředí 
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Obr. 2: Zjednodušený bezpečnostní model území 

 

Pro vyjádření úrovně bezpečnostního rizika v území se využije běžné definice rizika R jako 

relace mezi pravděpodobnosti výskytu mimořádné událostí P a velikosti jejího následku 

mimořádné události N – viz vztah (1):  

 

R = P x N (1) 

kde: R = Riziko  

P = Pravděpodobnost výskytu mimořádné události 

N = Následek mimořádné události 

 

Následky způsobené dopadem mimořádné události v území jsou závislé na charakteru  území, 

zranitelnosti území - náchylnosti území na vznik ztrát, a připravenosti území - schopnosti 

územního bezpečnostního systému reagovat na vznik mimořádných událostí [1],[3],[4].  

To umožňuje pro jednotlivá rizika (dílčí rizika) stanovit úroveň rizika MR, při zohlednění 

podmínek zranitelnosti a připravenosti [1] vyšetřovaného území, jako relaci mezi mírou 

ohrožení území MOU, mírou zranitelnosti území MZU a mírou připravenosti území MPU podle 

vztahu (2). 

 

𝑴𝑹 ≅ 𝒇 (𝑴𝒐𝒖; 𝑴𝒁𝑼;  𝑴𝑷𝑼) (2) 

kde: 
MR = Úroveň rizika  

MOU = Míra ohrožení územního celku 

MZU = Míra zranitelnosti územního celku 

MPU = Míra připravenosti územního celku 

 

Vyčíslení proměnných MOU, MZU a MPU se stanoví odhadem, s využitím v dalším uvedeného 

postupu. Hodnoty jednotlivých proměnných jsou vyjádřeny kvantitativně stupnicí 1 až 5, 

která je stanovena na základě konzultace s experty, a s přihlédnutím k metodám používaným 
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v ČR i v zahraničí [1],[4]. Kvantitativní vyjádření je doplněno kvalitativním textovým 

vyjádřením v rozsahu „velmi nízké“ až „velmi vysoké“. Kvantitativní vyjádření (tzv. 

indexová hodnota kritéria) pak slouží pro matematické vyjádření jednotlivých kritérií při 

stanovení úrovně rizika. Hodnoty jednotlivých výsledků se zaokrouhlují směrem nahoru.  

Stanovená úroveň rizika slouží jako podklad pro hodnocení rizika územních celků pro potřebu 

prevence rizik.  

Získaný výsledek je možné dále využit pro hodnocení stavu bezpečnostní situace v území dle 

vztahu (3) 

  

Stav bezpečnostní situace ≅ f ( MR ) (3) 

 

Prezentovaný přístup je, jak již bylo uvedeno, východiskem pro vzdělávání osob, které se 

profesionálně nezabývají problematikou krizového řízení. Nevyžaduje se u nich zvláštní 

odborná způsobilost, ale působí v systému krizového řízení („poučených laik“). Přístup se 

promítá zejména do vzdělávání osob zařazených do krizových štábů. 
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3 Metodický postup pro hodnocení rizik v územním celku 

 

Při stanovení úrovně jednotlivých rizik v území (dílčí riziko) podle vztahu (2) se rámcově 

postupuje podle Obr. 3. 

 

 

 
 

Obr. 3:  Postup při analýze bezpečnostních rizik 

 

Pro zaznamenávání výsledků a mezivýsledků v rámci procesu stanovení úrovně rizika, se 

použije předem připravený formulář, který umožní vytvořit k prošetřované mimořádné 

události přehled o výsledcích, stanovených postupem, který je uveden v dalším textu. Vzor 

takového formuláře uvádí Tabulka 1. 
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 Tabulka 1: Seznam sledovaných mimořádných událostí 

Druh  

mimořádné události 

Ohrožení Zranitelnost Připravenost 
Úroveň 

rizika 

F D MOU ZO ZP MZU V DIZS OZF MPU MR(k) 

Mimořádná událost (1)            

Mimořádná událost (2)            

:            

Mimořádná událost (k-1)            

Mimořádná událost (k)            

kde:  

F = Index výskytu mimořádné události  

D = Index následků mimořádné události 

MOU = Míra ohrožení územního celku 

ZO = Index zranitelnosti obyvatel 

ZP = Index zranitelnosti ploch v územním celku 

MZU = Míra zranitelnosti územního celku 

V = Index úrovně varování obyvatelstva 

DIZS = Index dostupnosti IZS 

OZF = Index obnovy základních funkcí v území 

MPU = Míra připravenosti územního celku 

MR(k) =  Úroveň k-tého dílčího rizika 

 

 

3.1 Charakteristika územního celku 

 

Podkladem pro stanovení proměnných MOU, MZU a MPU je sestavení charakteristiky 

vyšetřovaného území. Při jejím sestavování se postupuje následovně: 

 

1. Charakteristika území se skládá z informací o geografických, demografických, 

klimatických a hospodářských poměrech v území. Obsahuje rovněž informace 

o infrastruktuře vyskytující se v území a výčet bezpečnostně významných objektů 

(dále jen „BVO“).  

2. Pod pojmem bezpečnostně významné objekty se rozumí zařízení, stavby, jednotlivé 

budovy, komplexy budov, venkovní prostory, komunikace, apod., které mají vliv na 

zvyšování rizika v území – objekty R (Risk) nebo snižování rizika území – objekty 

S (Safety). 

3. Zdrojem informací mohou být již existující dokumenty jako havarijní plán kraje, 

vnější havarijní plány, územně analytické podklady pro vyšetřovaný územní celek [6], 

provedení místních šetření, apod.  

4. Charakteristika územního celku se zpracovává formou volného textu. 
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3.2 Výběr mimořádných událostí pro provedení analýzy rizik 

 

Mimořádné události, které svým výskytem ohrožují vyšetřovaný územní celek, jsou druhem, 

četností výskytu a svými následky velmi různorodé a pro potřebu stanovení úrovně jejich 

rizika je potřeba je inventarizovat formou Seznamu mimořádných událostí ohrožujících 

územní celek, (dále jen „Seznam MU“).  

V této souvislosti je potřeba vymezit časové období, ve kterém se výskyt mimořádných 

událostí bude sledovat.  

Seznam MU sestavuje s ohledem na historické zkušenosti, běžnou praxi a potřebu predikce 

budoucího vývoje v území následovně: 

 

1. Do Seznamu MU zařazují jak mimořádné události způsobené přírodními jevy 

(naturogenní), tak i mimořádné události, jejichž vznik je ovlivněn člověkem 

(antropogenní). 

2. Pro výběr mimořádných událostí do Seznamu se MU využije Příloha I – Katalog 

mimořádných událostí. 

3. Při výběru mimořádné události do Seznamu se MU zvažuje, zda se mimořádná událost 

v území již vyskytla, resp., zda se její výskyt v území dá předpokládat, či nikoliv.  

4. Mimořádné události, které budou předmětem dalšího šetření, se zapíši do formuláře 

dle Tabulky 1, do sloupce „Druh mimořádné události“.  Při sestavování Seznamu MU 

nutno, s ohledem na to, že se jedná o značné množství ohrožujících mimořádných 

událostí, vybrat jejich přiměřený počet (např. 10 až 15). Čím je počet zařazených 

událostí vyšší, tím je šetření časově, ale i finančně náročnější.     

 

 

3.3 Stanovení míry ohrožení územního celku 

 

Míra ohrožení územního celku MOU se odvozuje od četnosti výskytu mimořádné události 

v území a velikosti jejich následků, výpočtem indexu ohrožení území IOU podle vztahu (4).   

 

IOU = F * D (4) 

kde:     IOU = Index ohrožení územního celku 

F = Index výskytu mimořádné události 

D = Index následku mimořádné události  

 

Pro výpočtu míry ohrožení územního celku se postupuje následovně: 

 

1. Ze Seznamu mimořádných událostí ohrožujících území se vybere analyzovaná 

mimořádná událost. 

 

2. Při stanovení indexu výskytu F a  indexu následku D dosazujeme do vztahu (4) 

průměrné hodnoty za sledované období nebo ve variantách s několika scénáři četnosti 

výskytu a následků sledované mimořádné události. 
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3. Index výskytu mimořádné události F se stanoví na základě informací o četnosti 

výskytu mimořádné události v území, která se získají z charakteristiky území, odečtem 

z Tabulky 2. Stanovená hodnota indexu výskytu F se zaznamená do pracovního 

podkladu – viz Tabulka 1. 

 

Tabulka 2: Index výskytu mimořádných událostí F 

Četnost výskytu 

mimořádné události 

Výskyt mimořádné 

události 

Index výskytu 

F 

1x za 1 rok velmi vysoký 5 

1x za 3 roky vysoký 4 

1x za 10 let střední 3 

1x za 30 let nízký 2 

1x za 100 let velmi nízký 1 

 

4. Index následku mimořádné události D se stanoví na základě informací o rozsahu 

území, které bylo při výskytech mimořádné události postiženo. Informace se získají 

z charakteristiky území. Stanovení index následku D se provede odečtem z Tabulky 3. 

Stanovená hodnota indexu D se zaznamená do pracovního podkladu – viz Tabulka 1. 
 

Tabulka 3: Index následku mimořádné události D 

Rozsah poškozeného území  

při výskytu mimořádné události v území 
Následky  

Index 

následku D 

jednotlivé objekty (bodový) velmi malé 1 

malá část obce (do 10 % rozlohy obce)  malé 2 

větší část obce (11 až 50 % rozlohy obce) střední 3 

celá obec (nad 50 % objektů nebo rozlohy)  velké  4 

přesahuje rozlohu obce  velmi velké 5 

 

Index ohrožení územního celku IOU se vypočte podle vztahu (4). Míra ohrožení MOU 

se odečte z Tabulky 4 a zaznamená do pracovního podkladu dle Tabulky 1. 

 

Tabulka 4:  Míra ohrožení MOU 

Index ohrožení území IOU Míra ohrožení území MOU 

1 - 3 1 

4 - 6 2 

8 - 10 3 

12 - 15 4 

16 - 25 5 

 

5. Ohrožení územního celku je možné hodnotit rovněž samostatně, bez zohlednění 

podmínek zranitelnosti a připravenosti v území. V takovém případě se hodnocení 

ohrožení území odvodí odečtem z matice ohrožení – viz Obr 4. 

  



 

Metodika pro hodnocení rizika územních celků pro veřejnou správu a Hasičský záchranný sbor ČR 
Projekt bezpečnostního výzkumu VG20102015043  

„Simulace procesů KM v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné správy“ 

 

 

15 

 

 

In
d

ex
 n

ás
le

d
k

u
 D

 
  

     5 nízké střední vysoké velmi vysoké velmi vysoké 

4 nízké střední vysoké velmi vysoké velmi vysoké 

3 velmi nízké nízké střední vysoké vysoké 

2 velmi nízké nízké nízké střední střední 

1 velmi nízké velmi nízké velmi nízké nízké nízké 

 
 

1 2 3 4 5 

  Index výskytu F 

 

Obr. 4: Hodnocení ohrožení územního celku 

 

3.4 Stanovení zranitelnosti územního celku 

 

Míra zranitelnosti územního celku MZU charakterizuje náchylnost území na poškození 

chráněných zájmů v území. Stanoví se na základě velikosti indexu zranitelnosti obyvatelstva
5
 

v území ZO a velikosti indexu zranitelnosti ploch
6
 v území ZP podle vztahu (5):  

 

MZU = 
𝑴𝑶+ 𝑴𝑷

𝟐
 

(5)  

kde:     MZU = Míra zranitelnosti územního celku 

ZO = Index zranitelnosti obyvatel   

ZP = Index zranitelnosti ploch v území  

 

Při výpočtu míry zranitelnosti územního celku se postupuje následovně: 

 

1. Index zranitelnosti obyvatel ZO se odvozuje od počtu obyvatel žijících na sledovaném 

území, který se získá na základě informací ze zpracované charakteristiky území 

odečtem z Tabulky 5. Stanovená hodnota indexu ZO se zaznamená do 

předpřipraveného formuláře (viz Tabulka 1). 

 

Tabulka 5: Index zranitelnosti obyvatel ZO 

Počet obyvatel v území 

Index zranitelnosti 

obyvatel 

ZO 

Zranitelnost 

obyvatelstva 

do 200 1 velmi nízká 

201 - 1 000 2 Nízká 

1 001 - 5 000 3 Střední 

5 001 - 50 000 4 Vysoká 

nad 50 000 5 velmi vysoká 

                                                 
5
 charakterizuje náchylnost na poškození obyvatelstva v území 

6
 charakterizuje náchylnost na poškození infrastruktury a životního prostředí v území 
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2. Pro stanovení míry zranitelnosti ploch v území ZP se využije poměru bezpečnostně 

významných ploch
7
,(dále jen „ PBV“), v území k  celkové ploše území - celkové 

rozloze území PCU.  

 

3. Velikost bezpečnostně významných ploch je dána součtem zastavěných ploch 

a ostatních ploch. Zastavěnou plochou se rozumí pozemek, na němž je budova 

vč. nádvoří, společného dvora, zbořeniště nebo vodního díla. Ostatní plochou je 

pozemek, který se využívá jako plantáž dřevin, dráha, dálnice, silnice, ostatní 

komunikace, ostatní dopravní plocha, zeleň, sportoviště a rekreační plocha, hřbitov, 

urnový háj, kulturní a osvětová plocha, manipulační plocha, dobývací prostor, skládka, 

jiná plocha, neplodná půda. Údaje o typech ploch v území jsou dostupné např. na 

elektronickém portálu územních samospráv www.epusa.cz 

 

4. Koeficient PBV se stanoví podle vztahu (6).  

 

Koeficient PBV = 100 ×  
𝑷𝒁𝑨𝑺+𝑷𝑶𝑺

𝑷𝑪𝑼
 [%] (6) 

kde:   PZAS = zastavěná plocha v území (ha) 

POS = ostatní plocha v území (ha) 

PCU = celková plocha území /rozloha/ (ha) 

 

5. Index zranitelnosti ploch ZP se stanoví na základě vypočtené hodnoty koeficientu PBV 

odečtem z Tabulky 6. Stanovená hodnota indexu ZP se zaznamená do pracovního 

podkladu – viz Tabulka 1. 

 

  Tabulka 6: Index zranitelnosti ploch ZP 

Koeficient PBV [%] 
Index zranitelnosti 

ploch ZP 

Zranitelnost ploch 

v území 

do 5,0 % 1 velmi nízká 

5,1 - 15 % 2 nízká 

15,1 - 30 % 3 střední 

30,1 - 60 % 4 vysoká 

60,1 - 100 % 5 velmi vysoká 

 

6. Míra zranitelnosti územního celku se vypočte podle vztahu (5). Vypočtená hodnota se 

zaznamená do pracovního podkladu – viz Tabulka 1. 

 

7. Zranitelnost územního celku je možné hodnotit rovněž samostatně, bez zohlednění 

dalších podmínek v území. V takovém případě se hodnocení zranitelnosti území 

odvodí na základě míry zranitelnosti území MZU odečtem z Tabulky 7. 

  

                                                 
7
 Analýzou výskytu mimořádných událostí v závislosti na ploše výskytu bylo zjištěno, že na bezpečnostně 

významných plochách se vyskytuje až 90 % mimořádných událostí v území – dosud nepublikováno [3] 
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8. Tabulka 7: Hodnocení zranitelnosti území MZU 

Míra zranitelnosti území Zranitelnost území 

1 velmi nízká 

2 nízká 

3 střední 

4 vysoká 

5 velmi vysoká 

 

3.5 Stanovení míry připravenosti územního celku 

 

Míra připravenosti území MPU na mimořádné události se stanoví na základě indexu úrovně 

varování obyvatelstva v území V, index dostupnosti základních složek IZS DIZS a index 

obnovy základních funkcí v území OZF, podle vztahu (7). 

 

𝑴𝑷𝑼 =
(𝑽+𝑫𝑰𝒁𝑺+𝑶𝒁𝑭)

𝟑
  

(7) 

kde:   MPU = Míra připravenosti území na mimořádné události 

V = Index úrovně varování obyvatelstva   

DIZS = Index dostupnosti základních složek IZS 

OZF = Index obnovy základních funkcí v území 

 

Při výpočtu míry připravenosti územního celku se postupuje následovně: 

 

1. Velikost Indexu úrovně varování obyvatelstva V se stanoví přiřazením hodnoty indexu 

podle Tabulky 8 v závislosti na typu zařízení, které je k varování, resp. informování 

obyvatelstva v území k disposici.  

 

Tabulka 8: Index úrovně varování V 

Druh systému varování 
Index 

varování 

Úroveň 

varování 

Dálkově ovládaná ES nebo MIS začleněná do JSVV  1 velmi vysoká 

Místně ovládaná ES nebo obecní rozhlas  2 vysoká 

Dálkově ovládaná RS začleněná do JSVV 3 střední 

Místně ovládaná RS  4 nízká 

Bez systému varování  5 velmi nízká 

 

Legenda:  

RS – rotační siréna; ES – elektronická siréna; JSVV - Jednotný systém varování 

a vyrozumění obyvatelstva; MIS - místní informační systémy s vlastnostmi elektronických 

sirén 

 

2. Odečtená hodnota indexu úrovně varování V se zaznamená do pracovního podkladu – 

viz Tabulka 1. 
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3. Index dostupnosti IZS DIZS se vypočte podle vztahu (6), pomocí indexů dostupnosti 

HAS, ZDR a POL. 

 

DIZS = 
𝑯𝑨𝑺 +𝒁𝑫𝑹 +𝑷𝑶𝑳

𝟑
 (6) 

kde:     DIZS = Index dostupnosti IZS  

HAS = Index dostupnosti HZS 

ZDR = Index dostupnosti ZZS 

POL = Index dostupnosti PČR 

 

4. Indexy dostupnosti základních složek IZS HAS,ZDR a POL, se stanoví na základě 

dojezdové vzdálenosti z místa dislokace první předurčené profesionální jednotky 

příslušné základní složky IZS do centra vyšetřovaného území, pro které se analýza 

provádí, např. obce, podle Tabulky 9.  

 

Tabulka 9: Indexy dostupnosti základních složek IZS 

Dojezdová vzdálenost 

základní složky IZS  

Index dostupnosti 

základní složky IZS 
Dostupnost složky IZS 

do 5 km 1 velmi dobrá 

6 - 10 km 2 dobrá 

11 - 15 km 3 střední 

16 - 20 km 4 špatná 

nad 20 km 5 velmi špatná 

 Poznámka: 

Při stanovení dostupnosti ZZS se využije dislokace výjezdového stanoviště, ze kterého 

vyjíždí lékař. 

 

5. Index dostupnosti IZS DIZS se vypočte podle vztahu (6).  Získaná hodnota se 

zaznamená do pracovního podkladu dle Tabulky 1. 

 

6. Index obnovy základních funkcí v území OB se stanoví na základě doby potřebné pro 

obnovu základních funkcí v území podle Tabulky 10.  

 

Tabulka 10: Index obnovy základních funkcí v území OB 

Doba trvání obnovy 

základních funkcí  

v území 

Index obnovy 

základních funkcí  

v území OB 

Schopnost obnovy 

základních funkcí  

v území 

Hodiny 1 velmi vysoká 

Dny 2 vysoká 

Týdny 3 střední 

Měsíce 4 nízká 

Roky 5 velmi nízká 

 

7. Míra připravenosti území se vypočte podle vztahu (7). Vypočtená hodnota se 

zaznamená do pracovního podkladu dle Tabulky 1. 
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8. Připravenost územního celku je možné hodnotit rovněž samostatně, bez zohlednění 

dalších podmínek v území. V takovém případě se hodnocení připravenosti území 

odvodí na základě míry připravenosti území MPU odečtem z Tabulky 11. 

 

Tabulka 11: Hodnocení připravenosti územního celku MPU 

Míra připravenosti území Připravenost území 

1 velmi vysoká  

2 vysoká  

3 střední 

4 nízká 

5 velmi nízká 

 

9. Je-li proces připravenosti území předmětem komplexního posuzování rizik v území, 

proces shromažďování údajů k vyšetřované mimořádné události se ukončí. Hodnotitel 

vybere ze Seznamu další sledovanou mimořádnou událost a průchod výpočtovým 

cyklem se opakuje. 

 

10. Jsou-li stanoveny potřebné údaje pro všechny mimořádné událost zařazené do 

Seznamu MU, je proces analýzy ukončen a následuje proces hodnocení rizik.   

 

3.6 Stanovení úrovně rizika a hodnocení rizik v územním celku 

 

Při stanovení úrovně jednotlivých (dílčích) rizik v územním celku a jejich hodnocení se 

postupuje následovně: 

 

1. Pro hodnocení úrovně rizika u konkrétní mimořádné události (dílčí riziko) jsou 

rozhodující stanovené hodnoty míry ohrožení v územním celku MOU, míry 

zranitelnosti územního celku  MZU a míry připravenosti územního celku MPU.  

 

2. Výsledná míra dílčího rizika MR(k) je relaci mezi proměnnými MOU, MZU a MPU, 

stanovena vylučovací metodou podle pravidel uvedených v Tabulce 12.  

 

Tabulka 12: Pravidla pro stanovení úrovně dílčího rizika MR(k)  

Hodnoty proměnných MR(k) 

1 a více proměnných MOU, MZU, MPU má hodnotu 5  5 

2 a více proměnných MOU, MZU, MPU mají hodnotu 4 4 

1 z proměnných MOU, MZU, MPU má hodnotu 4, ostatní hodnoty jsou menší 3 

2 z proměnných MOU, MZU, MPU mají hodnotu 3, ostatní hodnota je menší 3 

1 z proměnných MOU, MZU, MPU má hodnotu 3, ostatní hodnoty jsou menší 2 

2 z proměnných MOU, MZU, MPU mají hodnotu 2, ostatní má hodnotu menší 2 

1 z proměnných MOU, MZU, MPU má hodnotu 2, ostatní má hodnotu menší 1 

1 a více proměnných MOU, MZU, MPU má hodnotu 1 1 
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3. Při stanovení konkrétního dílčího rizika se postupuje od nejvyšších hodnot 

proměnných k nejnižším – v Tabulce 12 směrem shora dolů. 

 

4. Získané míře dílčího rizika v územním celku se přiřadí odpovídající úroveň rizika 

a textové a barevné hodnocení rizika podle Tabulky 13.  

 

Tabulka 13: Hodnocení dílčích rizik v územním celku  

Úroveň 

dílčího rizika 
Dílčí riziko Hodnocení dílčího rizika v územním celku 

1 velmi nízké Riziko je nevýznamné.  

2 nízké Riziko je málo významné, ale přijatelné. 

3 střední Riziko je významné, ale přijatelné. 

4 vysoké Riziko je vysoké, je podmínečně přijatelné. 

5 velmi vysoké Riziko je nepřijatelné. 

 

5. Přiřazená hodnota úrovně dílčího rizika se zaznamená do pracovního podkladu dle 

Tabulky 1 k pozdějšímu využití. 

 

6. Opatření ke zmírnění dílčího rizika se přijímají v závislosti na stanovené úrovni 

dílčího rizika.  

 

7. Postup pro volbu jednotlivých opatření ke zmírnění dílčího rizika v územním celku 

není předmětem této Metodiky. 

 

8. Úroveň celkového rizika v územním celku lze orientačně stanovit jako průměrnou 

úroveň rizika MRP ze všech zjištěných úrovní dílčích rizik MR(k), zaznamenaných 

v  pracovním podkladu – viz Tabulka 1. Pro stanovení se využije vztahu (7). 

  

𝑴𝑹𝑷  =
(∑ 𝑴𝑹(𝒌))𝟏

𝒌

𝑲
 

(7) 

  

kde:          MRP = Průměrná úroveň rizika v územním celku 

MR(k) =  Úroveň  k-tého dílčího rizika 

K = Počet sledovaných mimořádných událostí (dílčích rizik) 

 

Získaná hodnota MRP se zaokrouhluje směrem nahoru. 

 

9. Pro hodnocení úrovně celkového rizika územního celku se využije Tabulka 14. Pro 

zjištěnou hodnotu MRP se v Tabulce 14 odečte celkové rizika a tomu odpovídající 

hodnocení. 
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Tabulka 14: Hodnocení celkového rizika územního celku  

Průměrná úroveň 

rizika v území  

Celkové riziko 

v území 

Hodnocení  

celkového rizika územního celku 

1 velmi nízké Riziko je nevýznamné.  

2 Nízké Riziko je málo významné, je přijatelné. 

3 Střední Riziko je významné, ale přijatelné. 

4 Vysoké Riziko je vysoké, je přijatelné podmínečně. 

5 velmi vysoké Riziko je nepřijatelné. 

 

10. Získané hodnocení celkového rizika v území je jen orientační a využije při potřebě 

srovnávání celkových rizik mezi různými územními celky.  

 

11. Při samotné interpretaci výsledku hodnocení celkového rizika území nutno vždy 

zdůraznit, že je potřeba přihlížet k úrovním jednotlivých dílčích rizik a opatření ke 

zmírnění celkového rizika v území zaměřit na zmírnění vysokých, resp. velmi 

vysokých dílčích rizik.  
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4 Shrnutí 

 

Přístup k hodnocení bezpečnostních rizik územních celků, prezentovaný v předchozím textu, 

je podkladem pro vzdělávání osob zařazených v krizových štábech orgánů krizového řízení, 

v krizových štábech HZS ČR a v krizových štábech dalších organizací a institucí působících 

v oblasti krizového řízení ve prospěch veřejné správy. 

 

Mechanismus hodnocení je nastaven tak, aby získané výsledky byly lehce interpretovatelné 

i dalším osobám, které se podílejí na činnosti územního bezpečnostního systému 

a neabsolvovaly odpovídající vzdělání v oblasti krizového managementu. 

 

Při vzdělávání k řízení bezpečnosti v území na strategické úrovni, tj. s přihlédnutím 

k potřebám zajištění udržitelnosti rozvoje území, mohou získané výsledky posloužit 

k objektivizaci potřeb diskutovat opatření v oblasti: 

- prostorové ochrany v území (opatření v územním plánování, stavebně-technická 

opatření, environmentální ochranná opatření, plošné rozmístění záchranářských 

kapacit), 

- ochrany infrastruktury (průmyslové areály, stavby, zařízení, plochy), 

- ochrany osob (obyvatelstvo, zaměstnanci, migrující osoby, atd.), 

to vše ve vazbě k procesům, které mezi jednotlivými subjekty, resp. objekty územního 

systému probíhají, resp. vazbám, které zde existují. 

 

Při přípravě na zdolávání následků mimořádných událostí a krizových situací mohou získané 

výsledky představovat směrování pro studium bezpečnostní situace v území s využitím 

dostupné bezpečnostní dokumentace, prioritně havarijního plánu kraje, vnějších havarijních 

plánů, ale i dalších bezpečnostních dokumentů.   

 

Při zdolávání následků mimořádných událostí a řešení krizových situací mohou získané 

výsledky usnadnit orientaci při hodnocení aktuální bezpečnostní situace pro rozhodování 

o přijetí potřebných opatření. A to v kontextu dokumentace pro podporu rozhodování při 

řešení mimořádných, resp. krizových situací, která by měla být zpracována tak, aby příslušný 

krizový management z ní získal takové informace, které jsou pro podporu jeho rozhodování 

potřebné. 

 

Hodnocení rizik v území by nemělo být jednorázové, ale pojímáno jako součást procesu, 

opakujícího se při každé změně bezpečnostních poměrů v území.  
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Příloha I – Katalog mimořádných událostí 

 

Z hlediska četnosti výskytu rozlišujeme: 

- mimořádné události s vysokou četností výskytu a  

- mimořádné události s nízkou četností výskytu.  

Mimořádné události s vysokou četností výskytu („denní výskyt“) jsou události, které se 

vyskytují v území s frekvencí alespoň jednou za rok. Škody způsobené těmito událostmi 

v území mají malý rozsah, zpravidla jsou poškozené jednotlivé objekty, výjimečně skupiny 

objektů. Výše škod u jednotlivých událostí se pohybuje do 500 tis. Kč, zpravidla bez zranění 

nebo usmrcení osob. Z hlediska společnosti je tento stav vnímán jako přijatelný, např. běžné 

dopravní nehody nebo požáry.  

Pro potřebu hodnocení bezpečnostních rizik v území, se na základě dostupných statistik 

zásahové činnosti základních složek IZS, sledují následující typy mimořádných událostí:  

- požáry,  

- dopravní nehody,  

- nepřízeň počasí /mimořádné události způsobené intenzívním deštěm nebo sněhem, 

větrnými poryvy apod./, 

- události vyžadující poskytnutí technické pomoci /technické zásahy/, 

- události vyžadující poskytnutí primární (urgentní) zdravotnické pomoci, 

- narušení veřejného pořádku. 

Mimořádné události s nízkou četností výskytu („nízký výskyt“) jsou události, které se 

vyskytují s četností menší jak jedenkrát za rok, mnohdy i méně než jednou za několik let. 

Jejich územní rozsah je větší až velký, zpravidla jsou dotčeny části územních celků nebo celé 

územní celky. Výše škod u jednotlivých událostí přesahuje 500 tis. Kč, dochází ke zranění 

nebo usmrcení osob. Z hlediska společnosti je tento stav vnímán jako nepřijatelný, až kritický, 

např. rozsáhlé povodně, lesní požáry, plošné výpadky dodávky elektrické energie, plynu, 

vody.  

Pro potřebu hodnocení bezpečnostních rizik v území se na základě provedených expertních 

odhadů doporučuje sledovat zejména tyto typy mimořádných událostí:  

 narušení dodávek elektrické energie, 

 narušení dodávek plynu, 

 narušení dodávek pitné vody, 

 narušení funkčnosti územního orgánu veřejné správy, např. obecního úřadu ORP. 

Rozsáhlejší přehled vyskytujících se mimořádných událostí podle druhu uvádí následující 

tabulka. 

 

Kódové 

označení 

Charakter 

MU 
Popis mimořádné události 

1 

P
ří

ro
d

n
í 

Extrémní povětrnostní situace 

1.1 Orkány/Tornáda 

1.2 Přívalové deště, krupobití,  

1.3 Dlouhotrvající sněžení/sněhové závěje 

1.4 Pády lavin 

1.5 Mrznoucí srážky, námraza 
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1.6 Prachové a pískové bouře 

1.7 Extrémní vedro a sucho 

1.8 Dlouhodobá inverze/smog 

2 Zemětřesení 

3 Pohyby zeminy 

3.1 Sesuvy půdy a skal 

3.2 Pozemní prohlubně / Naplaveniny 

3.3 Poddolování 

4 Plošné požáry 

4.1 Lesní požár / Stepní požár / Požár rašelinišť 

5 Povodně 

5.1 Zvláštní povodně při poškození vodních děl 

5.2 Místní povodně po silných deštích  

5.3 Povodně na potocích, řekách a údolních tocích 

6 Biologická nebezpečí 

6.1 Nákazy osob – epidemie 

6.2 Nákazy zvířat – epizootie 

6.3 Velkoplošné nákazy rostlin/polních kultur – epifytie 

6.4 Zamoření hmyzem 

7 Pád meteoritu 

8 

A
n

tr
o
p

o
g
en

n
í 

Biologická nebezpečí 

8.1 Uvolnění patogenní látek nebo mikroorganizmů z biotechnologií 

nebo zařízení genetických technologií 

8.2 Uvolnění jiných patogenních (biologických) látek nebo 

mikroorganizmů 

9 Chemické nebezpečí 

9.1 Uvolnění toxické látky (ne podniky Seveso) 

10 Únik nebezpečné látky ze stacionárních objektů se známým 

potenciálem nebezpečí (Seveso podniky) 

11 Únik nebezpečné látky u dopravních nehod 

11.1 Silnice včetně přechodů a tunelů 

11.2 Železnice včetně přechodů a tunelů 

11.3 Vnitrozemské vodní cesty 

11.4 Vzdušný prostor  

12 Velké požáry, exploze, výbuch 

13 Hromadné nehody s postižením osob 

13.1 Silnice včetně přechodů a tunelů 

13.2 Železnice včetně přechodů a tunelů 

13.3 Vodní cesty a vnitrozemské vodstvo 
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13.4 Vzdušný prostor 

13.5 Hromadné nehody s ostatních příčin 

14 Těžké narušení a poškození zařízení pro zásobování (KI) 

14.1 Znečistění vody 

14.2 Narušení významných vodohospodářských děl 

14.3 Narušení dodávek potravin velkého rozsahu 

14.4 Narušení dodávek plynu/zemní plyn/kapalný plyn 

14.5 Narušení dodávek elektřiny 

14.6 Narušení dodávek tepla 

14.7 Narušení dodávek ropy/ropných produktů/uhlí 

14.8 Narušení produktovodů 

14.9 Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu 

14.10 Narušení funkčnosti dopravní soustavy 

14.11 Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého 

rozsahu 

15 Těžké narušení a poškození zařízení pro odpady (KI-likvidace) 

15.1 Kanalizace a čistírny 

15.2 Likvidace odpadu všeobecně, skládky, spalovny 

15.3 Spalovny zvláštních odpadů 

16 Dlouhotrvající poruchy/výpadky informačních systému, 

komunikačních systému a systému výstrahy a varování s 

ohledem na vzájemné souvislosti a řetězové reakce (KI-

informační technika) 

16.1 Telefonní sítě, rádiové sítě, počítačové sítě 

16.2 Družicově podporované systémy 

16.3 Rozhlas a televize 

17 Radiační havárie 

17.1 Únik nebezpečné látky z jaderné elektrárny ve vlastní zemi 

17.2 Únik nebezpečné látky z jaderné elektrárny sousedních zemí 

17.3 Únik nebezpečné látky z jaderné elektrárny jiných států než 

sousedních 

17.4 Únik nebezpečné látky z jiných jaderně technických zařízení 

(pokusné reaktory, zařízení na regeneraci vyhořelého paliva nebo 

jiná zařízení s radioaktivními látkami) 

18 Migrační vlny velkého rozsahu 

19 Sociální ohrožení 

19.1 Azylový tlak 

19.2 Utečenecká vlna 

19.3 Etnické, náboženské a ideologické konflikty velkého rozsahu 

19.4 Extremismus 

19.5 Sociální nepokoje velkého rozsahu (drancování obchodů, skladů, 
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19.6 hromadný útok na majetek) 

19.7 Násilné protiprávní konání, které svým rozsahem nebo následky 

podstatně ohrožuje nebo narušuje veřejný pořádek a bezpečnost státu 

19.8 Organizovaný zločin 

19.9 Útok proti orgánům veřejné správy 

19.10 Útok proti objektu osobní důležitosti a dalším důležitým objektům 

20 Ozbrojené konflikty 

20.1 Vojenské konflikty na území vlastního státu 

20.2 Vojenské konflikty v EU 

20.3 Vojenské konflikty mimo státy EU 

 

 



Podpořeno Ministerstvem vnitra 
v rámci Programu bezpečnostního 
výzkumu Ceské republiky 
v letech 2010-2015 (VG 20102015043). 


