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Vážení čtenáři,
denní život nás stále přesvědčuje o tom, že společnost je vystavovaná hrozbám, které umí
monitorovat s dostatečným předstihem, ale taktéž i řadě těch, které stále nás překvapují
a útočí s nenadálou silou. Mnohdy se jedná i o zvladatelné a dobře identifikovatelné
hrozby, kterých však ničivý účinek spočívá stále v okamžiku překvapení a objevení
se tam, kde se jejich výskyt předpokládal jenom s malou pravděpodobností a rozsah prevence
není na požadované úrovni. Proto i název dnešní konference „Bezpečnostní management
a společnost“ se snaží reflektovat výše uvedené skutečnosti a zdůraznit potřebu výměny
informací. Jedině komunikace mezi experty a sdělování si zkušeností z oblasti managementu
rizika otevírá dveře poznání pro argumenty a fakta, která mohou pozitivně ovlivňovat životy
lidí a vývoj společnosti. Je žádoucí zdůraznit, že otázky bezpečnostního managementu
je nutné analyzovat ve své komplexicitě ve vztahu ke všem aspektům života společnosti.
Bezpečnostní management se bude vždy dotýkat průřezově řízení lidských, věcných
a finančních zdrojů. Nastavený přístup v rámci naší konference otevírá širokou škálu možné
diskuse i na platformě konfrontace teoretických poznatků a doporučení s možnostmi
a potřebami praxe. Tento úhel pohledu otevírá i další dimenzi, kterou je národní schopnost
reakce ve vazbě i na mezinárodní požadavky integrace a interoperability managementu rizik
s důrazem na evropský prostor.
Vážení kolegové,
věřím, že prezentované příspěvky jako i diskuse s tím spojená umožní komplexní vidění
všech aspektů a souvislostí v neskutečně širokém a diverzifikovaném řetězci bezpečnostního
managementu v životě společnosti a přinese i Vám všem, kteří se s nimi seznámite očekávané
profesní obohacení.
Rektor Univerzity obrany
brig. gen. v zál. prof. Ing. Rudolf URBAN, CSc., dr.h.c.
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Dear Readers,
Our everyday life demonstrates that the society is exposed not only to threats which it is able
to monitor adequately in advance, but also to those which take us by surprise again and again
and strike us with sudden strength. Frequently, these threats may be controllable
and sufficiently identifiable, however, the devastating effects of these consist in the element
of surprise and their occurrence where they are least expected and the scope of prevention
is not at the required level. Therefore, the title of this conference “Security Management
and Society” also seeks to reflect the abovementioned reality and to emphasize the necessity
of information exchange. Only communication between experts and sharing experience
in the field of risk management opens the door to knowledge of arguments and facts which
may positively influence people’s lives and the development of society. It is desirable
to emphasize that the issues of security management must be analyzed comprehensively
in relation to all aspects of society. Security management will always concern
the management of human, material and financial resources. Within the framework
of this conference, this applied approach presents a broad spectrum of discussions
on the platform

of

combining

theoretical

knowledge

and

recommendations

with the possibilities and requirements of practice. This point of view opens another
dimension as well which is the national capability to react in relation to the international
integration and interoperability requirements of risk management with an emphasis
on the European region.
Dear colleagues,
I believe that the contributions presented, as well as the related discussions will provide
us with a comprehensive view of all aspects and relations in the very broad and diversified
chain of security management in society and will enhance our professional erudition.
Rector of the University of Defence
Prof. Ing. Rudolf URBAN, Ph.D., dr.h.c.
Brigadier General (Retd)
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Abstrakt:
Hlavními příčinami vzniku krizových stavů jsou hrozby přírodního původu (rozsáhlé
povodně, dlouhodobé sucho a extrémní meteorologické jevy) a hrozby způsobené činností
člověka (závažné havárie, únik biologických agens, terorismus a narušení funkčnosti kritické
infrastruktury). Účelem všech aktivit v environmentální bezpečnosti je především propojení
ochrany životního prostředí s bezpečnostními zájmy ČR. Cílem přijaté koncepce je navrhnout
rozšíření existujících opatření, která povedou k omezení rizik vzniku krizových situací,
vyvolaných interakcí životního prostředí a společnosti, identifikace hrozeb a následně vlastní
hodnocení rizik vzniku krizových situací, které ohrožují životní prostředí. Hlavním úkolem pro
dosažení environmentální bezpečnosti je dopracování systému konkrétních legislativních,
institucionálních a informačních opatření.
Klíčová slova:
Krizové řízení, životní prostředí, environmentální bezpečnost
Abstract:
The main causes of the crisis states are threats of natural (extreme floods, long term
drought, extreme weather events) or anthropogenic provenance (major accidents, release of
biological agents, terrorism and disruption of the function of critical infrastructure). The aim
of all activities of the environmental security is primary the connection of the environmental
protection and the security interests of the Czech Republic. The object of the approved
strategy is: Firstly, suggestion of an extension of the existing measures that will minimise the
risks of the development of crisis situations caused by the interaction of the environment and
society, secondly, identification of the threats and finally the risks assessment of the
development of crisis situations threatening the environment. The main way to reach the
environmental security is to complete the system of specific legislative, institutional and
information measures.
Key words:
Crisis management, environment, environmental security
ÚVOD
Lidská činnost přináší celou řadu rizik pro fungování ekosystémů, ale i pro kvalitu
lidského života a zdraví. Vztah mezi ekosystémy a kvalitou lidského života je podmíněn
mnoha faktory. Zdrojem rizik (hrozbami) pro environmentální bezpečnost mohou být kromě
antropogenních i přírodní faktory, zejména v podobě živelních pohrom. Kriticky mohou být
ohroženy jak jednotlivé složky životního prostředí, tak celé ekosystémy, které v dlouhodobém
měřítku nejsou vždy odpovídajícím způsobem nahraditelné technologickým pokrokem.
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Bezpečnost ekosystémů a jejich základních funkcí (tj. poskytování ekosystémových
služeb) je jednou z hlavních podmínek dlouhodobého udržení kvality lidského života.
Environmentální bezpečnost je definována jako stav, při kterém je pravděpodobnost vzniku
krizové situace vzniklé narušením životního prostředí ještě přijatelná. Ve vztahu k
ekosystémovým službám ji vymezujeme jako dlouhodobé udržení ekosystémových služeb
určujících kvalitu lidského života.
Člověk ovlivňuje samoregulační kapacitu ekosystémů, a tím snižuje jejich schopnost
se vypořádat se změnami životního prostředí. Živelní pohromy vznikají obvykle mimo
lidskou kontrolu, ale přesto v mnoha případech je možné ovlivnit jejich průběh, ať už
dlouhodobou systematickou přípravou a plánováním, nebo naopak jejich podceněním.
Ochrana životního prostředí před následky krizových situací nebyla dosud systematicky
upravena. Proto bylo v průběhu přípravy koncepce ochrany obyvatelstva doporučeno
zpracovat problematiku ochrany životního prostředí před hrozbami vzniku katastrof
antropogenního a přírodního původu jako samostatnou koncepci. Důvodem tohoto přístupu je
řada specifických podmínek v ochraně životního prostředí.
Přijatá „Koncepce environmentální bezpečnosti 2012-2015 s výhledem do roku 2020“
(dále jen koncepce) byla připravena a diskutována týmem odborníků Ministerstva životního
prostředí a Ministerstva vnitra ve spolupráci se zástupci vysokých škol a dalších odborných
organizací v letech 2009-2011. Je zpracována jako živý dokument, který bude pravidelně
aktualizován v souladu s novými závazky vyplývajícími pro ČR z členství v EU, NATO a v
dalších mezinárodních organizacích.
Koncepce zahrnuje pouze oblasti, které korespondují s právními předpisy pro oblast
krizového řízení, zejména s krizovým zákonem. Dokud není vyhlášen krizový stav, není
dotčena žádná z povinností uložených zvláštními zákony.
1
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1.1

Východiska a cíle koncepce environmentální bezpečnosti

Východiskem koncepce byly základní mezinárodní strategické dokumenty, zejména
Strategická koncepce NATO a Strategie vnitřní bezpečnosti EU. V materiálech Rady EU o
prevenci a omezování katastrof jsou obecně formulované další směry v ochraně obyvatelstva
a životního prostředí a vyzývají členské státy k přijetí opatření ke zmírnění následků
antropogenních a živelních pohrom. V oblasti omezování katastrof jsou významné aktivity i
dalších mezinárodních organizací, zejména OSN. Mezinárodní úmluvy představují rámec pro
prevenci a omezování následků havárií a přírodních pohrom, které přesahují hranice států.
Ze strategických dokumentů ČR lze za klíčové pokládat zejména Strategický rámec
udržitelného rozvoje České republiky, Státní politiku životního prostředí České republiky a
Bezpečnostní strategii České republiky.
V připravované aktualizaci Státní politiky životního prostředí 2012-2020 je jako jedna z
priorit zahrnuta samostatná tematická oblast Bezpečné prostředí, která mimo jiné vymezuje
předcházení a zmírnění následků přírodních a antropogenních rizik.
Účelem všech aktivit v environmentální bezpečnosti je především propojení ochrany
životního prostředí s bezpečnostními zájmy ČR. Cílem koncepce je navrhnout rozšíření
existujících opatření, která povedou k omezení rizik vzniku krizových situací, vyvolaných
interakcí životního prostředí a společnosti. Dalším koncepčním cílem je provedení
identifikace hrozeb (zdrojů rizik) a následně vlastní hodnocení rizik vzniku krizových situací,
které ohrožují životní prostředí.
Základem pro přípravu koncepce byla podrobná analýza současného stavu právní
úpravy a institucionálního a ekonomického zajištění v oblasti bezpečnosti životního prostředí.
Po jejím vyhodnocení byly navrženy priority a hlavní úkoly, které pomohou zlepšit stávající
situaci v ČR. Budou také podkladem pro vypracování pozice ČR pro jednání v mezinárodních
organizacích při přípravě nových dokumentů v oblasti environmentální bezpečnosti.
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Koncepce zahrnuje následující oblasti:

nebezpečné chemické a radioaktivní látky, jaderné materiály a
biologická agens (CBRN látky),

narušení funkčnosti kritické infrastruktury,

terorismus se závažnými dopady do životního prostředí,

havárie velkého rozsahu,

povodně velkého rozsahu,

dlouhodobá inverzní situace,

dlouhodobé sucho,

extrémní meteorologické jevy,

přírodní požáry.
1.1 Hlavní problémy v environmentální bezpečnosti
V oblasti zdrojů rizik antropogenního původu jsou z analýzy zřejmé dva okruhy
problémů, které bude potřebné řešit. Jde především o definování CBRN látek z hlediska
stanovených kritérií. Cílem navrhovaných opatření je zejména omezit možnosti selhání
lidského faktoru a dostupnost CBRN látek pro jejich zneužití. V této oblasti je dostatečné
množství informací o chemických látkách a směsích, které jsou uváděny na trh. Na základě
znalosti jejich nebezpečných vlastností jsou již stanovena některá omezení, která mají
zabránit vzniku závažné havárie nebo zneužití k teroristickému útoku. Všechna případná
protiteroristická opatření musí být prováděna za plného dodržování mezinárodního práva.
Obdobně jsou přijata dostatečná opatření ke snížení rizika spojeného s využíváním
jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření.
Řada problémů přetrvává v oblasti biologických agens. Biologická agens jsou
nehomogenní skupina organismů, které mohou představovat závažný zdroj rizik pro zdraví
člověka a životní prostředí. Tato skupina je velmi různorodá a odlišné musí být i mechanismy
ochrany zdraví člověka, životního prostředí i hospodářských zvířat před jejich negativním
působením.
Je nutné stanovení bezpečných postupů při nakládání s těmito látkami tam, kde jsou
využívány v zemědělství (zejména geneticky modifikované organismy). V ČR se mohou
produkčně pěstovat pouze takové geneticky modifikované plodiny, které prošly schvalovacím
procesem na úrovni EU, včetně posouzení případných rizik a jejichž odrůdy byly zapsány do
Státní odrůdové knihy v ČR, případně do Společného katalogu odrůd druhů zemědělských
rostlin v EU. Zároveň je nutné zajistit důslednou kontrolu nad dodržováním zákonem
stanovených požadavků tak, aby byla omezena možnost jejich zneužití, případně zneužití
některého ze specializovaných pracovišť k přípravě geneticky modifikovaných organismů
pro teroristický útok.
Hrozby přírodního původu lze rozdělit na hrozby abiotické, způsobené neživou přírodou
a biotické. Ve většině případů nelze podstatně omezit riziko jejich vzniku. Jevy v přírodě však
můžeme monitorovat a na základě vybraných indikátorů je možné je s určitým předstihem
předpovídat a aktivně jim různými preventivními opatřeními čelit.
V oblasti zdrojů rizik přírodního původu byly vymezeny dva okruhy problémů, které
bude potřebné řešit. Jde především o problematiku kritického, dlouhodobého nedostatku
vody. Na rozdíl od řešení povodní, které má dostatečnou právní úpravu jak na úrovni EU, tak
i ČR, je problematika nedostatku vody a dlouhodobého sucha upravena jen okrajově a
nezabývá se zásadními problémy.
Druhým významným zdrojem rizik jsou extrémní meteorologické jevy, které ohrožují
zdraví a životy obyvatel, životní prostředí, majetek i kritické infrastruktury. V této oblasti,
která zahrnuje zejména jevy, jako jsou dlouhodobé extrémní teploty (horko, mráz), extrémní
srážky (déšť, sněžení, námrazy) a extrémní vítr, převažuje snaha o zmírnění jejich následků,
včetně přírodních požárů. V souvislosti s klimatickou změnou lze očekávat, že i v ČR bude
výskyt extrémních meteorologických jevů častější a je proto nezbytné přijmout odpovídající,
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především adaptační opatření. Zde se také negativně projevuje nedostatek právní opory pro
meteorologickou službu.
2
2.1

HLAVNÍ ÚKOLY
BEZPEČNOSTI

VYPLÝVAJÍCÍ

Z

KONCEPCE

ENVIRONMENTÁLNÍ

Opatření k realizaci Koncepce environmentální bezpečnosti 2012-2015

Prioritou koncepce je zpracovat návrh opatření ke zlepšení připravenosti a adaptace na
období dlouhodobého sucha. Jde zejména o návrh systému indikátorů a navazujících opatření
pro řešení sucha a ochrany ekosystémů před jeho důsledky. Dalším úkolem je zpracování
návrhu typového plánu pro krizovou situaci „Dlouhodobé sucho“. V této souvislosti je také
nutné analyzovat a navrhnout odpovídající úpravy legislativy v oblasti prevence vzniku
požárů vegetace, které ve vyšší míře vznikají právě v obdobích sucha.
Významným úkolem je zdokonalovat předpovědní, výstražnou a hlásnou službu a
monitorovací systémy a harmonizovat je s obdobnými systémy EU a globálními systémy v
souladu vědeckým pokrokem v dané oblasti. V této souvislosti bude nutné zvážit možnost
právní úpravy zabezpečení meteorologické a hydrometeorologické služby.
V nejbližší době je nezbytné provést analýzu stávajících relevantních typových plánů
pro řešení krizových situací z hlediska dopadů na bezpečnost životního prostředí a doplnit je o
adaptační opatření, opatření zmírňující krizové znečištění ovzduší, vody a půdy
nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a opatření proti působení úmyslně
introdukovaných invazivních druhů rostlin živočichů a mikroorganizmů, biologických agens a
přemnožení škůdců.
Koncepce v části, která se zabývá možnostmi zvýšení ochrany obyvatel, životního
prostředí a majetku před terorismem, ukládá definovat cíle pro ochranu životního prostředí
před ohrožením teroristickým útokem, identifikovat potenciální prostředky tohoto útoku a
navrhnout účinná preventivní opatření.
V oblasti prevence průmyslových havárií koncepce zdůrazňuje potřebu vyvinout
metody identifikace nebezpečí a analýzy rizik pro životní prostředí vyplývajících z velkých
průmyslových požárů a z masivních úniků chemických látek a materiálů nezařazených
do legislativy v oblasti prevence závažných havárií.
Z analýzy provedené při přípravě koncepce vyplývá, že environmentální indikátory pro
stanovení mezních hodnot pro vznik krizové situace jsou k dispozici převážně dlouhodobého
a střednědobého charakteru. Vzhledem k povaze krizových situací je třeba zavést další
indikátory, které by poukazovaly také na krátkodobé a rychlé změny v životním prostředí.
Střednědobé nebo dlouhodobé mohou být využity jako doplňkové, nebo pro hodnocení Státní
politiky životního prostředí v oblasti environmentální bezpečnosti.
Významným úkolem je vytvořit systém indikátorů a kritérií pro určení vzniku krizové
situace ohrožující životní prostředí a stanovit přijatelné míry rizika.
ZÁVĚR
Hlavním úkolem pro dosažení environmentální bezpečnosti je dopracování systému
konkrétních legislativních, technických, institucionálních a informačních opatření. Koncepce
environmentální bezpečnosti klade důraz především na přijetí preventivních, mitigačních
a adaptačních opatření, která jsou nejúčinnější a ekonomicky nejefektivnější.
Přijatá koncepce environmentální bezpečnosti by měla spolu s koncepcí ochrany
obyvatelstva představovat vyvážený celek, který v maximální možné míře zajistí ochranu
člověka i životního prostředí.
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vzťahov
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Abstrakt:
The interconnection of security threats weapons of mass destruction (WMD)
proliferation and terrorism can be traced back in the 1970s. Since that time terrorist
sustained efforts to acquire and use sophisticated technologies to achieve their aims have
been demonstrated by several incidents. At the beginning of the 21st century the WMD
terrorism is characterised as one of the most compelling security threat. The main aim of the
article is to analyse the security threat posed by WMD proliferation for the purpose of
terrorism in a historical context and subsequently to characterize the threat at the beginning
of the 21st century and to analyse its implications for current global security.
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ÚVOD
Zbrane hromadného ničenia (ZHN) patria v súčasnosti k najničivejším nástrojom
v rukách človeka. Sú navrhnuté tak, aby boli schopné usmrtiť veľké množstvo ľudí a spôsobiť
obrovské materiálne škody. Existencia ZHN v období studenej vojny po celé desaťročia
ovplyvňovala medzinárodné vzťahy. Ich intenzívna proliferácia viedla k vytvoreniu
a nahromadeniu obrovských arzenálov zbraní. Za najväčšiu bezpečnostnú hrozbu bolo
považované vypuknutie nukleárnej vojny medzi superveľmocami, USA a ZSSR. (Kazanský,
2011)
Počas studenej vojny bola proliferácia ZHN výlučne spájaná so štátnymi aktérmi
v kontexte ideologického súperenia medzi superveľmocami. Horizontálne šírenie ZHN bolo
pomerne kontrolovateľné v rámci relatívne stabilného bezpečnostného prostredia
udržiavaného prostredníctvom odstrašujúceho potenciálu nukleárnych arzenálov
superveľmocí. O hrozbe nekonvenčného terorizmu1 sa uvažovalo len v súvislosti so štátmi
sponzorujúcimi terorizmus, ktoré by sa mohli stať potenciálnym zdrojom ZHN pre
teroristické organizácie. Napriek tejto skutočnosti, konkrétne udalosti dokazujú nastupujúci
trend nekonvenčného terorizmu už od 70. rokov 20. storočia.
1

V odbornej literatúre sa možno stretnúť aj s pojmami superterorizmus, ultraterorizmus, katastrofický
terorizmus a pod.
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Pád bipolarity neviedol k očakávanej zmene bezpečnostného prostredia. Naopak, došlo
k objaveniu sa nových bezpečnostných hrozieb v súvislosti s proliferáciou ZHN. Trendom sa
stalo zvyšovanie počtu aktérov proliferácie tak na štátnej, ako aj neštátnej úrovni. Obzvlášť
nebezpečnými sa stali snahy teroristických skupín, ktorých základným prvoradým cieľom sa
stal vysoký počet obetí, ktorý svojimi psychologickými dopadmi presahuje hranice jedného
štátu a vytvára globálnu atmosféru strachu, ktorá ovplyvňuje verejnú mienku na celom svete.
Práve tieto kvalitatívne znaky súčasných teroristických skupín vedú k oprávneným obavám
z potenciálnych snáh o získanie a použitie ZHN za účelom terorizmu.
1

HISTORICKÝ KONTEXT BEZPEČNOSTNEJ HROZBY PROLIFERÁCIE ZHN
ZA ÚČELOM TERORIZMU

Prepojenie bezpečnostných hrozieb proliferácie ZHN a terorizmu bolo identifikované
ako reálna bezpečnostná hrozba už v 70. rokoch 20. storočia, kedy došlo k niekoľkým
incidentom signalizujúcim ambície neštátnych aktérov získať a použiť ZHN. Celkovo došlo k
trom významnejším teroristickým útokom s použitím chemických toxických látok. V roku
1973 v USA ultraľavicová teroristická skupina Symbiotická oslobodzovacia armáda
(Symbionese Liberation Army, SLA) použila náboje naplnené kyanidom v útoku proti dvom
vedúcim pracovníkom školy, pričom jeden bol usmrtený a jeden zranený. V roku 1979
Arabské revolučné komando Palestínskej armády intoxikovalo ortuťou dodávku izraelských
poľnohospodárskych produktov určených na export do Európy a zapríčinilo tak otravu viac
ako 12 ľudí a smrť niekoľkých detí. V roku 1980 členovia talianskej teroristickej skupiny
Červené brigády sa pokúsili opakovane otráviť toxínmi nádrže s vodou, boli však vo svojich
činoch neúspešní. Okrem týchto konkrétnych udalostí ďalšie teroristické skupiny získali alebo
vyvinuli toxické chemické látky alebo biologické agensy. Medzi tieto skupiny patrili
ultrapravicové, ultraľavicové, ako aj islamské teroristické skupiny. (Cole, 2011)
V nasledujúcej dekáde boli zaznamenané ďalšie významné udalosti, ktoré jasne
signalizovali pokračujúci záujem teroristických skupín o ZHN. Všetky útoky sa uskutočnili
s použitím chemických a biologických látok, ktoré sa aktérom však nepodarilo premeniť na
efektívne zbrane. Ďalšími alarmujúcimi prípadmi boli pokusy teroristických skupín vyrobiť
toxické chemické látky a biologické agensy. Žiaden z týchto pokusov však nebol úspešný vo
fáze použitia. Úspešným bol útok v roku 1984, kedy Kult Rajneeshpuram infikoval suroviny
baktériami salmonely v reštaurácii v USA, pričom spôsobil otravu viac ako 700 ľudí. Išlo
o prvý teroristický útok s použitím biologických agensov. Bol úspešným po sérii pokusov zo
strany kultu kontaminovať rovnakou zbraňou rôzne terče. (Klement, 2007) Ďalšie príklady
terorizmu s použitím toxických chemických látok boli zaznamenané v Izraeli v roku 1985,
kedy bol karbamát použitý na intoxikáciu kávy vo vojenskom stravovacom zariadení, avšak
neboli nahlásené žiadne obete. V roku 1987 bolo na Filipínach otrávených 19 príslušníkov
policajného zboru, pričom páchateľ útoku nie je známy. (Cole, 2011) K ďalšími príkladom
terorizmu s použitím biologických agensov a toxických chemických látok patrí kontaminácia
zásob vody v niekoľkých amerických veľkomestách v priebehu 80. rokov, ktoré mali na
svedomí ultrapravicové skupiny v USA.
Na jednej strane, tieto udalosti boli jasným signálom toho, že teroristické skupiny už
v priebehu 70. a 80. rokov 20. storočia vlastnili kapacity a prostriedky na získanie toxických
chemických látok a biologických prostriedkov a mali záujem ich použiť na dosiahnutie svojho
cieľa. Na druhej strane, teroristické útoky s ich použitím boli stále limitované a vyznačovali
sa nízkou úspešnosťou a relatívne nízkym počtom obetí. Aktérmi teroristických útokov boli
primárne ultraľavicové, ultrapravicové, etnicko-nacionalistické a náboženské skupiny, ktoré
disponovali nedostatočnou technologickou základňou na produkciu efektívnych ZHN a vo
svojich činoch boli ovplyvňované morálnymi, politickými, náboženskými a inými faktormi.
Nukleárne a rádiologické zbrane boli v tomto období pre teroristické skupiny nedostupné.
Napriek týmto skutočnostiam, obdobie je charakteristické zvyšujúcim sa záujmom zo strany
teroristov o nekonvenčné prostriedky vedenia boja. V dôsledku toho, že prvé teroristické
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útoky s použitím chemických toxických látok a biologických prostriedkov mali v konečnom
dôsledku limitovaný dopad na bezpečnosť, zostala hrozba marginálnou záležitosťou
s nedostatočnými opatreniami zo strany štátov na jej potlačenie. Na druhej strane však došlo
k diskusii na odbornej úrovni o prepojení oboch bezpečnostných hrozieb.
V 90. rokoch konkrétne udalosti de facto potvrdili nastupujúci trend nekonvenčného
terorizmu. Bezpečnostná hrozba použitia ZHN zo strany teroristických skupín sa stala vysoko
diskutovanou politickou témou, čo súviselo predovšetkým so zvýšenou aktivitou zo strany
náboženských a apokalyptických teroristických skupín, ako aj pokračujúcou proliferáciou
ZHN na štátnej úrovni napriek existujúcim medzinárodným zmluvám v oblasti kontroly
zbrojenia a odzbrojenia. V roku 1995 došlo k doteraz najvýznamnejšiemu teroristickému
útoku s použitím chemických zbraní, kedy japonská sekta Óm Šinrikjo uskutočnila sarinový
útok v tokijskom metre2. Počas útoku prišlo o život 12 ľudí a viac ako 5000 bolo
intoxikovaných. (Schneider, 2006) V konečnom dôsledku však bol menej smrteľný, ako sa
pôvodne počítalo. Podľa expertov, v prípade kvalitnejšej a precíznejšej prípravy sarinu a pri
použití sofistikovanejšieho diseminačného systému, jeho dôsledkom by boli desaťtisíce obetí.
(Reader, 2007)
Sekta Óm Šinrikjó bola zatiaľ jedinou teroristickou organizáciou, ktorá disponovala
potenciálom pre produkciu ZHN a zároveň úmyslom použiť ich na dosiahnutie hromadných
strát na životoch. O tom svedčia jej intenzívne aktivity v prvej polovici 90. rokov. Už v roku
1994 uskutočnili jej členovia sarinový útok proti civilistom v meste Matsumoto. Útok bol
uskutočnení na otvorenom priestranstve a zapríčinil smrť 8 osôb a intoxikáciu viac ako 200
ľudí. Mal slúžiť ako experiment na overenie vlastností a účinkov sarinu. (Mika, 2007) Pri
vyšetrovaní útoku v tokijskom metre vyšlo najavo, že skupina vlastnila rozsiahlu továreň na
výrobu chemických zbraní v Tokiu, disponovala viac ako jednou miliardou amerických
dolárov na svojich bankových účtoch a vlastnila farmu v Austrálii, kde jej členovia testovali
chemické zbrane na ovciach. Podľa záznamov spravodajských služieb skupina mala viac ako
šesťdesiat tisíc prívržencov po celom svete. Jej hlavným cieľom bolo zvrhnúť japonskú vládu.
(Reader, 2007) Na dosiahnutie svojich cieľov si kult najímal vedcov z oblasti fyziky, chémie
a biológie na vývoj a výrobu arzenálov ZHN. Alarmujúcim v celom prípade je fakt, že kult
počas piatich rokov rozvíjal svoje aktivity bez toho, aby pritiahol pozornosť japonských
bezpečnostných zložiek a zahraničných spravodajských služieb. (Allison, 2004)
V oblasti nukleárnych zbraní, sekta mala ambície na výrobu vlastnej nukleárnej zbrane
s cieľom rozpútať nukleárnu vojnu medzi USA a Japonskom, ktorá by urýchlila apokalypsu.
Jej členovia sa údajne pokúsili ťažiť urán v Austrálii a prostredníctvom fungujúceho čierneho
trhu kúpiť nukleárnu hlavicu z Ruska. (Schneider, 2006) Úspešnejšia však bola pri
chemických a biologických zbraniach, ktoré členovia sekty použili pri 17 útokoch alebo
pokusoch o útok.
Pri siedmich pokusoch o útok členovia sekty použili biologické zbrane proti 9 cieľom,
a to konkrétne baktérie vyvolávajúce antrax, vírus eboly, Q-horúčku a botulotoxín. (Katona,
2007) Všetky pokusy o útok však zlyhali v dôsledku nedostatočných odborných vedomostí
a znalostí buď vo fáze samotnej výroby, alebo vo fáze použitia biologických zbraní.
(Schneider, 2006) Najväčší úspech dosiahla sekta Óm Šinrikjo v oblasti chemického
terorizmu. Okrem spomínaného sarinového útoku, jej členovia uskutočnili celkovo desať
útokov alebo pokusov o útok s použitím chemických zbraní sarin, VX, fosgén a kyanovodík.
(Katona, 2007)
Ďalším príkladom terorizmu s použitím ZHN v období 90. rokov 20. storočia je pokus
o nukleárny terorizmus zo strany čečenských separatistov na čele so Šamilom Basajevom
z roku 1995 v Rusku, kedy teroristi umiestnili špinavú bombu3 v moskovskom Parku
Izmailovsky. Celá akcia mala slúžiť ako demonštrácia nukleárnych ambícií a schopností
čečenských separatistov uchýliť sa k bezohľadnému teroru. (Allison, 2004) O dlhotrvajúcich
2

Pri útoku bolo celkovo 11 kontajnerov obsahujúcich sarin umiestnených v 5 vlakoch, pričom ich obsah bol
vypustený členmi sekty počas dopravnej špičky. (Cole, 2011)
3
Špinavá bomba obsahovala 70 libier zmesi Cs-137 a dynamitu. (Allison, 2004)
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nukleárnych ambíciách čečenských separatistov namierených proti Rusku svedčia aj ďalšie
opakované hrozby útokov na Moskvu s použitím nukleárnych zbraní, ako aj informácie
a údaje získané v minulosti o krádeži štiepneho materiálu alebo pokus o únos ruskej
nukleárnej ponorky. (Allison, 2004) Navyše čečenskí teroristi údajne vlastnili aj zásoby
chemických zbraní chlóru a kyanovodíka. (Cole, 2011)
Okrem spomínaných útokov boli zaznamenané ďalšie snahy získať a použiť ZHN zo
strany náboženských teroristických skupín, konkrétne islamských a islamskofunadamentalistických. Aktívnou bola v tomto kontexte organizácia Al-Kaida. Odhaduje sa,
že už v 90. rokoch disponovala rozpočtom 2 miliardy amerických dolárov a mala viac ako
šesťdesiat tisíc členov, ktorí boli trénovaní na teroristický útok priamo v Afganistane.
(Allison, 2004) Je známe, že organizácia experimentovala s nervovo-paralytickými
chemickými látkami, s biologickými agensmi vyvolávajúcimi antrax a dokonca so špinavou
bombou, čo de facto dokazuje, že organizácia disponovala kapacitami a mala motivácie
k získaniu technológií na produkciu ZHN. (Ferguson, 2004) Avšak skutočnosť, že nedošlo
k žiadnym nekonvenčným útokom s použitím ZHN dokazuje, že napriek ambíciám
nedisponovala dostatočnou technologickou základňou na uskutočnenie útoku.
Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že počas 90. rokov 20. storočia
došlo prostredníctvom tokijského sarinového útoku a ďalších pokusov o útok k jasnému
potvrdeniu dvoch závažných skutočností. Prvou z nich bol rast záujmu teroristických skupín
uskutočňovať neselektívne útoky proti civilistom s cieľom spôsobiť hromadné straty na
životoch. Z hľadiska dosiahnutia tohto cieľa možno však všetky útoky považovať za
neúspešné. Druhým závažným faktom je skutočnosť, že neštátni aktéri disponovali
potenciálom a neustálou snahou vyprodukovať alebo inak získať a použiť nukleárny,
chemický a biologický materiál aj bez sofistikovaných diseminačných systémov na
dosiahnutie svojho cieľa. Efektívne ZHN a obzvlášť nukleárne zbrane zostali v tomto období
naďalej pre neštátnych aktérov nedosiahnuteľné. Výnimkou bola japonská sekta Óm Šinrikjo.
Navyše možno konštatovať, že tokijský sarinový útok bol úspešný z hľadiska vyvolania
globálneho psychologického efektu, intenzifikácie debát medzi odborníkmi v oblasti
medzinárodnej bezpečnosti o závažnosti hrozby použitia ZHN za účelom terorizmu
a v neposlednej rade podnietenia diskusie ohľadom pripravenosti medzinárodného
spoločenstva na tento druh útoku.
2

BEZPEČNOSTNÁ HROZBA NA ZAČIATKU 21. STOROČIA

Na začiatku 21. storočia došlo k významnému vystupňovaniu nekonvenčného terorizmu
v súvislosti s niekoľkonásobným útokom teroristickej organizácie Al-Kaida z 11. septembra
2001 proti USA. Túto udalosť možno považovať za formálny začiatok nového terorizmu,
keďže útok bol doteraz najletálnejším v histórii a jeho výsledkom boli hromadné obete
a deštrukcia. Napriek tomu, že bol uskutočnený s použitím konvenčných metód vedenia boja,
udalosť viedla k definovaniu terorizmu s použitím ZHN ako najvýznamnejšej bezpečnostnej
hrozby v mnohých štátoch.
V októbri roku 2001 došlo k ďalším významným príkladom nekonvenčného
teroristického útoku s použitím biologickej zbrane, pričom organizácia Al-Kaida bola
podozrievaná z uskutočnenia útokov ako prvá. Konkrétne išlo o incident rozoslania siedmich
zásielok obsahujúcich baktérie antraxu, ktoré boli adresované mediálnym spoločnostiam
a americkým senátorom. Pri rozoslaní zásielok došlo ku kontaminácii širokej geografickej
oblasti v USA a dokonca amerických diplomatických misií v zahraničí. Výsledkom útoku
bolo 22 ľudí intoxikovaných, pričom štyria z nich prišli o život. (Klement, 2007) Na rozdiel
od prvotných obáv z použitia biologickej zbrane proti civilistom a jej možných dôsledkov
v podobe hromadných obetí, z tohto hľadiska možno útok charakterizovať ako neúspešný.
Vyšetrovanie útoku potvrdilo, že jeho páchateľom bol jednotlivec4.
4

Podľa FBI ním bol Bruce Ivins, bývalý mikrobiológ pôsobiaci v biologickom obrannom zariadení vo Fort
Detrick. V roku 2008 však spáchal samovraždu, a tak bol prípad uzavretý. (Cole, 2011)
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V nasledujúcom období prinieslo vyšetrovanie po útokoch zásadné informácie
o zintenzívnených snahách islamských teroristických skupín získať a použiť ZHN. Po
americkej invázii do Afganistanu boli získané dôkazy z plánov, dokumentov, videí
a počítačových súborov, ktoré jasne dokazovali, že Al-Kaida stupňovala svoje dlhodobé
snahy vyvinúť a použiť ZHN. (Allison, 2004) Ku konkrétnym incidentom došlo v roku 2002,
kedy bunka Al-Kaidy zložená zo štyroch Tuniských občanov bola v Taliansku obvinená
z obchodovania mimo iných aj s chemickými zbraňami. V roku 2003 na základe informácii
od amerických spravodajských služieb Al-Kaida údajne plánovala útok s použitím kyanidu
v systéme metra v New Yorku a v tom istom roku členovia organizácie intoxikovali bližšie
nešpecifikovaným jedom amerických vojakov v Afganistane. (Cole, 2011)
Za ďalšie izolované incidenty po roku 2001 boli zodpovedné bunky islamských
teroristov operujúcich vo Veľkej Británii. Všetky incidenty boli však odhalené ešte
v prípravnej fáze a žiadna zo skupín nebola schopná vyvinúť efektívne ZHN. Údajne malo ísť
o útok proti členom a oficiálnym predstaviteľom Európskeho parlamentu s použitím sarinu
priamo v budove parlamentu. V roku 2003 boli políciou odhalené primitívne zariadenia na
produkciu ricínu, hoci neboli nájdené žiadne údaje o úspešnej produkcii tohto toxínu.
Následne v roku 2004 bola vo Veľkej Británii zatknutá bunka islamských teroristov, ktorý
plánovali útok s použitím rádiologickej zbrane v Londýne. (Cole, 2011)
Nasledujúcim impulzom pre islamské teroristické skupiny získať a použiť ZHN bola
americká invázia do Iraku v roku 2003, kedy došlo k izolovaným útokom alebo pokusom
o útok zo strany rôznych islamských teroristických skupín. Iracká sunnitská islamská
teroristická skupina Ansar al-Islam údajne po invázii úspešne vyrobila ricín, ktorý však
pravdepodobne nepoužila v žiadnom teroristickom útoku5. (Cole, 2011) Aktivity skupiny
vzbudili významnú pozornosť aj z dôvodu jej blízkych kontaktov a spolupráce s teroristickou
organizáciou Al-Kaida usilujúcou sa o získanie nekonvenčných zbraní. Skutočnosť, že
nedošlo k žiadnemu útoku s použitím ZHN zo strany Al-Kaidy svedčí fakt, že organizácia
v prvej dekáde 21. storočia disponovala nedostatočnými technologickými a odbornými
znalosťami a zázemím pre vývoj a výrobu ZHN. Na druhej strane, Al-Kaida však ambície
získať ZHN s cieľom spôsobiť obrovské masové škody a straty na životoch krajinám Západu
mala, čo v konečnom dôsledku potvrdili aj opakované výroky jej bývalého vodcu, Usamu bin
Ladina, ktorý vyhlásil, že „skupina považuje získanie nukleárnej zbrane a jej použitie proti
USA za svoju náboženskú povinnosť“ (Allison, 2004). Na základe týchto skutočností bola AlKaida označená za najobávanejšieho nepriateľa pre krajiny Západu spomedzi neštátnych
aktérov.
Zatiaľ čo islamské teroristické skupiny boli dominantnou kategóriou zodpovednou za
útoky alebo pokusy o útok s použitím nukleárnych, chemických a biologických materiálov po
11. septembri 2001, ďalšie typy teroristických skupín na začiatku 21. storočia
experimentovali s nekonvenčnými zbraňami. V roku 2001 teroristická organizácia Revolučné
ozbrojené sily Kolumbie (FARC) použila v konflikte s kolumbijskou armádou mínometné
granáty naplnené bližšie nešpecifikovanou toxickou chemickou látkou a v roku 2007 vo
Veľkej Británii bola zadržaná ultrapravicová teroristická skupina, ktorá vlastnila zásoby
toxínu ricínu a mala záujem ho použiť. (Cole, 2011)
ZÁVER
Na základe uvedených skutočností možno na začiatku 21. storočia identifikovať
nasledujúce trendy v oblasti bezpečnostnej hrozby proliferácie ZHN za účelom terorizmu.
Islamské teroristické skupiny možno považovať za najrizikovejšie spomedzi iných typov
skupín, keďže sú zodpovedné za enormný nárast v oblasti letálnosti a deštrukcie útokov.
Navyše táto skutočnosť je úzko prepojená s ďalším významným faktorom, ktorým je
5

Ďalším príkladom teroristických útokov a pokusov o útok s použitím ZHN zo strany islamských skupín boli
napr. pokus o útok s použitím kyanidu proti americkým vojenským jednotkám v Bagdade v roku 2004 alebo
použitie chlóru v útokoch proti šiítskym civilistom v Iraku v roku 2007. (Cole, 2011)
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signifikantný nárast ich záujmu získať ZHN, čo bolo v konečnom dôsledku potvrdené
reálnymi udalosťami.
Na druhej strane, za ďalší významný trend možno považovať ústup záujmu
o nekonvenčný terorizmus zo strany etnicko-nacionalistických, ultrapravicových,
ultraľavicových a apokalyptických kultov. Avšak údaje o izolovaných ad hoc pokusoch
o získanie ZHN alebo o útokoch s použitím toxických chemických látok a biologických
prostriedkov zo strany týchto typov teroristických skupín dokazujú, že nekonvenčný
terorizmus nie je limitovaný striktne len na náboženské skupiny.
Z hľadiska technologického potenciálu teroristických skupín možno konštatovať, že
napriek snahám, žiadna z teroristických skupín nebola schopná vyvinúť efektívne ZHN.
V skutočnosti došlo len k relatívne malému počtu útokov s použitím chemických
a biologických materiálov, ktoré neviedli k hromadným stratám na životoch, a zatiaľ
k žiadnemu nukleárnemu teroristickému útoku nedošlo. Táto skutočnosť jasne signalizuje
technologické problémy s vývojom a použitím tejto kategórie zbraní u neštátnych aktérov,
a preto v krátkodobom horizonte možno hrozbu použitia ZHN zo strany teroristických skupín
hodnotiť ako málo pravdepodobnú. V budúcnosti však bezpečnostná hrozba nekonvenčného
terorizmu vylúčená nie je. Na základe historických udalostí je dokonca vysoko
pravdepodobné, že ak sa teroristickej skupine podarí získať ZHN, tak s najväčšou
pravdepodobnosťou dôjde k nekonvenčnému teroristickému útoku s ich použitím.
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Abstrakt:
Článek se zabývá výsledky odborného výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva,
vojsk a infrastruktury. Je zaměřen na problematiku metodického postupu implementace
systémů adaptivního maskování pro ochranu kritické infrastruktury. Autor příspěvku
se pokusí objasnit aktualizovaný pohled na implementaci nových technologií pro ochranu
důležitých objektů kritické infrastruktury.
Abstract
This paper deals with the results of specialist research in the area of population,
troops and infrastructure protection. The article is focused on the problems of methodical
procedure for implementation systems of adaptive camouflage for critical infrastructure
protection. Author of the paper attempt to clarify the updated look at the implementation
new technologies for the protection of important critical infrastructure objects.
Klíčová slova:
ADAPTIV, adaptivní kamufláž, kritická infrastruktura, Scénáře adaptivní kamufláže
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ÚVOD
Informační technologie a informace obecně jsou hlavní „zbraní“ prevence různých
extremistických akcí a útoků. V dnešní neklidné době je právě riziko různým extremistických
akcí a teroristických útoků velmi aktuální a závažné. I když je nebezpečí teroristického útoku
uskutečněného v České republice velmi podceňováno [3], musí se brát v potaz. Toto riziko
se stupňuje vždy s nadcházejícím výročím nějaké významné události nebo velkého
teroristického útoku. Nedávno Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) zmařila
teroristický útok na letadlo, který u příležitosti výročí zabití Usámy bin Ládina plánovala
jemenská odnož teroristické sítě Al-Káida [8].
Tento konkrétní útok proběhl mimo území České republiky, ale extremisté si vybírají
vhodné reprezentativní cíle pro demonstraci svých úmyslů a nikde není psáno,
že se jim Česká republika, jako střed Evropy, nebude zdát vhodnou oblastí útoku.
V odborných kruzích je riziko teroristického útoku velmi diskutovanou oblastí. Často
se diskutuje a polemizuje, které oblasti, technologie či státy budou dalším cílem teroristických
akcí.
Nejúčinnější jsou preventivní opatření, která omezí přístupu těchto skupin ke zbraním
a technologiím. Významnou roli zde hrají dostatečné informace a propracované informační
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technologie, které včas upozorní na příznaky hrozícího nebezpečí. Systémy, které chrání před
podobnými útoky, jsou však velmi náročné na špičkové technologie, ekonomické prostředky
a kvalifikovanost personálu. Ve vyspělých státech se používají nástroje bezpečnostního
managementu, které umožňuje zajistit vyšší bezpečnost jednotlivých prvků kritické
infrastruktury.
Právě technologie jsou klíčovým faktorem v ochraně prvků kritické infrastruktury [2].
Není vždy nutné vyvíjet a vynalézat nové technologie k ochraně a zabezpečení jednotlivých
subjektů. Je možné a často i z ekonomického hlediska nebytné používat již běžné technologie
s drobnou úpravou či novým „případem užití“. To bylo cílem projektu výzkumu, jehož
součástí byla i implementace systému adaptivní kamufláže a na který navazuje projekt
výzkumu Interoperabilita pracovišť, podporující výuku bezpečnostního managementu
počítači v síti. Jeho cílem je poskytnutí služby aplikovaného výzkumu a částečně
i experimentálního vývoje v odvětví komunikace, modelování a simulací ve prospěch
zlepšování znalostí, připravenosti a praktických dovedností se zaměřením na bezpečnostní
management.
1

VÝZKUMNÝ PROJEKT

Tento projekt z oblasti výzkumu se zabývá návrhem a uplatněním nových technologií
pro počítačovou podporu v operačním prostředí ozbrojených sil České republiky
a pro ochranu technické infrastruktury. Jeho hlavním cílem je uplatnění nových perspektiv,
výzkumu, vývoje, implementace a aplikace kybernetických počítačově podporovaných
technologií, určených přípravě ochrany sil i prostředků vojsk, obyvatelstva a technické
infrastruktury [5].
Výzkum si kladl za cíl vytvořit počítačově podporovaný systém, který by se dal použít
jak pro účely komunikace, přípravy, maskování, tak i pro účely projekce klamných cílů nebo
předstíráním činností v místech kde se nic neděje nebo simulovat předměty, které na daném
místě ve skutečnosti nejsou. Jedním z možných uplatnění výstupů tohoto projektu je simulace
ostrahy nebo různých druhů fyzického zabezpečení u vybraných objektů infrastruktury.
Základním podmínkou je daný systém upravit pro potřeby přípravy a prevence,
jež se využívají v České Republice. Nutnost implementace použitelných entit a vhodné
scenérie je prvním krokem k úspěšnému zahájení řešení projektu pro vytvoření
specializovaných pracovišť s podporou počítačů.
2

OKRAJOVÉ PODMÍNKY

Hlavním účelem implementovat do systému přípravy a prevence České prostředí a
v Čechách používané entity. Lze použít postupy, které byly vyvinuty v předchozím projektu,
který se zabýval maskováním. Jeho součástí bylo i skenování terénu, které je jako výchozí
vstup pro implementaci scény vyhovující.
Je nutno provést analýzu místa, ale musíme vycházet z omezujících podmínek, které si
projekt stanovil [4]:
 velikost objektu, který musí být zamaskován, nebo velikost prostoru na kterém
má byt spuštěna simulace,
 zda budeme maskovat, nebo simulovat nějakou činnost (např. ostrahu
či zabezpečení objektu, vozidlo, pracovní činnost osazenstva objektu, klamný
cíl atd.),
 místo nebo sektor odkud bude daný objekt – vytvořená kamufláž s největší
pravděpodobností pozorována,
 přirozené možnosti maskování objektu, které mohou zmenšit pozorovací úhel
a sníží pravděpodobnost odhalení kamufláže,
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barevné spektrum scenérie pro instalaci systému adaptivní kamufláže, protože
je podstatný rozdíl ve skladbě světelného spektra scenérie přírodní nebo městské
zástavby,
složení světelného spektra v oblasti předpokládané kamufláže v závislosti
na ročním období a fázi dne s přihlédnutím k předpovědi meteorologických
podmínek,
možnosti připojení systému baselineCAMouflage do energetické sítě, či nutnost
použití vlastních zdrojů energie prostřednictvím výkonné elektrocentrály,
další faktory, které vyplynou z jednotlivých případů užití systému adaptivní
kamufláže [4].

Na základě analýzy se stanoví, zda aplikace systému adaptivní kamufláže je vhodná
pro využití v simulacích pro daný případ užití. Stanoví se rozhraní pro instalaci a začne
se se samotnou instalací. Tím byl splněn první krok pro celkovou instalaci.
3

SKENOVÁNÍ SCENÉRIE

Dalším krokem je pořízení aktuální fotodokumentace případně videozáznamů dané
scenérie. Tyto podklady slouží k úpravě scénáře a k přípravě projekce obrazu kamuflované
reality. Je třeba se zaměřit především na rozhraní, kde bude přecházet realita v kamufláž
a kamufláž v realitu. Je nutno dbát na to, aby snímky byly pořízené z dostatečné
vzdálenosti, kvůli zkreslení a optickým vlastnostem záznamů. Také světlo hraje značnou
roli při pořizování těchto podkladů.
Fotodokumentace je z hlediska vnějšího pozorovatele považována za nejobjektivnější
podklad jak pro přípravu obrazu pro projekci, tak i pro následné hodnocení věrohodnosti
projekce. Její užitná hodnota se ještě zvyšuje, je-li fotografická dokumentace pořízena
podle určitých zásad [1], které umožní kromě údajů kvalitativní získat z pořízené
fotodokumentace některé údaje kvantitativní. Při zhotovení fotografické dokumentace
je nutno postupovat systematicky. Nejprve je třeba udělat celkový pohled a pak se zaměřit
na jednotlivé detaily.
3.1

Editace pořízeného záznamu scenérie

Zpracováním pořízené fotodokumentace je pověřen art-mediátor. Jeho hlavním úkolem
je editace a implementace pořízeného záznamu prostřednictvím balíku speciálního software,
pro potřeby projekce v simulacích. Cílem je upravit pořízené snímky tak aby je bylo možné
použít pro vytvoření obrazových podkladů pro projekci iluze u jednotlivých cvičících
subjektů [5].
4

IMPLEMENTACE SCÉNY

Výstupem předchozí analýzy je mimo jiné i prostorový rozsah scenérie, který určí
nutnou velikost implementovaného systému, především sestavovaných speciálních entit
v prostředí simulované reality. Velikostí a konfigurací jednotlivých scén se zabývá projektant
scénáře a dle potřeb implementuje další a další scenérie do připravovaného scénáře pro řešení
vybrané mimořádné události.
Nalezením vhodného rozhraní umožní přímou implementaci reality do simulovaného
scénáře a tím bude simulace daleko realističtější. Umožní pracovat jak ve fiktivním prostředí,
tak i ve známém a denně používaném prostředí, které je vhodnější pro simulaci potřeby
nějakého zásahu pro řešení vybrané mimořádné události. Dané subjekty budou znát terén,
budou se v něm lépe pohybovat. Je nutno však následně dělat úpravy při opakování daného
scénáře, aby se subjekty nenaučily jen automaticky procházet či plnit úkoly a byly
při simulacích obezřetní a kreativní.
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ZÁVĚR
Projekt výzkumu počítačové podpory specializovaných pracovišť je teprve v počátcích
a pomalu se rozjíždí. Jeho cílem je poskytnutí služby aplikovaného výzkumu a částečně
i experimentálního vývoje v odvětví modelování, komunikace a simulací ve prospěch
zlepšování znalostí, připravenosti a praktických dovedností se zaměřením na bezpečnostní
management. Cílem je vytvořit implementovanou intranetovou síť, která by prioritně
pracovala s uzly (pracovišti, podporujícími výuku bezpečnostního managementu počítači
v síti) dislokovanými na Univerzitě obrany. Po ověření funkčnosti na lokální síti by bylo
možné tuto síť rozšířit i o externí uzly na expertních pracovištích Ústředních správních úřadů
a velkých organizací, které obhospodařují kritickou infrastrukturu.
VAZBA NA PROJEKT
Článek byl zpracován v rámci projektu specifického výzkumu INTROP Interoperabilita pracovišť, podporující výuku bezpečnostního managementu počítači
v síti.
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Abstrakt:
The paper deals about operation of Czech Army Engineer Corps in year 2010. There
were three units of Czech Army participate in this operation. University of Defence, Military
Geodetical and Hydrometeorological Office and 15 Engineer Brigade. The aim of this
operation was to construct temporary bridge after flood. During this operation was used
REACH-BACK concept between University of Defence and Geodetical and
Hydrometeorological Office and between University of Defence and 15 Engineer Brigade.
Communication and cooperation between these units was supported by Information portal of
engineer corps. The portal works as a support element for REACH-BACK concept.
Klíčová slova:
Reach-Back, Engineer, Temporary bridges, TMS bridge type.
INTRODUCTION
The Czech Republic territory was hit by floods in August 2010. There were damaged
bridges mainly in Liberec region and Ústí nad Labem region. The engineer experts from
University of Defence have essential experience with overcoming the obstacles caused by
flood. They designed 20 bridges in the disaster affected areas of the Czech Republic in 2010.
The most of them were bridges from MS set but one the longest and the most difficult was
bridge from TMS set. The soldiers from all battalions 15 Engineer Brigade erected these 20
bridges and soldiers from Bridge Company 151 Engineer Battalion built the bridge TMS. The
operation of designing and constructing of temporary bridge TMS took almost 5 weeks (from
20th September to 19th October).
There were three units of Czech Army participate in this operation - University of
Defence (Department of Engineer Technology), Military Geodetical and Hydrometeorological
Office, and 15 Engineer Brigade (Bridge Company 151 Engineer Battalion). Every mentioned
unit organized particular team or teams that were included in this operation.
Reach-Back concept was used for the first time as support for so large operation in
2009. Basic principles of the concept demonstrated that it can operate successfully in praxis.
That was the reason why the concept Reach-Back together with Information Portal of
Engineer Corps (IPEC) was used for support during this operation again.
It is suitable to introduce the Reach-Back concept at first and explain the main
possibility of its usage. It is a new model of cooperation and communication between the
units deployed directly in action and main corps supporting them. This concept supposes units
used for tasks compliance (for example in foreign mission) and these units do not necessary
consist of all components as well as home. The components staying “home” fill tasks for “in
theatre” units as their support team [1].
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1.

TEMPORARY BRIDGING SETS TMS

The TMS bridge set is the main representative of temporary bridges used for logistic.
TMS is road, standardized steel bridge. This bridge is designed for only one traffic lane (4
meters wide). The TMS bridge is a through-type truss bridge, the roadway being carried
between two main girders. The trusses in each girder are formed by 3 - meter panels pinned
end to end. It is easy to install. Each part of the TMS bridge is a standard machine-made piece
and is interchangeable among spans. In few cases (single story), no heavy equipment is
required to assemble or launch a TMS bridge; only basic pioneer skills and equipment are
needed. TMS bridge is determined for wide span (up to 36 meters for MLC 70). It is the most
suitable to build one bridge span but it is also possible to build bridge with more spans (max 7
spans). In this case is necessary to build pier (e.g. PIŽMO). For the construction of pier is also
possible to use alternative material (pile bent, grillage using timber or concrete panels).
The main girders on each side of the centerline of the bridge can be assembled from a
single truss or from two or three trusses side by side. For greater strength, a second story of
panels can be added to the trusses. The upper stories are bolted to the top chord of the lower
story. Transverse floor beams, called transoms, are clamped to the bottom chords of the
trusses and support stringers and decking. Sway braces between the girders provide horizontal
bracing and transoms keep the trusses upright. The bracing frames between the trusses
provide lateral bracing within each girder.
Load carrying capacity depends on span of the bridge and type of the construction (see
table 1 – MLC load carrying capacity) [2].
Tab. 1 – MLC load carrying capacity

Type of the construction of the bridge is identified by this way:
1p1s
single truss single story
Z1p1s
single truss single story with reinforced bridge deck
1p2s
single truss double story
Z1p2s
single truss double story with reinforced bridge deck
2p2s
double truss double story
Z2p2s
double truss double story with reinforced bridge deck
Z2p2sz
double truss double story with reinforced bridge deck and reinforced girders
The TMS bridge set is not equipment of Czech Army. These bridge sets are in storage
of Ministry of Transport. The soldiers of Engineer corps are trained in special courses in
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Training centre of Ministry of Transport, where they get the experience with this bridge
construction and also with other bridge constructions.
2.

RECONNAISSANCE AND GEODETIC SURVEING

The main task for reconnaissance team (reco-team) was the reconnaissance of area
where the bridge was planned to be built. This team consists of experts from Military
Geodetical and Hydrometeorological Office from Dobruška and one member from
Department of Engineer Technology who has experience with TMS and MS sets. This team
configuration is possible to use for future similar tasks. Geodesists were responsible for
geodetical survey of the construction site of temporary bridge. The reco-team carried out
inspection of the construction site and made photo documentation. They found out span of the
obstacle and suggested which type of bridge is suitable for particular gap. All information
was included in Reconnaissance Report. When the reco-team accomplished the report, they
placed it on IPEC.
The geodesists were lead by commander of the reco-team and under his control they
made detailed geodetical survey. The data gained from survey were essential part of the
Reconnaissance Report and were attached to the report as soon as geodesists prepared them.
The data consisted of coordinates of important points and construction site drawing in
MicroStation software. The data were used for preparation of every project of temporary
bridge (Fig. 1).

Fig. 1: Model of terrain in MicroStation software
3.

PROJECT OF TEMPORARY BRIDGE TMS

The project team was put together first of all. The six-member project team was from
Department of Engineer Technology at University of Defence. Two members of the team
worked with geodetists as members of the reco-team and other four members designed
projects. The project team used experience from regularly practised actions in collaboration
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with Dobruška Military Geographic and Hydro-Meteorological Office. They improved their
skills and cooperation that they gathered in 2009 during similar operation. The project team
repeatedly proved that the involvement of university Reach-Back laboratory in "life
operation" brings good results, making the collaboration with the geodesists from Dobruška
and 15th Engineer Brigade personnel smooth and easier.
Project team took data (photos, video and geodetic surveying) and Reconnaissance
Report that was on IPEC server and started work on project. They also implement suggestion
of reco – team that would be suitable to use TMS bridge for this situation. The project team
had to accept the requirements of civilian authorities. They had two particular requirements.
The first one was that the construction of the bridge had to be above 50 years flood
water level. That is why the lower chord of the truss was placed approximately 1,2 m above
terrain. The second was that construction had to be easily attached to existing road on the both
sites of the banks.
The leader of project team specified type of construction, site for construction and span
of the bridge. Team created 3D model of bridge construction (Fig. 2). This 3D model was also
used for making project documentation. Designing necessary ground shaping in area of
construction was other part of project. Microstation situation data were converted into proper
CAD format. Then team created into terrain ground shaping and other modification. Then the
3D model of bridge was placed into model of terrain.

Fig. 2: Model of bridge placed in photo
Sometime it was very suitable placed model of bridge into photo. It made placing bridge
construction in real situation more illustrated.
The last part of designing was creating the final project and drawing documentation.
The final project with drawing was placed on server IPEC. Then Request to prepare bridge
and assembly material from store houses of Ministry of Transport was created. The Request
to prepare was sent to responsible person to Ministry of Transport by the help IPEC. They
prepared entire material necessary for bridge construction in the nearest store.
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4.

CONSTRUCTION OF BRIDGES

As was mentioned above there were erected many bridges from MS set but only one
from TMS set. Since TMS bridge construction is more complicated then MS type,
commander of 151 Engineer Battalion was tasked to organize the construction of the bridge.
Soldiers from this unit have the best experience with this type of construction and some of
their commanders work as instructors in Ministry of Transport´s courses for construction
TMS bridge in Kojetín training center. These skilled soldiers founded the core of the unit that
was commissioned to carry out works. The commander of Bridge Company was leader of this
unit. Unit consisted of 55 man and 24 vehicles. The commander prepared time table that was
followed with few exceptions (Tab. 2). Before that he commander of building unit read up the
project and made consultation with project team by the help web conference on IPEC.
Tab. 2 – Time table of construction process
Date
Task
27.9.-3.10.
Planning and forming the unit
Transport of unit and material of TMS to Víska village. Reconnaissance
4.10.
of construction site.
5.10.–6.10.
Groundwork and construction of rocking rollers and plain rollers trays.
7.-8.10.
Construction of launching nose and first span of the bridge
11.10.–14.10.
Construction second span of the bridge
14. a 18.10.
Construction of the bearing on both banks
19.10.
Load test and bridge ceremony
20.10.
Transport of unit back to garrison
At the first of all it was necessary to prepare building site. The commander of each
building unit made meeting with local civilian authority and explain them his requirements
(e.g. cut off power line, get down trees or remove fence). The requirements came from project
and other commanders drafts. The civilian authority was responsible for realize these
requirements.
TMS bridge construction started 6th October because of problems with ground shaping.
That was caused by the requirements of civilian authorities that the construction must be over
50 years flood water level. The construction of abutment was made of sheet piles with gravel
as a filling (Fig. 3). These abutments were built up on both banks and were approximately 1m
over the terrain. As the bearing were used concrete panels. In this case all ground shaping and
abutment construction was made by civil construction company. The first span of the bridge
was placed on these supports.
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Fig. 3: Abutment on left bank
The first step was to construct the rocking rollers and plain rollers trays. The rocking
rollers were placed on concrete panels. The problem was to place plain rollers trays to high
approximately 1,5m above ground. The grillage from the timber was mainly used to solve this
problem. The short ramp and concrete panel were used as foundation for the grillage (Fig. 4).
When the plain rollers trays were assembled the launching nose were erected on rollers. When
the assemblage of the nose was complete, assemblage the first bay of the bridge followed.
Then the next bays of the bridge were assembled by the same way except the pillar bays and
end bay. When the complete construction of the bridge was launched the jack down procedure
started. The unit was equipped with eight hydraulic jacks with load capacity 50tons.
Unfortunately, neither of them was able to work. Jacks were from the storage of Ministry of
Transport and we identified that their future using is impossible due to the life span of them.
The jacks had to be replaced by the jack from vehicle accessories. These jacks had load
capacity only 20 tons but it was sufficient in this case.
The last but not least problem was the way to disassembly the plain rollers trays. The
standard method of launching means that plain rollers trays are placed behind the construction
of the bridge after final launch (Fig. 4). In this case the trays stayed under the construction of
the second span of the bridge. It was quite difficult to disassembly the construction of the
trays because of the high level of placing them and considerable weight of tray´s components
(Fig. 4). All these difficulties had been overcome and the soldiers of the unit showed their
perfect skills.
Load test by using car crane was the last task and then commander made the inspection
of bridge construction. The whole building process of this bridge (from pick up from store
house to give into traffic) spent 22 days. The final TMS bridge construction was given to civil
authority to use at 19th October. There is not included time that was necessary for ground
shaping that has been carried out a civilian company.
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Fig. 4: The grillage and high level of plain rollers trays
CONCLUSION
The range of transport infrastructure recovery by using temporary bridge was more
extensive than in 2009. All units involved in the operation “building temporary bridges”
learned from the mistakes committed in 2009 and have made considerable progress. This
progress was reached mainly in the area of MS type construction.
On the other hand, we have found that there are many problems that we have to cope
with in the future. These problems appeared in the area of TMS type construction. Many of
them were caused by little experience with construction TMS. Problems were detected mainly
in the level of training of troops that participated in building bridges process because many of
soldiers did not take a part in special courses in training centre. We have to say that some
material from storage of Ministry of Transport was in very poor condition.
A significant progress was achieved in area of designing temporary constructions due to
modern software tools. The communication and data transmission between University of
Defence and Military Geodetical and Hydrometeorological Office is on high level quality. It
is due to periodical practise between these two units. It will be necessary also to determine the
command and control responsibilities and to divide them between civilian and military
authorities in the future [3].
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Abstrakt:
This article deals with emergency preparedness for power outages. In the world become
several power outages which affect over one million people. These crisis situations become a
lot of problems and complication and it is very important to manage power outage with the
least possible impact. Each country creates emergency preparedness and it is very important
to study how emergency preparedness work for power outages.
Klíčová slova:
Power outage, secondary impact, elektricity.
ÚVOD
Elektrická energie pro nás přestavuje důležitou část kritické infrastruktury, bez které si
v dnešní elektrifikované společnosti nedovedeme představit život. Na elektrické energii je
závislé naprosto vše. Každodenní ruch, chod jednotlivých částí života i státu. Představme si
naše domovy a co vše je v nich na elektrické energii závislé. Světlo v noci, hodiny, televize,
zabezpečovací zařízení, internet, i takové maličkosti, jako je tekoucí voda z vodovodu,
fungující toalety. Dlouhodobé výpadky elektrické energie zasáhnou do našich životů
závažným způsobem. Omezí náš každodenní život v závislosti na období, ve kterém se
výpadek stane.
Je třeba položit si otázku jakým způsobem a zda existuje možnost se na výpadky
elektrické energie připravit. Jednou z možností je příprava orgánů krizového řízení a ostatních
orgánů podílející se na zvládání krizových situací a obyvatelstva z již nastalých případů.
Analyzovat průběh události a sekundárních důsledků, které krizová situace přinesla a pokusit
se na ně připravit.
1

BLACKOUT

Power outage, power cut, rolling blackout, blackout. Všechny tyto výrazy znamenají
jedno, výpadek dodávek elektrické energie. Takovýto výpadek je jedno z nejzávažnějších
ohrožení ekonomického vývoje. Blackout je sled rychlých událostí vzniklých v elektrizační
soustavě. Příčinou vzniku blackoutu bývá špatné zvládnutí nabídky a poptávky po elektrické
energii. Elektrizační soustava České republiky a celé Evropy je jeden velký organismus.
Skládá se z výroben elektrické energie, zařízení na přenos velkých energetických hladin a
distribučních zařízení směřujících proud ke koncovému odběrateli. Elektřina se nedá
skladovat a je nutné, aby platil jednoduchý vzorec. Výroba rovná se okamžitá spotřeba. Pokud
nedojde k rovnovážné výrobě a spotřebě nastane přetížení soustavy, která tuto zátěž neunese a
vypadne. Výpadek vzniká během několika málo sekund a nelze proti němu vytvářet
strategické rezervy. V budoucnu se dá předpokládat zvýšené riziko vzniku blackoutu.
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Přibývají extrémní klimatické jevy, objevuje se hrozba teroristického útoku v ČR díky jejímu
zapojení do akcí na středním Východě. (1, 2).
Specifickou vlastností blackoutu je skutečnost, že dopady na okolí jsou mnohem větší
než škody na zařízení. Příčinou jsou domino efekty šíření krizové situace. Výsledkem je
ohrožení chráněných zájmů státu. Proto je mnohem důležitější zabývat se opatřeními, než
příčinami, které jsou mnohem problematičtěji zvládnutelné a tvoří ekonomickou zátěž pro
celý management krizového řízení. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že blackout je reálné
nebezpečí. (3)
1.1

Významné blackouty ve světě

Rozsáhlé výpadky elektrické energie nejsou problematikou posledních pár let.
V minulosti již výpadky elektrické energie několikrát nastaly a zasáhly do životů mnoho lidí
(viz. Tabulka 1). Každý rozsáhlý výpadek elektrické energie sebou přináší sekundární
důsledky, jako ztráta přístupu k informacím, časté požáry, ztráta tekoucí vody, plynu a mnoho
dalších. Některé výpadky jsou tak destruktivní pro danou oblast, že se ekonomicky
vzpamatovávají desítky let např. Auckland.(5)
Tabulka 1: Významné výpadky elektrické energie ve světě

Významné výpadky elektrické energie
Výpadek

Zasažený počet
obyvatel

Místo

Důvod vzniku

1989 – Kanada
(4)

6 mi.

Quebec

geomagnetická
12 hodin 13. března 1989
bouře

1998 - Nový
Zéland (5)

1 mil.

Auckland

lidská chyba

5 týdnů

1999 – Brazílie
(4)

97 mil.

Jih a
jihovýchod
Brazílie

lidská chyba

22 hodin 11. března 1999

55 mil.

USA a
Kanada

zkrat
způsobený
větvemi
stromů

5 mil.

Dánsko a
Jižní
Švédsko

56 mil.

Itálie

100 mil

Indonézie

80 mil

Brazílie

2003
Severovýchodní
blackout (6)
2003 blackout
v Evropě (7)
2003 blackout
v Evropě (7)
2005 Jáva Bali
2009 - Brazílie
2

Délka
trvání

9 hodin

Datum

od 20. února do
27. března 1998

14. srpna 2003

23. září 2003
od 27. září do
28 září

bouře
7 hodin
lidská chyba

18 srpna 2005
10. listopadu
2009

OCHRANA OBYVATESTVA VE SVĚTĚ

Krizová situace - výpadek elektrické energie vznikne několika možnostmi. K narušení
dodávek energie může dojít na úrovni výroben elektrické energie, kdy může být vyřazena
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jedna strategická či několik elektráren. Dále na úrovni přenosové či distribuční soustavy. Jsou
způsobeny mnohými faktory, jako je lidská chyba či přírodní vlivy. Lidskou chybu lze ve
velkém minimalizovat a ovládat. Osoby jsou ve vztahu k riziku postaveny do role příjemců
rizika, nositelů rizika, hodnotitelé rizika či rozhodovatelé o riziku. Všechny přístupy sebou
nesou určitý index spolehlivosti, který ovlivňuje chování osob v jednotlivých sektorech
elektrizační soustavy a způsobuje malé či větší problémy přerůstající až ve výpadek elektrické
energie velkého rozsahu. Na rozdíl od člověka, přírodu se nám zatím nepodařilo ovládat a
stále vstupuje do role nositele rizika. Ve velkém případě nám největší výpadky elektrické
energie způsobila právě příroda sama a my se s nimi musíme umět vypořádat. I v České
republice došlo k výpadkům elektrické energie právě díky přírodním vlivům.
Je důležité uvědomit si sílu takovéto krizové situace a umět se připravit. Z tabulky lze
vyčíst problematiku výpadků elektrické energie zapříčiněnou přírodními vlivy. Takovéto
výpadky musíme předpokládat a vyhnout se jim zcela není možné. Tak jak se výpadky
elektrické energie stávají, se na ně snažíme připravit. Příprava řešení sekundárních dopadů
výpadků elektrické energie se děje ad hoc. Analýza přístupů řešení poukázala pouze na
skutečnost, že dochází k přípravám obyvatelstva formou informativních letáků a doporučení
z jednotlivých organizací. Nejvýznamněji se tato činnost provádí v USA, kde každý stát a
organizace na federální úrovni vydává letáky, propagační materiál a nařízení, jak se
obyvatelstvo má na tuto problematiku připravit. Nejvýznamnějšími organizacemi v USA jsou
Mezinárodní organizace Červený kříž, která vydává leták jak připravit sebe a dům na výpadky
a co dělat v případě výpadků. (8) Další mezinárodní organizací je CDC (Centres for Disease
Kontrol and Prevention in Atlanta), která řeší připravenost obyvatelstva v otázkách biologické
bezpečnosti během výpadků elektrické energie. (9) Federální organizace FEMA (Federal
emergency management agency) připravuje obyvatelstvo formou analýz předchozích výpadků
elektrické energie a vytváří systém pro jednotlivé federální země USA, jakým způsobem má
docházet k přípravě obyvatelstva. (10)
Severní soused USA, Kanada řeší problematiku stejným způsobem – formou přípravy
obyvatelstva na výpadky. Vláda Kanady na svých webových stránkách uveřejňuje informace
pro obyvatelstvo a přípravu obyvatelstva na výpadky elektrické energie a vydává příručky pro
názvem 72 hodin, kde řeší připravenost obyvatelstva na jednotlivé mimořádné a krizové
situace formou doporučení co a jak dělat. (11, 12)
Země Evropské unie řeší problematiku stejným způsobem – ad hoc a informovaností
obyvatelstva. Hodně přebírají informace z mezinárodních organizací jako je CDC či Červený
kříž a snaží se stejný postup, jako USA a Kanada. Ukazuje se, že tyto země jsou v této oblasti
průkopníci a veškeré informace týkající se informovanosti se přebírají od nich. (13, 14, 15,
16)
2.1

Centres for disease kontrol and prevention

Na stránkách Centra pro kontrolu a prevenci onemocnění jsou k dispozici informace,
jak postupovat v případě náhlého výpadku elektrické energie. Sekce je rozdělena do částí(9):
a) potravinová bezpečnost: CDC radí kdy je bezpečné konzumovat
potraviny umístěné v ledničkách a mrazničkách a jakým způsobem se musí
postupovat při opětovném zapojení proudu, aby byla dodržena bezpečnost
potravin.
b) bezpečné pití vody: v této sekci jsou poskytnuty rady, jak postupovat,
aby byla zachována bezpečnost pitné vody. V neposlední řadě dává CDC návod
k dezinfekci kontaminované či dešťové vody pomocí chloraminu, jódu a chloridu
uhličitého.
c) extrémní horka a zimy: zde jsou poskytnuty rady jak se chovat
v případě, že k výpadku dojde v obdobích horka či zimy, aby nedošlo k poškození
organismu.
d) první pomoc při zasažení elektrickou energií
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2.2

Americký červený kříž

Jedna z důležitých organizací podílející se na zvládání krizových situací je Americký
Červený kříž. Jeho aktivity jsou velké a zapojování do řešení stavů nouze je více než důležité.
Po prolistování webových stránek dojdeme i k problematice výpadků elektrické energie. Zde
si připravit Americký Červený kříž kontrolní seznam bobů, které by měli všichni obyvatelé
dodržet v případě výpadků elektrické energie. Kontrolní seznam je rozdělen do třech částí (8):
a) jak se mohu připravit na výpadky elektrické energie
b) co bych měl udělat během výpadku elektrické energie
c) co bych měl udělat při opětovném zprovoznění elektrické energie.
2.3

Ministerstvo zemědělství oddělení potravinové bezpečnosti a inspekce

Ministerstvo zemědělství Spojených států Amerických se velice intenzivně věnuje
problematice havarijní připravenosti se zaměřením na potravinovou bezpečnost. Informace,
které na svých stránkách zveřejňuje jsou cenným materiálem pro obyvatelstvo a návodem, jak
si zachovat v průběhu krizových situací kvalitní potraviny. Veškeré informace jsou uvedeny
ve 12 faktografických litech (17):
a) bezpečné zacházení s potravinami
b) ohrožení obyvatelstva
c) příprava masa
d) příprava drůbeže
e) příprava vaječných pokrmů
f) sezónní bezpečnost potravin
g) a jiné
2.4

Kanadské orgány státní správy

Podobně jako v USA tak i v Kanadě se díky zkušenostem z předchozích výpadků
elektrické energie snaží připravit obyvatelstvo před výpadky elektrické energie. Orgány státní
správy Kanady vydaly publikaci pod názvem Your emergency preparedness guide 72 hours.
V této 36 stránkové publikaci nalezneme návody obyvatelstvu jak postupovat v případě
vybraných 13 krizových situací. Mezi vybranými situacemi je i výpadek elektrického proudu.
Jsou zde uvedeny návody jako postupovat v přípravě na výpadek elektrické energie, jak
zabezpečit své obydlí i sebe, jak se chovat v případě výpadků elektrické energie a po
znovuobnovení výpadků elektrické energie. Jsou to podobné rady jako u Amerického
červeného kříže, ale každé teritorium Kanady si upravuje doporučení podle své
působnosti.(11)
ZÁVĚR
S výpadky elektrické energie se setkáváme neustále. Každý výpadek sebou přináší
nemalé komplikace, které se nejvíce projevují mezi obyvatelstvem. Z analýzy příprav vlád a
států na výpadky elektrické energie vyplývá skutečnost, že nevíce se dbá na přípravu
obyvatelstva. Neinformované a nepřipravené obyvatelstvo je obyvatelstvem jednajícím ve
stresu nechápající situaci a vytváří se prostředí kdy dochází ke kolapsu společnosti (jako
příklad lze uvést sekundární důsledky hurikánu Fatčina v New Orleans). V případě, kdy
budou lidé vědět, jak se chovat, alespoň v prvních hodinách výpadku elektrické energie,
vytvoří se prostor pro orgány krizového řízení zvládnout krizovou situaci s minimálními
následky a připravit se na další komplikace.
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Abstrakt:
The article focuses on the change of ethnic, cultural and religious homogeneity of the
European Union due to the growing migration flows from third countries. Penetration of
other cultural influences from third countries and the distortion of the original population
structure is perceived by the EU member countries as a threat to societal security. The aim of
the article is to highlight the threats that arise from migration and cultural influence of third
countries to Western culture and on the other side to answer the question whether Western
culture is able to maintain their identity and face other cultural influence?
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ÚVOD
Tragické udalosti z Nórska v júli 20116 a z Francúzska v marci 20127 sú okrem prejavu
extrémizmu i ďalším signálom prehlbovania krízy európskej identity a poukázali na negatívny
vplyv splývania kultúr, o ktorom hovoril Samuel Huntington vo svojom diele Stret civilizácií
(The Clash of Civilisations?). Obidve udalosti poukázali na dve strany tej istej mince –
prienik západnej kultúry do islamskej a naopak.
Európska únia je postavená na hodnotách západnej kultúry, ktorá propaguje myšlienky
individualizmu, liberalizmu, ústavnosti, ľudských práv, slobody, moci zákona, demokracie,
slobodného trhu a v neposlednom rade i voľného pohybu osôb. Právo slobodne sa pohybovať
a slobodne sa zdržiavať na území členských štátov je jedným zo základných znakov
zjednotenej Európy. Avšak európsky kontinent je príťažlivý i pre obyvateľov z chudobných
častí sveta, ktorých cieľom sú krajiny rozvinutej demokracie, teda krajiny a štáty západnej
Európy, o ktorých je vo svete všeobecne známe, že sa tu rešpektujú ľudské práva a slobody,
existujú istoty demokratického systému spojené s istým materiálnym štandardom. Tento
obraz bohatého a rozvinutého sveta, kde je možná plná sloboda a zabezpečená realizácia
6

Nórsky útočník a pravicový extrémista Anders Behring Breivik, 22. júla 2011 v centre Osla odpálil bombu,
ktorá zabila osem ľudí, a následne zastrelil na ostrove Utöya 69 účastníkov letného tábora mladých sociálnych
demokratov. Breivik zdôvodnil svoju agresivitu, tým že chcel upozorniť na nebezpečenstvo "kultúrneho
marxizmu" a islamu.
7
19. marca 2012 francúzsky moslimský extrémista Mohamed Merah, zastrelil rabína a tri deti v židovskej škole
v Toulouse a v blízkom meste Montauban zastrelil aj troch francúzskych výsadkárov. Malo ísť o pomstu za smrť
palestínskych detí a o protest proti účasti francúzskej armády v Afganistane, ale aj proti vládnemu zákazu nosiť
na verejnosti islamské závoje zahaľujúce celú tvár.
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jednotlivca, je obrovským magnetom, ktorý priťahuje imigrantov z krajín celého sveta, ktoré
sú týchto hodnôt zbavené. [5] Ak sa pozrieme na danú problematiku z pohľadu kultúry, jedná
sa predovšetkým o ľudí z islamskej kultúry. Prenikanie kultúr sa deje v rámci migračných
procesov, ktoré sú staré ako ľudstvo samo. Avšak ak pri tomto prieniku dochádza k narušeniu
národnostnej, kultúrnej a náboženskej homogenity a strate identity spoločnosti, predstavuje to
hrozbu pre societálnu bezpečnosť.
1

SOCIETÁLNA BEZPEČNOSŤ

Societálna bezpečnosť je definovaná ako problém udržateľnosti tradičných foriem
jazyka, kultúry, zvykov, náboženstva a národnej identity.
Medzi faktory, ktoré môžu byť vnímané ako hrozby societálnej bezpečnosti, možno
podľa L. Hofreitera zahrnúť:
- migráciu, v dôsledku ktorej sa môže narušiť národnostná, kultúrna a náboženská
homogenita pôvodného obyvateľstva do takej miery, že sa podstatne zmení zloženie
a štruktúra obyvateľstva v krajine;
- kultúrny a jazykový vplyv silnejších, vyspelejších krajín, preberanie cudzích
kultúrnych vzorov,
- narušenie pocitu náležitosti k danej komunite (národnostnej, kultúrnej ap.) ako
dôsledok integračných procesov (napr. eurobčianstvo, svetoobčianstvo ap.) ale
i dezintegračných procesov, napr. v dôsledku rozpadu mnohonárodnostných štátov,
- demografické problémy, prejavujúce sa úbytkom obyvateľstva, čo spôsobuje úbytok
nositeľov určitej identity.
V dôsledku týchto, ale i niektorých ďalších vplyvov, môže sa identita sociálneho
objektu formovať a transformovať v súvislosti s tým, ako sa daný objekt etabluje,
reprezentuje alebo presadí v kultúrnych systémoch, ktoré ho obklopujú. [3]
Pojem societálna bezpečnosť prvý krát použil Bary Buzan v knihe People, States and
Fear. Buzan v tomto smere argumentoval tým, že dôležitým prvkom stability a bezpečnosti
štátu je vzťah medzi bezpečnosťou a identitou rôznych skupín (najmä v kontexte Európy).
Tento vzťah nazvali societálnou bezpečnosťou, ktorá sa stala sa jedným z piatich sektorov
Kodanskej školy. Buzan a Waever v societálnom sektore definovali ako referenčné objekty
akúkoľvek väčšiu skupinu ľudí, ktorí majú spoločnú identitu, ktorá sa stáva ohrozenou. Môže
ísť o rodinné väzby, obec, región, triednu príslušnosť. V súčasnosti sú najvýznamnejším
referenčným objektom národy, národnostné menšiny, etnické skupiny, civilizácia, náboženské
systémy a rasy. Za bezpečnostné hrozby v societálnom sektore môžeme považovať všetko, čo
existenčne ohrozuje určitú spoločnosť.
Kodanská škola za hlavné hrozby považuje migráciu (presun obyvateľstva),
horizontálne súperenie (súperenie medzi minimálne dvoma spoločnosťami - napríklad
menšiny v rámci štátov, menšie krajiny sa obávajú kultúrneho vplyvu väčších susedov, stret
civilizácií) a vertikálne súperenie (problémy týkajúce sa politickej integrácie či fragmentácie).
Za ďalšie hrozby možno považovať nezamestnanosť, úbytok obyvateľstva, genocídu,
epidémie, kriminalitu a organizovaný zločin. Z globálneho pohľadu Buzan a Waever za
najväčšie problémy v tomto sektore považujú polarizáciu bohatý sever a chudobný juh
spojenú s migráciou, chorobami a organizovaným zločinom. Druhým problémom je
globalizácia, predovšetkým stret civilizácii a westernizácia. [7]
Societálna bezpečnosť sa zaoberá hrozbami proti identite spoločnosti, lebo ak
spoločnosť stratí svoju identitu, neprežije ako spoločnosť. Pod identitou spoločnosti chápe
societálna bezpečnosť identitu osôb, skupiny, etnických skupín a národov, ktoré spoločne
tvoria spoločnosť na určitom vymedzenom území. Kľúčom k spoločnosti je súbor ideí a
zvyklostí, ktoré identifikujú jednotlivcov ako členov spoločenskej skupiny. Spoločnosť je
teda súbor identít, je to vlastná predstava spoločnosti s jednotlivcami sebaidentifikovanými
ako členovia spoločnosti. [6] Diskusiu o identite vyvolali problémy spojené najmä s
procesmi globalizácie a migrácie.
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2

MIGRAČNÉ PRÚDY V EÚ A OHROZENIE IDENTITY

Migrácia, teda pohyb je sprievodným znakom života a vývoja ľudskej civilizácie. Od
vzniku moderných štátov a určením hraníc národných štátov dostala migrácia iný rozmer.
Medzinárodná migrácia je v súčasnosti jedným z charakteristických prejavov globalizačných
procesov vo svete a významným atribútom ich zmien. V súvislosti so svojimi ekonomickými,
sociálnymi, populačnými, kultúrnymi, politickými, bezpečnostnými, environmentálnymi a
inými dopadmi sa považuje za jednu zo základných civilizačných výziev 21. storočia.
Migráciu citeľne ovplyvňujú i negatívne javy, ako napr. chudoba, výrazné hospodárske
zaostávanie, nezamestnanosť, relatívne preľudnenie, prírodné katastrofy, environmentálna
degradácia, vojny a ozbrojené konflikty, politické, rasové, etnické a náboženské represie,
diskriminácia rôzneho druhu, možnosť migrovať nelegálne, aktivity pašerákov s ľuďmi.
Migrácia predstavuje jednu z kategórií hrozieb, ktoré môžu ohrozovať identitu
spoločnosti. Podľa Buzana migrácia nastáva vtedy, keď sa v spoločnosti A prostredníctvom
silnejúceho vplyvu prichádzajúcich nových osôb skupiny B, mení homogenita. Spoločnosť A
už nikdy nebude takou ako bola predtým, štruktúra obyvateľstva bude úplne iná. Najväčšia
hrozba vzniká najmä tým spôsobom, že komunita, spoločnosť, stratí nositeľov identity tým,
že sa ich počet zmenší, resp. pôvodná komunita vo svojej podstate zmizne. [7]
V podmienkach Európskej únie existuje vo vyjadreniach politických reprezentácií,
médií, akademikov i verejnosti určitá postojová ambivalencia európskych štátov neschopnosť rozhodnúť sa, či je pre nich prijímanie migrantov nevyhnutné, najmä so
zreteľom na demografické indikátory starnúcej Európy a charakteristiky starnúceho trhu práce
so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú na ekonomickú efektivitu a dôchodkové
systémy, alebo, naopak, nežiaduce vzhľadom na potenciálne ohrozenie bezpečnosti, kultúrnej
jednoty či xenofóbne postoje verejnosti. [1]
Európa má dlhú históriu týkajúcu sa prisťahovalectva. Po skončení druhej svetovej
vojny začalo do Európy prúdiť množstvo ľudí zo zahraničia, ktorí sa mali podieľať na jej
obnove. Ekonomická situácia a trhu práce si vyžaduje lacnú a flexibilnú pracovnú silu, ktorá
neexistovala na domácom trhu v danom okamihu. Krajiny ako Francúzsko, Nemecko,
Holandsko a Belgicko uľahčovať a podporovať migráciu z menej rozvinutých krajín s
prebytkom pracovných síl, ako je Španielsko, Portugalsko a Grécko. Pôvodne do roku 1960 to
boli obyvatelia južnej Európy, po tomto roku sú to obyvatelia z rozvojových krajín v Afriky,
Ázie, Karibiku a na Stredného východu. Výsledkom tohto procesu bolo, že zo západných
európskych krajín sa stali rôznorodé multietnické štáty. V ďalšom období 1960 a 1970 bola
oblasť prisťahovalectva stáva viac predmetom verejného záujmu s dôrazom na ochranu
sociálnych práv domácej pracovnej sily. Aj napriek obmedzeniu prisťahovalectva,
prisťahovalcov stále pribúdalo z dôvodu udeľovania povolení pre rodinných príslušníkov
prisťahovalcov. Od 80. rokov do súčasnosti sa oblasť migrácie výrazne spolitizovala
v dôsledku sporných otázok okolo otázky udeľovania azylu a migrácia sa nakoniec stala
dôležitou témou medzivládnych fór.
V EÚ je problematika migrácie značne sekuritizovaná. Prostredníctvom svojich
kompetencií posúva EÚ tento problém na hranicu bezpečnostného ohrozenia a núti prijať
všetky členské krajiny také opatrenia, aby sa v čo najväčšej miere uplatnila kontrola migrácie.
[7] Pokiaľ ide o právny rámec migračných a azylových záležitostí v zásade existujú dva
prístupy. Členské štáty buď: a) schvália jeden alebo dva všeobecné zákony, alebo b)
vypracujú súbor zákonov, pričom každý z nich sa týka konkrétnej oblasti migrácie a azylu.
Všetky tieto zákony sa pravidelne novelizujú, najčastejšie s cieľom transponovať acquis
communautaire EÚ. [2]
Globalizácia spôsobuje, že si stále viac uvedomujeme multikultúrny charakter Európy.
Príliš mnoho rôznosti môže viesť eventuálne až k strate identity, orientácie a súdržnosti, a
preto môže podkopať samotnú demokraciu a spoločnosť EÚ. V súčasnej Európe sa však
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posilňuje európska identita a súčasne sa posilňujú identity regiónov, skupín, jednotlivcov.
Kľúčovým bodom európskej identity je myšlienka, že komunita potrebuje spoločný balík
hodnôt, ktoré jej majú zaistiť súdržnosť, legitimitu a zmysel. Európska identita sa objavila ako
výsledok spoločného vývoja v oblasti náboženstva, filozofie, politiky, vedy a umenia.
Narušenie pocitu identity a prenikanie kultúrnych vplyvov iných kultúr i v dôsledku
medzinárodnej migrácie predstavuje jednu z hrozieb pre societálnu bezpečnosť.
Prúdy migrantov sú často vnímané ako ohrozenie identity prijímajúceho štátu a často
považované za hrozbu pre jeho základné hodnoty a v tomto zmysle je migrácia vnímaná ako
ohrozenie národnej bezpečnosti. Spoločnosť môže reagovať na hrozbu straty identity dvoma
spôsobmi: prostredníctvom činností vykonávaných v rámci spoločnosti (v danej komunite),
alebo sa snaží presunúť problém do politického alebo vojenského sektora. Na štátnej úrovni
môže hrozbu imigrácie riešiť legislatíva a hraničné kontroly. Na kolektívnej alebo
individuálnej úrovni je na túto hrozbu poukázané prostredníctvom protestných kampaní,
demonštrácií a do týchto akcií môžu byť zapojení i neštátni aktéri.
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že migrácia má pozitívny vplyv v určitých
oblastiach. Migrácia je často dôsledkom hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Môže prispieť k
rozvoju a zlepšeniu hospodárskych a sociálnych podmienok, alebo môže viesť k nerovnosti
tým spôsobom, že prispieva k erózii kultúr, etnických skupín a národných štátov. Z tohto
dôvodu napadá kultúrne tradície, národnú identitu a politické inštitúcie, a prispieva k poklesu
autonómie národných štátov. EÚ migrantov potrebuje. Podľa OSN, jeden zo scenárov
udržania stabilného rastu počtu obyvateľstva EÚ poukazuje na to, že Únia potrebuje v rokoch
2000 - 2050 viac než 47 miliónov imigrantov. Z tohto hľadiska môže znamenať migrácia pre
trh práce pozitívny prvok, keďže európska spoločnosť trpí nízkou pôrodnosťou a starnutím
obyvateľstva, akceptácia migrantov je jedným zo spôsobov ako zabezpečiť plynulé
fungovanie hospodárstva a udržateľnosť systémov sociálneho zabezpečenia. V EÚ žije 20,1
milióna migrantov z tretích krajín, čo predstavuje okolo 4 % celkového počtu obyvateľov
Únie. Na druhej strane miešanie kultúr predstavuje nebezpečenstvo straty identity. A to nutne
vedie ku konfliktu, akého bol svet svedkom v Nórsku8 a Francúzsku.
ZÁVER
Z hľadiska ďalšieho vývoja migrácie môžeme povedať, že hlavným bodom je, že
migračné prúdy z tretích krajín sú nevyhnutné pre ďalší vývoj Európy. Takže našou úlohou je
naučiť koexistovať s imigráciou a všetkými jej dôsledkami, predovšetkým kultúrnymi. To či
budeme migráciu vnímať ako hrozbu alebo nie záleží z akého uhla budeme na túto
problematiku pozerať. Či ako na ohrozenie našej identity alebo ako ekonomické benefity,
ktoré pre občanov EÚ z migrácie plynú.
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Abstrakt
Předložená práce přináší část výsledků diplomové práce, která se věnuje hodnocení
zdravotního rizika z podzemní vody kontaminované fenoly v areálu jednoho z průmyslových
podniků v České republice. K dispozici byly časové řady dat koncentrací fenolů naměřených
v letech 2004 – 2012. Pozornost byla věnována výhradně jednosytným fenolům (FN-1),
v jednom ze zvolených hydrogeologických vrtů s označením HV-120. Hodnocení rizika bylo
provedeno pro navolené expoziční scénáře v případě ukončení chemické výroby a změně
využití území. Prahové účinky fenolů byly vypočteny selektivně pro skupinu dětí a dospělých.
Klíčová slova: expoziční scénář, jednosytný fenol, hodnocení rizika, referenční dávka,
zdravotní riziko,
Abstract
The article presents the results of the diploma work which deals with health risk
assessment from phenols groundwater contaminated at the area of one of the industrial
company in the Czech Republic. There were time series data of measured concentrations
of phenols in the years 2004 - 2012. The attention was devoted exclusively to the monohydric
phenols (FN-1), in one of the selected hydrogeological wells labeled HV-120. The risk
assessment was conducted for the selected exposure scenarios in the event of termination
of chemical production and land use change. Threshold effects of phenols were selectively
calculated for a group of children and adults.
Key words: exposure scenario, monohydric phenol, risk assessment, reference dose, health
risk
ÚVOD
Fenoly v nepřijatelných koncentracích představují nebezpečí pro životní prostředí,
a tedy i pro člověka. Nebezpečí výskytu neakceptovatelných koncentrací fenolů v životním
prostředí představuje hlavně lidská činnost spojená s jejich výrobou, přepravou nebo
skladováním. Obzvláště závažné jsou masivní úniky fenolu z průmyslových areálů nebo
během dopravních nehod.
Z hlediska ochrany lidského zdraví je třeba znát nebezpečí vyplývající z kontaktu
s touto látkou a tento kontakt co nejvíce omezit. Místa znečištěné fenolem následkem
minulých podnikatelských aktivit představují zátěž pro životní prostředí, která se mohou
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přenášet na další generace. Tato místa je třeba evidovat v rámci databáze kontaminovaných
míst a postupně na nich realizovat nápravná opatření v souladu s požadavky na další využití
území. V rámci nápravných opatření je nezbytné zpracovat analýzu rizik pro relevantní
expoziční scénáře při dalším využití území.
Předložený článek definuje rizika pro následné využití území na místě současného
chemického podniku. V současnosti se jedná pouze o hypotetické scénáře vzhledem
k současné situaci v regionu, kde je chemický podnik významným subjektem průmyslové
výroby a poskytuje zaměstnanost místním obyvatelům.
1

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

Fenoly se vyznačují spojením hydroxylové skupiny s aromatickým jádrem, ale liší se
od alkoholů natolik, že se řadí do samostatné skupiny hydroxysloučenin. Obecně jsou fenoly
podstatně kyselejší než alkoholy.
Podle počtu navázaných hydroxylových skupin se fenoly dělí na jednosytné a vícesytné.
Za standartních podmínek se vyskytují výhradně v pevném či kapalném skupenství. Mají svůj
charakteristický zápach, který je dráždivý [8]. Jsou bezbarvé, avšak účinkem světla se
zbarvují do červenohnědých odstínů. Fenoly jsou někdy řazeny do skupiny těkavých
organických látek (VOC), avšak jejich těkavost je omezená. Jsou omezeně rozpustné ve vodě,
avšak dobře se rozpouštějí v organických rozpouštědlech jako je benzen, aceton, etanol,
chloroform, etanol či ether [4]. Teploty tání a varu fenolů jsou vyšší než odpovídajících
aromatických sloučenin bez charakteristické skupiny –OH.
Fenoly se vyskytují buď přirozeně, nebo jako uměle vyráběné chemikálie. Vyskytují se
zejména v dehtech, což jsou destilační zbytky uhlí [3]. Fenol a jeho deriváty jsou široce
využívány v chemickém průmyslu. Jsou surovinou pro výrobu fenolových pryskyřic, které
slouží na výrobu překližek. Fenoly jsou také používány ve výrobě kaprolaktamu, jež slouží
pro výrobu nylonu a bisfenolu A, který je meziproduktem ve výrobě epoxidového lepidla
a dalších pryskyřic [10]. Chlorované deriváty fenolu se používají pro ochranu dřeva, jako
desinfekční a antiseptické prostředky a jako přísady do pesticidů.
Fenol C6H5OH patří do zástupců skupiny jednosytných fenolů. V čistém stavu je to
bezbarvá, hygroskopická, krystalická sloučenina [7]. Působením vzduchu se zbarvuje
červenohnědě. Fenol má charakteristický zápach, leptavé a antiseptičtí účinky. Méně čistý
produkt má obvykle formu narůžovělých krystalů nebo husté viskózní kapaliny. Vyrábí se
ve velkých množstvích z černouhelného dehtu či oxidací kumenu. Je to hořlavá látka, která se
při zahřátí na vyšší teploty rozkládá za úniku výbušných a korozivních plynů. Koroduje
mnoho materiálů, běžně používaných na obaly [1]. S formaldehydem vytváří polymerní látky
a fenolformaldehydové pryskyřice, které jsou nejstaršími uměle připravenými
makromolekulárními látkami. Průmyslové využití fenolu je velmi rozsáhlé, protože slouží
jako surovina pro výrobu plastů, syntetických vláken a pryskyřic, dezinfekčních prostředků,
barviv, pesticidů a dalších aromatických sloučenin. Vzorec fenolu je na obrázku 1.

Obrázek 1 Fenol
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Skupina fenolů je velice obsáhlá. Dalšími chemickými látkami z této skupiny jsou např.
pyrokatechol (benzen–1,2–diol), resorcinol (benzen–1,3–diol), hydrochinon (benzen–1,4–
diol), trinitrofenol (NTN) neboli kyselina pikrová, dinitrofenol (DNF), fluorescein, kresoly
(o–kresol, m–kresol a p–kresol), xylenoly, 1–naftol aj.
Fenoly se mohou uvolňovat do složek životního prostředí z procesů vlastní výroby nebo
z používání výrobků s obsahem fenolu. Mezi antropogenní zdroje emisí patří následující:







úniky při výrobě fenolů a jejich derivátů;
úniky z chemického průmyslu při užívání a aplikaci fenolů do produktů;
kontaminace vody z nátěrů obsahujících fenoly a jejich deriváty;
spalovací procesy;
úniky chlorfenolů do ovzduší během spalování látek obsahujících chlór;
fenoly mohou být do životního prostředí také vyluhovány ze špatně zajištěných skládek
odpadů.

Fenoly jsou látky, které mají negativní vliv na zdraví člověka. U jednotlivých zástupců
se mohou konkrétní účinky lišit. Obecně lze říci, že u exponované osoby může dojít
ke dráždění očí, kůže, nosu a dýchacích cest. Expozice dále způsobuje bolesti hlavy, únavu,
nevolnost, slabost, modrání končetin a rtů, zvracení a může přivodit i omdlení. Projevit se
může i kašel, dušnost a edém plic. Působení fenolu je možné také rozdělit z hlediska časového
na akutní a chronické působení. Příznaky akutní toxicity na lidech zahrnují především
nepravidelné dýchání, svalovou slabost a chvění. Dalším projevem je ztráta koordinace, křeče
a hluboké bezvědomí [10]. Z hlediska chronického vystavení jedince jsou projevy působení
fenolu poněkud horší. Základní příznakem je postupná ztráta váhy. Jako další příznaky
nepříznivého účinku fenolu na lidské zdraví je průjem, závrať, slinění a tmavé zbarvení moči.
Aplikace fenolu na kůži způsobuje kožní záněty a její odumření.
U. S. EPA zařadila fenol do skupiny D a není proto klasifikován jako lidský karcinogen.
Fenol má však prokazatelné mutagenní účinky.
Fenoly vykazují rovněž akutní toxicitu pro vodní živočichy. Díky toxicitě a vysoké
stabilitě představují největší riziko pro životní prostředí chlorfenoly.
Je však třeba upozornit, že fenoly, avšak v toxikologicky nevýznamném množství, jsou
rovněž součástí některých přírodních materiálů. V přírodě jsou široce rozšířeny. Navíc jsou
produkovány rostlinami, živočichy a také lidmi. Přirozeně se vyskytující fenoly mají podíl na
chuti a zbarvení některých potravin a výrobky obsahující kyselinu salicylovou, která je
přírodní fenolická sloučenina, jež je výchozí sloučeninou při výrobě acylpyrinu [9]. Fenol je
rovněž obsažen v medicínských produktech, příkladem jsou nosní a ušní kapky či ústní voda.
2

POUŽITÉ METODY

Vzorky z vrtu HV-120 byly k dispozici za období 8 let od roku 2004 do roku 2011.
Odběry vzorků z uvedeného vrtu na stanovení fenolů byly po celou dobu realizovány
přibližně 1 týdně.
Hodnocení zdravotního rizika bylo prováděno podle metodiky U. S. EPA, která
rozlišuje hodnocení látek s prahovým a bezprahovým účinkem. Pro odhad zdravotního rizika
byl ve zpracované práci použit Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaných
území [5], který vychází z metody, jež je navržena organizací U. S. EPA.
Řízení zdravotního rizika vychází celkově ze šesti základních kroků, ale následující
odstavec se zabývá čtyřmi kroky, které jsou základem odhadu zdravotního rizika.
1. Identifikace zdravotního rizika představuje na základě ověřených informací
o charakteru a rozsahu kontaminace a po zhodnocení všech reálných mechanismů
migrace i atenuace upřesnění nejdůležitějších transportních cest a následné upřesnění
i relevantních scénářů expozice potenciálně ohrožených příjemců.
2. Určení vztahu – dávka je základem pro hodnocení zdravotních rizik. Při tomto
hodnocení jsou aplikovány dva základní přístupy, které vycházejí z prahového
a bezprahového účinku.
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3. Hodnocení expozice spočívá ve vyhodnocení reálných expozičních scénářů, které jsou
vhodně navolené pro řešené území.
4. Odhad zdravotního rizika představuje konečnou etapu analýzy rizik, kdy se
vypočteným reálným expozičním scénářům přiřazuje míra rizika a provádí se další
slovní hodnocení zjištěných rizik.
Zdravotní rizika při kontaktu s fenolem bylo provedeno pro následující expoziční
scénáře.









ingesce kontaminované vody fenolem při pití,
náhodná ingesce kontaminované vody při sprchování či koupání,
náhodná ingesce kontaminované vody při plavání,
dermální kontakt při plavání,
dermální kontakt při koupání či sprchování,
dermální kontakt při mytí zaměstnanců v kontaminované vodě
inhalace uvolněných par při koupání či sprchování
inhalace uvolněných par při zalévání zahrad

Fenol je nekarcinogenní látka, a proto postup hodnocení zdravotního rizika vycházel
z postupu pro látky s prahovým efektem. Toto hodnocení předpokládá znalost referenční
dávky (RfD) pro daný kontaminant a dále míry expozice, která je zjištěna na základě
navolených expozičních scénářů, které jsou relevantní pro jednotlivé skupiny obyvatelstva.
RfD udává referenční hodnotu, se kterou je srovnán příjem chemikálie osobami vystavenými
znečištěnému životnímu prostředí. Tato hodnota je definována jako maximální denní dávka
chemické látky, která v průběhu celoživotní expozice není pravděpodobně významně riziková
svými škodlivými účinky. Mezi hodnotou RfD a hodnotou pravděpodobně způsobující
nekarcinogenní účinky existuje široké rozpětí.
Výsledkem hodnocení zdravotního rizika látky s prahovým efektem je hodnota
kvocientu nebezpečí HQ, který představuje poměr mezi denním příjmem určité látky
a tolerovatelným příjmem, kdy ještě není dosaženo prahové dávky, nad níž se teprve projevují
toxické účinky.
Jestliže je hodnota HQ < 1, má se zato, že riziko je akceptovatelné, jestliže HQ = 1 až 4,
je riziko tolerovatelné, nicméně měla by být přijímána opatření na jeho redukci a je-li HQ > 4,
je třeba veškeré aktivity spojené s rizikem ukončit do doby než budou implementována
adekvátní protiopatření anebo okamžitě zahájit sanační práce (ohrožené obyvatelstvo
evakuovat) [2]. Hodnota kvocientu HQ je vypočtena podle rovnice (1).
(1)
Při hodnocení navolených expozičních scénářů bylo postupováno podle vzorců, které
vycházejí z metodického pokynu MŽP pro analýzu kontaminovaného území [5]. Pro každý
expoziční scénář je přiřazen konkrétní vzorec s předem navolenými hodnotami, které se
dosazovaly za uvedené parametry.
Hodnocení rizika bylo prováděno pro aritmetické průměry koncentračních úrovní fenolů
za každý rok.
3
3.1

VÝSLEDKY A DISKUSE
Koncentrace fenolu ve vrtu HV-102

V následující tabulce 1 jsou přehledně uvedeny hodnoty minimálních a maximálních
naměřených koncentrací fenolu ve vrtu HV-120 a hodnoty aritmetického průměru
za sledované období 2004 až 2011.
Z tabulky 1 je patrné, že minimální hodnoty zjištěné měřením v průběhu sledovaného
období od roku 2006 zaznamenaly klesající tendenci, s výjimkou roku 2010, kdy došlo
k navýšení minimální hodnoty. Rok 2011 byl opět ve znamení poklesu. Minimální hodnoty
v letech 2008, 2009 a 2011 se dostaly do akceptovatelné hranice znečištění podzemní vody,
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podle metodického pokynu MŽP [6]. Klesající trend lze sledovat i u hodnot maximálních
naměřených koncentrací. I přes viditelný pokles, jsou hodnoty stále v neakceptovatelném
pásmu znečištění. Hodnoty aritmetického průměru mají taktéž klesající průběh a hodnota
v posledním sledovaném roce se blížila přijatelné úrovni znečištění podle Metodického
pokynu MŽP [6].
Tabulka 1 Minimální, maximální a aritmetické průměry hodnot koncentrací fenolu ve vrtu
HV-120

Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Aritmetický
Max
průměr
-1
[mg.l ]
-1
[mg.l ]
74,8
214
102,4
559
105,2
338
50,9
134
27,8
220,9
16,9
24
22,2
108
14,3
37

Min
-1
[mg.l ]
33
20
26,4
13,6
11
4,9
12,5
2

Hodnoty aritmetického průměru a jeho postupné snížení je zachyceno v grafu 1. Z grafu
je možné sledovat trend postupného snižování hodnot aritmetického průměru. Hodnoty
aritmetického průměru byly v práci použity při výpočtu navolených expozičních scénářů.

Graf 1 Hodnoty aritmetického průměru za sledované období
3.2

Zdravotní rizika pro navolené expoziční scénáře
Výsledky hodnocení zdravotních rizik pro navolené expoziční scénáře jsou následující.
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3.2.1 Zdravotní riziko při sprchování
V případě alternativního využití území jako rezidenční zástavby byl uvažován expoziční
scénář, který předpokládá, že obyvatelstvo rezidenční zástavby by přicházelo do kontaktu
s kontaminovanou vodou při denní hygieně v případě sprchování. Během sprchování dochází
k dermálnímu kontaktu, k inhalaci par a k náhodné ingesci kontaminované vody.
Byly navoleny expoziční scénáře, jejichž vyhodnocením došlo ke stanovení hodnot
zdravotního rizika pro orální, dermální a inhalační cestu jednotlivě. Souhrnné zdravotní riziko
bylo vypočteno podle vzorce (2) kdy jednotlivé HQ byly sumarizovány ve výsledné HQ, která
zobrazuje zdravotní riziko při sprchování pro populace dospělých a dětí.





(2)
HQ
HQo
HQd
HQi

souhrnné zdravotní riziko
zdravotní riziko pro orální kontakt
zdravotní riziko pro dermální kontakt
zdravotní riziko pro inhalaci par

Riziko bylo v případě sprchování sice zjištěno přijatelné, ale je v úrovni, kdy by měla
být realizována nápravná opatření k jeho minimalizaci. Jedná se o rok 2005 a 2006 u populace
dospělých a v letech 2004 až 2008 u populace děti. Výsledné hodnoty prokázaly, že dětská
populace je náchylnější na působení fenolu ve vodě než populace dospělých. Celkově bylo
možno zachytit klesající průběh hodnot zdravotního rizika. I přes viditelný pokles byly
hodnoty odhadu rizika pro dětskou populaci stále dost vysoké a pohybovaly se v mezích
HQ = 0,5 – 1 v posledních hodnocených letech.
V současné době je vrt HV-120 neustále dotován fenolem, se kterým se v okolí
uvedeného objektu nakládá, a proto jsou hodnoty koncentrace fenolu v podzemní vodě na
poměrně vysoké úrovni. Lze předpokládat, že s ukončením výroby v chemickém podniku, by
postupně poklesly koncentrace fenolu v podzemní vodě a riziko by se snížilo. Pokud by
nedošlo ke snížení rizika samovolně, bylo by nutné realizaci nápravných opatření, které by
snížily hodnoty znečištění podzemní vody na přijatelné koncentrace a tím i hodnoty
zdravotního rizika.
3.2.2 Zdravotní riziko při plavání
Dalším alternativním využitím území po skončení výroby chemického podniku je její
rekreační využití. Tato možnost v sobě zahrnuje vybudování plaveckých bazénů,
odpočinkových zón či vybudování největšího aquaparku v České republice.
Odhad zdravotního rizika při plavání byl odvozen podobným způsobem jako
v předešlém případě. V případě plavání není uvažován inhalační scénář z důvodu vlažné vody
při pobytu v plaveckém areálu. Souhrnné zdravotní riziko bylo vypočteno jako součet
náhodné ingesce při plavání a dermálního kontaktu s kontaminovanou vodou při plavání
podle rovnice (3).




(3)
HQ
HQo
HQd

souhrnné zdravotní riziko
zdravotní riziko pro náhodnou ingesci při plavání
zdravotní riziko pro dermální kontakt při plavání

Riziko v případě plavání bylo rozděleno na populaci dospělých a dětí. Byl zjištěn
postupný pokles zdravotního rizika. Dospělá populace se v celém sledovaném období
pohybovala v přijatelných hodnotách bez jakékoliv nutnosti přijímání nápravných opatření na
redukci rizika. V letech 2004 až 2006 hodnota zdravotního rizika pro dětskou populaci
přesahovala hodnotu HQ = 1 a měla by být přijata opatření pro eliminaci rizika.
V následujících letech došlo k poklesu zdravotního rizika pod hranici HQ = 1 a nebylo třeba
přijímat opatření na redukci rizika. Lze předpokládat, že s koncem výroby chemické
společnosti by došlo k poklesu koncentrace fenolu v podzemní vodě a hodnota zdravotního
rizika, by byla menší než HQ = 1.
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3.2.3 Zdravotní riziko při ingesci
V rámci rezidenční zástavby je třeba uvažovat zdravotní riziko, které plyne z ingesce
kontaminované vody. Zdravotní riziko pro ingesci kontaminované vody bylo vypočteno
za sledované období 2004 až 2011. Riziko bylo vypočteno samostatně a nebylo sumarizováno
z více dílčích výsledků.
Hodnoty zdravotního rizika byly u dospělé populace neakceptovatelné v letech 2004
až 2006, kdy přesahovala hodnotu HQ = 4 a veškeré aktivity spojené s ingescí kontaminované
vody by musely být okamžitě zastaveny. U dětské populace hodnoty zdravotního rizika
přesahovaly úroveň akceptovatelnosti ve všech sledovaných období, mimo roku 2011, kdy se
hodnota zdravotního rizika dostala na úroveň HQ = 3,5. Riziko bylo akceptovatelné, ale
s nutností přípravy nápravných opatření.
U dospělé populace byla hodnota zdravotního rizika v posledním sledovaném období
pod hranicí HQ = 1. Trend v poklesu zdravotního rizika byl patrný. Vypočtené hodnoty
pro dospělou populaci jsou na úrovni akceptovatelného rizika. Rizikovou skupinu tvoří děti,
kdy vypočtený HQ spadá do neakceptovatelných rizik. Alternativní využití v podobě
rezidenční zástavby by se vzhledem k zjištěným hodnotám nedoporučilo.
3.2.4 Zdravotní riziko při inhalaci par
Vypočtené hodnoty zdravotního rizika při inhalaci par během zalévání se pohyboval
v úrovni akceptovatelného rizika pro obě sledované skupiny populace (dospělí a děti). Ani
v jednom sledovaném období se hodnota zdravotního rizika nedostala přes hranici HQ = 1.
Nízké zdravotní riziko je podmíněno i menší těkavostí fenolu, který zůstává ve složkách
životního prostředí (voda, půda) a neuniká do ovzduší.
Riziko bylo akceptovatelné pro obě sledované skupiny ve všech hodnocených letech.
Vzhledem k nízkým hodnotám zdravotního rizika by nebylo třeba realizovat žádná nápravná
opatření v zájmovém území.
3.2.5 Zdravotní riziko pro zaměstnance obchodních a průmyslových prostor
V uvažovaném alternativním využití území jako je vybudování nových obchodních,
či průmyslových komplexů byl hodnocen expoziční scénář pro zaměstnance. Tento scénář
odhaduje zdravotní riziko pro ingesci a dermální kontakt s kontaminovanou vodou
při pracovních činnostech v obchodních a průmyslových komplexech.
Odhad zdravotního rizika pro zaměstnance byl proveden podle rovnice (4), kdy došlo
k sečtení ingesčního a dermálního kontaktu s kontaminovanou vodou.




(4)
HQ
HQo
HQd

souhrnné zdravotní riziko
zdravotní riziko ingesci v zaměstnání
zdravotní riziko pro dermální kontakt s kontaminovanou vodou v zaměstnání

V letech 2004 až 2007 hodnoty zdravotního rizika přesahovaly hranici HQ = 1, která
signalizuje, že riziko je sice akceptovatelné, ale měla by být přijata nápravná opatření pro jeho
redukci. Ke snížení zdravotního rizika došlo od roku 2008, kdy se jeho hodnoty pohybovaly
pod hranicí HQ = 1. I přes pokles koncentrací kontaminantu v podzemní vodě se hodnota
zdravotního rizika pohybuje v úrovni HQ = 0,4, která je v oblasti akceptovatelného rizika, ale
bylo by třeba mu věnovat pozornost a provádět pravidelný monitoring vývoje kvality vody.
Pokud by došlo ke zvýšení hodnoty zdravotního rizika nad nepřípustný limit, bylo by třeba
realizovat nápravná opatření v zájmovém území
ZÁVĚR
V příspěvku jsou předloženy výsledky hodnocení rizika pro obyvatelstvo v případě
zrušení stávajícího chemického podniku a alternativního využití území.
Riziko pro obyvatele v případě rezidenčního využití území je přijatelné, avšak za
podmínky zřízení veřejné vodovodní sítě. Hodnoty zdravotního rizika při sprchování, pro
zjištěné koncentrace fenolu v prvních letech vzorkování překročily HQ = 1, ale od roku 2009
jsou hodnoty v akceptovatelné míře pro skupinu dospělých i dětí.
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Hodnoty zdravotního rizika pro ingesční scénář pro populaci dospělých i děti se
pohybují vysoko za hranicí akceptovatelného rizika. Kontaminovaná voda je zcela
nepoužitelná pro pitné a užitkové účely. Proto pro tyto potřeby by bylo třeba vybudovat
veřejnou vodovodní síť.
V případě výstavby rodinných domů při zalévání zahrad riziko pro lidské zdraví nehrozí
pro skupinu dospělých i dětí. Hodnoty zdravotního rizika jsou akceptovatelné ve všech
sledovaných letech.
Rizika pro obyvatelstvo v případě využití území jako rekreační zóny v podobě parků
a aquaparků je akceptovatelné pro skupinu dospělých i dětí od roku 2007. V letech 2004,
2005 a 2006 se hodnota zdravotního rizika pro populaci děti dostala přes hranici HQ = 1.
Výstavba obchodních a průmyslových zón, kdy by se uvažoval pouze kontakt
s kontaminovanou vodou u zaměstnanců je také realizovatelný. V prvních
čtyřech sledovaných letech hodnota zdravotního rizika pro zaměstnance přesáhla HQ = 1.
V dalších letech došlo k poklesu a hodnoty odhadu jsou v přijatelné úrovni.
Výsledky v předložené práci by bylo vhodné aktualizovat minimálně v tříletých
intervalech na základě výsledků pokračujícího monitoringu vývoje kontaminace v zájmovém
území. Trend vývoje kontaminace je důležitý indikátor environmentálního systému řízení
jako podklad pro politiku neustálého zlepšování environmentálního profilu. Současně
průběžný monitoring vývoje kvality vody představuje reflexi účelnosti vynaložených
prostředků na nejlepší dostupné technologie (BAT). Podle trendu vývoje koncentrací
kontaminujících látek je možné se rozhodnout, zda je třeba věnovat této oblasti zvýšenou
pozornost, nebo zda-li indikátory znečištění podzemní vody jsou na přijatelné úrovni.
[1]
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[3]
[4]
[5]
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Abstrakt:
The paper deals with the hazard identification on a selected potential source
of emergency water supply (EWS) in the analysis region of the Czech Republic.
The procedure of hazard identification stems from the general methodology developed
for assessing the sources of EWS. The following hazards have been identified for the selected
potential source of emergency supply: extreme and persistent rains, hailstorms and torrential
rains, fires of natural origin, floods, unfavourable geochemical composition of the geological
environment, fires of anthropogenic origin, agricultural production.
The hazard register and the semi-quantitative assessment of hazards for the individual
parts of hydrogeological structure and the elements of technological equipment of the given
source are the basis for the semi-quantitative vulnerability assessment, the risk assessment
of EWS sources and consequently the classification of the source within the system of crisis
planning.
Klíčová slova:
Threat identification, register of threats, emergency water supply, state of crisis, water,
source of emergency water supply, ground water
ÚVOD
Od počátku dějin civilizace hraje voda životně důležitou roli. Dlouhá staletí byla
považována za dar z přírody, který je neomezeně k dispozici. V důsledku společenských
aktivit lidské společnosti, zejména pak změnou vzorců výroby a spotřeby se z vody adekvátní
kvality stal vzácný statek. Zásoby pitné vody na planetě Zemi jsou omezené a její kvalita
i množství neustále klesá.
Celosvětový význam vody byl zdůrazněn vyhlášením „Evropské vodní charty“ dne
6. května 1968 ve Štrasburku, která je založena na 12 bodech [1]. V roce 1993 Valné
shromáždění OSN vyhlásilo 22. březen za Světový den vody [2]. OSN a jeho členské státy
ve spolupráci s významnými mezinárodními organizacemi (FAO, UNESCO, WHO
a UNICEF a další) doporučují a implementují konkrétní opatření k ochraně vodních zdrojů.
Každý rok má Světový den vody vyhlášeno jiné téma.
Podle statistik 42 % lidské populace, 2,6 miliard lidí, žije v domácnostech
bez hygienického zázemí a 1,1 miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody a má k ní silně
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omezený přístup [3]. Zajištění přístupu ke zdrojům pitné vody a základní hygieny pro všechny
lidi na světě do roku 2015 jsou zařazeny mezi ukazatele plnění jednoho z rozvojových cílů
tisíciletí [4].
Potřeba a nutnost zajištění pitné vody v odpovídajícím množství a kvalitě vzrůstá
ve vyspělém světě zejména v období krizových situací, kdy dochází ke krátkodobému nebo
dlouhodobému omezení či úplnému selhání zásobování obyvatelstva vodou veřejnými
systémy. Jednou z možností, jak situaci efektivně řešit představuje zprovoznění náhradních
zdrojů, které tvoří nevyužívané struktury podzemních vod [5]. Nezbytným předpokladem
zařazení zdrojů podzemní vody do krizových plánů je předchozí aplikace analýzy a posouzení
rizika zdroje. Zmíněný postup reprezentuje jedno z významných kritérií klasifikace zdroje
v rámci systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
1

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

Otázce nouzového zásobování vodou se věnují státní i neziskové organizace
a sdružení. Jejich přístupy jsou odlišné. Většina států přenesla odpovědnost za nouzové
zásobování vodou do značné míry z veřejné sféry na občana. Doporučuje a předpokládá se, že
každá domácnost si jako součást přípravy na mimořádnou událost nebo krizový stav pořídí
dostatečnou zásobu vody podle počtu obyvatel v domácnosti a domácích zvířat. Veřejná sféra
řeší zejména situaci se zásobováním ve sběrných táborech a střediscích, pokud dojde
z nějakého důvodu k postižení obytné zástavby a potřebě ubytovat velké množství lidí
bez domova [5]. Ani Evropská Unie problematiku zásobování obyvatelstva pitnou vodou
v krizových situacích neupravuje komunitárním právem, takže finální řešení zůstává
v kompetenci jednotlivých členských států [6].
Systém nouzového zásobování vodou je v České republice aktivován po vyhlášení
krizového stavu. Nouzové zásobování vodou zajišťují orgány krizového managementu
prostřednictvím právnických a podnikajících fyzických osob zahrnutých do krizových plánů
podle povahy narušení systému zásobování. Zásobování pitnou vodou v krizové situaci
probíhá v obvyklém rozsahu za využití vodovodního systému, pokud nedošlo k jeho
ovlivnění. V opačném případě jsou využity zdroje nouzového zásobování vodou. Systém
nouzového zásobování preferuje využívání podzemních zdrojů před povrchovými vodami
z důvodu jejich menší zranitelnosti a obvykle i vyšší kvalitě.
V současnosti je aplikována klasifikace [7] pro výběr zdrojů pro nouzové zásobování
obyvatelstva vodou. Používaná klasifikace je nedostatečná. Neumožňuje exaktněji selektovat
zdroje pro nouzové zásobování obyvatelstva pro potřeby krizového řízení a neuplatňuje
zásady managementu rizika. Metodický pokyn [7] neobsahuje ani základní kroky analýzy
rizika, tj. sestavení párů nebezpečí/zranitelnost a odhad rizika pro vytipované zdroje
podzemních vod.
2

POUŽITÉ METODY

K identifikaci zdrojů nebezpečí, sestavení registru a identifikaci ohrožených částí
hydrogeologické struktury a technologických elementů podzemních vodních zdrojů byla
aplikována metoda “Analýza stromem poruch“ založená na systematickém zpětném rozboru
událostí za využití řetězce příčin, které by mohly vést k vybrané top-události [8].
Pro identifikaci elementů zdrojů podzemních vod, které by mohly být aktivací zdroje
nebezpečí poškozeny nebo zničeny byly využity výstupy metody „Analýza stromem poruch“
v kombinaci s metodou “What if“ [8, 9].
Sestavený registr nebezpečí byl rozdělen na přírodní a technologická nebezpečí.
Přírodní nebezpečí byla rozdělena do skupiny atmosférických změn, geologických změn
a jiných vlivů. Identifikace antropogenních nebezpečí byla realizována jen pro skupinu
technologických nebezpečí v kategoriích havárie a běžné antropogenní aktivity [10].
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Identifikované ohrožené elementy nouzových zdrojů podzemních vod v registru hrozeb
byly rozděleny na vlastní hydrogeologickou strukturu a technologické vybavení pro jímání
podzemní vody.
V hydrogeologické struktuře zdroje vody mohou být ohroženy:
a) hydrogeologické poměry (HG);
b) hydrologický režim (HM);
c) kvalita podzemní vody (WQ).
V technologickém vybavení zdroje vody byly jako ohrožené elementy identifikovány:
a) jímací objekty (WIS);
b) úpravna vody (WTP).
V rámci technologického vybavení zdroje bylo absentováno od možného poškození
či zničení distribučního systému a koncových přípojek včetně domovních rozvodů, protože
se obvykle nachází ve značné vzdálenosti od exploatované hydrogeologické struktury
a bezprostředně nesouvisí s problematikou vlastního zdroje. Kromě toho je nebezpečí
poškození či zničení včetně zranitelnosti těchto technologických elementů posuzováno jako
součást jiných projektů [11].
Identifikace nebezpečí a jimi potenciálně ovlivněných elementů hydrogeologické
struktury a technologického vybavení vybraného vodního zdroje proběhla formou
brainstormingu [12]. S využitím brainstormingu byla realizována i indexace frekvence
aktivace zdroje nebezpečí.
Detailní informace o postupu sestavení registrů nebezpečí a zranitelností jednotlivých
elementů vodních zdrojů, semikvantitativním hodnocení frekvence aktivace zdroje nebezpečí,
zranitelností elementů, kalkulace a posouzení rizika vodních zdrojů lze nalézt v našich
dřívějších publikacích [10, 13, 14].
3

VÝSLEDKY A DISKUZE

V plánu rozvoje vodovodů v posuzovaném regionu České republiky, bylo vytipováno
sumárně deset zdrojů potenciálně vhodných pro nouzové zásobování. Zdroje nebyly dosud
klasifikovány podle metodického pokynu [7]. Vedle zmíněných zdrojů jsou v současnosti
projektem posuzovány další možné vodní zdroje, které by rovněž mohly plnit požadovanou
funkci. Pro všechny vrty bude realizována analýza a posouzení rizik, na základě kterého
budou jednotlivé vrty metodicky rozčleněny do příslušných skupin zdrojů nouzového
zásobování vodou.
Prezentovaná případová studie se věnuje identifikaci hrozeb jednoho z potenciálních
zdrojů nouzového zásobování vodou vybraného regionu.
Vrt se nachází v nadmořské výšce asi 250 m n. m. a je hluboký 36 m. Vrt je vystrojen
do hloubky 9 m plnou zárubnicí. Od této hloubky níže je vystrojen perforovanou zárubnicí
o průměru 191 mm. Zhlaví vrtu bylo stavebně-technicky upraveno vyústěním do armaturní
komory ve zděné budově opatřené uzamykatelnými dveřmi. Z geologického profilu vrt
prochází 0 – 5,5 vrstvou jílovité hlíny, 5,5 – 10 m tuhým písčitým vápnitým jílem, 10 – 11 m
vápnitým pískovcem až prachovcem s polohami jemného jílovitého písku, 15 – 36 m
prachovcem až pískovcem silně puklině rozrušeným s menšími polohami jílovitého písku
až písčitého jílu [15].
Hydrogeologický vrt leží na tektonické linii. Podmínky pro větší akumulaci a oběh
podzemních vod jsou v oblasti málo příznivé vzhledem ke střídajícím se pelitickým
a psamitickým polohám sedimentů flyšového pásma. Zkoumaný vrt se nachází v místě
s převládajícím pískovcovým vývojem s puklinovou propustností, což příznivě ovlivňuje jeho
vydatnost. Sedimenty údolní nivy jsou jen málo vyvinuté, méně vhodné pro akumulaci
podzemních vod, a to i díky časté hlinité příměsi. Podzemní voda je nejkvalitnější v celé
zkoumané oblasti a vydatnost je také nejvyšší v širokém okolí vrtu.
Z vrtu je jímána poměrně (Mn, mikrobiologie) kvalitní podzemní voda slabě neutrální
až slabě zásaditá (pH=7.17), se zvýšenou mineralizací, tvrdá vysoké tvrdosti 5,24 mmol.dm -3,
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hydrochemického typu Ca-Mg-HCO3-SO4. Fyzikálně-chemické parametry provedeného
hodnocení kvality pitné vody vyhovují kromě manganu, který je mimo doporučenou
zdravotní hodnotu. Bylo prokázáno mikrobiální znečistění.
Infiltrační plochu hodnoceného vrtu je možno odhadnout na 2,5 km2. V infiltračním
území vrtu převládá lesnická činnost. Na základě studia historických dat a leteckých snímků
lokality za posledních sto let se nepředpokládá kontaminace horninového prostředí. Pozemky
v okolí vrtu jsou v různé intenzitě využívány zejména a k lesnickým účelům, v menší míře se
na některých pozemcích v okolí vrtu realizuje zemědělská činnost. Hrozí nebezpečí
zvýšeného obsahu NO3-, NO2-, Hg2+ a pesticidy, které však v podzemní vodě nepronikly
v důsledku krycí vrstvy. Uvedená skutečnost bude detailněji diskutována při sestavování párů
nebezpečí/zranitelnost a hodnocení zranitelnosti vodního zdroje.
Identifikace hrozeb byla provedena na základě vytvořeného obecného registru hrozeb,
rekognoskace území a rešerše relevantních dat a informací, poskytnutých provozovatelem.
Jako možné zdroje kontaminace, poškození a destrukce zdroje byly identifikovány extrémní
a trvalé srážky, krupobití a přívalové deště požáry přirozeného původu, povodně, nepříznivé
geochemické složení horninového prostředí, požáry antropogenního původu, zemědělská
a lesnická výroba. Přehled nebezpečí a ohrožených prvků hydrogeologické struktury včetně
technologických elementů zdroje je prezentován v tabulce 1.
3.1

Extrémní a trvalé srážky

V hydrogeologické struktuře nemohou extrémní a trvalé srážky ovlivnit
hydrogeologické poměry. Vsak velkého množství povrchové vody v infiltrační oblasti
hodnoceného vrtu může vést k mimořádnému nástupu hladiny podzemní vody a následně
ke změně gradientu piezometrické úrovně hladiny podzemní vody s ovlivněním rychlosti
a směru proudění podzemní vody.
Na jímací objekt HV-7 mohou mít vliv. Aktivací hrozby může dojít k zaplavení
jímacího objektu a armaturní komory, což může ztížit až omezit vstup do objektu a práce
ve vrtu. V důsledku zaplavení prostoru armaturní komory jejího technologického vybavení
může dojít k vyplavení látek závadných vodám a tím zhoršení kvality podzemní vody ve vrtu.
Následkem extrémních a trvalých srážek může docházet k povodním.
Extrémní a trvalé srážky představující potenciální nebezpečí pro jímací objekt
s frekvencí v intervalu (10-1;1,0 rok-1 a pro hydrologický režim s frekvencí (10-3; 10-2 rok-1.
3.2

Krupobití a přívalové deště

V hydrogeologické struktuře nemohou krupobití a přívalové deště ovlivnit
hydrogeologické poměry ani kvalitu podzemní vody. Velké množství atmosférických
přívalových srážek odtéká převážně povrchově. K většímu okamžitému saku přívalových
srážek v okolí vrtu HV-7 nedochází vzhledem k převážně travnatému povrchu terénu.
Na jímací objekt vliv prakticky nemají.
Následkem intenzivních srážek může docházet k velmi nebezpečným povodním,
nazývaným přívalové povodně. Přívalové deště mohou způsobit půdní erozi v okolí
zkoumaného vrtu. Půdní eroze na okolních svazích, která by způsobila nežádoucí odnos
zeminy směrem k vrtu, nehrozí.
Krupobití a přívalové deště představující potenciální nebezpečí pro zkoumaný ohrožený
prvek s frekvencí v intervalu (10-3; 10-2 rok-1.
3.3

Požáry přirozeného původu

Požáry přirozeného původu mohou vzniknout na okolních zalesněných svazích
po zásahu bleskem. V hydrogeologické struktuře nemohou požáry ovlivnit hydrogeologické
poměry, hydrologický režim, ani kvalitu podzemní vody. V dlouhodobém časovém horizontu
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však mohou narušit vodohospodářskou bilanci krajiny. Odlesnění by vedlo k rychlému odtoku
spadlých atmosférických srážek, omezení možnosti jejich vsaku a snížení zásob a objemu
přitékající podzemní vody do vrtu.
Krajina odlesněná následkem požáru je náchylná k erozi a rozvoji svahových pohybů.
Půdní eroze na okolních svazích, která by způsobila nežádoucí odnos zeminy směrem k vrtu,
nehrozí.
Požáry přírodního původu představují potenciální nebezpečí pro jímací objekt
s frekvencí v intervalu (10-3; 10-2 rok-1.
3.4

Povodně

Ve vzdálenosti 100 m od hodnoceného vrtu protéká potok. V případě výskytu
přívalových srážek existuje nebezpečí vzniku povodně.
Vzhledem k velké mocnosti ochranné krycí vrstvy nemůže dojít k zásadnímu ovlivnění
hydrogeologických poměrů a kvality podzemní vody. V případě vylití potoka by mohlo dojít
k poškození technického zhlaví jímacího objektu.
Frekvence výskytu povodně s ovlivněním jímacího objektu byla odhadnuta hodnotou
(0; 10-3 rok-1.
3.5

Nepříznivé geochemické složení horninového prostředí

Na základě výsledků rozborů kvality podzemní vody byla prokázána zvýšená
koncentrace manganu, která je způsobena vyluhováním z okolního horninového prostředí
hydrogeologického kolektoru. Uvedený chemický prvek zhoršuje kvalitu podzemní vody,
zejména její organoleptické vlastnosti. Dále může snižovat životnost jednotlivých prvků
technologického vybavení jímacího objektu.
Frekvence aktivace hrozby nepříznivého geochemického složení horninového prostředí
je pro kvalitu vody je odhadována jako nepřetržitá.
3.6

Požáry antropogenního původu

Požáry antropogenního původu v lokalitě mohou být zejména vyvolány neopatrnou
manipulací s ohněm v rekreačních objektech nebo jejich okolí a při neopatrném kouření.
V hydrogeologické struktuře nemohou požáry ovlivnit hydrogeologické poměry,
hydrologický režim, ani kvalitu podzemní vody. V dlouhodobém horizontu však mohou
narušit vodohospodářskou bilanci krajiny. Odlesnění by vedlo k rychlému odtoku spadlých
atmosférických srážek, omezení možnosti jejich vsaku a snížení zásob a objemu přitékající
podzemní vody do vrtu.
Krajina odlesněná následkem požáru je náchylná k erozi a rozvoji svahových pohybů.
Půdní eroze na okolních svazích, která by způsobila nežádoucí odnos zeminy směrem k vrtu,
nehrozí.
Požáry antropogenního původu představují potenciální nebezpečí pro jímací objekt
s frekvencí v intervalu (10-3; 10-2 rok-1.
3.7

Zemědělská a lesnická výroba

Lesnická výroba může ovlivňovat infiltrační území a lokalitu v okolí vrtu při běžné
hospodářské činnosti nebo při havárii. Používáním lesnické mechanizace může docházet
k únikům pohonných hmot a dalších provozních kapalin (oleje, mazadla, náplně ostřikovačů)
do horninového prostředí.
Lesnická výroba nemůže bezprostředně ovlivnit hydrogeologické poměry a ani stav
jímacího objekt vrtu. Následkem nesprávného hospodaření v lesích může docházet
k nadměrnému odlesnění, které bude mít obdobné dopady jako odlesnění v důsledku požáru.
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Při využívání lesnické techniky může docházet k haváriím spojeným s masivními úniky
látek závadných vodám, které jsou způsobené selháním lidského faktoru, poruchou
technických zařízení, špatnými povětrnostními podmínkami a stavem povrchu terénu. Havárie
jsou doprovázeny únikem provozních kapalin a přepravovaných medií, mohou mít charakter
vodám závadných látek.
V hydrogeologické struktuře nemohou tyto havárie ovlivnit hydrogeologické poměry
ani hydrologický režim. Z geologických důvodů nemůže únik pohonných hmot
a přepravovaných medií v okolí vrtu ani v infiltračním území ovlivnit kvalitu podzemní vody.
Z technologického vybavení může poškodit nebo zničit jímací objekt.
Zemědělská a lesnická výroba představuje potenciální nebezpečí pro jímací objekt
s frekvencí v intervalu (10-2; 10-1 rok-1. Únik nebezpečných látek představuje potenciální
nebezpečí s frekvencí v intervalu (10-3; 10-2 rok-1.
Tabulka 1 Přehled nebezpečí a ohrožených prvků hydrogeologické struktury a
jednotlivých technologických elementů
Potenciální nebezpečí

HG

Ohrožené prvky
HR WQ WIS

WTP

1
Přírodní nebezpečí (živelní pohromy)
1.1
Živelní pohromy vyvolané atmosférickými změnami
Extrémní a trvalé srážky
+
+
Krupobití a přívalové deště
+
Požáry přirozeného původu
+
+
Povodně
+
1.2
Živelní pohromy vyvolané geologickými změnami
Nepříznivé geochemické složení horninového
+
prostředí
2
Technologická nebezpečí
2.1
Havárie
Požáry antropogenního původu
+
+
2.2
Běžná činnost
Zemědělská a lesnická výroba
+
HGC - hydrogeologické poměry, HR - hydrologický režim, WQ - kvalita podzemní vody,
WIS - jímací objekty, WTP - úpravna vody.
ZÁVĚR
Pro potenciální zkoumaný zdroj nouzového zásobování vodou byl realizován první krok
analýzy rizika, kterým je zpracování registru a semikvantitativní hodnocení nebezpečí. Na
základě všech dostupných materiálů byla identifikována nebezpečí, která se vztahují k
hodnocenému vrtu. Jedná se o extrémní a trvalé srážky, krupobití a přívalové deště, požáry
přirozeného původu, povodně, nepříznivé geochemické složení horninového prostředí, požáry
antropogenního původu a zemědělskou a lesnickou výrobu. Uvažovaná nebezpečí byla
charakterizována ve vztahu ke specifickým poměrům lokality, posouzena z hlediska možného
nebezpečí pro jednotlivé prvky zdroje nouzového zásobování vodou, byly zhodnoceny možné
synergické efekty a byl proveden odhad frekvence jejich aktivace.
Získané výsledky identifikace a semikvantitativního hodnocení nebezpečí zdroje
nouzového zásobování vodou se stanou odrazovou platformou pro semikvantitativní
hodnocení zranitelnosti a následnou analýzu a posouzení rizik. Podle zjištěné rizikovosti bude
zdroj nouzového zásobování vodou klasifikován podle nově vytvořené originální metodiky,
která odráží potřeby krizového řízení. Prezentovaný postup identifikace nebezpečí slouží jako
příklad pro hodnocení ostatních zdrojů nouzového zásobování vodou.
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Abstrakt:
The paper evaluates the possibilities of legal institutions in the fight against extremism
in the context of the statutory restrictions on the right to gather in public places, a term that is
constitutionally guaranteed freedom of expression. Such a priori limitation occurs even when
applying § 10 of Act No. 84/1990 Coll. On freedom of assembly. The author of options to
disable Office Assembly before it takes place, based on certain factors, which correlated
indicate potential assembly towards the law anticipated "objectionable" and challenges the
applicability of the Institute in practice. It also points to some interpretation problems in the
interpretation of § 10 paragraph 1 of Act No. 84/1990 Coll. On freedom of assembly.
Klíčová slova:
Extremism, Freedom of expression, Prohibition of assembly, Law of freedom of
assembly.
ÚVOD
Téma příspěvku reaguje na aktuální problémy v oblasti vnitřní bezpečnosti státu a médii
mnohdy nesprávně interpretované možnosti odpovědných orgánů na tato rizika reagovat.
Cílem příspěvku je zhodnotit možnosti státu, jeho výkonných složek, ale především orgánů
územně samosprávných celků, regulovat shromáždění osob s názory a postoji, které jsou
společností vnímány jako „extremistické“, na místech veřejných či veřejnosti přístupných, jeli jejich cílem tyto „extremisticky“ laděné názory vyjadřovat.
1
PRÁVO SHROMAŽĎOVAT SE A JEHO VYUŽÍVÁNÍ SUBJEKTY S
EXTREMISTICKÝMI POSTOJI
Právo shromažďovat se je základním politickým právem, které lze zákonem omezit
pouze v případě shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické
společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, veřejného pořádku, zdraví,
mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromažďovací právo tedy není právem
absolutním, lze ho omezit9, pokud tak stanoví zákon, za předpokladu, že toto omezení sleduje
legitimní cíl, a za současného respektování principu proporcionality. Zákonná omezení
shromažďovacího práva zároveň musí platit „stejně pro všechny případy“ a musí být šetřeno
9

Jak odkazuje blanketní povaha ustanovení čl. 19 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
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podstaty a smyslu omezovaného práva, resp. omezení nesmí být zneužito k jiným účelům, než
pro které bylo stanoveno. Limity naplňování tohoto ústavně zaručeného práva pak v konkrétní
rovině stanoví zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím (dále také ShrZ), který
upravuje podmínky konání shromáždění na veřejných místech, při nichž je realizováno právo
na svobodu projevu a další ústavně zaručená práva a svobody, právo na výměnu informací,
názorů a právo na účast při řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjadřováním
postojů a stanovisek.
Ke shromažďovacímu právu, ani k jiným ústavně zaručeným právům, nelze proto
přistupovat diskriminačně a vyloučit z uplatňování tohoto práva jednotlivce, skupiny či
politické subjekty pro jejich názor, ačkoli se může zdát většinové společnosti „extremistický“,
a to ani v případě, že jde o osoby, které byly v minulosti stíhány za trestnou činnost
s extremistickým podtextem, či za takovéto trestné činy pravomocně odsouzeny. V České
republice také, v porovnání např. s Německem, neexistuje institut „odejmutí práva“10, je-li
toto právo „zneužito“11, a je naprosto nepřípustné aplikovat nějakou formu „preventivního“
zákazu shromáždění vůči osobám s extremistickou minulostí a postoji.
2

MOŽNOSTI A LIMITY ZÁKONNÝCH PROSTŘEDKŮ
SHROMÁŽDĚNÍ OSOB NA MÍSTĚ VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÉM

REGULACE

Právo pokojně se shromažďovat je tedy považováno za jedno ze základních
„politických“ práv12, a je zakotveno v ústavní rovině13. V České republice, stejně jako ve
většině demokratických států, platí ve vztahu ke shromážděním pořádaným na veřejných
místech14 princip ohlašovací (oznamovací)15, a jejich konání tedy nesmí být podmíněno
povolením orgánu veřejné správy.
Svolavatel je povinen shromáždění písemně oznámit úřadu a to tak, aby úřad obdržel
oznámení o konání shromáždění alespoň pět dnů předem16. Úřad má po doručení platného
oznámení o konání shromáždění tři pracovní dny na to, aby posoudil, zda neexistují
v konkrétním případě důvody pro apriorní zákaz takového shromáždění. Zakázat shromáždění
před jeho konáním lze pouze ze zákonem17 taxativně vymezených důvodů, za situace, kdy lze
10

Německá úprava je velmi zajímavá poměrně ojedinělou ústavně zakotvenou možností „ztráty práv“ podle čl.
18 Grundgesetz (Ústava Spolkové republiky Německo ze dne 23.5.1949), který deklaruje: „Kdo svobodu
projevu, obzvláště svobodu tisku (čl. 5 odst. 1), svobodu učení (čl. 5 odst. 3), svobodu shromažďování (čl. 8),
svobodu sdružování (čl. 9), listovní, resp. poštovní tajemství (čl. 10), vlastnické právo (čl. 14) nebo azylové
právo (čl. 16a) zneužije k boji proti svobodnému demokratickému zřízení, ztrácí tato práva. Ztrátu a její rozsah
určí Spolkový ústavní soud.“
11
Jde o zvláštní typ sankce za jednání směřující proti demokratickému zřízení v souvislosti s přetrvávající
nebezpečností osoby pro demokratický stát. Ztráta práv (respektive spíše by se jednalo o zákaz konkrétních
činností s nimiž je výkon práva spojen) však není trvalá a definitivní, může být stanovena na definované časové
období a každopádně podléhá revizi. Je však potřeba říci, že ani v Německu není tohoto institutu (pro velmi
složitou aplikovatelnost, přísné podmínky a rozpory, kdy nejsou zcela jasné důsledky „odejmutí“ práva)
standardně užíváno a v minulosti byla zahájena pouze tři řízení (v letech 1952, 1969 a 1992) k tomuto cíli
směřující, avšak skončila už v předběžném řízení zamítnutím návrhu, neboť v době rozhodování Spolkového
ústavního soudu již nebyla zjištěna společenská nebezpečnost žalovaných.
12
I když z pohledu teorie práva se jedná spíše o svobodu.
13
Čl. 19 Listiny základních práv a svobod.
14
Je-li jejich smyslem a cílem využívaní svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, výměna názorů
a účast na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjadřováním postojů a stanovisek.
15
Vyňata z ohlašovací povinnosti, nikoli však z působnosti zákona o právu shromažďovacím, jsou shromáždění
pořádaná právnickými osobami přístupná jen jejich členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům;
shromáždění pořádaná církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné motlitebně, procesí,
poutě a jiné průvody a shromáždění sloužící k projevům náboženského vyznání; shromáždění konaná v obydlích
občanů a shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách.
16
Úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. K oznámení, které svolavatel podá
dříve než šest měsíců přede dnem konání shromáždění, se však nepřihlíží.
17
§ 10 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění.
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některý z těchto důvodů aplikovat na daný konkrétní případ, přičemž úřad musí být schopen
prokázat přítomnost důvodů, na něž se odvolává, ať už přímým důkazem či řetězcem
nepřímých důkazů, neboť nese v této věci důkazní břemeno.
Úřad, jemuž bylo shromáždění oznámeno, je tedy obligatorně zakáže, jestliže by
oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě popírat nebo omezovat osobní, politická nebo
jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení,
náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti
z těchto důvodů; k výzvě dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti či jinak porušovat
ústavu18 a zákony. Směřuje-li oznámený účel k těmto výzvám, tedy, je-li z účelu (který je
obligatorní součástí písemného oznámení o konání shromáždění podaného svolavatelem
úřadu) patrno a prokazatelné, že směřuje k těmto výzvám, úřad shromáždění zakázat musí19.
Pokud by pak in concreto nastaly tyto zákonem předvídané okolnosti za situace, kdy tento
účel byl úřadu známý již z podaného oznámení, a přesto úřad shromáždění nezakázal, nebylo
by možné k jeho rozpuštění aplikovat § 12 odst. 520, neboť by nebyla splněna zákonem
stanovená podmínka „odchýlení se“ od oznámeného účelu.
Interpretace některých ustanovení shromažďovacího zákona však naráží na výkladové
problémy, s nimiž se v konečném důsledku musí vyrovnat judikatura. V této souvislosti byl
řešen zejména právě zmiňovaný § 10 odst. 1 ShrZ, který hovoří o „oznámeném“ účelu,
z něhož úřad usuzuje, že dané shromáždění směřuje k zákonem předvídaným a zakázaným
výzvám. V praxi se dnes však již téměř nevyskytují případy, kdy by účel shromáždění
uvedený v oznámení byl závadný, neboť osoby svolávající shromáždění mají potřebné právní
vědomí a v případě potřeby uvedou do oznámení účel fiktivní, právně nezávadný. Jaké má
však v tomto případě úřad možnosti, pokud mu zákon ve smyslu § 10 odst. 1 svěřuje hodnotit
pouze „oznámený účel“? Při použití standardního výkladu21 ustanovení § 10 odst. 1 ShrZ není
možné posuzovat skutečný účel shromáždění, liší-li se podle názoru úřadu od oznámeného
(fiktivního). Nejvyšší správní soud22 však úřadu přiznal v souladu s teleologickým výkladem
zákona možnost posuzovat skutečný účel shromáždění. K nadstandardním metodám výkladu
zákona23, k nimž patří i výklad teleologický – axiologický, by se ovšem principielně mělo
přistupovat až v případech, kdy standardní výklad nedostačuje, je nejednoznačný a umožňuje
dvojí interpretaci, což podle názoru autorky není tento případ, neboť prostor pro interpretaci
pojmu „oznámený účel“ je poměrně úzký24. I když prvorepublikový trend ve výkladu zákonů
opírající se výslovně o jazykový výklad25 je dnes do značné míry vývojem evropské právní

18

Myšleno ve smyslu ústavního pořádku.
Pokud by tak následkem nedbalosti neučinil, ztížil by podstatně zástupci úřadu jeho roli na místě, neboť na
shromáždění, které podléhá oznamovací povinnosti může úřad vyslat svého zástupce s pravomocí takové
shromáždění na místě rozpustit, mimo jiné z důvodu, že se podstatně odchýlilo od oznámeného účelu, a to
takovým způsobem, že v průběhu shromáždění nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz podle § 10
odst. 1.
20
§ 12 odst. 5 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím: „Shromáždění, které bylo oznámeno a nebylo
zakázáno, může být způsobem uvedeným v odstavci 1 rozpuštěno, jestliže se podstatně odchýlilo od oznámeného
účelu takovým způsobem, že v průběhu shromáždění nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz podle § 10
odst. 1 nebo nebyly splněny povinnosti účastníků shromáždění podle § 7 odst. 3 a 4“.
21
Jazykový (gramaticko – sémantický), logický, systematický.
22
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2009, č.j. 8 As 7/2008 – 116
23
Historický, teleologický-axiologický, komparativní.
24
Navíc teleologický výklad stojí na velmi subjektivním pojetí orgánu aplikace a vede v podstatě k tvorbě
nového práva, což může znamenat narušení právní jistoty.
25
„Pro interpretaci zákona rozhodné jest jediné to, co zákonodárce jako svou vůli v zákoně samém projevil;
k motivům, které v tomto projevu výrazu nedošly, a jež také podle zásad interpretačních nelze z něho vyčísti,
přihlížeti není možno“. In: KÜHN, Zdeněk. K výkladu shromažďovacího práva německým Spolkovým ústavním
soudem; k interpretaci trestněprávních norem a otázce hranic ústavně konformní interpretace zákona.
Jurisprudenc., 2000, roč. II, č. 6-7, s. 9.
19
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vědy a zejména rozvojem ústavního soudnictví překonán26, nelze jej zcela ignorovat. Nejvyšší
správní soud došel k závěru, že se jedná o nevědomou teleologickou mezeru v zákoně, neboť
zákonodárce předpokládal, že oznámený účel shromáždění bude vždy identický s účelem
skutečným, a jeho vůle směřovala k umožnění zákazu shromáždění, mělo-li by vést k
ohrožení práv chráněných v § 10 odst. 1 shromažďovacího zákona. Zatímco vědomá mezera v
zákoně by vylučovala její vyplnění soudem, v případě nevědomé mezery aktivita soudu
obecně vyloučena není27. Nejvyšší správní soud dále28 zdůraznil, že aplikace právních norem
musí vést k rozumné a efektivní ochraně práv a musí respektovat více než pouhé zákonné
normy29. Výklad a použití právních norem je nutné podřídit jejich obsahově materiálnímu
smyslu a respektování základních konstitutivních hodnot demokratické společnosti, a těmito
hodnotami užití právních norem vždy poměřovat a neomezovat se pouze na jazykový výklad
právních norem30.
Uvedení § 10 odst. 1, věty první do souladu s každodenní realitou, s níž se musí úřady
ve své rozhodovací praxi vyrovnávat, se jeví v rámci případné budoucí novelizace zákona o
právu shromažďovacím jako nejvhodnější řešení31, samozřejmě ve smyslu zachování
možnosti úřadu reagovat nikoli jen na oznámený (mnohdy fiktivní), ale na skutečný účel
shromáždění.
Judikatura se tedy s tímto výkladovým problémem vyrovnává konstatováním, že úřad,
při vyslovení zákazu shromáždění na základě posouzení skutečného účelu, který se podle jeho
názoru liší od oznámeného, přičemž je tento skutečný účel hodnocen ve smyslu § 10 odst. 1
jako závadný, bere na svá bedra důkazní břemeno a musí řádně a nezpochybnitelně
odůvodnit, na základě jakých skutečností založil svou domněnku o tom, že účel uvedený
v oznámení je fiktivní, a zejména pak nalézt dostatek důkazů pro prokázání „závadnosti“
účelu skutečného ve smyslu § 10 odst. 1 zákona: „Zákaz shromáždění, který dovozuje jeho
účel pouze z charakteristiky svolavatele shromáždění a určitým způsobem významného místa
a data/času shromáždění, se musí opírat o logickou, uzavřenou a ničím nenarušenou soustavu
26

KÜHN, Zdeněk. K výkladu shromažďovacího práva německým Spolkovým ústavním soudem; k interpretaci
trestněprávních norem a otázce hranic ústavně konformní interpretace zákona. Jurisprudence. 2000, roč. II, č. 67, s. 9.
27
Existují však právní oblasti, v nichž je i v případě nevědomé mezery v zákoně tento postup zpravidla
vyloučen, typicky např. trestní právo hmotné nebo daňové právo. Tak je tomu proto, že v těchto oblastech může
být výrazně dotčen princip právní jistoty, neboť hrozí-li subjektu sankce nebo újma, nebude-li se chovat určitým
způsobem, je nutné, aby byla pravidla tohoto chování bez jakýchkoliv pochybností předem známa. Řízení o
zákazu shromáždění však sankční charakter postrádá, neboť se jedná o řízení předcházející finální realizaci
shromažďovacího práva.
28
Již v rozsudku č. 1468/2008 Sb. NSS s odkazem na judikaturu Ústavního soudu: nálezy ze dne 21. 12. 1993,
sp. zn. Pl. ÚS 19/93, a ze dne 17. 7. 2007, sp. zn. IV. ÚS 23/05. Dostupné na: http://nalus.usoud.cz.
29
Obdobně se k problému staví např. Spolkový ústavní soud v SRN (BVerfGE 35, 263 [278 a násl.]): „Soudce
není povinen skončit u slov normy. To, že je vázán zákonem neznamená, že je vázán jeho slovy ve smyslu
doslovného výkladu, ale je vázán smyslem a účelem zákona. Interpretace je metoda a cesta, kterou soudce
vstupuje do obsahu zákona, zvažujíc jeho umístění v právním řádu, aniž by byl omezen formálními slovy“.
30
„Neudržitelným momentem používání práva je jeho aplikace vycházející pouze z jazykového výkladu; jazykový
výklad představuje toliko prvotní přiblížení se k aplikované právní normě, je východiskem pro objasnění a
ujasnění si jejího smyslu a účelu (...). Soud není absolutně vázán doslovným zněním zákonného ustanovení, nýbrž
se od něj smí a musí odchýlit v případě, kdy to vyžaduje ze závažných důvodů účel zákona, historie jeho vzniku,
systematická souvislost nebo některý z principů, jež mají svůj základ v ústavně konformním právním řádu jako
významovém celku“. Nejvyšší správní soud zde vychází z Nálezu Ústavního soudu ze dne 6. 5. 2004, sp. zn. III.
ÚS 258/03, obdobně také např. v nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 33/97. Ústavní soud však následně svoje
stanovisko poněkud zmírnil, když deklaroval, že „V případě aplikace právního ustanovení nutno prvotně
vycházet z jeho doslovného znění. Pouze za podmínky jeho nejasnosti a nesrozumitelnosti (umožňující např. více
interpretací), jakož i v rozporu doslovného znění daného ustanovení s jeho smyslem a účelem, o jejichž
jednoznačnosti a výlučnosti není jakákoliv pochybnost, lze upřednostnit výklad e ratione legis před výkladem
jazykovým“.
31
Více k návrhu řešení In: BURDOVÁ, Lenka. Možnosti a limity novelizace zákona o právu shromažďovacím
včetně návrhu konkrétních změn a analýzy jejich dopadů v praxi. Bezpečnostní teorie a praxe. 2011, zvl.č., 1.díl,
s. 91 – 164.
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důkazů, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují, nejsou vyvráceny jinými důkazy
svědčícími o opaku a jsou v takovém vztahu k účelu shromáždění, že z nich je možno dovodit
právě jediný závěr.“32 Vychází-li přitom správní orgán z odvozeného důkazu, je nutné, aby
ověřil věrohodnost původních zdrojů informací a v možném rozsahu i pravdivost těchto
informací33. Zejména je třeba upozornit, že samotná minulá zkušenost s nepokojným
shromážděním určitého svolavatele či účastnícího se subjektu, při němž musela zasahovat
policie, popř. shromáždění bylo rozpuštěno apod., nesmí být z pohledu úřadu chápána jako
argument pro apriorní zákaz dalšího shromáždění takového svolavatele či subjektu. Nicméně,
jako jeden z indikátorů lze i tuto skutečnost, ve specifické kombinaci s dalšími, v konkrétním
případě dovozenými indikátory34, při úvaze o vyslovení zákazu zohlednit35, nikoli však o ni
zákaz opřít, neboť „osoba svolavatele musí být posuzována pro své aktuální jednání, které jí
je bezpochyby přičitatelné, přičemž zákaz shromáždění není sankcí za její dřívější protiprávní
jednání“36.
Samozřejmě poměrně krátká doba (3 pracovní dny), kterou má úřad na své rozhodnutí o
zákazu je značně limitující37 a nepodaří-li se úřadu v této lhůtě nasbírat dostatek podložených
informací pro zákaz shromáždění, nezbývá, než se na shromáždění o to lépe připravit, a
shromáždění, v případě, že k tomu nastanou zákonné důvody38, rozpustit na místě. Takto
bude, jak vyplývá z praxe, řešena většina případů, neboť úřadu se zřídkakdy podaří vzhledem
k důkazní nouzi zákaz přesvědčivě vyargumentovat, neboť svolavatel ve většině případů
nebude na oficiálních internetových stránkách určitého extremistického subjektu prezentovat
kontroverzní akci způsobem, ze kterého by úřad mohl usuzovat na rozpor s ohlášeným účelem
a jeho závadnost ve smyslu § 10 odst. 1, nebo začne oficiálně zvát na toto shromáždění až po
uplynutí lhůty k jeho zákazu apod. Pokud však bude nedostatečně vyargumentované a
podložené rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění ve smyslu § 10 odst. 1 napadeno ze strany
svolavatele žalobou proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 65 až 78 soudního řádu
správního39, úřad nemůže vyslovení zákazu podepřít skutečnostmi, které v době svého
rozhodování nevěděl a rozhodnutí jimi neodůvodnil, a které vyplynuly až později40. Krajský
soud bude vycházet pouze ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování
32

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2009, č.j. 8 As 7/2008 – 116.
Faktory, které indikují rozpor mezi oznámeným a skutečným účelem shromáždění, a z nichž úřad usuzuje na
závadnost tohoto skutečného účelu ve smyslu § 10 odst. 1 je možno shrnout takto: osoba svolavatele, respektive
povaha účastnícího se subjektu (politické těleso, subkulturní hnutí, skupina lidí se stejným názorem na určité
aspekty společenského dění a života, která nemá žádnou organizační strukturu a hierarchii apod.), jeho umístění
na pravolevé ose politického spektra s případným zohledněním náboženských aspektů, forma a způsob
prezentování akce, pozvánek na internetu; a to ve spojení s datem, příp. dnem v týdnu, místem (z hlediska jeho
symboliky či sociodemografické struktury nebo vázanosti ke konkrétním událostem), povahou iniciační události,
vyhodnocením dřívějších akcí tohoto svolavatele či účastnícího se subjektu z hlediska jejich rizikovosti a
narušení bezpečnosti na teritoriu, informacemi o případné protiakci apod. Tyto jednotlivé faktory (indikátory)
neindikují každý sám o sobě závadnost účelu shromáždění, až z jejich specifické kombinace lze v konkrétním
případě usuzovat na závadnost účelu shromáždění ve smyslu § 10 odst. 1.
34
Správní orgán se však nemusí v případě zákazu shromáždění omezit na prokázání jeho účelu kombinací
charakteristiky svolavatele, specifického místa a času shromáždění, ale může skutečný účel shromáždění
prokázat jakýmikoliv důkazy (získanými v souladu se zákonem), které budou s to tento účel prokázat (poslouží
k tomu např. pozvánky na shromáždění, zprávy policie, spisový materiál z předchozích problematických
shromáždění, Zpráva MV ČR o problematice extremismu apod.).
35
Ve smyslu § 136 odst. 3 a 5 zákona č. 500/2004 Sb. (správního řádu) dotčené orgány poskytují správnímu
orgánu, který vede řízení, všechny informace důležité pro řízení, a pro zhodnocení skutkového a právního stavu
při správním řízení vedeném podle § 11 shromažďovacího zákona smí úřad např. informace o zahájených
řízeních se svolavatelem využít.
36
ČERNÝ, P., LEHKÁ, M. Zákon o právu shromažďovacím: komentář. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 63.
37
Ovšem je třeba podotknout, že ve většině evropských demokratických států jsou obdobné lhůty ještě kratší.
38
§ 12 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění.
39
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění.
40
Např. se bude jednat o skutečnosti známé z výzev svolavatele k účasti na shromáždění učiněných na sociálních
sítích až po uplynutí zákonné lhůty k rozhodnutí o zákazu.
33
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úřadu, a případné, úřadem dodatečně uváděné důvody, které nezmínil ve svém rozhodnutí o
zákazu, nemají žádnou právní relevanci pro rozhodování krajského soudu.
Pro úplnost je nutné dodat, že úřad shromáždění zakáže (obligatorně) též tehdy, jestliže
se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví41, nebo
se má podle dříve doručeného oznámení na stejném místě a ve stejnou dobu konat jiné
shromáždění a mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby jeho konání (nelze-li určit,
které oznámení bylo doručeno dříve, rozhodne se za účasti zástupců svolavatelů losováním)42.
Zejména důvod popsaný v § 10 odst. 2 písm. b) ShrZ s sebou opět přináší určité výkladové a
praktické problémy, protože nekoresponduje s trendy, které udává Evropský soud pro lidská
práva v oblasti práva shromažďovacího. Současná úprava v České republice (dovozeno
standardním výkladem právní normy) nedává úřadu diskreční pravomoc v této záležitosti,
úřad se nemůže rozhodnout, zda shromáždění zakáže z kolizních důvodů, či nikoli43.
Z judikatury Evropského soudu pro lidská práva44, vyplývá, že pokud je určité shromáždění
nahlášeno jako pokojná protidemonstrace proti jinému, dříve ohlášenému shromáždění, nelze
aplikovat zákaz shromáždění z důvodu kolize, neboť účelem shromáždění je podnítit veřejnou
diskusi o otázkách celospolečenského významu, názorová konfrontace se tedy předpokládá,
neboť otevřená diskuse je základním stavebním kamenem demokracie. Tyto závěry vedou
v praxi úřady k tomu nezakazovat shromáždění hlášené jako „pokojné protidemonstrace“ do
stejného místa a času45. Blíže se k tomuto problému včetně návrhu řešení vyjadřuje autorka v
„návrhu novely zákona o právu shromažďovacím“46.
Je třeba také podotknout, že český shromažďovací zákon (na rozdíl např. od slovenské
úpravy47) vůbec neřeší možnou kolizi shromáždění s úřadu dříve známou sportovní, kulturní,
zábavní či jinou akcí komerčního typu. Roztříštěnost právní úpravy vztahující se k pořádání
akcí komerčního typu nepřispívá ani k právní jistotě organizátorů takových akcí a ti jsou pak
v podstatě touto situací znevýhodněni vůči shromážděním v režimu zákona č. 84/1990 Sb., o
právu shromažďovacím. Slovenská úprava je v tomto ohledu autorkou příspěvku vnímána
jednoznačně pozitivně, neboť i organizátor komerční akce, který (oproti svolavateli, jenž
svolá shromáždění v režimu zákona o právu shromažďovacím) musí požádat vlastníka
pozemních komunikací48 o pronájem (za pronájem komunikace pro pořádání veřejné akce se
platí cena minimálně ve výši místního poplatku49) příslušné komunikace, a také získat od
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§ 10 odst. 2 písm. a) zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění.
§ 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění.
43
I když, jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2009, č.j. 8 As 7/2008 – 116 , ani
zde zřejmě nelze spoléhat na dikci zákona a jeho standardní metody výkladu, neboť NSS k tomu judikuje:
„Mohou existovat i situace, kdy bude křížení takových práv představovat přirozenou součást výkonu jednoho z
nich. Např. pokojné shromáždění, nijak nesměřující k výzvě popírat svobodu náboženského vyznání, ale brojící
např. proti majetkovému vypořádání státu s církvemi, může v konkrétním případě z dobrých důvodů směřovat k
místnímu i časovému prolnutí s výkonem práv garantovaných článkem 16 odst. 1 Listiny. Typickým příkladem
takovéto situace bude také konání protishromáždění. To nemůže být a priori vyloučeno s poukazem na § 10 odst.
2 písm. b) shromažďovacího zákona, ale vždy bude nutné zkoumat, zda míra časového a místního prolnutí stejně
jako plánovaný charakter obou shromáždění neumožňují nalézt řešení uspokojivé pro oba svolavatele.
44
Např. Evropský soud pro lidská práva, Őllinger proti Rakousku, RoESLP 1/2007 apod.
45
Protidemonstranti vyjadřující opačný názor na určitý problém veřejného dění než účastníci demonstrace či
pochodu logicky musí uskutečnit svou akci ve stejném místě a čase, aby mohlo dojít k názorové konfrontaci, a je
pak úkolem svolavatelů, pořadatelů a potažmo v případě nastalých problémů i policie zajistit pokojný průběh
obou akcí tak, aby mohly být slyšeny oba názory a nedocházelo k páchání trestných činů či přestupků proti právu
shromažďovacímu.
46
BURDOVÁ, Lenka. Možnosti a limity novelizace zákona o právu shromažďovacím včetně návrhu
konkrétních změn a analýzy jejich dopadů v praxi. Bezpečnostní teorie a praxe. 2011, zvl.č., 1.díl, s. 91 – 164.
47
§ 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 84/1990 Zb., o zhromažďovacom práve, v platném znění.
48
V Praze hl. m. Prahu, případně jeho pověřeného správce - Technickou správu komunikací hl. města Prahy.
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Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je na území hl. m. Prahy vybírán na základě

zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění, a obecně závazné vyhlášky
HMP č. 5/2011 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné
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silničního úřadu50 povolení k zvláštnímu užívání veřejného prostranství51 (za zvláštní užívání
pozemní komunikace se platí místní a správní poplatek52), má jistě právo na to, aby jeho
řádně oznámená komerční akce nebyla rušena případnou kolizí se shromážděním v režimu
zákona o právu shromažďovacím53.
Posledním54 důvodem pro zákaz shromáždění je místo jeho konání55, pokud by v tomto
místě mělo konáním shromáždění dojít k takovému omezení dopravy a zásobování, které by
bylo „v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva“, za podmínek, že lze dané shromáždění
bez nepřiměřených obtíží konat jinde, aniž by se tím zmařil oznámený účel shromáždění 56,
což je také důvod, kterým byly v minulosti zákazy často „ospravedlňovány“ a vzhledem
k neprůkaznosti57 závažného rozporu se zájmem obyvatelstva či vázanosti účelu shromáždění
na určité místo, byly tyto zákazy soudy rušeny58.
ZÁVĚR
Tento příspěvek analyzuje jeden z právních nástrojů regulace zneužívání
shromažďovacího práva. Je však potřeba si uvědomit, že restrikce shromáždění
prostřednictvím jeho zákazu se strany úřadu (před jeho konáním) je prostředkem regulace
pouze u shromáždění, která podléhají oznamovací povinnosti a která byla oznámena59, a že
vyhlášky HMP č. 22/2011 Sb., kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 (s účinností od
1.1.2012).
50
Např. pro území Pražské památkové rezervace (území městské části Praha 1) odbor dopravy a životního
prostředí Úřadu městské části Praha 1.
51

Jeho žádost je posuzována především z hlediska dopadu veřejné akce na bezpečnost a plynulost

silničního provozu. Součástí vydaného rozhodnutí jsou též podmínky, které je žadatel povinen při
pořádání veřejné akce dodržet.
52
Správní poplatek je vybírán dle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
v platném znění.
53
Ne zcela totožně zřejmě vnímá tento střet MVČR, když uvádí: „Při střetu práva shromažďovacího s jiným
právem (např. právem z nájemní smlouvy) je třeba vážit (poměřovat) konkurující si práva a omezení jednoho či
více z nich je nutné zdůvodnit za použití principu proporcionality. Právo shromažďovací je politické právo
zaručené čl. 19 Listiny základních práv a svobod, má přednost před právem vyplývajícím z nájemní smlouvy. Při
uzavírání nájemních smluv se obcím doporučuje zapracovat do těchto smluv rozvazovací podmínku, na jejím
základě by smlouvou nebyly vázány, pokud by bylo na pronajatém veřejném místě oznámeno konání
shromáždění“.In: MV ČR. Manuál pro obce k zákonu o právu shromažďovacím. Praha: MVČR, 2009, s. 26.
54
Svou povahou fakultativním.
55
Jedná-li se však o důvody k zákazu uvedené v § 10 odst. 2 a 3 ShrZ, je běžnou praxí, že úřad svolavateli
navrhne konání shromáždění v jiném místě nebo čase, tak, aby mohl být zachován jeho účel a bylo nalezeno
kompromisní řešení vyhovující oběma stranám. Úřad však nemá ze zákona pravomoc svolavateli změnu místa
nebo času nařídit, může je pouze navrhnout a svolavatel může, nebo nemusí tento návrh přijmout. Přijme-li jej,
úřad již nemůže jeho shromáždění z důvodů uvedených v § 10 odst. 2 a 3 ShrZ zakázat. Nepřijme-li jej,
vystavuje se nebezpečí zákazu shromáždění z těchto důvodů.
56
§ 10 odst. 3 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění.
57
Důkazní břemeno nese obecní úřad.
58
V případě zákazu shromáždění z tohot důvodu je nutné doložit např. frekventovanost komunikací, a to i ve
vztahu ke konkrétní době konání shromáždění (den v týdnu, časové rozpětí konání kace), nemožnost využít jiné
trasy a odůvodnění potvrzující domněnku obecního úřadu, že je shromáždění v závažném rozporu se zájmy
obyvatelstva v daném konkrétním případě.
59
Jak již bylo řečeno, zákon o právu shromažďovacím se vztahuje i na shromáždění, která jsou vyňata
z oznamovací povinnosti, pokud splňují účel stanovený zákonem (např. náboženská shromáždění). V praxi pak
činí potíže zejména kolize oznámených a neoznámených shromáždění, na což zákon nepamatoval, ale nelze
přehlédnout ani skutečnost, že svolavatelům se vzhledem k nízkým pokutám často jeví jako výhodnější i
shromáždění, které podléhá oznamovací povinnosti neoznámit (svolavatel a pořadatelé odpovídají za přestupek
proti právu shromažďovacímu podle § 14 odst. 1 s možností uložení pokuty do 5000 Kč, pokud se podaří
dohledat svolavatele a tuto skutečnost mu prokázat).
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konání neoznámeného shromáždění, které oznámeno být mělo, není právním důvodem k jeho
rozpuštění na místě. Apriorní zákaz shromáždění vyžaduje naplnění velmi přísných podmínek
předvídaných zákonem a opatření řady důkazů svědčících např. o závadnosti účelu
shromáždění, a nemůže být tedy používán jako preventivní prostředek k zabránění
„společensky nepohodlným“ shromážděním60. Jakékoli zneužití práva úřadu shromáždění
zakázat řeší v odvolacím řízení správní soudy61 a v případě, že shledají pochybení, takový
neopodstatněný zákaz zruší62, což s sebou přináší pro subjekty participující na realizaci
protiextremistické politiky státu nemalé komplikace, neboť svolavatel je pak oprávněn
uspořádat shromáždění buď podle původního oznámení, nebo kdykoli později, bez dalšího
oznámení, bude-li uspořádáno do třiceti dnů od právní moci rozhodnutí soudu, popř. kdykoli
v pozdější době, pokud o něm vyrozumí úřad nejpozději jeden den před jeho konáním 63. Úřad
ani výkonné složky pak v takovém případě nebudou mít dostatek času na přípravu. I z tohoto
důvodu je nanejvýš vhodné, aby úřad shromáždění zakázal pouze v případech, kde je
předpoklad, že „unese“ důkazní břemeno a zákaz je dostatečně odůvodněn a precizně
vyargumentován, neboť soud při posuzování rozhodnutí o zákazu vychází pouze ze zde
popsaných skutečností, nikoli dalších domněnek úřadu, i kdyby tyto domněnky existovaly už
v době, kdy úřad rozhodoval. V případech, kdy úřad nemá dostatek důkazů pro přesvědčivé
vyargumentování zákazu, zbývá tedy důkladně se na shromáždění připravit 64 (vhodná je
zejména spolupráce a koordinace s Policií České republiky65) a nastanou-li k tomu v průběhu
konání shromáždění zákonné důvody66, shromáždění na místě rozpustit.
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LIDSKÁ BEZPEČNOST A NOVÉ POŽADA VKY NA
BEZPEČNOSTNÍ ODBORNÍKY
STEFAN DANICS

Policejní akademie ČR v Praze
Lhotecká 559/7
143 01 Praha 4

Abstrakt:
Koncept lidské bezpečnosti je nejmladším konceptem, který se rozvíjí od 80. let
dvacátého století. Referenčním objektem se konečně stává jedinec, který je ohrožován různými
zdroji hrozeb, včetně rozpadu státních struktur. Stát má totiž jedinci garantovat základní
lidská práva a svobody. Evropská doktrína lidské bezpečnosti upozorňuje na nový charakter
humanitárních intervencí, které mají obnovit v daném státě či regionu dodržování základních
lidských práv a svobod. To souvisí nejenom s vojensko-civilním složením intervenujících
jednotek, ale také s novými požadavky na jejich schopnosti a znalosti. Hovoří se o „novém“
typu bezpečnostního odborníka, který bude přiblížen v příspěvku.
Klíčová slova:
lidská bezpečnost – lidská práva a svobody – evropská doktrína lidské bezpečnosti –
humanitární intervence – nový typ bezpečnostního odborníka
Abstract:
The concept of human security is the latest concept being developed since 80s of 20th
century. At last an individual becomes a reference object who is threatened by various
sources of threats including state structures break-up. The state is to guarantee basic human
rights and freedoms to any individual. The Human security doctrine for Europe warns of new
character of humanitarian interventions that are to restore the observance of basic human
rights and freedoms in the given country or region. It is connected not only with military and
civilian structure of intervention forces but it also connected with new demands on their
knowledge and abilities. There is a discussion on a “new” type of security expert that will be
described in the contribution.
Key words:
human security – human rights and freedoms – Human security doctrine for Europe –
humanitarian intervention - new type of security expert
ÚVOD
Jak chápat a jak zajišťovat bezpečnost v podmínkách 21. století vyvolává bouřlivé
diskuse a mění podobu bezpečnostní politiky jednotlivých států. Jenom připomeňme, že účast
českých ozbrojených sil v operacích spojených s krizovým managementem v zahraničí se
setkala, a stále setkává, s nejasnou odezvou. Občané České republiky si sice uvědomují, že
bychom měli participovat na posilování globální bezpečnosti a tím koneckonců posilovat i tu
svou. Ovšem v praktickém životě se objevují některé skupiny obyvatel, které se domnívají,
že naším aktivním zapojováním se do konfliktů mimo naše území nezvyšuje svoji bezpečnost,
ale naopak prý zvyšuje svoji zranitelnost, neboť se stáváme cílem pro různé aktéry, včetně
islamistického terorismu. Takto zejména vystupuje krajní pravice a levice, ale někdy je slyšet
i obavy z řad parlamentní KSČM. V tomto ohledu bychom si měli uvědomit, že Česká
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republika jako člen NATO a EU sdílí určité hodnoty a spojenecké závazky, které je nutné
nejen chránit, ale i aktivně naplňovat, jako hodnověrný člen a spojenec.
1

KONCEPT LIDSKÉ BEZPEČNOSTI

Lidská bezpečnost (human security) představuje jeden z konceptů, které se objevily na
základě kritiky tradičního realistického pojetí bezpečnosti státu (national security), které s
koncem studené války a nově vytvářeným bezpečnostním prostředím přestávalo odpovídat
mezinárodní situaci a nevyhovovalo ani reálným potřebám zajišťování bezpečnosti v 21.
století. V neposlední řadě se konečně jako základní referenční objekt bezpečnosti stává
jedinec se svými právy a svobodami.
V tomto ohledu bychom si měli přiblížit snahy o definici lidské bezpečnosti (human
security). Průkopnické a zřejmě stále nejcitovanější vymezení přinesla zpráva Human
Development Report 1994 (v rámci programu United Nations Development Programme).
Koncept lidské bezpečnosti (human security) je zde prezentován ve čtyřech rovinách:
a)
lidská bezpečnost je všeobecnou záležitostí (má svůj význam v chudých
i bohatých zemích);
b)
koncept lidské bezpečnosti je zaměřen především na lidi;
c)
složky konceptu jsou propojeny vzájemnou závislostí;
d)
koncept lidské bezpečnosti lze snáze zajistit včasnou prevencí než
pozdější intervencí.
Přístup UNDP tehdy zdůraznil, že pojetí bezpečnosti se musí změnit dvěma základními
způsoby: výhradní důraz na bezpečnost území transformovat v primární důraz na bezpečnost
lidí a posunout se od bezpečnosti skrze vojenský potenciál k bezpečnosti skrze udržitelný
lidský rozvoj.
Dále bychom si měli přiblížit jaké hrozby především ohrožují bezpečnost lidského
jedince. Human Development Report 1994 řadí hrozby pro lidskou bezpečnost do sedmi
kategorií:
1. ekonomická bezpečnost (hrozbou je například chudoba, nezaměstnanost);
2. bezpečnost výživy (nedostatečný přístup k základním potravinám);
3. bezpečnost zdraví (šíření závažných nemocí, HIV/AIDS, mateřská úmrtnost);
4. bezpečnost životního prostředí (degradace lokálních ekosystémů i globálního
systému, nedostatek čisté vody, degradace půdy, nejrůznější znečištění);
5. osobní bezpečnost (válka, mučení, kriminalita – zvláště násilná, domácí násilí,
užívání drog apod.);
6. bezpečnost společenství (ohroženo je přežití tradičních kultur a etnických
skupin a také jejich fyzické bezpečí);
7. politická bezpečnost (potlačování lidských, občanských a politických práv).
(UNDP 1994, 22-33).
Jedná se tedy o velmi široké pojetí lidské bezpečnosti, jehož podstatným rysem je, že jej
nelze uchopit pouze v tradičním chápání, tj. jednou sektorovou politikou – politikou
bezpečnostní s tím, že propojení s ostatními politikami je v tomto případě nesrovnatelně
rozsáhlejší, než jak tomu bylo u tradičního úzkého pojetí bezpečnosti státu (national security).
Koncept lidské bezpečnosti dává jasně najevo, kam je třeba obracet pozornost na
prvním místě - není to již stát, jeho suverenita a územní celistvost - ale každý jednotlivý
člověk a nejrůznější komunity, které ztrácejí garanci základních lidských práv a svobod.
Ovšem takto široké vymezení lidské bezpečnosti je problematické, pokud ho budeme chtít
implementovat do praktické bezpečnostní politiky.
2

EVROPSKÁ DOKTRÍNA LIDSKÉ BEZPEČNOSTI A ZAHRANIČNÍ MISE

Evropská unie potřebuje zvýšit svoji schopnost aktivně přispívat ke globální
bezpečnosti a za tímto účelem má formulovat specifickou „Evropskou koncepci bezpečnosti
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založenou na zásadách lidské bezpečnosti“, která by jí umožnila v krizových situacích
zasahovat účinněji a využít své zahraniční a bezpečnostní politiky způsobem, jenž by se těšila
podpoře občanů a zároveň by se zaměřila na potřeby zranitelných komunit. Lidská bezpečnost
by se tudíž měla stát novým operačním rámcem všech zahraničních misí Evropské unie od
nejvyšší politické úrovně až po úroveň řadových vojáků, policistů a humanitárních
pracovníků (PIKNA, 2010 : 283).
Evropská bezpečnostní doktrína se zejména zaměřuje na ochranu jednotlivců a komunit
a na vztah mezi „svobodou před strachem“ a „svobodou před strádáním“. Přestože tato
doktrína zdůrazňuje civilní aspekty bezpečnosti, jde o přísnou bezpečnostní politiku.
Koncepce lidské bezpečnosti vyjadřuje způsob, jakým se Evropská Unie snaží uspokojit
lidské potřeby v krizových situacích, kdy lidé trpí v důsledku válek, ale také v důsledku
přírodních či člověkem způsobených katastrof – hladomorů, tsunami, hurikánů. Bezpečnost je
často považována za stav, v němž nehrozí fyzické násilí, a který spadá do oblasti politickovojenských kompetencí. Z tohoto hlediska pak rozvoj spadá do oblasti ekonomicko-sociální a
lidská práva do oblasti občansko-právní. Nicméně toto dělení je zavádějící. Rozvoj znamená
víc než jen materiální blahobyt, stejně tak jako lidská práva nutně zahrnují i práva
ekonomická a občanská. Zajištění lidské bezpečnosti v podmínkách extrémní zranitelnosti se
také týká fyzického a materiálního blaha ohrožených osob. Jde o to, pomoci lidem, aby se
cítili bezpečně ve svých domovech a na ulicích, ale i o to, že mají to, co k životu potřebují
(BALABÁN, DUCHEK, STEJSKAL, 2007 : 26-27).
Evropská doktrína lidské bezpečnosti také vymezuje sedm zásad, které se týkají jak
cílů, tak konkrétního provádění evropské bezpečnostní politiky a definuje kapacity (lidské,
kulturní, technologické, právní a organizační), které jsou potřebné pro uplatnění následujících
zásad:
1.
Prvořadá důležitost dodržování lidských práv při zásahu, což má být
nadřazeno vojenskému vítězství. Jedná se o „nový“ přístup odlišný od klasické
intervence, který má výrazným způsobem ovlivnit taktiku všech „humanitárních
intervencí“.
2.
Velká pozornost má být věnována ustanovení legitimní politické
autority, která by byla schopna nejenom nastolit, ale i udržovat lidskou bezpečnost,
co je vlastně hlavním cílem každé „humanitární intervence“, kterou by potom měly
řídit civilisté.
3.
Jde o postup zdola nahoru při hledání přijatelné a adekvátní strategie na
základě dialogu s místními obyvateli, neboť všichni zejména domorodí obyvatelé by
se měli snažit o nastolení míru a stability, včetně zabezpečení základních lidských
práv a svobod.
4.
Evropská unie klade velký důraz na multilateralismus, přičemž nejde
jen o společný postup s více státy a spolupráci s mezinárodními organizacemi a to na
základě jasného mandátu ze strany OSN. Jedná se i o dodržování mezinárodních
norem, tj. mezinárodního práva, ale i práv dané komunity, kde je zasahováno.
5.
Humanitární intervence by se měla soustředit na regiony, neboť nové
konflikty nemají jasně vymezené hranice a jsou schopné se šířit skrze migrační vlny
a různé extremistické a zločinecké struktury a sítě. To musí ovlivnit podobu
humanitárních operací, aby zamezily šíření konfliktů z místa na místo v rámci
jednoho státu, ale i mezi státy.
6.
Použití právních nástrojů se nemá omezovat pouze na diplomacii, ale
má se zaměřit i na samotný průběh humanitárních operací. To předpokládá daleko
větší zastoupení civilních pracovníků jako jsou: policisté, soudní úředníci,
prokurátoři a soudci. Pro vojenské jednotky to znamená soustředit se ne na válčení,
ale na garanci prosazování právních norem. V tomto ohledu to také znamená, že
teroristé, váleční zločinci, obchodníci s drogami a ti, kdo porušují lidská práva, musí
stanout před soudem. A měl by jim být poskytnut spravedlivý proces podle
mezinárodních standardů lidských práv.
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7.
Poslední zásadou je přiměřené použití síly, neboť zasahující
humanitární jednotky musejí chránit nejenom své životy, ale i životy „domorodců“ a
použít vojenskou sílu podle práva, tj. její minimální a zacílené použití, včetně
respektování principů na sebeobranu (STEJSKAL, 2007 : 23-29).
Tento soubor zásad by měl sloužit jako vodítko pro rozhodování všech článků
řetězce: vysocí úředníci Evropské unie, politici členských států, diplomaté, vojáci a
civilisté v terénu. Samozřejmě, že některé zásady se budou týkat spíše politiků, jiné zase
vojáků a civilistů v terénu, ale pro efektivní evropskou bezpečnostní politiku je důležité,
aby měl každý z účinkujících o nich ucelenou představu. Navíc bezpečnostní evropská
politika založená na těchto zásadách bude o to efektivnější, pokud jí podpoří i široká
evropská veřejnost.
3
ČESKÝ PROVINČNÍ REKONSTRUKČNÍ TÝM – NÁSTROJ EVROPSKÉ
LIDSKÉ BEZPEČNOSTI
Český provinční rekonstrukční tým (PRT) je společným projektem Ministerstva
zahraničních věcí a Ministerstva obrany ČR. PRT pracuje v afghánské provincii Lógar od
března 2008 jako součást mise ISAF NATO, jejíž přítomnost v Afghánistánu je založena na
rezoluci OSN č. 1386 z roku 2001. PRT je tvořen 10 civilními odborníky z Ministerstva
zahraničních věcí ČR a 273 vojáky Armády ČR. Liší se od všech ostatních zahraničních misí
tedy tím, že má kombinovanou vojensko-civilní povahu, kde jsou rozhodovací kompetence
v rovnováze. Ovšem pravomoci vojenského velitele převažují v tom případě, kdy se jedná o
bezpečnost všech členů PRT.
Civilní tým spolupracuje s Afghánskými partnery
v identifikaci, přípravě a realizaci vhodných projektů a vojenský kontingent zajišťuje
bezpečnost, dopravu a logistiku pro celý PRT. Kromě jednotek nasazených MO ČR a
civilními experty vyslanými MZV ČR, jsou zde také policisté a zaměstnanci soukromých
společností. Hlavním úkolem PRT je podpora centrální afghánské a provinční vlády při
zajišťování potřeb obyvatelstva a bezpečného prostředí skrze rekonstrukci provincie a
spolupráce s afghánskými bezpečnostními složkami ( www.mzv.cz/prtlogar/ ).
V rámci udržitelného rozvoje provincie se PRT soustřeďuje na tři hlavní priority:
snižování chudoby, dobrou vládu a bezpečnost, podporu vzdělanosti a zlepšování zdravotní
péče. Český PRT pracuje v souladu se základními afghánskými rozvojovými a politickými
dokumenty (zejména Afghanistan National Development Strategy, Bonn Agreement,
Afghanistan Compact). Ještě dodejme, že sídlí na vojenské základně Shank v centru Lógaru
jen několik kilometrů od hlavního města provincie Pol-e Alam. Rozpočet českého PRT na
jeden rok činí 80 milionů Kč, které jsou hrazeny ze státního rozpočtu České republiky. Jde o
zcela novou zkušenost pro českou armádu a ČR, přičemž rekonstrukční a rozvojové projety se
řídí následujícími principy:
1.
udržitelný a dlouhodobý dopad,
2.
participace místních komunit,
3.
spolupráce s provinčními úřady,
4.
vyhodnocení potřeb, transparentnost při schvalování smluv a přednost
pro místní společenství.
Za dobu působení českého PRT v Lógaru se zde vystřídaly dvě tisícovky našich vojáků,
kteří společně s civilními experty realizovali řadu projektů a zároveň vlastními silami
vycvičili přes tisíc místních policistů. Následně si rozebereme jednotlivé oblasti podpory,
abychom si přiblížili působení českého PRT
(cs.wikipedia.org/wiki/Provinční_rekonstrukční_tým).
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4 KONKRÉTNÍ OBLASTI PODPORY ČESKÉHO PRT
4.1

Bezpečnost
Rekonstrukcí prošlo pět základen pro afghánské policisty, kteří hlídají hlavní lógarskou
silnici, další tři základny budou ještě postaveny. PRT organizuje výcvikové kurzy pro
příslušníky bezpečnostních složek ve školícím centru sloužícím pro vzdělávání a výcvik
zejména afghánských policistů. Mezi další projekty patří stavba budovy knihovny a studovny
pro místní soud a stavba administrativní budovy pro bezpečnostní složky. Také se má
v Lógaru realizovat výstavba vězení.
4.2

Zemědělství

Došlo k rekonstrukci výstavby sběrných center na mléko a je podporováno zpracování
zemědělských produktů. Dále je podporován rozvoj hedvábnictví, pěstování a zpracování
hedvábí, PRT se také zaměřuje na osvětu obyvatel provincie, pořádá rozsáhlá školení pro
lógarské farmáře. Zaměřuje se i na veterinární medicínu, PRT postavil novou provinční
veterinární diagnostickou laboratoř, pro několik soukromých veterinářů pořídil solární
ledničky na uchovávání vakcín.
4.3

Vodní hospodářství

Hlavní prioritou jsou menší projekty zaměřené na udržitelné dodávky vody do
konkrétních komunit a protipovodňová opatření, a proto PRT staví jezy, opravuje akvadukty a
karézy (tradiční vodovodní systémy). V neposlední řadě se také zaměřuje na osvětu a
zaškolování místních pro řádnou údržbu a využívání těchto zařízení. Vůbec největším
projektem v Lógaru je celková revitalizace přehrady Surchab.
4.4

Dobré vládnutí
Staví se nové státní centrum a zvyšuje se bezpečnost těch stávajících. PRT se podílí se
na stavbě provinčního vězení a na rekonstrukci provinčního soudu. V jednotlivých sektorech
civilní experti PRT poskytují mentoring zodpovědným úředníkům, včetně potřebného
vybavení a školení. V průběhu listopadu 2010 se dvě desítky úředníků místní vlády zúčastnily
odborné stáže na úřadech a institucích v České republice.
4.5

Nezávislá média

PRT podporuje školení novinářů a budování profesních kapacit lógarských médií,
materiálně podporuje rozhlasové stanice pomocí dodávek technického vybavení. Společně s
rozhlasovými stanicemi produkuje vzdělávací a osvětové kampaně.
4.6

Školství

PRT postavil, opravil či rozšířil čtrnáct škol, včetně tří dívčích. Zlepšil tak podmínky
pro vzdělávání asi 15 tisícům lógarských dětí. Největším současným projektem je stavba
Střední zemědělské a mechanické školy, první odborné školy v provincii.
4.7

Zdravotnictví

PRT opravil dvě distriktní nemocnice, přístavbou budov zvýšil jejich kapacitu. Dodal
solární panely do zdravotnických zařízení, pro kvalitnější dopravu pacientů poskytl sedm
sanitek. V navazujících projektech dodal zdravotnické a další vybavení do tří nemocnic a
zhruba dvaceti klinik v Lógaru. PRT postavil márnici, kterou potřebovala nemocnice v Pol-e
Alam.
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4.8

Rozvoj infrastruktury

PRT opravil 15 mostů a postavil lávku pro pěší. Provedl průzkum a územní řízení pro
více než 70 kilometrů silnic v celém Lógaru.
4.9

Ženská práva

PRT podporuje postavení žen v Lógaru skrze menší projekty (školení pro ženy o
volbách, organizace oslav pro ženy) a vzdělávání (stavba škol pro dívky, novinářský kurz pro
ženy, mediální kampaň na podporu ženských práv, účast žen na zemědělských školeních).
4.10

Podpora lokálních zdrojů energie

Na základě proběhnutých projektů a podpořených aktivit (vč. nákupů větrných či
solárních zdrojů energie). PRT průběžně monitoruje a ve spolupráci s dalšími aktéry
v provincii vyhodnocuje možnosti dalšího rozvoje této oblasti.
4.11

Projekty rychlého odpadu

Jedná se především o menší projekty, jako drobné opravy škol, dodávku léků a
vybavení do nemocnic, či drobné stavby jako jsou mostky a ochranné zdi .
Prakticky všechny činnosti PRT jsou obecně směřovány k ochraně lidských práv s tím,
že v rámci těchto aktivit došlo k vytvoření řádově sta nových pracovních míst v těchto
rozvojových projektech. V důsledku toho se životní úroveň značného počtu osob a rodin,
alespoň na nějakou dobu výrazně zlepší.
( www.businessinfo.cz/cz…rekonstrukcni-tym-cr-v-logaru/1001406/57125/ )
5

OHLASY NA ČINNOST ČESKÉHO PRT V LÓGARU

Pro laika je velmi složité hodnotit projekty českého PRT, neboť ne všechny informace o
jednotlivých projektech jsou volně dostupné, a proto si alespoň přiblížíme některé ohlasy
týkající se jeho činnosti.
„Můžeme říci, že to byl veliký úspěch. Konečně tady člověk zažije nějakou radost.
Máme tu něco, na co můžeme být hrdí. Je to vynikající výkon. Několik našich lidí nám
dokázalo ve světě zjednat ne ostudu, nýbrž slávu." (Karel Schwarzenberg, ministr
zahraničních věcí ČR, 4. 3. 2009).
„Všichni Češi v PRT, vojáci i civilní experti, odvádí profesionální a potřebnou práci.
Jsem rád, že spolupráce resortů obrany a zahraničí probíhá k oboustranné spokojenosti i
tisíce kilometrů za hranicemi naší země." (Alexandr Vondra, ministr obrany ČR, 6. listopadu
2011).
„Jsme rádi, že se tady pracuje a že nám Češi pomáhají. Bez vody by místní farmáři
nevypěstovali vůbec nic.“ (Abdul Waháb Ahmadzai, ředitel střední školy na břehu přehrady
Surchab, kterou PRT rekonstruuje).
„Máte u nás dobré jméno už od dob Československa. S vašimi vojáky vycházíme
profesionálně, spolupráce s nimi je dobrá. Doufám, že s Čechy budeme moci spolupracovat i
nadále a že nám budete i v budoucnu pomáhat. Mám tady velké plány na rekonstrukci
hospodářství provincie. Chtěli bychom se zaměřit zejména na opravy silnic, mostů a obnovu
zemědělství, hlavně včelařství. Věřím, že až odtud budete jednou odcházet, budou si zdejší lidé
říkat, že Češi jsou dobří lidé.“ (Atiqulláh Ludín, guvernér provincie Lógar, 29. 8. 2009).
(www.mzv.cz/prtlogar/cz/rekli_o_prt/index.html).
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ZÁVĚR
Z těchto zkušeností a zvýše uvedeného vyplývá, že implementace evropské lidské
bezpečnosti v jednotlivých částech světa bude vyžadovat podstatnou proměnu étosu služební
kultury vojáků i civilistů, kteří budou realizovat humanitární intervence. Jedná se o
nejnáročnější úkol, neboť nové požadavky na schopnosti a kvalitu bezpečnostních odborníků
vyžadují vysokou úroveň jejich kvalifikace a schopnost pružně reagovat na svěřené úkoly.
Formování nové služební kultury zejména vyžaduje:
a)
upřednostňovat zájmy jednotlivých lidí, kteří jsou kráceni na lidských
právech a svobodách, před zájmy vlastního národa či státu;
b)
udržovat vojenského ducha založeného na schopnosti oběti a hrdinství,
na disciplíně a ctižádosti vyniknout ve spojení s civilní schopností naslouchání a
empatie, s předpokládanou individuální odpovědností pomoci ostatním;
c)
úcta k právu a jeho znalost, především pokud jde o souhrn lidských
práv, humanitární právo a obecné zásady trestního práva;
d)
chápání genderových souvislostí konfliktů a zásahů, které mají obnovit
garanci lidských práv a svobod (STEJSKAL, 2007 : 33).
Formování nových kvalit bezpečnostního odborníka se nejlépe dosahuje v průběhu
společného výcviku a společných cvičení nebo přímo v rámci uskutečněných zahraničních
misí, které sledují zajišťování evropské lidské bezpečnosti v různých částech světa.
Česká přítomnost v Afghánistánu je výjimečná i skladbou bezpečnostní jednotky, která
je složena nejenom z vojáků Armády ČR, ale i z civilních pracovníků Ministerstva
zahraničních věcí a policistů, včetně dalších pracovníků soukromých společností z oblasti
veřejné správy. Tým českých civilních pracovníků je jeden z největších a také nejrůznorodější
co se týká jednotlivých profesí. Z tohoto hlediska se český PRT spíše přibližuje k německému
modelu než americkému, přestože typologie je velmi odlišná, což je dáno zatím malou
reprezentativností působících PRT. Český provinční rekonstrukční tým jako celek sleduje
posílení a zkvalitnění provinční vlády v Lógaru, především v oblasti mocenských složek a
veřejné správy. Jedná se o tu nejlepší pomoc s jakou může koaliční partner s omezenými
finančními a lidskými zdroji jako je ČR přijít a zviditelnit se.
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Abstrakt
Předložená práce přináší část výsledků diplomové práce, která se věnuje problematice
výskytu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) v podzemní vodě v areálu jednoho
z průmyslových podniků v České republice. K dispozici byly časové řady dat o koncentracích
PAHs naměřených v letech 1999 – 2012. Pozornost byla věnována výhradně těm látkám,
které mají prokazatelné karcinogenní účinky, a nekarcinogennímu naftalenu, v jednom ze
zvolených hydrogeologických vrtů s označením HP 13. V souboru dat z výsledků chemických
analýz byla provedena regresní analýza vývoje koncentrací a dále korelační analýzy, a to
mezi koncentracemi každých dvou látek a dále mezi koncentracemi látek a spadlými
atmosférickými srážkami na zájmovém území.
Klíčová slova: polycyklické aromatické uhlovodíky, časové řady výsledků, regresní analýza,
korelační analýza.
Abstract
The submitted work presents the results of the thesis, which is devoted to the occurrence
of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in groundwater in the area of one of the
industrial enterprises in the Czech Republic. There were time-series data of PAHs
concentrations measured in the years 1999 - 2012. Attention was paid only to those
substances which have proven carcinogenic effects and non-carcinogenic naphthalene, in one
of the selected hydro-geological wells marked the HP 13. In the data set from the results of
chemical analysis regression analysis of the development of concentrations and correlation
analysis were performed, namely between concentrations of every two substances and
between concentrations of substances and atmospheric precipitation fallen in the interest
area.
Key words: polycyclic aromatic hydrocarbons, the results of time-series, regression analysis,
correlation analysis.
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1

ÚVOD

Jedním z největších problémů, kterým musí dnešní civilizace čelit, je znečištěné
životní prostředí. Rostoucí populační růst, jak v oblastech rozvojových zemích, tak
i v průmyslových centrech, přispívá ke zhoršování jeho kvality. Vzájemné vztahy mezi
růstem populace, rozvojem průmyslu, znečišťováním životního prostředí a jeho následným
dopadem na lidské zdraví nelze však jednoduše přímočaře popsat. Nicméně podle zprávy
Světové zdravotnické organizace (WHO – World Health Organization) je odhadováno, že
přibližně jedna čtvrtina nemocí, kterými lidstvo v současnosti trpí, je způsobena dlouhodobou
expozicí znečištěnému životnímu prostředí [14]. Přestože se neustále vyvíjí nové průmyslové
technologie, nejsou ještě ani zdaleka na takové úrovni, aby mohly uspokojit veškeré potřeby
dnešní společnosti, aniž by neměly, byť i minimální, negativní dopad na životní prostředí.
Každý průmyslový podnik tak kromě bezesporných výhod pro společnost, ať už ve formě
výsledného produktu či vytváření pracovních míst, představuje pro životní prostředí velké
břemeno přenášené z generace na generaci. Výsledkem je znečištěné životní prostředí
různými sloučeninami, z nichž některé jsou velmi toxické pro živé organismy, a to i ve velmi
nízkých dávkách.
Středem pozornosti se v současnosti stávají i polycyklické aromatické uhlovodíky,
představující skupinu škodlivých mikropolutantů. Jejich výskyt však není spojován ryze
s průmyslovou výrobou. Tvoří přírodní složky fosilních paliv a vznikají při nedokonalém
spalování organických látek. Antropogenní a přírodní zdroje v kombinaci s globálními
transportními jevy vyústily v jejich celosvětovou distribuci. K lokalizovanému zatížení
přispívá zásadním způsobem rafinace ropy a doprava. Jsou detekovány ve vzduchu, půdě,
sedimentech, povrchových a podzemních vodách a rozptýlené atmosférou na vegetaci, čímž
kontaminují i potravu. Jejich koncentrace v jednotlivých složkách životního prostředí se liší
v závislosti na vzdálenosti kontaminovaného místa od zdrojů, na úrovni průmyslu a na dalších
faktorech. Nicméně, rostoucí využívání fosilních paliv, spalování jejich produktů a
průmyslová výroba vyvolává v poslední době mnoho otázek týkajících se jejich potenciálního
nebezpečí pro živé organismy [4].
2

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

Polycyklické aromatické uhlovodíky (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons - PAHs)
představují velmi rozmanitou skupinu organických sloučenin různých struktur o různé
toxicitě. Podle zákona č. 254/2001 Sb. jsou to nebezpečné závadné látky, které představují
vysoký toxický potenciál pro jednotlivé složky životního prostředí. Do skupiny PAHs lze
zahrnout několik stovek sloučenin, které se obvykle vyskytují jako komplex složitých
směsí [9].
PAHs jsou tvořeny dvěma či více kondenzovanými benzenovými jádry, která se řadí
mezi perzistentní organické polutanty (POPs). Podle vzájemného rozložení benzenových
jader jsou rozlišovány tři typy uspořádání – lineárně anelované, angulární nebo klastrové [5].
Tento typ uspořádání předurčuje stabilitu PAHs, která roste od lineárních, směrem
k angulárním [6].
Lineární, angulární a klastrové uspořádání benzenových jader

Obrázek 2.1
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Zástupci PAHs jsou nositeli toxických a dalších nebezpečných vlastností, což bylo
důvodem jejich zařazení na seznam prioritních polutantů Americké agentury pro ochranu
životního prostředí U.S. EPA. V rámci skupiny mohou sloučeniny existovat s velkým počtem
struktur a v závislosti na jejich složitosti také ve velkém množství izomerů [2].
Protože existují v takovém počtu, vyhodnocují se zpravidla jako komplexní směsi.
V současnosti je podle U.S. EPA nejčastěji sledováno 16 prioritních PAHs, často
označovaných jako EPA-PAHs [7].
EPA-PAHs

Tabulka 2.2

naftalen
acenafthylen
acenafthen
fluoren
fenanthren
anthracen
fluoranthen
pyren

benz[a]anthracen
chrysen
benzo[b]fluoranthen
benzo[k]fluoranthen
benzo[a]pyren
indeno[1,2,3-cd]pyren
dibenz[a,h]anthracen
benzo[ghi]perylen

Experimenty prováděné „in vivo“ a „in vitro“ potvrdily, že některé PAHs jsou silné
mutageny a/nebo karcinogeny, tudíž by měly být považovány za nebezpečí pro lidstvo,
potažmo celý ekosystém. Při testech prováděných na zvířatech bylo zjištěno, že vzorky
obsahující PAHs s více než třemi benzenovými jádry tvoří nejvýznamnější karcinogenní
složku v této matrice. Na základě porovnání této relativní účinnosti PAHs s prokazatelnými
účinky benzo[a]pyrenu je možné získat toxické ekvivalenční faktory (TEFs) pro jednotlivé
PAHs, což nejen že umožní jejich seřazení, ale je obecně použitelné i pro posuzování rizik
[10]. Hodnota TEFs různých autorů se pro některé PAHs liší. Bližší popis tohoto přístupu je
popsán v použitých metodách této práce.
Vzhledem k tomu, že PAHs vyžadují před projevem karcinogenních účinků
biochemickou aktivaci, hrají různé enzymy obsažené v živých organismech klíčovou roli.
Komplexní vzorek metabolitů je obsažen v tělech savců, a to ve složení, které je druhově
závislé. Proto jsou extrapolace z jednoho druhu na jiný omezeny a vyhodnocená
experimentální data provedená na pokusných hlodavcích musí být pro jejich platnost
přezkoumávána. Mnoho jednotlivých PAHs bylo testováno na karcinogenitu u různých zvířat
různými způsoby aplikace. Výsledkem byly jak benigní tak i maligní nádory. Karcinogenní
riziko u lidí je možné navíc odvodit i mnoha studiemi (pracovníci koksáren, lidé pracující
s černouhelným dehtem, kominíci), které vedou zpět k prvním pozorování provedenými
Percivalem Pottem před více než 200 lety [10].
Údaje o karcinogenním účinku PAHs působícím na lidskou populaci jsou však
k dispozici pouze pro směsi PAHs. Je obtížné zjistit karcinogenitu jednotlivých komponent,
kvůli potenciálním chemickým interakcím a přítomnosti jiných karcinogenních látek
ve směsi. PAHs jsou genotoxické karcinogeny, které navozují u exponovaných osob
chromozomální účinky [13]. Některé studie uvádí, že existuje významná pozitivní korelace
mezi mortalitou následkem rakoviny plic a expozicí PAHs z výfukových plynů, koksáren,
střešního dehtu a cigaretového kouře [12]. Přestože při některých profesích jsou pracovníci
vystaveni jejich vysoké expozici (např. při výrobě koksu) a PAHs tak byly klasifikovány jako
lidské karcinogeny, příspěvek jednotlivých komponent k celkové karcinogenně nemůže být
přesně definován [8].
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3.

POUŽITÉ METODY

Vzorky z vrtu HP 13 v období 1999 – 2012 byly odebírány dva krát ročně, a to až na
výjimky vždy v jarních a podzimních měsících. To znamená, že k dispozici byly výsledky
z 27 vzorkovacích cyklů. Chemické analýzy byly zaměřeny na stanovení všech 16 prioritních
PAHs podle U.S. EPA (tabulka č. 1.2). Analýza vývoje koncentrací však byla řešena pouze
pro sedm karcinogenů a nekarcinogenní naftalen.
Vzhledem k tomu, že existují jistá omezení chemických analytických metod, často
nastane situace, kdy koncentrace organického kontaminantu nemůže být ze vzorku přesně
kvantifikována, neboť se koncentrace nachází pod detekčním limitem. Přístup
k vyhodnocování koncentrací pod tímto limitem se u mnoha autorů liší. V příspěvku byly
použity hodnoty aritmetickému průměru nuly a daného detekčního limitu látky. Použití této
nahrazovací metody bylo zkoumáno ve studiích Monte Carlo mnoha autory [14].
Matematická analýza naměřených hodnot koncentrací PAHs ve vrtu HP 13 byla
zahájena regresní analýzou dlouhodobých časových řad výsledků chemických analýz. Na ni
navazovala korelace koncentrací jednotlivých PAHs mezi sebou a korelace koncentračních
úrovní PAHs s množstvím spadlých atmosférických srážek v zájmovém území.
Hodnoty koncentrací byly nejprve vyneseny do bodového grafu. Z důvodu jejich
značných rozdílů, mnohdy velikosti až několika řádů, byla provedena regresní analýza hodnot
dekadických logaritmů naměřených koncentrací.
Na základě bodového grafu logaritmů hodnot byla pro všechny látky zvolena lineární
regrese. V jednoduchém modelu lineární regrese vystupuje koncentrace látky jako závislá
proměnná a čas jako proměnná nezávislá. Byly provedeny nejprve testy hypotéz
o významnosti regresních parametrů, posléze celkový F-test významnosti chování modelu
jako celku a konečně test významnosti koeficientu determinace.
Na základě knižních zdrojů [1, 11, 15] spočívá regresní analýza v následujícím
postupu. Jednorozměrná regresní analýza dat, založená na analýze závislosti dvou
kvantitativních znaků, závislé proměnné Y (koncentrace) a nezávislé proměnné X (čas).
Matematicky je možné závislost vyjádřit vztahem (1):
(1)
V případě, že X a Y jsou znaky statistické, přechází tato závislost v regresní vztah,
resp. regresní model (2), v němž y, resp. x, představují hodnoty znaku Y, resp. X a ε náhodnou
složku. Funkce f(x) je nazývána regresní funkcí.
(2)
Regresní funkce mohou být lineární či nelineární, např. regresní parabola, hyperbola,
logaritmická funkce, a další významné nelineární funkce. Dále bude popsána regresní analýza
lineární, jejíž regresní přímka má tvar (3), v níž β0, β1 jsou parametry regresní funkce:
(3)
Datový soubor je vytvořen z párových hodnot (yi, xi). Geometricky ho lze znázornit
v rovině bodovým grafem, v němž osa x vyjadřuje hodnoty nezávisle proměnné a osa y
hodnoty závisle proměnné. Podle vzájemné polohy těchto bodů je zvolen tvar regresní funkce.
Lineární regresní model má nyní tvar (4):
; i  1; n  i  N.

(4)

Odhady regresních koeficientů b0, b1 lze získat metodou nejmenších čtverců. Je
potřeba nalézt takové hodnoty b0, b1, pro něž je reziduální součet čtverců odchylek
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empirických hodnot závisle proměnné yi od teoretické hodnoty
Tento reziduální součet lze zapsat pomocí vztahu (5):

minimální.
(5)

Minimum nabývá funkce SR pro takové hodnoty b0, b1, při nichž jsou nulové parciální
derivace (6):
a

(6)

Tyto vztahy představují soustavu dvou rovnic o dvou neznámých, nazývanou soustava
normálových rovnic. Protože platí
, lze jejím dosazením do vztahu (5)
a následným vypočtením parciálních derivací položených rovno nule, odvodit konkrétní
soustavu normálových rovnic (7):
(7)
Vyřešením těchto rovnic pro známé hodnoty x a y jsou získány parametry b0 a b1 (8):
(8)

Regresní koeficient b0 představuje průsečík s osou y a regresní koeficient b1 vyjadřuje
směrnici přímky.
K testování významnosti celého modelu je zapotřebí, kromě reziduálního součtu
čtverců SR, který je definován výše a vyjadřuje nevysvětlenou část celkové variability
proměnné, také celkový součet čtverců Sy (9):
(9)
Ta část celkové variability, která je vysvětlena regresním modelem, charakterizuje
teoretický součet čtverců ST (10):
(10)
Test významnosti regresního modelu, tzv. celkový F-test, se provádí k ověření chování
modelu jako celku. Hypotéza a alternativa jsou vyjádřeny pomocí vztahu (11).
A:

pro j = 1, 2, … p

(11)

Testovým kritériem je statistika (12):
,

(12)

kde c = p + 1 odhadovaných parametrů a F je kvantil Fisherova-Shnedecorova
rozdělení.
Kritický obor je vyjádřen vztahem (13):
(13)
Kromě F-testu lze provádět také testy významnosti regresních parametrů. Pokud by
některé regresní parametry nebyly významné, zatímco celkový F-test by významný byl, i
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přesto se model považuje za vhodný. Podstatou těchto testů je definice hypotézy a alternativy
H:
. Testovým kritériem je vztah (14), kde s(bj) je směrodatná odchylka
tohoto odhadu, a kritický obor je vyjádřen vztahem (15):
(14)
(15)
Za pomocí výše definovaných veličin lze vyjádřit také těsnost dat k regresnímu
modelu koeficientem determinace
(16), který vyjadřuje tu část celkové variability
pozorovaných hodnot, kterou lze vyjádřit regresním modelem.
(16)
Test významnosti tohoto koeficientu za předpokladu lineárního modelu je prováděn
pomocí definování hypotézy a alternativy: H: r2 = 0; A: r2 0. Testovým kritériem je
statistika (16) a kritickým oborem (17):
(16)
(17)
Pokud při testech padne hodnota do kritického oboru, zamítne se tím hypotéza a
naopak přijme alternativa, čímž se podaří prokázat významnost modelu, respektive lineární
závislost mezi sledovanými proměnnými.
V korelační analýze se předpokládá, že n pozorovaných dvojic jsou hodnoty
dvourozměrné náhodné veličiny (X, Y). Důležitou informací je to, zda dvourozměrný náhodný
vektor (X, Y) má tzv. dvourozměrné normální rozdělení: (X, Y) ~ N (μ1, μ2, 12 ,  22 , ρ), kde ρ
je tzn. korelační koeficient veličin X a Y. Jeho empirickým protějškem je koeficient korelace
r, který je pro závislost popsanou regresní přímkou zvláštním případem koeficientu
determinace. Platí tedy rovnost
. Podle kladné či záporné hodnoty, kterou
korelační koeficient nabývá, existuje mezi proměnnými přímá či nepřímá závislost. Test
významnosti korelačního koeficientu je stejný jako test významnosti koeficientu determinace.
Celkový počet korelací v případě řešených osmi látek je tedy roven kombinaci druhé třídy z 8
prvků bez opakování, tzn. C2(8) =
Hodnoty uvedených veličin lze kromě matematických výpočtů dle předchozích vztahů
získat výpočtem v programu Excel. V případě regresní analýzy se jedná o volbu nástroje
„regrese“ v možnosti Analýza dat, samotný korelační koeficient lze získat jednoduše pomocí
funkce „correl".
4.

VÝSLEDKY A DISKUSE

Výsledky regresní analýzy prokázaly pro všechny sledované PAHs rostoucí lineární
trendy koncentračních úrovní. V předloženém příspěvku jsou vzhledem k jeho limitovanému
rozsahu prezentovány pouze regresní analýzy provedené pro naftalen a nejsilnější známý
karcinogen, kterým je benzo[a]pyren.
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Model lineární regrese vývoje koncentrace naftalenu

Graf 4.1
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Test významnosti regresních parametrů, celkový F-test
a test významnosti koeficientu determinace (naftalen)

Tabulka 4.2

Test významnosti regresních parametrů
H

A

t

β0 = 0

β0 0

33,209

β1 = 0

β1 0

1,160

t0,975(25)

Zhodnocení
platí

H0 se zamítá

neplatí

H0 se nezamítá

2,060

Celkový F-test
H

A

F

F0,95(1,25)

β0 = k, k ≠ 0, β1 = 0

β1 ≠ 0

1,346

4,242

Zhodnocení
neplatí

H0 se nezamítá

Test významnosti koeficientu determinace
H

A

ryx

r(0,05)

0,2661

0,3809

Zhodnocení
neplatí

H0 se nezamítá

Model lineární regrese vývoje koncentrace benzo[a]pyrenu

Graf 4.3
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Test významnosti regresních parametrů, celkový F-test
a test významnosti koeficientu determinace (benzo[a]pyren)

Tabulka 4.4

Test významnosti regresních parametrů
H

A

t

β0 = 0

β0 0

3,828

β1 = 0

β1 0

4,605

t0,975(25)

Zhodnocení
platí

H0 se zamítá

platí

H0 se zamítá

2,060

Celkový F-test
H

A

F

F0,95(1,25)

β0 = k, k ≠ 0, β1 =

β1 ≠ 0

21,209

4,242

0

Zhodnocení
platí

H0 se zamítá

Test významnosti koeficientu determinace

H

A

ryx

r(0,05)

0,6775

0,3809

Zhodnocení
platí

H0 se zamítá

Shrnutí regresních modelů pro všechny sledované PAHs je uvedeno v tabulce 4.5.
Shrnutí regresních modelů jednotlivých PAHs

Tabulka 4.5

polutant

Rovnice regresní
přímky

Vývoj koncentrace

Významnost
modelu

naftalen
benz[a]anthracen
chrysen
benzo[b]fluoranthen
benzo[k]fluoranthen
benzo[a]pyren
dibez[a,h]anthracen
indeno[1,2,3-cd]pyren

y = 0,0131x + 6,0028
y = 0,0840x + 1,9491
y = 0,0618x + 2,3301
y = 0,0658x + 1,8543
y = 0,0605x + 1,7015
y = 0,0945x + 1,2588
y = 0,0851x
y = 0,1289x

log cw = 0,0131∙čas + 6,0028
log cw = 0,0840∙čas + 1,9491
log cw = 0,0618∙čas + 2,3301
log cw = 0,0658∙čas + 1,8543
log cw = 0,0605∙čas + 1,7015
log cw = 0,0945∙čas + 1,2588
log cw = 0,0851∙čas
log cw = 0,1287∙čas

nepotvrzena
potvrzena
potvrzena
potvrzena
potvrzena
potvrzena
potvrzena
potvrzena

Výsledné korelační koeficienty mezi sledovanými PAHs jsou pro přehlednost uvedeny
v tabulce 4.6.
Koeficienty korelace rxy koncentrací mezi danými PAHs

polutant
NAF
B[a]A
CHR
B[b]F
B[k]F
B[a]P
DB[ah]A
I[cd]P

NAF
1
0,343
0,376
0,384
0,353
0,369
0,233
0,362

B[a]A
0,343
1
0,995
0,927
0,996
0,954
0,887
0,906

CHR
0,376
0,995
1
0,951
0,990
0,971
0,850
0,932

B[b]F
0,384
0,927
0,951
1
0,908
0,995
0,655
0,996

Tabulka 4.6

B[k]F
0,353
0,996
0,990
0,908
1
0,939
0,910
0,885

B[a]P
0,369
0,954
0,971
0,995
0,939
1
0,717
0,990

DB[ah]A
0,233
0,887
0,850
0,655
0,910
0,717
1
0,619

I[cd]P
0,362
0,906
0,932
0,996
0,885
0,990
0,619
1

Vysvětlivka: V tabulce jsou pro úsporu místa uvedeny pouze zkratky sledovaných osmi látek: naftalen – NAF,
benz[a]anthracen – B[a]A, chrysen – CHR, benzo[b]fluoranthen – B[b]F, benzo[k]fluoranthen – B[k]F,
benzo[a]pyren – B[a]P, dibenz[ah]anthracen – DB[ah]A a indeno[1,2,3-c,d]pyren – I[cd]P.

Tučně zvýrazněné hodnoty v tabulce značí potvrzení alternativy, tedy že existuje
závislost mezi danými dvěma látkami.
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Z tabulky 4.6 je patrné, že existuje velmi vysoká těsnost přímé závislosti jednotlivých
karcinogenních PAHs. Naproti tomu závislost koncentrace nekarcinogenního naftalenu byla
prokázána pouze v souvislosti s koncentrací benzo[b]fluoranthenu, přičemž diference mezi
kritickou a vypočtenou hodnotou korelačního koeficientu je rovna 3,31E-03.
Nejvýznamnější přímá závislost je mezi benz[a]anthracenem a benzo[k]fluoranthenem
a dále mezi indeno[1,2,3-cd]pyrenem a benzo[b]fluoranthenem. U obou dvojicí látek je stejná
hodnota korelačního koeficientu r = 0,996. Tyto dvě závislosti jsou zachyceny také v grafech
4.6 a 4.7, kde jsou postaveny hodnoty koncentrací daných látek proti sobě a výsledné body
jsou proloženy regresní přímkou.
Vzájemná korelace mezi koncentrací B[a]A a B[k]F

Graf 4.7

Vzájemná korelace koncentrací B[a]A a B[k]F
koncentrace B[k]F [ng∙l-1
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Vzájemná korelace mezi koncentrací B[b]F a I[cd]P

Graf 4.8

Vzájemná korelace koncentrací B[b]F a I[cd]P
koncentrace I[cd]P [ng∙l-1]
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Naopak korelace mezi koncentračními úrovněmi a množstvím spadlých
atmosférických srážek je velmi nejednoznačná. Na hladině významnosti α = 0,05 se
nepodařilo nalézt takový faktor, který by uvedenou závislost prokazatelně vystihoval. Jedním
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z důvodů může být i velmi malý počet dat, který po rozdělení na pololetí činil pouze 13.
Množství polutantů v podzemní vodě může být navíc ovlivněno řadou dalších faktorů, jako je
typ a propustnost půdy, množství zpracovaných surovin, výjimečné úkapy kapalin
obsahujících polutanty a mnohé další.
5.

ZÁVĚR

V předloženém příspěvku jsou prezentovány dlouhodobé časové řady výsledků
chemických analýz vzorků podzemní vody na stanovení polycyklických aromatických
uhlovodíků v podzemní vodě z vrtu HP 13 v jednom z chemických podniků v České
republice. K dispozici byly výsledky chemických analýz provedených v letech 1999-2012.
Na základě regresní analýzy byla potvrzena významnost lineárních modelů všech
karcinogenních PAHs. U dvou látek nebyla testy hypotéz o významnosti regresní parametrů
prokázána významnost parametru b0. V takových případech je doporučováno tento parametr
z regresní funkce vyřadit, což nemá v případě prokázané významnosti modelu vliv na
konstatování, že je model k popisu této veličiny vhodný. Jednalo se o látky
dibez[a,h]anthracen a indeno[1,2,3-cd]pyren. V případě korelační analýzy byla prokázána
přímá závislost mezi všemi karcinogenními PAHs, naproti tomu u nekarcinogenního
naftalenu byla prokázána lineární přímá závislost pouze s benzo[b]fluoranthenem, a to téměř
na hranici kritické hodnoty koeficientu korelace.
Pro korelaci koncentrací jednotlivých PAHs s množstvím srážek byla korelována první
a druhá polovina roku oddělena. Důvodem bylo rozdílné množství srážek spadlých
atmosférických srážek v těchto obdobích. Z nejbližší srážkoměrné stanice Českého
hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) byly pro tuto korelaci k dispozici údaje o denních
úhrnech srážek v zájmovém území za celé posuzované 13leté období. Snahou bylo nalézt
takový faktor, který by nejlépe vyjadřoval vzájemnou závislost koncentrace dané látky
v monitorovacím vrtu na úhrnu srážek. Korelováno s koncentracemi bylo celkem šest souborů
dat, a sice padlé srážky 1 den před odebraným vzorkem a dále kumulované srážky 3, 7, 14, 30
a 60 dní před odebráním. Uvedený přístup byl použit pro obě období, tedy pro první a druhou
polovinu roku. Vhodný faktor však nebyl nalezen.
Výsledky provedené analýzy dokladují praktické použití popsané metodiky pro
hodnocení dlouhodobých řad výsledků chemických analýz. Jedná se zejména o odhalení
dlouhodobých trendů vývoje koncentračních úrovní chemických látek v podzemní vodě, které
z krátkodobých řad nebo z odhadu nejsou zřejmé. Kromě toho je možno odhalit skryté
závislosti mezi vývojem koncentrací jednotlivých individuí ve vzájemném synergickém
sepětí, popř. vývoj a kolísání koncentrací na hydrologických a klimatických veličinách.
Výsledky analýzy mohou být s výhodou využity pro další vývoj kontaminace na
lokalitě a tím k exaktnějšímu řízení ekologických rizik. Použitá metoda může být využita
i v jiných průmyslových podnicích, kde se vyskytuje kontaminace podzemní vody a kde jsou
k dispozici dlouhodobé časové řady chemických analýz.
Prezentovaná metodika bude dále dopracována tak, aby mohla být obecně
aplikovatelná i v jiných oblastech řízení ekologických rizik, kde je nezbytné pracovat
s rozsáhlými statistickými soubory dat.
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Abstract:
This article focuses on management and leadership in the current situation,
characterized by the requirement of negotiation flexibility, creativity in thinking and high
pressure to volitional behavior. It explains the options, pros and cons of coaching in specific
military environment, defines the parameters of the real coaching and similar methods. This
article also presents views of experienced military professionals from the pilot Military
Coaching project.
Keywords:
coaching, Military Coaching, mentoring, partnership.
Every manager is from time to time forced to deal with situations that are essential for
one in some way. It can be implementation of changes in organization or system, managing
irregular team, dealing with communication misunderstanding, bringing to line an individual
who had considerably departed from established company rules. For solving such matters can
be used a variety of proven managing methods and approaches which if chosen correctly lead
to effective handling of the situation, successful solution and desired future development. The
way of realization will significantly affect performance, relationships, loyalty, motivation and
communication of managed group of people but also an informal status and development of
managing competence of the manager.
One of the managing methods which is more and more pushed through into manager
practice since the 70´s of the 20th century is the method of couching. The development of
couching began at the turn of our century when it started to be used in almost in all areas and
almost infinite power during the development of the character was attributed to it. Even in
present time most of the coaches think that it is possible to coach every single person and that
well done couching will always bring awaited results. Even though we do not agree with the
last two statements in exact wording we will focus in this work on the subject of coaching
possibility in environment atypical for couching – the environment of military.
Why did the coaching gained such a popularity? One of the main causes is possibly big
pressure on gaining new specialized and managing skills. Individual that is subjected to this
pressure is looking for new information, knowledge and facts but does not have time and
sometimes opportunity to transform this all to skills and practical competences. Couching
enables realization of theoretical knowledge in practical connections, it leads to intentional
acquisition of new habits or testing of new information and it brings feedback from
independent individual. Thanks to couching the individual is not becoming an “encyclopedia”
full of new theoretical information but deliberately developing individual who has the ability
to estimate one´s possibilities or to recognize one´s personal or professional priorities. The
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individual responsibility is also interiorized which we understand in military coaching as one
of the most crucial category for effective couching process.
The principal philosophy of coaching holds the view that all people are good (at least in
something) and if we start their right motivation then they are able to reach all their goals;
coach is the one who helps them with this, points them in right direction and by suitably
placed questions will show them their additional unrealized possibilities.
People are very often confusing couching with following forms of education or
interpersonal relationships: mentoring, consultancy, therapy, schooling, training, consulting,
friendship. How do they differ from the actual couching?
Mentoring is in military environment confused with coaching most often; in all cases
when the commanders described to us which “couching” they are using they were in fact
fulfilling a form of mentor relationship. Main goals of mentoring is supporting of activity and
initiative of the mentored individual(mentee), targeted (and mostly more or less officially
defined) direction of one´s professional or personal development, professional management
during development activities, handing over the personal experience of the mentor and
providing of pieces of advice during the solution of tasks. The job of a mentor is to offer
stimuli and ideas, to lead to professional behavior, to teach using examples and imitation, to
explain, to point out negative attitudes or behavior and to compare them with the desirable
ones, to evaluate, to help with acquisition of contacts, to ease acclimatization in new
environment or in new job. Couching and mentoring have in common particularly the
voluntariness of the relationship, the help with reaching the goal, moral and ethical
prohibition of abusing the information outside the relationship. Even though in most of the
definitions of mentoring is mentioned the condition of equality of the relationship the reality
is, if compared to coaching, different. It results logically from professionally unequal status of
participating individuals and their formal occupational position.
Consultancy: Consultancy relationship is also very close to couching. Consultant is
however more focused on solving the problem than on development of personality. The goal
is to ensure that the stimuli, new knowledge or gained competence one supplies are as fast as
possible implemented into practice. This is why they are dealing more with the process itself
than with “person”. Evaluation of the work of consultant is based on the speed of
implementation of the desired changes, their effectivity and success. Consultancy and
couching have in common strong targeting on the goal but the way of reaching it is
completely different.
Therapy: Even though that couching and therapy have the same goal of improving the
quality of life of the coached individual, the coaching itself is not focused on deep analysis of
the situation or wrong choices in the past.
Schooling: The main goal of schooling activities (seminars, workshops, lectures,
presentations) is handing over new information using pedagogical methods and procedures.
Even thought that most of the instructors are trying to implement individual approach during
their work, their actual work cannot be confused with couching. Schooling and coaching have
in common the effort to develop a personality, however in process of schooling is missing the
definition of goal by concrete individual, the choice of individual procedure or method, equal
relationship, looking for positive aspects rather than “lack of knowledge”.
Training: Even though that coaching is derived originally from sport environment and
a lot of trainers are commonly called coaches, both ways of managing are diametrically
different. Training and coaching have in common the effort for best possible outcome, desire
to improve, in many cases also an effort for effective teamwork. Trainer however leads his
protégé to thinking of “I want to win over everybody else” and to the fact that to the main
goal have to be often subordinated also other aspects of life. Couching is compared to training
focused on more goals, it builds on strong sides of the personality and teaches to the method
“win-win”.
Consulting: From the title is apparent that the main goal of consultant is focus on
analysis of the situation, definition of goals and handing over the personal piece of advice
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“how to work this out”. Consultant shows directly the concrete way and manner how to reach
the goal, sometimes at the price of not understanding the way itself. Consulting and couching
have in common looking for the best way how to reach the goal, however not the way of
looking for it but handing over the concrete piece of advice.
Friendship: Couching is very often looked up by top managers for the possibility to get
feedback, for trust which offers the relationship coach – coached individual and also for the
possibility to confide to the individual with one´s weaknesses without fear from abusing the
information later. It is like that because of the fact that their lifestyle too often does not allow
them to create classical friendship binding. Friendship and couching have in common the
closeness and trust, however the goal, deliberate development, emotional independence,
objectivity upon submitting feedback is missing.
When establishing the borders for definition of coaching it is apparent that during the
coaching process is important to focus not on the mistakes made in the past or future but on as
broader as possible utilization of coming opportunities or alternatively directly training the
way of behavior how to create those opportunities and help them. During coaching both sides
are thinking, coach and the coached individual, over the potential not the performance itself.
Couching is a management style which is opposite to giving pieces of advice and
orders, measuring or controlling.
Picture 1: The essence of coaching as a management method

Actual coaching is a relationship in which the responsibility for the outcome divided
equally between coach and the coached individual. It is a relationship in which both sides
define goals, looks for optimal ways to reach them and strive for maintaining the same level
of motivation and activity equally. It is a process which has a short-term outcome (reaching
the designated usually quantifiable goal) and long-term outcome (in form of reinforcement of
volitional qualities of the coached individual, his/her responsibility for each single aspect of
his life). In coaching does not belong manipulative communication or even indication of
superiority or inferiority.
To the reader who knows the environment of the military comes surely a question: How
to use the method of coaching in environment that functions on the basis of conservative
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hierarchical processes, where are the process procedures explicitly given, where restrictions
are applied, which is based on highly competitive and controlling way of management?
When introducing this method practically other even more practical questions arise:

Is it possible for the coach to be of lesser rank than the coached
individual?

How to eliminate routine interiorized attitudes of subordinates towards
superiors, how to ensure that one is able to get equal relationship and therefore
strengthen one´s frankness during communication?

Other way around how to ensure that the superior in the coaching
process does not abuse one´s professional status (even unwittingly)?

Military is an environment where many people know each other – is it
possible to be really frank?

Is it possible that this method will damage the function of routine and
functioning processes in military environment?

Will not the manager/commander in case of coaching his subordinates
loose awareness?

Under which circumstances is it possible to coach and which situations
in military environment are completely unsuitable for coaching?

Is it even possible to coach in military environment?
Military environment is understood by its members as exclusive too often, it is
understood as environment where “the usual behavior and demands of the remaining society”
do not apply. During discussion “civilian” coach encounters explanations that some opinion
or idea is not worth discussing, that something does not work that way and that a civilian
cannot understand the possibilities and limits of a soldier. It is very difficult to move thoughts
of military professionals a step forward – a civilian is not supposed to understand a soldier but
the other way around the soldier is supposed to understand “civil” very good because military
is not a world itself but it is a part of society which it serves. It is an advantage of every
military professional if one is able to manage the needs of civil society and also the needs of
military environment. Currently in civil society is most valued the flexibility in behavior and
deciding, the ability of alternative approach, individual thinking, the ability to risk in one´s
own deciding, the courage to communicate directly, perfect self presentation, the ability to
create an informal status, professional and personal charisma. Entirely different way of
management and leadership is needed to develop most of these competences than those which
can be encountered in military environment. From some reasons (probably historical) is used
a management style in military environment which is highly functional in case of emergency
or dealing with crisis situations but in peace conditions it does not allow personal-professional
development of its members.
Military occupation is traditionally followed a completely different way - a centralized
command structure, discipline and discipline, emphasis on group rather than individuals (see
detail. X) - which allow quick agility of the army in an emergency or crisis situations.
Maintaining this capability is still needed. In addition, it is highly desirable both with respect
to changed methods of conducting military operations in the 21st century with regard to the
functioning of the army in peace postmodern society and the military seek to use such
management styles that allow you to personally-professional development of its members.67
The new challenges of altered warfare request new type of soldiers too, the new type of
soldiers need new capacities. I tis indisputable that the classic military skills are not enough to
succesfully fullfill the new tasks of modern world's crisis.68
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On the meeting of UO on 9.12.2010 which focused on topic of freshly acquired
experience during mission in Afganistan by members of 5PRT was voiced the need to
strengthen management approach in military environment by other possibilities also from
experienced military professionals. For example plk. ing. R. Honzák pointed out the slow
reaction of military on changes in society which is a source of new approaches of
commanders during management and administration.
Obr.2: Col. R. Honzák’s view to current needs for managerial work of commanders (UO 9.
12. 2010):

The analysis through eyes of experienced specialist shows that army needs to strengthen
trust, learn to share information, act not from the position of force but to create horizontal
bonds without considering the official status, manage delegation and react more quickly to
changes to ensure its proper functioning. Commanders on all levels should focus not only on
control and competition but also create cooperative environment, that means evaluate and
motivate people based on knowledge of their individual possibilities, not based on their ability
to carry out orders and regulations to the letter. We worked with a chosen group of military
professionals (chosen based on practice from missions and with minimal practice on
commanding position of five years) for five months, focused on introduction of couching to
military environment. The course was approached by teachers and participants as a pilot –
with the fact that after evaluation the adjustments of method BP couching© to military
environment will be accepted. Also a more accurate name for the method was proposed:
Military Coaching.
The method of coaching in this concept works with social and moral maturity of client,
with modern knowledge from social psychology and subject of management of crisis
situations and deciding in them. It teaches flexible and creative thinking to the coach and
coached individual.
The participants provided feedback to the study material actively and also to each single
exercise and suggested adjustments for application in military environment. As conclusion
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they were asked to define areas as a team in which is possible and suitable to use the method
of couching in military environment. Their answers are following:
 development of personality,
 approach to solving tasks, organization
 perception of one´s own mistakes,

and training,

 fear from mistakes – means the way of

 way of thinking resulting in fulfilling

evaluation of mistakes,
 performance,

presentation

 mutual relationships,

and

self-

presentation, “how to offer yourself”,
 approach to people, the way of approach to
soldiers and their upbringing,
 evaluation of situation,
 increasing of creativity,
 self coaching,

tasks,
 way of evaluating other people,
 interpersonal communication,
 general

communication

–

rules

of

communication,
 handling of problems and demanding
situations,

 strengthening of responsibility,

 how to lead others and motivate them,

 ability to provide and hear feedback,

 working on your image,
 personal decision making,
 self educating, how to educate yourself,
where, why, methods and ways..

Management method of coaching completely differs from currently used methods
which are used in military environment. Even though it is possible to conclude from
responses of military professionals familiar with this problematic that this method is possible
to apply in military environment with specific adjustments. Even though that army needs to
adjust couching specially for their environment, according to the experience of participants of
experience-educational course it can be a very effective technique thanks to which the
manager will gain more space for his work, subordinates will be more motivated and
encouraged to activity. In addition the atmosphere in workplace and relationships between
superiors and subordinates will improve. Military will be closer with its environment to
“civil” environment and will be able to react more flexibly as a whole to constant changes in
society and inside itself.
The method of Military Coaching can become an inspiring military management style
that thanks to its process will help to gain awareness of one´s internal responsibility, higher
psychical resistance, strengthening of self-confidence and improvement of reality in various
crisis situations in which can soldiers find themselves during their service.
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Abstrakt:
Companies are often the target of economic crime due to lack of awareness about the
fraud risks or due to denial of those risks. Implementation of economic crime risk
management enables a company and a state too to save a huge value and reduce the future
fraud costs. The antifraud management system developed by AuditFactory consists of the
three stages: prevention, detection and response. The article discusses the instruments and
measures applied in various stages of economic crime risk management.
Kľúčové slová:
Economic crime, risk management
ÚVOD
Kriminálne činy páchané v ekonomickej oblasti sú závažným problémom nie len
verejného sektora, ale vysoké straty spôsobujú tiež podnikateľským subjektom. Účinnosť boja
proti hospodárskej kriminalite závisí od správnej identifikácie oblastí, na ktoré sa podnik
v boji proti hospodárskej kriminalite zameriava, a tiež od voľby správnych nástrojov
a postupov uplatňovaných v prevencii, kontrole a následných šetreniach. Neuvedomovanie si
rizikových oblastí a nezabezpečenie týchto procesov môže spôsobiť podnikom vysoké straty.

1 FENOMÉN HOSPODÁRSKEJ KRIMINALITY
Hospodárska kriminalita je sociálno-patologický jav, ktorý spôsobuje spoločnosti,
v porovnaní s ostatnými druhmi kriminality, najvyššie škody. Jej závažnosť je aj v širokom
okruhu poškodených, keďže v niektorých formách dosahuje až celospoločenské rozmery
s negatívnymi dopadmi na každého člena spoločnosti.
V odbornej verejnosti sa môžeme stretnúť s rôznymi vymedzeniami tohto fenoménu, ale
vďaka svojej dynamickosti a variabilite foriem hospodárska kriminalita jednoznačne
definovaná nie je. Z mnohých uvádzame formuláciu podľa Chmelíka (2005), ktorý
hospodársku kriminalitu definuje ako „zavinené (spoločensky nebezpečné) konanie
vymedzené v osobitnej časti Trestného zákona, poškodzujúce alebo ohrozujúce hospodársky
poriadok, systém ekonomických alebo súvisiacich právnych vzťahov, ich fungovanie, práva a
oprávnené záujmy subjektov týchto vzťahov.“
2

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOJA PROTI HOSPODÁRSKEJ KRIMINALITE

Nutnosť zaoberať sa rizikom hospodárskej kriminality si dnes uvedomujú mnohé
podniky, ktoré sú s týmto fenoménom priamo konfrontované. Na druhej strane je stále veľa
99

tých, ktorí z obavy z možných nepríjemných následkov v podobe poškodenia dobrého mena
podniku a straty imidžu, alebo ohrozenia poslania a zmarenia strategických cieľov podniku
zdráhajú sa v prípade podozrení z hospodárskej trestnej činnosti upovedomiť orgány činné
v trestnom konaní.
Zavedený efektívny systém riadenia boja proti hospodárskej kriminalite dokáže zabrániť
vysokým škodám a chrániť ho pred nepredvídanými útokmi podvodníkov, ktoré môžu vážne
ohroziť jeho ekonomickú stabilitu. Vývojom takýchto systémov sa zaoberajú viaceré
spoločnosti, ktoré takto reagujú na zhoršujúci sa vývoj v tejto oblasti. Spoločnosť
AuditFactory, pôsobiaca hlavne v Nemecku, vyvinula systém manažérstva boja proti
hospodárskej kriminalite, patriaci v Európe k systémom s najvyššou účinnosťou. Systém je
tvorený komplexom procesov sledujúcich ciele v troch etapách (Obr.1):




prevencia, ktorej úlohou je zabrániť vzniku hospodárskych kriminálnych činov,
odhaľovanie, pri ktorom ide o cielené vyhľadávanie hospodárskych kriminálnych činov
v čase ich páchania,
prešetrovanie hospodárskych kriminálnych činov spojené so zabezpečovaním
relevantnej dôkazovej dokumentácie o kriminálnom čine pre súd, s cieľom získať
navrátenie majetku a potrestanie páchateľa. (Dokument spoločnosti AuditFactory:
Forum Wirtschaftskriminalität)

Prevencia
Etické kódexy, politiky a procedúry, senzibilizácia, kontroly,
analýza rizík, analýzy rizík IT, testy integrity
Detekcia
Štandardné IT nástroje, CAATs systémy, učiace sa systémy,
Whistleblowing, Corporate Inteligence, Fraud Due Diligence Audit,
súkromné vyšetrovanie, špeciálne kontroly
Prešetrovanie
Krízový manažment, špeciálne kontroly, analýzy ex post

Obr.1 Hlavné procesy a opatrenia v rámci systému manažérstva rizík hospodárskej kriminality
(Zdroj: spracované podľa dokumentu spoločnosti AuditFactory: Forum Wirtschaftskriminalität)

2.1

Preventívne opatrenia v systéme boja proti hospodárskej kriminalite

Prevencia hospodárskych kriminálnych činov zohráva v procese boja proti hospodárskej
kriminalite zvlášť dôležité miesto. Vzhľadom k vysokým škodám spôsobeným jednotlivým
ekonomickým subjektom a neraz i celej spoločnosti, je prevenciou týchto deliktov možné
zachrániť pre spoločnosť veľké hodnoty. Náklady na preventívne opatrenia hospodárskej
kriminality sú v porovnaním so vzniknutými škodami neporovnateľne nízke. V procese
prevencie sú využívané nasledujúce opatrenia:
Etické kódexy
Predstavujú písomné vyjadrenie riadiacich pracovníkov vzhľadom k očakávanému
správaniu a vystupovaniu zamestnancov. V praxi sú zaužívané firemné, odvetvové
a profesijné etické kódexy. Uvádzajú sa v nich buď všeobecné spôsoby správania, alebo na
konkrétnych príkladoch sú popísané kritické situácie týkajúce sa zaobchádzania
s utajovanými skutočnosťami, prijímania darov a sponzoringu zo strany klientov. Kódexy,
ktoré vymedzujú všeobecné očakávania subjektov, vytvárajú tlak na potenciálnych
páchateľov, subjektívne zvyšujú citlivosť na vnímanie rizika korupcie a pôsobia ako účinný
antikorupčný nástroj.
Politiky a procedúry
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Pod politikami a procedúrami rozumieme popis konkrétnych postupov. Tieto popisy sú
dôležité z hľadiska lojality zamestnancov. Ich úlohou je zabezpečiť jednotnú informovanosť
zamestnancov, a tým homogenitu vo výkone inštrukcií. Popisy postupu sa uplatňujú aj pri
hodnotení výkonov pracovníkov a tvoria základ pre personálny rozvoj. V súvislosti
s hospodárskou kriminalitou by mali popisy zabezpečiť identifikáciu a uplatniteľnosť
kontroly v jednotlivých podnikových procesoch.
Opatrenia senzibilizácie
Opatrenia vedúce k senzibilizácii majú za úlohu upozorniť zamestnancov na riziká
vzniku hospodárskych kriminálnych činov, uschopniť ich identifikovať anomálie v správaní
a poskytnúť im nástroje, aby pod vplyvom tlaku alebo neznalosti, neskĺzli do korupčného
správania. Páchatelia zvonku často vypestujú závislosť zamestnanca starostlivosťou oň, čo
predstavuje prvý krok ku korupcii. Senzibilizácia je uskutočňovaná formou školení alebo
seminárov a je adresovaná predovšetkým vlastným zamestnancom. Aby bola skutočne účinná,
je dôležité výber zamestnancov orientovať na tých, ktorí sú ohrozeniu vystavení najviac.
Kontroly
Plánované kontroly v rámci interného auditu majú pri správnej interpretácii a intenzite
svoj význam v prevencii hospodárskej kriminality. Kontroly sú vykonávané podľa
päťbodového modelu:
 plánovanie,
 predbežný prieskum,
 zber a analýza informácií,
 podanie správy,
 recenzia.
Už v čase plánovania kontroly musí byť pozornosť zameraná na hlavné oblasti rizík
vzniku hospodárskych kriminálnych činov. Príprava má byť vhodne zdokumentovaná, aby
bola zrozumiteľná nezávislému znalcovi.
Analýza rizík
Cieľom analýzy rizík je odhaliť možné zdroje pohnútok vedúcich k páchaniu
hospodárskych kriminálnych činov, zhodnotiť realizované kontroly, odstrániť zistené slabiny
a vhodne nastaviť systém vnútornej kontroly vrátane kontroly v oblasti informačných
technológií. Analýza rizík má za úlohu identifikovať procesy, oddelenia alebo ich časti, ktoré
môžu byť riziku hospodárskej kriminality exponované najviac. Vzhľadom k dynamike
prostredia a stále sa meniacim rizikám je potrebné analýzu rizík realizovať v optimálnych
časových intervaloch.
Analýza rizík v oblasti informačných technológií (IT)
Analýzy sa zameriavajú osobitne na prostredie informačného systému, na jeho
prierezové miesta, jeho optimalizáciu a kontrolu, na oprávnenia kritických užívateľov
systému a na transakcie. V rámci komplexnej analýzy rizík predstavujú jeden z jej
najdôležitejších článkov. Analýzy informačných systémov poskytujú kontrolórom informácie
o miere zabezpečenia informačného systému, upozorňujú na kritické body systému, na
nedostatočné oddelenie funkcií a právomocí jednotlivých pracovníkov. Pri hodnotení IT rizík
je nutné brať na zreteľ najnovšie štandardy v oblasti IT technológií.
Testy integrity
Testy integrity predstavujú nástroj, ktorý využívajú personálne oddelenia za účelom
posúdenia vhodnosti zamestnanca na výkon určitých funkcií. Umožňujú získať
o zamestnancovi dodatočné informácie týkajúce sa napr. jeho sebakontroly, emocionálnej
stability, dôveryhodnosti alebo sklonu racionalizovať svoje podvodné správanie. Výsledky
testu sa porovnávajú s normatívnou vzorkou, na základe čoho je možné posúdiť, či je
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testovaná osoba vhodná na obsadenie danej pozície. V prevencii vzniku hospodárskych
kriminálnych činov sa testy integrity uplatňujú so zámerom získať o zamestnancoch
pracujúcich na obzvlášť ohrozených a kritických pracovných pozíciách relevantné dodatočné
informácie.
2.2

Detekcia hospodárskej kriminality a nástroje používané k odhaleniu trestnej
činnosti.

Hospodárske trestné činy sú charakteristické vysokou mierou latencie. Ak sa ich podarí
odhaliť, v priemere prejde doba troch rokov od ich spáchania po odhalenie.
(PricewaterhouseCoopers, 2011). Implementácia vhodných nástrojov umožní podniku znížiť
latenciu a urýchliť identifikáciu nekalej činnosti. K odhaľovaniu hospodárskej kriminality
môžu byť použité nasledujúce systémy a opatrenia:
Štandardné počítačové nástroje a CAATs systémy
Štandardné počítačové nástroje sú ponúkané veľkými účtovníckymi firmami, alebo ich
ponúkajú malé IT špecializované poradenské firmy. Podstata ich činnosti je v analýze dát
získavaných pomocou špeciálnych rozhraní z ERP systémov a vo vyhľadávaní anomálií.
Computer Assisted Audit technik (CAATs) sú počítačom riadené nástroje, ktoré
pomáhajú zjednodušiť a automatizovať proces hromadnej analýzy dát. Ich výhodou je, že
umožňujú intenzívnu analýzu dát hospodárnym spôsobom. Nahrádzajú náhodné kontroly
vykonávané pre účely auditu a umožňujú interným audítorom hľadať nezrovnalosti v
dátových súboroch, čím pomáhajú pri detekcii podvodov.
Učiace sa systémy
Učiace sa systémy sú počítačové programy, ktoré v procesoch, kde sa hromadne
produkujú dáta, neustále hľadajú nezrovnalosti podľa vopred stanovených pravidiel. Tieto
systémy sa neustále prispôsobujú pravidlám, podľa ktorých sú informácie vyhodnocované ako
podozrivé. Vyvíjajú sa takmer samočinne v určitom kvázi vývojovom procese. Väčšina z nich
dokáže sledovať veľké množstvo rôznych informačných zdrojov (údaje, texty, obrázky). Sú
efektívnym pomocníkom zvlášť pri odhaľovaní prania špinavých peňazí a podvodov.
Whistleblowing
Whistleblowing je upozorňovací systém, prostredníctvom ktorého môže byť oznámené
obvinenie či podozrenie z nelegálneho konania, jeho úlohou je chrániť majetok subjektu.
Informátor- whistleblower upozorňuje zodpovedné miesta na nelegálne aktivity, ako je
korupcia, podvody alebo nedostatky, ktoré mal možnosť vzhľadom k svojmu pôsobeniu na
pracovisku postrehnúť. Ako nástroj využíva whistleblowing najčastejšie internetové
anonymné ohlasovacie linky. Podozrenie z páchania nekalej činnosti môže informátor
oznámiť aj ombudsmanovi ako externému právnemu poradcovi.
Corporate Intelligence
Pod CI (Corporate Intelligence) sa rozumie cielené spracovanie a využívanie dát z
interných a externých zdrojov subjektu v jeho vlastný prospech. Ako súčasť CI sa čoraz viac
používajú CAATs systémy. Pri Corporate Intelligence ide o využívanie informácií z databáz,
z internetu, od poradcov, kontrolórov, alebo od partnerských subjektov. Ich využitie
v podniku môže byť dvojakým spôsobom: prioritne sú tieto nástroje určené na skvalitnenie
rozhodovacích procesov firmy, ale vhodne spracované informácie je možné využiť aj k
ochrane subjektu pred podvodmi, špionážou a inými nelegálnymi praktikami.

Fraud Due Diligence Audit (FDD)
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Fraud Due Diligence Audit znamená skúmanie štruktúry a procesov v organizácii za
účelom identifikácie podvodov a iných integritu ohrozujúcich incidentov. Ako základný
model systému vnútornej kontroly je možné použiť COSO model, ktorý je všeobecne
uznávaný ako štandard v meraní efektivity systémov vnútornej kontroly.
V rámci auditu sa vykonáva komplexná analýza častí podniku, procesov až po
jednotlivé transakcie. Kľúčovým prvkom sú jemné varovné signály, nazývané aj červené
vlajky, ktoré sa v analýzach berú do úvahy. Ak analýza preukáže podozrenie z páchania
podvodu, automaticky bude vykonaná kontrola. Celková kontrola sa vykonáva iba v prípade
dôvodného podozrenia, alebo ak existujú vecné dôkazy.
Súkromné vyšetrovanie
Súkromné vyšetrovanie prípadu prebieha na pozadí riadneho vyšetrovania. Podstatou je
objasňovanie skutočností kvalifikovanou osobou, napr. tajným detektívom, ktorý má
zodpovedajúce vzdelanie a s vyšetrovaním podvodov dlhoročné skúsenosti. Súkromné
vyšetrovania sa vykonávajú za účelom objasnenia skutočností týkajúcich sa nezákonnej
činnosti, porušovania zmluvných dohôd, podvodov so zdravotnou starostlivosťou, pri
vymáhaní pohľadávok alebo v prípade nekalej súťaže. K nástrojom prešetrovania patrí napr.
získavanie informácií nasadením tajného agenta na inkriminované oddelenie, alebo výsluchy
svedkov a podozrivých s cieľom získať informácie súvisiace s prípadom.
Súkromné vyšetrovanie má zmysel v prípade, ak interný audit v procesoch alebo
analýzach vyčerpal svoje možnosti. Pravdou je, že odhaľovanie hospodárskej kriminality
touto formou je drahé a malo by sa používať, len keď je to nevyhnutné.
Špeciálne kontroly
Implementácia špeciálnych kontrol je v praxi často ad hoc na základe anonymného listu,
v poslednej dobe čoraz viac vo forme e-mailu. Ďalšou stopou sú informácie od
whistleblowera, ktoré neraz dávajú podnet k spusteniu špeciálneho vyšetrovania. Špeciálne
kontroly majú za cieľ odhaliť páchanú hospodársku kriminalitu a nie je nezvyčajné, že pred
jej začatím a počas trvania sú nasadené i nástroje Corporate Intelligence.
Dôležité je pritom zaistiť také výsledky testov, ktoré majú dôkaznú hodnotu a môžu byť
použité ako dôkazový materiál pred súdom. Tento aspekt je v praxi často opomenutý. Ak
budú súdu predložené informácie, pri ktorých sa nebude dať vylúčiť, že sú neúplné,
zmanipulované alebo inak sfalšované, bude to nahrávať v prospech páchateľa. Pre podnik
poškodený podvodom to určite nie je žiaduce.
2.3

Prešetrovanie hospodárskej kriminality

Po odhalení hospodárskeho trestného činu jeho následnému opakovaniu v budúcnosti
dostatočne účinne pomôžu zamedziť nasledujúce činnosti a opatrenia:
Krízový manažment
Krízový manažment je vymedzený ako systematický prístup k riešeniu krízových
situácií. Kríza, v zmysle v akom sa tu spomína, znamená rozhodovanie za situácie, keď
závažné podvody a podvodné aktivity páchané internými alebo externými páchateľmi
ohrozujú stabilitu podniku. V rámci krízového riadenia je nutné čo najskôr overiť, že
postihnutý subjekt robí všetko pre stabilizáciu situácie a pre to, aby sa jeho východisková
situácia ešte nezhoršovala. Jej poznačenie podvodným konaním je už aj tak veľké. Jedná sa
najmä o bezpečnostné opatrenia na ochranu majetku a zamedzenie ďalším stratám. Najmä
zverejnenie niektorých informácií alebo dôkazov by mohlo poškodiť dobré meno firmy a
veľmi negatívne sa premietnuť do výsledku hospodárenia.
Krízové riadenie zahŕňa identifikáciu a analýzu krízových situácií, vytváranie stratégií
na zvládanie kríz a zavádzanie protiopatrení. Dobré krízové riadenie je charakteristické
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jasným rozhodovaním a komunikáciou, procesmi vykonávanými iteratívnym spôsobom
(opakovane), zostavením interdisciplinárneho tímu a cieľovo- orientovaným prístupom.
Špeciálne kontroly
Veľa z toho, čo platí o špeciálnych kontrolách pri odhaľovaní hospodárskej kriminality,
platí pri jej prešetrovaní. Prešetrovania sú vykonávané väčšinou ad hoc, skúmané sú
informácie pochádzajúce z oficiálnych aj neoficiálnych informačných zdrojov.
Špeciálne kontroly majú v týchto súvislostiach za cieľ vyhľadávať podvodné aktivity,
akým spôsobom boli páchané a aké boli spôsobené škody. Až keď prinesú dôkazový materiál,
môžu byť vyvodené občianskoprávne, trestnoprávne alebo pracovnoprávne dôsledky. Podľa
osvedčených postupov by sa špeciálne kontroly mali vykonávať iteratívne, to znamená
opakovane a len na vopred vymedzených testovacích poliach určených v závislosti od cieľov
kontroly. Od vhodnosti vymedzenia skúšobného miesta závisí konečný úspech prešetrovania
a celkové náklady.
Analýzy ex post
Pri ex post analýzach ide o následné (ex post), čiže spätné prešetrovanie čo bolo
príčinou vzniku hospodárskych kriminálnych činov, alebo čo umožnilo tieto činy páchať.
Dôkladná analýza ex post vedie aj k zavádzaniu opatrení, ktoré majú zabrániť páchaniu
hospodárskej kriminality v budúcnosti. Organizácia takto získava dôležité informácie
o príčinách podvodnej činnosti, či nastali v dôsledku úmyselného marenia činnosti
kontrolných mechanizmov zo strany manažmentu, alebo či je príčinou podvodov
nedostatočné oddelenie právomocí a chýbajúci princíp „štyroch očí“.
Na základe týchto informácií je možné zlepšiť vnútorný kontrolný systém a zabrániť
opakovaniu tých istých prípadov. Často sa podceňuje dôležitosť spracovania informácií
z dôvodu prevencie recidívy. Organizácie tak vynakladajú nemalé prostriedky na
prešetrovanie hospodárskej kriminality, ale bez vypracovania patričných záverov sa neraz
stávajú obeťami rovnakých podvodov.
ZÁVER
Nedostatky a slabé miesta vo vnútornej kontrole sú páchateľmi hospodárskych
kriminálnych činov využívané čoraz viac. Sťažené ekonomické podmienky nútia podniky
znižovať výdavky aj v oblasti bezpečnosti. Menej robustné kontrolné prvky a menej
prostriedkov na priebežné kontroly vytvárajú páchateľom viac príležitostí na podvod. Aj keď
je nevyhnutné udržať zisk znižovaním nákladov, malo by sa to diať v rovnováhe s efektívnym
riadením rizík.
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Abstrakt:
The proliferation of weapons of mass destruction is one of the most serious problems of
the contemporary international security politics. On the one hand, we can observe the
reduction of strategic weapon arsenals, which are held by the U.S. and the Russian
Federation, on the other hand, an increasing number of states seek to acquire nuclear
weapons and their means of delivery. The aim of this paper is to analyze the motives that lead
states such as Iran or North Korea on a risky road to gain the nuclear potential. The text will
introduce the concept of the security dilemma, which can explain the proliferation as a result
of the rational decision of political elites of mentioned states.
Klíčová slova:
WMD, proliferation, security dilemma.
ÚVOD
V dubnu 2009 přednesl americký prezident Barack Obama při příležitosti návštěvy
Prahy emotivní projev, v němž představil svoji vizi světa bez jaderných zbraní. Upozornil
však rovněž na nebezpečí, které vyplývá z narůstající proliferace těchto zbraní a jejich nosičů,
z rostoucího počtu států, které tyto zbraně vyvíjejí nebo o jejich získání usilují.
Jaderná zbraň byla poprvé a doufejme i naposledy použita v závěru druhé světové války
při útocích na japonská města Hirošima a Nagasaki. Tato zkušenost a vědomí ničivé síly
jaderných zbraní sehrály významnou roli v období následující studené války, kdy se hrozba
jejich použití a jistota vzájemného zničení staly základními pilíři strategie jaderného
odstrašování obou supervelmocí. Vývoj a udržování jaderných zbraní však v postbipolárním
světě ztrácí svoji opodstatněnost, navíc s sebou přináší řadu ekonomických nákladů a
bezpečnostních rizik. Doba studené války je již minulostí a bývalí soupeři redukují počty
svých jaderných zbraní a minimálně USA usilují v dlouhodobém horizontu o jejich úplnou
likvidaci a zákaz.
Přesto lze zaznamenat v posledních dekádách zvýšené úsilí konkrétních států směřující
k získání jaderné zbraně a možná i jejímu použití. Vývoj takové zbraně je velmi finančně a
technologicky náročný a nese s sebou velké riziko politického nebo dokonce vojenského
konfliktu jak se stávajícími členy jaderného klubu, tak i s ostatními státy. Lze takový, na první
pohled iracionální, postup a úsilí nějak logicky a racionálně zdůvodnit a vysvětlit? Tento
příspěvek se pokusí nastínit možnou odpověď na tuto otázku s využitím konstrukce tzv.
bezpečnostního dilematu, a to na příkladech Severní Koreje a Íránu.
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1

BEZPEČNOSTNÍ DILEMA

Bezpečnostní dilema je termín, který je součástí pojmového aparátu mezinárodních
vztahů. Označuje jev, kdy stát ve svém úsilí o zajištění své bezpečnosti, resp. naplnění cílů
svých politických elit, může vyvolat protireakci ostatních států, které se mohou cítit tímto
úsilím ohroženy. Podstatou bezpečnostního dilematu je skutečnost, že i opatření učiněná za
účelem zvýšení bezpečnosti a snížení konkrétního rizika (např. formou zvyšování vojenských
schopností státu) může být ostatními státy považováno za hrozbu, jejíž riziko je nutné snížit
obdobnými protiopatřeními (např. také zvyšováním vojenských schopností). Výsledkem tak
může být situace, kdy ke snížení rizika vzájemného vojenského konfliktu nejenže nedochází,
ale naopak se toto riziko dokonce zvyšuje.
Bezpečnostní dilema řeší tzv. činitelé bezpečnostní politiky, což jsou především
politické elity státu, které rozhodují o směřování jeho bezpečnostní politiky. Stojí před
volbou, zda a jak reagovat či nereagovat na konkrétní hrozbu (např. již zmíněné zvyšování
vojenských schopností potenciálně nebo reálně nepřátelského státu) a musí zvažovat, zda
mohou podstoupit riziko možného ohrožení vlastního státu. V případě, že na úsilí cizího státu
nereagují, vystavují vlastní zemi riziku, že cizí stát získá díky např. novým vojenským
technologiím převahu, kterou může využít při prosazování svých zájmů nebo dokonce reálně
použít v ozbrojeném konfliktu. V případě, že se politické elity rozhodnou reagovat na úsilí
cizího státu, a přijmou obdobná protiopatření (např. ve formě navyšování a modernizace
ozbrojených sil), vystavují naopak svoji zemi riziku, že může dojít ke vzájemnému střetu a k
použití nově získaných vojenských schopností obou protivníků.
2

HISTORICKÝ VÝVOJ PROLIFERACE JADERNÝCH ZBRANÍ

Jak už bylo výše naznačeno, jaderné zbraně mají svůj počátek v období druhé světové
války, kdy hlavním smyslem jejich získání a použití byla možnost rychlého ukončení
světového konfliktu a zároveň získání většího vlivu na poválečné mezinárodně politické
uspořádání světa. Primát USA byl v roce 1949 vymazán Sovětským svazem, který usiloval o
vyrovnání šancí v případném konfliktu. Supervelmoci byly následovány dalšími státy. Velkou
Británií v roce 1952, Francií v roce 1960, o čtyři roky později následovala Čína. Držení
jaderných zbraní kvalitativně měnilo postavení jejich vlastníků na mezinárodní scéně a
zvyšovalo jejich šance jak na prosazování svých národních zájmů, tak fungovalo jako
spolehlivý prvek odstrašení.
Šíření jaderných zbraní se však neomezilo jen na pět výše uvedených států. Protože
samy neměly na dalším rozšiřování jaderného klubu logický zájem, iniciovali kroky
k omezení proliferace, které jsou kodifikovány ve Smlouvě o nešíření jaderných zbraní
(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) z roku 1970, a kterou ratifikovalo 189
zemí. Hlavní ideou této smlouvy je, že se státy, které vlastní jaderné zbraně, zaváží k
jadernému odzbrojení, zatímco státy, které nevlastní jaderné zbraně, se vzdají práva je vyrábět
nebo je jinak získávat. Státům, které nejsou držiteli jaderných zbraní, je naopak umožněn
přístup k jaderným technologiím a jejich mírovému využití. Jedinými státy, které smlouvu
nepodepsaly, jsou Izrael, Indie a Pákistán. O existenci izraelských jaderných zbraní nejsou
k dispozici ověřitelné údaje, nicméně jejich vlastnictví je bráno jako tušená jistota. Indie a
Pákistán potvrdily získání jaderných zbraní v roce 1974, resp. 1998. Severní Korea smlouvu o
nešíření přijala, ale v roce 2003 od ní odstoupila a v roce 2005 oznámila existenci vlastních
jaderných zbraní.
3

MOTIVY PROLIFERACE

Co vede státy jako je Severní Korea nebo Írán k tomu, aby přes mezinárodní odpor,
sankce, diplomatickou a ekonomickou izolaci usilovali nebo usilují o získání jaderné zbraně?
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Odpověď na tuto otázku lze nalézt při aplikaci bezpečnostního dilematu na příkladu obou
zemí.
V obecné rovině představuje bezpečnostní politika každého státu jeho vrcholný program
v oblasti obhajoby a obrany bezpečnostních (národních) zájmů. Je obvykle stanovena na
základě jejich definice, analýzy a predikce vývoje bezpečnostního prostředí, klasifikace
hrozeb a rizik, a dále právních, morálních a dalších závazků a limitů státu a bere v obecné
míře v úvahu jeho možnosti a dostupné zdroje. Stanovuje obecné principy, zásady a cíle,
jakým způsobem a při použití jakých prostředků hodlá státu hájit své zájmy. Tím, kdo je
odpovědný za bezpečnostní politiku a bezpečnost státu, jsou politické elity, resp. vládnoucí
politické elity. Právě tyto elity, tzv. činitelé bezpečnostní politiky, definují zájmy státu,
posuzují míru jejich ohrožení a rozhodují o opatřeních na jejich obhajobu a prosazování.
Takřka shodným a klíčových zájmem každého státu je zachování jeho charakteru, tzn.
zachování i postavení vládnoucích elit, které tento charakter zajišťují. Je proto logické, že
zájmy vládnoucích elit jsou v obecném měřítku ztotožňovány se zájmy jimi řízených a
ovládaných států. Politické elity se chovají v tomto ohledu racionálně, neboť zachování jejich
postavení je vitálně spjato s existencí státu, resp. jeho charakterem. Politické a možná i
fyzické přežití íránských nebo severokorejských vládnoucích politických elit je proto možné
jen za předpokladu, že stát, jemuž vládnou, si zachová v případě Íránu svůj teokratický a
v případě Severní Koreje svůj totalitní charakter.
Budou-li se vedoucí politické elity cítit ohroženy, budou vždy usilovat o získání
prostředku efektivního odstrašení nebo obrany vůči reálné či domnělé hrozbě, která by mohla
zapříčinit změnu charakteru režimu a tím i jejich pád. Takovou hrozbu může pro tyto státy
představovat především zahraniční vojenská intervence. A právě z tohoto pohledu je nutné
posuzovat i rozhodnutí těchto elit vedoucí k získání jaderné zbraně.
4

SEVERNÍ KOREA

Korejská lidově demokratická republika se dostává do centra mezinárodní pozornosti
v souvislosti s proliferací jaderných zbraní již v 90. letech minulého století. Není zřejmě
náhoda, že počátky severokorejského jaderného programu sahají právě do tohoto období, kdy
v souvislosti s rozpadem Sovětského svazu ztrácí Severní Korea významného hospodářského
partnera a především jím poskytované bezpečnostní garance. Zároveň je to období, kdy se
tato země dostává do permanentního diplomatického střetu s USA a dalšími státy. Politický
režim panující v KLDR tak nejen ztratil zahraničněpolitickou, ekonomickou a vojenskou
podporu, ale dostal se i do situace, kdy byl vystaven do té doby nevídanému tlaku.
Zkušenosti z amerického působení v postbipolárním světě, výroky představitelů USA
(zařazení KLDR na osu zla) i skutečnost, že Severní Korea je stále de iure stále ve válečném
stavu se svým jižním sousedem, to vše mohlo ve vedení této země vzbuzovat obavy o
zachování charakteru režimu a motivovat jej k získání takových vojenských schopností, které
by případnou vnější intervenci odstrašily nebo odvrátily. K vlivu geopolitických změn je třeba
přičíst rovněž důsledky ekonomické regrese KLDR, která je způsobena mezinárodní izolací a
především neefektivním fungováním státem řízené autarkní ekonomiky.
Udržování tradičních opor režimu, tj. paramilitárních bezpečnostních sborů a především
armády, se ukazuje nad síly severokorejské ekonomiky. Na vojenské výdaje odhadem vydává
KLDR čtvrtinu svého HDP a udržuje konvenční armádu o počtu asi 1 200 000 osob (při
celkovém počtu necelých 25 miliónů obyvatel). Mohutné, ale zastarávající konvenční
ozbrojené síly, zejména ve světle zkušeností z válek v Iráku, se mohou na přelomu století
jevit nejen jako nedostatečný odstrašující faktor, ale z dlouhodobého hlediska je jejich
stávající kvantita neudržitelná. I to může být důvod hledání levnějšího způsobu odstrašení,
kterým může být vlastnictví jaderné zbraně.
Přestože severokorejský režim je reprezentován lidmi, kteří by měli z řady důvodů
stanout před Mezinárodním trestním tribunálem, jednají tito příslušníci vládnoucí elity
v souladu se svými bytostnými zájmy a jejich jednání je z tohoto pohledu racionální. Je ale
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otázkou, zda se severokorejský režim získáním jaderné zbraně a procesem její výroby
nepřiblížil k hranici svých možností a sám tak vlastním přičiněním neohrozil svoji existenci.
5

ÍRÁN

Jiným příkladem, na nějž je možné aplikovat bezpečnostní dilema, je v současnosti
aktuálně diskutovaný případ íránského jaderného programu. Přestože situace Íránu a KLDR je
zcela nesouměřitelná, v obecné rovině jsou důvody pro získání jaderné zbraně identické. Je to
především obava o zachování charakteru režimu a vládnoucí elity u moci.
První pokusy o mírové využívání jaderných technologií v Íránu se datují již od 50. let
minulého století, nicméně vývoj v této oblasti ukončila revoluce v roce 1979. K jádru se
íránský režim znovu obrací v 90. letech a íránské aktivity v oblasti zvládnutí mírového a
pravděpodobně i vojenského využití jaderných technologií akcelerují zejména po roce 2002.
Svoji roli zde může, podobně jako v případě Severní Koreje, hrát obava o bezpečnost Íránu a
jeho vládnoucích elit.
Je třeba si uvědomit, že Střední východ prošel od počátku 90. let dramatickými
geopolitickými proměnami. Po dvou válkách s Irákem a v průběhu pouhých dvou dekád došlo
k enormnímu posílení fyzické i politické přítomnosti USA v této oblasti. Spojené státy, které
Írán stále považuje za svého úhlavního nepřítele, nastolily jim vyhovující režim v sousedním
Iráku. Američtí vojáci dnes bojují na území dalšího íránského souseda – Afghánistánu, dále
jsou americké jednotky rozmístěny nebo mají základny či jiné opěrné body v Bahrajnu,
Kuvajtu, Kataru, Saúdské Arábii, Turecku, Spojených arabských emirátech, Izraeli a Ománu.
V Perském zálivu rovněž operuje americká 5. flotila.
Již tyto skutečnosti, společně se stále platnými premisami Carterovy doktríny, která je
ve střetu se zájmy Íránu, mohou vzbuzovat v íránském režimu obavy o svoji budoucnost. Pro
politické elity v Teheránu tak úsilí o získání jaderné zbraně může být legitimní a možná
jedinou možností případného odstrašení vnějšího politického nátlaku nebo dokonce vojenské
intervence. Zároveň by získání jaderné zbraně posílilo postavení vlády v íránské společnosti a
zvýšilo prestiž Íránu jako regionální mocnosti.
Pocit ohrožení z důvodu geografické blízkosti ozbrojených sil úhlavního nepřítele,
potřeba obnovy vnitřní podpory a legitimity vlády ze strany společnosti, zvýšení prestiže
šíitského Íránu minimálně v oblasti Perského zálivu a ochrana íránských ekonomických
zájmů, to vše tvoří soubor logických a racionálních důvodů, které mohou z pohledu íránských
vládnoucích elit ospravedlňovat vývoj jaderných zbraní.
ZÁVĚR
Vládnoucí politické elity států, které usilují o získání jaderných zbraní, jsou k tomuto
kroku motivovány především obavami o své postavení a svoji bezpečnost. Ta je ztotožněna
s bezpečností státu, jemuž vládnou a o zachování jehož charakteru usilují. V případě
domnělého či reálného ohrožení volí z jejich pohledu nejoptimálnější a nejúčinnější postup
pro zajištění svého přežití, které má v krajním případě podobu úsilí o získání jaderné zbraně.
Z tohoto pohledu se takový postup jeví jako racionální a logický a vysvětluje jinak
iracionální rozhodnutí investovat značné zdroje své země, vystavit ji riziku sankcí, důsledkům
mezinárodní izolace nebo dokonce riskovat zahraniční vojenskou intervenci. Politické elity
Severní Koreje a Íránu řeší v zásadě stejné bezpečnostní dilema, kdy tváří v tvář jevům a
skutečnostem, které mohou, ale nemusí znamenat ohrožení jejich postavení a moci, jsou
nuceny přijmout rozhodnutí o optimálních protiopatřeních a jejich reakce může být paradoxně
příčinou naplnění jejich obav.
Porozumění logice jejich uvažování a principu bezpečnostního dilematu jsou nezbytně
nutné pro pochopení důvodů proliferace jaderných zbraní, kterou tak lze také vnímat jako
krajní a zoufalou snahu o zachování mocenského státu quo.
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Abstrakt
Každá mimořádná událost či krizová situace sebou vždy přináší veliké škody na zdraví a
životech obyvatel, jejich majetku, životním prostředí a na dalších zájmech a hodnotách
důležitých pro společnost a její chod. Každá etapa obnovy postiženého subjektu v rámci
životního cyklu působení mimořádné události / krizové situace představuje období, které se
jednoznačně vyznačuje náročností. Tato náročnost představuje značné zatížení po stránce
finanční, časové a především psychologicko-sociální neboli společenské. Proto je v této fázi
rychlá reakce a pomoc postiženým stejně důležitá, ne-li důležitější než v období přípravy a
vlastního zvládání nastalé mimořádné události / krizové situace. Využití moderních
technologií a systémového řešení v čase, kdy odezní samotné negativní účinky těchto událostí,
sice nenahradí vzniklé duševní újmy a materiální ztráty, nicméně mohou výraznou měrou
přispět ke včasné a efektivní pomoci postiženým subjektům, která je mnohdy rozhodující.
Abstract
Every emergency or crisis situation entails enormous damage to the health and lives of
the population, their property, environment and other interests and values important to the
society and its functioning. Each stage of recovery of the affected subject within a lifecycle of
the emergency / crisis situation effects represents a period unanimously described as
strenuous. The strenuousness represents a significant burden in terms of money, time and
above all, psycho-social or societal difficulties. That is why prompt response and assistance
to those affect at this stage is as important as during the preparation for and handling of the
emergency / crisis situation, if not more so. Admittedly, the application of modern
technologies and system solutions after the negative effects of the events themselves have
subsided cannot compensate for the spiritual harm and material loss suffered, yet it can make
a substantial contribution to the timely and effective help to the affected subjects, which is
often crucial.
ÚVOD
Vznik a působení mimořádných událostí / krizových situací provází lidstvo od
prvopočátku jeho samotné existence. To není nic nového. Stěžejní část úsilí věnuje a soustředí
dnešní společnost, a to zcela správně, na činnosti spojené s prevencí a připraveností na
mimořádné události / krizové situace. Výrazně se také zaměřuje na samotné represivní konání
v podobě záchranných a likvidačních prací, resp. vlastní zdolávání mimořádné události /
krizové situace v případě, že již taková událost nastane. Až doposud je vše v pořádku. Co, ale
nastane v okamžiku, kdy negativní projevy těchto jevů přestanou působit? Hladina řek při
povodni se přestane zvyšovat a začne pomalu opadat, požár uhasne či je uhašen anebo proces
sesouvající půda se zastaví. Stejně tak se zainteresované záchranné složky vrátí do svých
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domovských stanovišť a zaujmou znovu pohotovostní stav, řídící pracovní orgány v podobě
krizových štábů jsou rozpuštěny a nastává opět období běžného chodu společnosti. Ne ovšem
pro všechny. Desítky až stovky obyvatel najednou zůstanou bez střechy nad hlavou, jelikož
jim například voda vzala domov, infrastruktura potřebná pro řádný život téměř nefunguje a
okolní prostředí je zdevastované. Nastává čas pro období tzv. obnovy a řešení škod
postiženého území a subjektů.
OBDOBÍ OBNOVY
Pojem obnova je širokého významu a lze se na něj dívat z několika úhlů pohledu.
Uveďme si nejzákladnější z nich. Z právního hlediska se jedná o zajímavý termín a nástroj.
Vezmeme-li základní krizový zákon , tak slovo obnova a ani jeho význam tam v zásadě
nenalezneme. Naproti tomu existuje celé řada legislativních norem, které s pojmem obnova či
obnovovací práce běžně pracují. Jedná se např.: o Vyhlášku MV č. 328/201 Sb., o některých
podrobnostech zabezpečení IZS, v platném znění, Vyhlášku MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a
provádění úkolů ochrany obyvatelstva, v platném znění, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v
platném znění, či Metodickou pomůcku MV č.j.: PO – 1590/IZS-2003 z 30. června, kterou se
doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných,
likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a
odstraňováním následků mimořádných událostí apod. Jediný ucelený předpis zabývající se
problematikou obnovy představuje zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území
postiženého živelní nebo jinou pohromou, v platném znění. Naproti tomu existuje hledisko
věcně-odborné, které s fází obnovy zcela jasně počítá v podobě základního pilíře algoritmu
činnosti krizového managementu (krizového řízení), resp. v rámci činnosti krizového
managementu po ukončení působení mimořádné události / krizové situace. (viz obrázek č. 1).
V neposlední řadě tu máme hledisko lidské, které představuje z pohledu potřeb a zajištění
zachování kontinuity řádného života obyvatelstva a funkcionality území nejzásadnější a
nejdůležitější aspekt. Jelikož lidé potřebují mít kde bydlet, co jíst a pít, zkrátka potřebují mít
zabezpečeny minimálně základní životní potřeby. Sloučením všech tří uvedených pohledů
můžeme obnovu definovat jako soubor opatření směřujících k vypořádání se s následky
mimořádné události / krizové situace, k zajištění a udržení stability, k likvidaci škod a
nastoupení dalšího, nového rozvoje.

Obrázek č. 1: Základní činnosti krizového managementu
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PŘEDPOKLADY PRO OBNOVU
Pro úspěšné zabezpečení procesu obnovy je a bude vždy zapotřebí následujících
předpokladů:
legislativní podpory,
vůle a odhodlání,
odborných znalostí,
kompetencí a pravidel,
rychlého jednání / reakce (např.: v podobě sběru dat o postiženém území nebo
subjektu).
CHARAKTERISTIKA PROCESU OBNOVY
V důsledku každé mimořádné události / krizové situace vznikají škody, ztráty a různé
formy újmy, které logicky ústí v požadovanou obnovu bez ohledu na konkrétní specifikaci
následků a dopadů události. Každý proces obnovy však disponuje charakteristickými
parametry neboli vlastnostmi, které jsou pro něj typické a bohužel neoddělitelné. Je jen
otázkou, v jaké míře vznikají. Těmito charakteristickými rysy jsou:časová náročnost:
finanční a materiální náročnost,
nehmotná (duševní) náročnost.
APLIKACE OBNOVA A ŘEŠENÍ ŠKOD
Aplikace Obnova a řešení škod představuje systémový prvek využívající moderní
technologie k podpoře vybraných procesů v rámci období obnovy a řešení škod a ztrát po
odeznění negativních účinků mimořádné události / krizové situace. Z technologického
hlediska se jedná o webový nástroj, který je postaven nad databází SQL využívající
technologie .NET a běžných standardů zajištujících interoperabilitu (např. provázání se
systémem e-pusa). Nicméně druh platformy není pro funkčnost aplikace rozhodující. Účelem
aplikace je informační podpora určená k hromadnému centralizovanému sběru včetně
následné systémové sumarizace zjištěných škod a ztrát na postiženém území vzniklých v
důsledku působení mimořádných událostí / krizových situací majících charakter majetku
sloužícího k zabezpečení základních funkcí státu. Aplikace Obnova a řešení škod je primárně
určena pro veřejnou správu, resp. krajskou úroveň řízení včetně všech podřízených subjektů,
tj. územně spadajících obcí a zřizovaných organizací postihnutých dopady působení
mimořádné události / krizové situace. Principy aplikace vycházejí z potřeb jednotně, centrálně
a především rychle získat velké množství strukturovaných dat ze všech postižených lokalit a
od všech postižených subjektů s cílem následného získání a poskytnutí státní pomoci
nezbytné pro vlastní obnovu zničeného majetku mimořádnou událostí / krizovou situací.
Legislativně je aplikace založena na procesech vycházejících ze:
Zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní
nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o
změně některých zákonů, v platném znění.
Vyhlášky Ministerstva financí č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti
přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího
k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou
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pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných
pro zpracování tohoto přehledu, v platném znění.

Obrázek č. 2: Ukázka aplikace Obnova a řešení škod
ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ A FUNKCE APLIKACE
Aplikace Obnova a řešení škod je nastavena pro následující uživatelské úrovně a jim
příslušné funkce.
Úroveň Obec, Městské obvody a Organizace:
o Jedná se o uživatele na nejnižší úrovni, kteří v případě mimořádné
události / krizové situace mají za povinnost vyplnit tzv. Přehled o
předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení
základních funkcí v území postiženém živelnou nebo jinou pohromou
včetně komentáře.
Úroveň Obec s pověřeným obecním úřadem (dále jen OPOÚ):
o Uživatel na druhé vyšší úrovni zadává údaje o předběžném odhadu za
svou obec a navíc disponuje přiděleným přístupem k zobrazování všech
dat za všechny obce spadající do jeho území OPOÚ. U těchto obcí má
možnost nechat si zobrazovat sumární údaje ze všech formulářů. Zobrazit
lze například i datum poslední editace formuláře. Editovat může pouze
údaje za svoji obec. Jestliže OPOÚ je zároveň i obcí s rozšířenou
působností (dále jen ORP), sdílí kompetence následující úrovně. Dále
OPOÚ vyplňuje do aplikace údaje o tzv. pověřených osobách.
Úroveň Obec s rozšířenou působností:
o Na třetí úrovni uživatel rovněž zpracuje údaje o předběžném odhadu za
svou obec, ale bude mít přidělený i přístup k zobrazování všech dat obcí
spadajících do jeho územní působnosti ORP. Navíc u těchto obcí si bude
moci nechat zobrazovat sumární údaje ze všech formulářů na daném
území ORP a výpis se zobrazením data poslední editace. Editovat bude
moci údaje za všechny své obce. ORP bude moci prohlížet formuláře
všech obcí z ORP a sumární informace za ORP. Též bude vyplňovat údaje
o pověřené osobě.
Úroveň Krajský úřad:
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o Krajskému úřadu jakožto uživateli nejvyšší úrovně se zobrazují údaje za
všechny obce a subjekty, výpis s datem poslední editace, sumární údaje za
všechny POU, ORP a suma za celý kraj. KÚ má právo editace do tabulek
všech obcí a subjektů. Zároveň může:
 Zakládat a přidělovat mimořádnou událost / krizovou situaci, v
důsledku které bude sběr dat o škodách a ztrátách probíhat.
 Tvořit libovolné sumární přehledy.
 Využívat hromadné komunikace prostřednictvím elektronické pošty
specificky určené pro potřeby sběru a sumarizace dat o území
postihnutém mimořádnou událostí / krizovou situací.

Obrázek č. 3: Základní mechanismus aplikace Obnova a řešení škod
Výhody aplikace Obnova a řešení škod
minimální papírování a úspora času potažmo peněz,
centralizovaný a jednotný sběr velkého množství dat z různých lokalit v souladu
se zákonem o obnově postiženého území,
rychlý a snadný přístup k potřebným informacím dle stanovených kompetencí,
ulehčení komunikace s dotčenými a pověřenými subjekty,
jasná přehlednost a průkaznost informací o postiženém území,
systémová tvorba potřebných přehledů a sumárních údajů.
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ZÁVĚR
Je zcela zřejmé, že žádný systém, ani žádná aplikace nemůže plnohodnotně nahradit
škody a ztráty, ke kterým dnes a denně v důsledku působení mimořádných událostí /
krizových situací dochází a docházet bude. Avšak vhodný nástroj ve správných rukách
a dobře využitý může přispět a napomoci ke zmírnění těchto hrozivých scénářů a nočních
můr, které se bohužel stávají častou skutečností pro většinu z nás. Lidé, kteří se stanou obětí
takové tragédie, budou vždy rádi a vděčni za jakoukoli pomoc a proč tedy nevyužít za tímto
účelem toho nejlepšího či jakéhokoli prvku přinášejícího ulehčení a pomoc při samotném
řešení? Aplikace obnova a řešení škod je zaměřena účelně "pouze" na podporu vedoucí k
získání státní materiální resp. finanční pomoci, ale ani bez té to přeci mnohdy nejde.
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FUNKCIONALITA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
S VYUŽITÍM TIESŇOVÉHO VOLANIA
THE FUNCTIONALITY OF THE INTEGRATED RESCUE SYSTEM BY USING
EMERGENCY CALLS

ŠTEFAN GANOCZY - MICHAL HRNČIAR
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Katedra bezpečnosti a obrany
Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš 6
stefan.ganoczy@aos.sk – michal.hrnciar@aos.sk

Abstract
The article focuses on the current status of the integrated rescue system in Slovakia and
its structure. It deals with the possibility of using an integrated emergency number by
applying a new concept of organization, functioning and development of the integrated rescue
system in Slovakia. It also deals with structure and the interaction of coordinating and
operational centers, evaluation, and response to an emergency call.
Keywords
Integrated Rescue System, a new concept of operation, emergency call, an integrated
emergency number, integrated response to emergency call
ÚVOD
Úroveň spoločenskej bezpečnosti občanov členských štátov Európskej únie je
hodnotená rýchlosťou, kvalitou a dostupnosťou služieb poskytovaných obyvateľstvu
v situáciách, pri ktorých je ohrozený ich život alebo zdravie alebo bezpečnosť ich
súkromného či verejného vlastníctva, poprípade životného prostredia alebo iný stav,
v dôsledku ktorého je postihnutá osoba alebo verejnosť odkázaná na poskytnutie
bezodkladnej pomoci. Zásadný význam v tejto súvislosti zohráva časové oneskorenie medzi
podnetom na poskytnutie bezodkladnej pomoci a integrovanou odozvou na tento podnet. Na
území Slovenskej republiky poskytuje služby obyvateľstvu v rámci záchranárskych činností
integrovaný záchranný systém.
Podľa dikcie zákona sa pod pojmom „Integrovaný záchranný systém“ (IZS) rozumie
záchranný systém, ktorý s minimálnym časovým oneskorením zabezpečí predovšetkým
rýchlu informovanosť, aktivizáciu a efektívne využívanie a koordináciu síl a prostriedkov
záchranárskych subjektov pri poskytovaní bezodkladnej pomoci v tiesni, čo spravidla
znamená, že je priamo ohrozený život, zdravie a majetok alebo životné prostredie, prípadne
že hrozí nebezpečenstvo vzniku mimoriadnej udalosti, alebo takáto mimoriadna udalosť
prebieha. Základným cieľom integrovaného záchranného systému je poskytnúť postihnutým
subjektom pri ohrození života, zdravia alebo majetku neodkladne a bez oneskorenia
nevyhnutnú a odbornú pomoc.
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1

LEGISLATÍVA A PRÁVNY RÁMEC IZS

Problematika integrovaného záchranného systému, jeho zriadenia, organizačnej
štruktúry, vzájomného prepojenia a súčinnosti jeho prvkov, samotnej výstavby a nepretržitej
prevádzky celého systému je značne komplikovaná, a preto jednotlivé oblasti integrovaného
záchranného systému rieši pomerne rozsiahly súbor ústavných zákonov, zákonov, predpisov,
nariadení a smerníc uvedených v zozname literatúry.
2

ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

„Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho zložiek pri zabezpečovaní
ich pripravenosti a pri vykonávaní činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci
v tiesni “ (§ 2 ods. 1 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme).
Pre účely Integrovaného záchranného systému boli definované nasledujúce pojmy:
a) Udalosťou sa rozumie stav, kedy došlo ku strate alebo bezprostrednému ohrozeniu
ľudského života, k poškodeniu alebo bezprostrednému ohrozeniu zdravia, majetku
alebo životného prostredia a na jeho riešenie postačujú sily a prostriedky záchranných
zložiek IZS na úrovni zásahového obvodu.
b) Udalosťou veľkého rozsahu sa rozumie stav, kedy došlo ku strate alebo
bezprostrednému ohrozeniu ľudského života, k poškodeniu alebo bezprostrednému
ohrozeniu zdravia, majetku alebo životného prostredia, ktorý je charakteristický
veľkým počtom postihnutých osôb alebo potrebou nasadenia síl a prostriedkov nad
rámec možností záchranného obvodu.
c) Nežiaduca udalosť (tieseň) znamená udalosť alebo udalosť veľkého rozsahu , ktorá
v rámci záchranných prác nevyžaduje vykonať opatrenia na ochranu obyvateľstva
a ktorá nemá charakter mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácie. Tieseň - stav, pri
ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a
postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci.
d) Zásahom sa rozumie súbor koordinovaných opatrení a činností záchranných zložiek
IZS na mieste vzniku nežiaducej udalosti, mimoriadnej udalosti, alebo v priestore jej
predpokladaných účinkov. Zásah - súhrn nevyhnutných úkonov a opatrení
záchranných zložiek integrovaného záchranného systému (§ 7), ktoré súvisia s
neodkladným poskytnutím pomoci v tiesni.
e) Miesto zásahu - priestor, v ktorom záchranné zložky integrovaného záchranného
systému poskytujú pomoc v tiesni.
f) Plán poskytovania pomoci - spôsob aktivizovania a koordinovania záchranných
zložiek integrovaného záchranného systému vysielaných na zásah na účely
poskytnutia pomoci v tiesni.
g) Dispečerské pracovisko - pracovisko ostatnej záchrannej zložky, ktoré na základe
výzvy na vykonanie zásahu z koordinačného strediska integrovaného záchranného
systému (ďalej len "koordinačné stredisko") alebo operačného strediska tiesňového
volania zabezpečuje výkon svojich podriadených súčastí.
h) Komunikačná a informačná infraštruktúra predstavuje súhrn technických podmienok
a organizačných opatrení nevyhnutných na zabezpečovanie hlasového a dátového
prenosu medzi koordinačnými strediskami, operačnými strediskami tiesňového
volania, dispečerskými pracoviskami a ostatnými prvkami IZS prostredníctvom
telekomunikačných sietí, telekomunikačných zariadení, rádiových sietí a vzájomne
kompatibilného programového vybavenia.
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Základom organizačnej štruktúry integrovaného záchranného systému sú koordinačné
strediská IZS zriadené na obvodných úradoch v sídle kraja od 1. júla 2003. Ich prioritnou
úlohou je koordinácia činností zložiek a účastníkov IZS pôsobiacich v územnej pôsobnosti
kraja pri poskytovaní pomoci v tiesni. Na tento účel je na koordinačných strediskách IZS na
základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 91/396 ES zriadené jednotné európske
číslo tiesňového volania „112“. Jeho zriadením sa používanie doteraz platných čísiel
tiesňového volania 150, 155 a 158 neruší. V integrovanom záchrannom systéme pôsobia
základné záchranné zložky ako Hasičský a záchranný zbor, poskytovatelia záchrannej
zdravotnej služby, Horská záchranná služba, Banská záchranná služba a kontrolné chemické
laboratóriá civilnej ochrany. Vzhľadom na funkcie, ktoré plnia v rámci Integrovaného
záchranného systému, majú osobitné postavenie v tomto systéme útvary Policajného zboru.
Podieľajú sa poskytovaní bezodkladnej pomoci v tiesni v stanovenom rozsahu úloh
Policajného zboru. Právnické osoby, občianske združenia a organizácie, ktoré taktiež pôsobia
v rámci integrovaného záchranného systému, sa podieľajú na poskytovaní pomoci,
záchranárskych činnostiach alebo na humanitárnej činnosti v koordinácii s ostatnými
záchrannými zložkami.
Činnosť koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému zabezpečujú
personálne operátori - pracovníci Hasičského záchranného zboru, záchrannej zdravotnej
služby a zamestnanci miestne príslušného obvodného úradu v sídle kraja. Koordinačné
strediska sú vybavené komunikačným a informačným systémom, ktorý umožňuje systémové
spracovanie tiesňového volania vrátane identifikácie a lokalizácie volajúceho.
3

SÚČASNÝ STAV ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY IZS

Nová Koncepcia organizácie, fungovania a rozvoja integrovaného záchranného systému
v SR na roky 2011 – 2015, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu koncepciu do roku 2010
analyzuje súčasný stav IZS a navrhuje jeho riešenie:
1. Súčasná štruktúra IZS a organizačné väzby v ňom sú nevyhovujúce
a nekorešpondujú s potrebami, zámermi a rozvojom záchranných zložiek v rámci
kraja. Legislatíva, ktorá rieši IZS, je značne všeobecná, prijatý zákon o IZS doposiaľ
– napriek opakovanej novelizácii – nevyriešil požadované systémové zmeny vo
vzťahu k fungovaniu jednotného európskeho čísla núdzového volania 112. Nie je
doriešená odborná príprava personálu, ani zabezpečenie operačného dohľadu nad
činnosťou koordinačných stredísk,
2. stávajúce predpisy sú už prekonané aplikačnou praxou, nie je jednoznačne
definovaný IZS a zásady jeho použitia, resp. zásady koordinácie záchranných
zložiek na taktickej úrovni,
3. pretrváva nejednotná komunikačná a informačná infraštruktúra základných
záchranných zložiek IZS a rôznorodosť príjmu tiesňových volaní na jednotlivých
číslach tiesňového volania: 112 (krajská úroveň), 150 (okresná a krajská úroveň),
155 (krajská úroveň), 158 (okresná i krajská úroveň), taktiež chýba jednotná
komunikačná sústava medzi zložkami na mieste zásahu,
4. stále nie je organizačne doriešený spôsob zabezpečenia činnosti koordinačného
strediska IZS náhradným koordinačným strediskom,
5. chýba vzájomné funkčné prepojenie medzi IZS a krízovým riadením, a preto
dochádza k oneskorenému výkonu potrebných činností na mieste zásahu,
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6. nie sú vytvorené adekvátne pracovné podmienky pre činnosť operátorov ( priestory,
finančné ohodnotenie), pretrváva nedostatočná odborná príprava a poddimenzované
personálne zabezpečenie na jednotlivých pracoviskách IZS,
7. udalosti veľkého rozsahu, ku ktorým došlo v minulých rokoch, potvrdili, že IZS nie
je dostatočne pripravený riešiť na centrálnej ani miestnej úrovni dlhodobejšie
nasadenie síl a prostriedkov na odstraňovanie následkov udalostí veľkého rozsahu
a jednotlivé záchranné zložky nemajú zodpovedajúce vybavenie pre riešenie
takýchto udalostí.
Preto bola Ministerstvom vnútra SR spracovaná a vládou SR schválená nová Koncepcia
integrovaného záchranného systému. Jej prioritným cieľom je zefektívnenie koordinácie
činností a postupov jednotlivých záchranných zložiek a tak vytvoriť lepšie fungujúci
integrovaný záchranný systém. Preto je nevyhnutne potrebné vykonať postupne nasledujúce
zmeny v oblastiach:
1. štruktúry koordinačných a operačných stredísk,
2. príjmu tiesňového volania,
3. prípravy záchranných zložiek na riešenie nežiaducej udalosti,
4. integrovanej odozvy – reakcie na riešenie nežiaducej udalosti.
Koncepcia stanovila princípy novej organizačnej štruktúry, fungovania a rozvoja IZS
v SR a zaviedla tzv. superšpeciálny model operačného riadenia, ktorý by mal zvýšiť kvalitu
služieb pri poskytovaní pomoci v tiesni. Táto koncepcia počíta s vytvorením podmienok pre
implementáciu harmonizovaných služieb sociálneho významu 116 xxx v SR, ktorými by sa
mal znížiť počet volaní na jednotné číslo 112 a národné čísla tiesňového volania.
Na základe novej koncepcie je naštartovaný (spustený) pilotný projekt reštrukturalizácie
organizácie, fungovania a rozvoja operačného riadenia základných záchranných zložiek IZS.
Tento projekt umožní overiť funkčnosť navrhovaného modelu operačného riadenia ako
aj optimálne smerovanie ďalšieho postupu.
4

PODSTATA NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA
Najvýznamnejšou podstatou navrhovaného riešenia sú nasledujúce opatrenia:
1. nový zákon o integrovanom záchrannom systéme, ktorý upraví zásady spolupráce
a koordinácie subjektov podieľajúcich sa na zásahu na operačnej úrovni
koordinačným strediskom a na taktickej úrovni veliteľom zásahu (kto určí jeho ?),
2. vymedzenie funkcie a určenia koordinačného strediska ako centrálneho zdroja
informácií. Týmto spôsobom sa zabezpečí nielen aktuálnosť a komplexnosť toku
informácií od miesta nežiaducej udalosti prierezovo cez štruktúru IZS až po orgány
krízového riadenia,
3. Reštrukturalizácia IZS, ktorá prebieha v troch etapách, je jedným
z najvýznamnejších opatrení zlepšenie fungovania IZS s cieľom minimalizovať
oneskorenie integrovanej odozvy na tiesňové volanie. Reštrukturalizácia sa dotýka
viacerých oblastí činnosti ITS,
4. koordináciu a riadenie činnosti na strategickej úrovni budú naďalej vykonávať
orgány krízového riadenia,
5. príjem tiesňových volaní sa bude vykonávať (už sa vykonáva) na 8 koordinačných
strediskách a v ich kompetencii pôsobia operačné strediská jednotlivých
záchranných zložiek,
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6. v HaZZ a PZ dochádza k integrácii operačných stredísk tiesňového volania
z okresnej na krajskú úroveň, to znamená, že pôvodných 51 operačných stredísk
tiesňového volania Okresných riaditeľstiev Hasičského záchranného zboru a 44
stredísk Policajného zboru sa redukuje na 8 krajských operačných stredísk. Týmto
spôsobom budú zjednotené zásahové obvody PZ a HaZZ s územnosprávnym
členením Slovenskej republiky na úrovni krajov a ich koordinačných stredísk.
Výsledkom uvedenej reorganizácie je uvoľnenie 66 funkčných miest operačných
dôstojníkov, ktorí budú v novej organizačnej štruktúre IZS pôsobiť v rámci
zmenovej zásahovej služby. Nová organizačná štruktúra tak nielen zvyšuje
efektívnosť výkonu operačného riadenia ale súčasne aj výrazne posilňuje výkon
záchranárskej činnosti na mieste konkrétnej nežiaducej udalosti,
7. uvedená nová organizačná štruktúra zrejme vyvolá potrebu posilnenia výkonu
služby na jednotlivých koordinačných strediskách.
Kľúčovým prvkom novej organizačnej štruktúry integrovaného záchranného systému je
novo zriaďované centrálne monitorovacie a riadiace stredisko. Jeho hlavnou úlohou je
prostredníctvom zástupcov MV SR, Prezídia PZ, HaZZ a operačného strediska zdravotnej
záchrannej služby priebežne monitorovať funkčnosť komunikačnej a informačnej technológie
integrovaného záchranného systému, nepretržitosť a spoľahlivosť informačného toku
o nežiaducich udalostiach v rámci úplnej komunikačnej štruktúry IZS a následnú reakciu
operátorov koordinačných a operačných stredísk na jednotlivé tiesňové volania 112.
Významnosť pozície tohto pracoviska v organizačnej štruktúre IZS je daná aj tým, že je
kontaktným miestom pre Monitorovacie a informačné centrum EÚ, pre Euroatlantické
centrum pre koordináciu pomoci pri katastrofách v rámci NATO, OSN a iné medzinárodné
organizácie.
Ďalšou významnou oblasťou reštrukturalizácie IZS v rámci Novej koncepcie IZS v SR
je oblasť personálneho zabezpečenia. Táto koncepcia stanovuje jednotné kritériá psychických
a vzdelanostných predpokladov, zručností a schopností operátorov záchranných zložiek, ktoré
sú bezpodmienečne požadované pre obsadenie a výkon jednotlivých pracovných pozícií
záchranných zložiek. Sú vypracované štandardy osobných predpokladov a odborných
vedomostí a zručností, ktoré sa premietajú do stanovených požadovaných pracovných
profilov operátorov:
1. štandardy osobných predpokladov, odborných vedomostí a zručností sú súčasťou
novej komplexnej stratégie vzdelávania,
2. dôraz kladený na overenie spôsobilosti operátorov formou psychologického
vyšetrenia.
Systém financovania IZS v roku 2012 je rovnaký ako v roku 2011, pre ďalšie obdobie je
rozpracovaný medzirezortný program financovania IZS s vlastným programovým
rozpočtovaním. Jeho súčasťou bude vytvorenie porovnateľných platových podmienok
všetkých operátorov jednotlivých záchranných zložiek. Rozvojové aktivity v oblasti
investičných nákladov budú finančne kryté i novými doplnkovými nástrojmi financovania
združenými s finančnými prostriedkami zo štrukturálnych fondov Európskej únie
a európskych programov.
Dôležitou súčasťou novej Koncepcie rozvoja IZS je požiadavka zabezpečiť užívateľom
so zdravotným postihnutím rovnakú dostupnosť k tiesňovým službám, aký majú ostatní
užívatelia. To ale predpokladá implementáciu nových technológií.
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5

JEDNOTNÉ EURÓPSKE ČÍSLO TIESŇOVÉHO VOLANIA

Jednotné európske číslo tiesňového volania bolo prijaté v rámci priestoru Európskej únie
na základe nasledujúcej legislatívy:
 Rozhodnutie o zavedení jednotného európskeho čísla tiesňového volania
(91/396/EHS)
 Smernica o univerzálnej službe (2002/22/ES)
 Smernica o súkromí v elektronických komunikáciách (2002/58/ES)
 Odporúčanie Komisie týkajúce sa spracovania informácií o mieste volajúceho v
elektronických komunikačných sieťach (2003/558/ES)
V podmienkach Slovenskej republiky je problematika zavedenia jednotného čísla
tiesňového volania, jeho príjmu, vyhodnocovania a odozvy na tiesňové volanie 112 vrátane
perspektív jeho ďalšieho rozvoja riešená nasledujúcou legislatívou:
 zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme
 zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 612/2008 Z. z. o
podrobnostiach poskytovania zobrazovania identifikácie volajúcej stanice a
poskytovania lokalizačných údajov koordinačnému stredisku alebo operačnému
stredisku integrovaného záchranného systému
 Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 1. februára 2007 č. O 14/2007 o číslovacom pláne
Európske číslo tiesňového volania 112 v Slovenskej republike funguje od 1. júla 2003
zriadením doteraz používané čísla tiesňového volania 150, 155 a 158 zostávajú naďalej
v platnosti paralelné národné tiesňové telefónne čísla sa budú rozširovať s rovnakou funkciou
a budú sa riadiť rovnakými zásadami.
Základná schéma procedúry príjmu a spracovania tiesňového volania je znázornená na
obrázku 1.
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PRÍJEM
VOLANIA

IDENTIFIKÁCIA
VOLANIA

OPRÁVNENÉ
VOLANIE

FALOŠNÉ
VOLANIE
ANI – Automatická identifikácia čísla
ALI – Automatická lokalizácia čísla
SYSTÉM
PODPORY
A GIS

ZISTENIE
Kde sa to stalo? Čo sa stalo? Komu sa to stalo?

ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ

KLASIFIKÁCIA UDALOSTI (INCIDENTU)

AKTIVÁCIA DISPEČINGU ZÁCHRANNEJ
ZLOŽKY
HaZZ

ZZS

PZ

HZS

BZS

KCHLCO

Nájdenie a pridelenie síl a prostriedkov (zdrojov)

Obrázok 1 Príjem a spracovanie tiesňového volania
Následne prebieha proces identifikácie volajúceho a lokalizácia miesta (pozície)
volajúceho – teda určenie vlastníka, adresy a miesta volajúceho a identifikácia adresy (miesta)
a vlastníka linky volania. Výsledkom je presná lokalizácia miesta nežiaducej udalosti na
základe dostupných informácií.
Spektrum a rozsah nežiaducich udalostí, ktoré predstavujú ohrozenie života, zdravia,
bezpečnosti, majetku jednotlivcov alebo skupín občanov, je značne rozmanitý, ako napríklad:
 Dopravné nehody
 Ohrozenie zdravia – neúrazové udalosti
 Živelné pohromy
 Banské udalosti
 Ohrozenie verejného poriadku
 Iné hrozby
 Výstrahy
Zdieľanie informácií, priebeh procesu príjmu tiesňového volania, jeho spracovanie,
vyhodnotenie až po nájdenie a pridelenie síl a prostriedkov sú procesy, ktoré majú zásadný
význam pre minimalizáciu časového oneskorenia integrovanej odozvy na tiesňové volanie.
Zameranie a perspektívy rozvoja IZS sú znázornené na nasledujúcich obrázkoch.
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PRÍJEM TIESŇOVEJ
INFORMÁCIE

TELEFÓN

VYHODNOTENIE
TIESŇOVEJ INFORMÁCIE

Fax

SMS

MMS OBRÁZKY

MMS VIDEO

E-Call

E-mail

Nájdenie a pridelenie síl a prostriedkov (zdrojov)

Obrázok 2 Perspektívy zdieľania informácií v IZS

Obrázok 3 Výber prostriedku a cieľového zariadenia
Z hľadiska požadovaného cieľového riešenia – minimalizácie časového oneskorenia
integrovanej odozvy – je potrebné zmeniť skladbu informácie odovzdávanej užívateľom
tiesňového volania v súlade s obrázkom 4.
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Tiesňové volanie – klasické vnímanie
TIESŇOVÉ VOLANIE

Tiesňové volanie – nové vnímanie
TIESŇOVÁ INFORMÁCIA ?

Obrázok 4 Zmena skladby informácie tiesňového volania
ZÁVER
Integrovaný záchranný systém zohráva významnú úlohu pri minimalizácii následkov
v situáciách, pri ktorých je ohrozený ich život, zdravie alebo bezpečnosť osôb, ich
súkromného či verejného vlastníctva, poprípade životného prostredia alebo iný stav,
v dôsledku ktorého je postihnutá osoba alebo verejnosť odkázaná na poskytnutie
bezodkladnej pomoci. Zásadný význam v tejto súvislosti zohráva časové oneskorenie medzi
podnetom na poskytnutie bezodkladnej pomoci a integrovanou odozvou na tento podnet.
Nová koncepcia štruktúry a fungovania integrovaného záchranného systému výrazne prispeje
k dosiahnutiu tohto cieľa.
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ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
7. Zákon č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov,
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8. Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
9. Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
10. Zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,
11. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.
12. Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
13. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 612/2008 Z. z.
o podrobnostiach poskytovania zobrazovania identifikácie volajúcej stanice
a poskytovania lokalizačných údajov koordinačnému stredisku alebo operačnému
stredisku integrovaného záchranného systému.
14. Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 1. februára 2007 č. 014/2007 o číslovacom pláne.
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CROSS-CULTURAL AWARENESS TRAINING IN THE MISSION PREPARATION
PHASE
ZALAN GASPARICZ
University of Defence, Kounicova 65, 662 10 Brno
zalan.gasparicz@unob.cz
The documentary film „Restrepo”69 about the Afghanistan war

– winner of the 2010

Sundance Grand Jury Prize – close-up shows a forward US base’s everyday life in Korangal
Walley. One of the most interesting part of the film is a meeting between US Army captain
and the Afghans elders of the Walley. The captain tries to persuade the Afghans to cooperate
and collaborate. At the beginning of the conversation he pays embarrassingly attention to
details, he tells his message politely and patiently but as time passes he falls out of the roles,
he makes mistakes more and more which fatally affects the outcome of the trial. He turns up
more often to the interpreter rather then the elders, pulls faces, adresses to his companions
loud, sometimes unprintable English words, which are probably well-known for the locals,
but he seems to ignore this. However, we can remark many traces of a cultural preparation in
his behavior which is likely to be referred to similar situations. Then why did he failed? One
possible answer lies in how these cultural training was made.
The new challenges of altered warfare request new type of soldiers too, the new type of
soldiers need new capacities. I tis indisputable that the classic military skills are not enough to
succesfully fullfill the new tasks of modern world's crisis. Quoted in J. E. Evangelu: "It is very
difficult to move thoughts of military professionals a step forward – a civilian is not supposed
to understand a soldier but the other way around the soldier is supposed to understand
“civil” very good because military is not a world itself but it is a part of society which it
serves. It is an advantage of every military professional if one is able to manage the needs of
civil society and also the needs of military environment. "70
The „what to do and not to do” type of knowledge in a different culture can quickly disappear
in a stressful situation because of the prejudice and uncertainty. In order to be able to keep in
mind the lessons learned under pressure we need an other kind of knowledge. Here I would
like to draw attention to the importance of cultural awareness which is nowdays being
promoted as a new concept in the crisis managment of NATO.

69

70

Restrepo, 2010, directed by Tim Hehterington – Sebastian Junger, http:// www.imdb.com/title/tt1559549
Evangelu J.E. 2012, Military coaching - možnosti koučinku v prostředí armády,
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Much talked-about stereotype is that the asymmetrical warfare has changed the thinking of
military strategists and it has reoriented the military developments. As each stereotype it has a
truth so when we talk about a military crisis management operation then we should not ignore
the „new world” challanges. One of the most significant change compared to previous warfare
is that the military operation can not be succesfully accomplished without being in direct
contact with the local, civilian population, and their interactions can critically affect the result
of the mission. Therefore, feel free to say that at least as big challange to cooperate with the
inhabitants of the area of the operation as to fight in enemy forces. This cooperation can not
be achieved without knowing the culture, the language, the social composition and the
religion of the local population. Presently one of the most important and „fashionable” tool to
succeed in this object is the cross-cultural awareness or cultural awareness. Be aware of that
this new capacity is not equal to a superficial understanding of a foreign culture. It is not only
that the person who wish to find his way around new environments quickly learn a few
important courtesy formulas and he notes „what to do and not to do” and memorises the most
important perceived

cultural characteristics. The self-recognition, the general concepts

related to a culture and the objective picture about own culture are all part of the cultural
consciousness. Therefore it can not be an „ad hoc” preparation but rather then a „cultural
competence” establishing, building a capacity wich will allow to the soldier that he should
learn relatively easily the important information about a particular culture and will face
prepared to a cultural shock which can exposed him in a different environment.
For simplicity, in order to establish cultural awareness we have to determine four different
levels: 1. general knowledge about a culture, 2. self-recognition, 3. knowledge about own
culture, and 4. knowledge about other culture. It should be noted that the cultural awareness is
one of the bases of intercultural communication. It requires to be able to „stepping away”
from ourselves and to recognize the characteristic of our culture, to determine the values, the
beliefs and approches. We must ask ourselves: How we do things? How we see the world?
How and why we react to impact on us in a specified manner. However the answer for these
question is not evident since it the culture is natural, so called „invisible” for people in it. The
cultural environment around us is like the air, its existance does not seem to us only if
suddenly we are going without it. Entering into a radically different environment without
being prepared, with some exaggeration, is like going for a walk on the lunar surface without
spacesuit. The military experiences of recent decades show to United States and its Allies –
especially in Iraq and Afghanistan – that they have to devote a major role of cultural factors
in military operation planning. These two foreign culture theaters of war were an excellent
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example the extent to which the relation to culture can contribute to succes (or even to fail)
both the strategic and operational level. For answering to challanges of new type of conflict
the United States have created an initiative, named Multinational Experimentation (which is a
multinational research). It is none other than a series of research – involving several nations
including NATO – and within its framework it has been explored the cross-cultural
awareness. More precisely the MNE-6 4.3 working group had the task to clarify the object
and concepts of cultural awareness, its role of the mission preparation, and it has been
examined how the cultural factor could be involved in to the strategic planning process.
The experts have took a position that the cultural knowledge must be integrated into all levels
of military education and we have to seek to create some cultural competency. It should be a
long, multi-stage process in which the soldiers will establish the capacity of the adaption to a
foreign cultural environment. This capacity becomes a practical, usefull tool which can make
safer and more efficient the military operation in the theater. Nowdays NATO requests from
all its members to develop this ability. One of the possible answer of them is giving this task,
establishing this new capacity, to CIMIC units. CIMIC has a new role in several NATO
countries in the mission preparation phase.
We can not avoid to see the fact that all soldiers in the area of operation need this kind of
knowledge, therefore overall staff of the mission must be prepared to meet with the host
country’s culture. There are already several tools to make it easier the mission preparation
concerning to cultural awareness e.g. country-books, complex manuals etc. about the mission
area, but those manuals can not constitute a satisfactory solution without appropriate
education and training. Of course, many people ask themselves the question, is it not useless
to complicate the mission preparation, because the soldiers unnecessarily deeply immerse in
the culture in order to perform their duties and it is not required to train our soldiers as a
„cultural-experts”, however, basic knowledge is obligatory for all of them. All mission troops
participating contribute good or bad image int he local population about themselves and about
their countries by their behavior. This image is crucial concerning to safe and secure
environment. Aware of all this we can say that the soldiers need relatively small and basic
knowledge, but they should be able to use i tat least skill-level in any situation.
In order to adapt some important information about a culture, and we can deal with it and to
be able to utilize it, it is essential that we have knowledge generally about the culture itself.
Particularly the self-knowledge is also very important as well as our culture „understanding”
placing it in the newly acquired web of concepts. Self-knowledge is relevant and unavoidable
therefore it can help us to recognize and overcome the potential prejudices which are willy128

nilly present in ourselves against the „stranger” and „otherness”. If we examine more closely
the current preparation and its results we have to realize that the mass of information rained
upon the audiance without necessary funds will be lost. Naturally some crumb of information
about a culture may remain in mind, e.g. „do not touch the food by left hand in an islamic
country” however those knowledge does not go beyond the „what to do and not to do”
superficial memorization and it does not give that kind of confidence which is required in a
foreign environment. The most obvious solution may be the integration of cultural knowledge
into the military education and training; so that the necessary concepts should be included in
the early military socialization and studies in time. Int he other hand cultural awareness as an
ability can take its place among the equal abilities. It would be important – regardless of rank
– that all military personal have received training therefore as it was mentioned before all
participants of a mission need the necessary cultural knowledge and the development of
cultural awareness. Of course the higher-ranging officer in key position need a different, more
complex training but we can not categorically declare that only one small part of the mission
crew contact with the locals and the local culture.
Teaching cultural awareness for officers and NCOs must be started in the early period within
the framework of military institutions. This new subjects must be based on two pillars:
theoretical and practical part. During the theoretical training students can acquire the concepts
of culture and its various types, social sytems and the basic terms of social sciences. At the
same time within the framework of practical session the students would face to selfrecognition test and situational practices which would help them to identify and to manage
their own prejudices. At the end of the training a new competency would emerge in the
participants which will be a usefull tool for them in a later mission preparation in order to
adopt the cultural diversity.
The above-mentioned American captain’s behavior points out the fact that our soldiers may
meet with situations in today’s crisis zones which is required a „new” kind of military type.
This new, well-prepared soldier is not only an excellent expert on military technology but he
can properly and confidently know one’s way about foreign cultural unknown terrain. If you
prefer the „future warrior” should have the ability to adapta foreign cultural environment.
This capability goes far beyond the knowledge of what the current, traditional training
methods can give. This is supported by the MNE-6 experimental research experience, which
is that a two-week well-designed, intensiv training is not able to induce changes in cultural
attitudes of individual soldiers and the superficial knowledges, as it can be seen in the
example of Restrepo, do not provide adequate grip on a sharp situation. Therefore it is very
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important to give a proper place for cultural awareness training in early stages of military
education in order to that skills could be obtained and it could be integrated among the other
significant military knowledge.
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Abstrakt:
The plan of necessary supplies take a part of MEC crisis plans which must
be processed by the end of 2012. This plan must be based on real needs of commodities,
materials, tools, techniques and services for solving specific crisis situations. Therefore
is necessary to do the detailed analysis of all the needs in the administrative district of MEC.
The analysis must be prepared for each crisis situations which can happened
in the administrative district of MEC. There is the numbered list of necessary supplies
and we have to count the supposed amount of it. We can work with these data then - to assess
their availability in the administrative district, their substitutions, justify the requirements.
The way of analyzing is the subject of this paper.
Klíčová slova:
Analýza, nezbytná dodávka, obec s rozšířenou působností, krizový plán, plán
nezbytných dodávek, číselník nezbytných dodávek
Key words:
Analysis, necessary supplies, the municipality with extended competence, crisis plan,
plan of necessary supplies, numbered list of necessary supplies
ÚVOD
Řešení každé krizové situace si vyžaduje dostatečné množství lidských, materiálních,
finančních a informačních zdrojů. Tyto zdroje musí být jasně zkalkulovány a vyspecifikovány
v krizovém plánu, aby při případném řešení krizové situace nedocházelo ke zbytečnému
tápání a nežádoucím improvizacím. Potřeba všech vyjmenovaných zdrojů musí vycházet
z podrobných analýz, které stanoví, jakými krizovými situacemi je ten který správní obvod
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ohrožen, jaké budou jejich dopady a jaká by byla předpokládaná potřeba zdrojů k řešení
konkrétní krizové situace. V tomto příspěvku bude popsán způsob provedení analýzy potřeb
komodit, materiálů, techniky, nářadí a služeb, které jsou součástí tzv. Plánu nezbytných
dodávek.
1
1.1

PLÁN NEZBYTNÝCH DODÁVEK OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
Nezbytné dodávky

Po novele zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení[3], jsou do konce roku 2012 obce
s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) povinny zpracovat krizový plán pro řešení
krizových situací ve svých správních obvodech. Součástí těchto plánů jsou i Plány
nezbytných dodávek (dále jen „PND“). Nezbytné dodávky (dále jen „ND“) jsou
specifikovány v zákoně č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
(novelizován zákonem č. 76/2012 Sb.)[4] v systému nouzového hospodářství
pro zabezpečení:
- uspokojení základních životních potřeb postiženého obyvatelstva;
- podporu činnosti záchranných sborů, havarijních služeb, záchranné zdravotnické
služby a policie ČR;
- podporu výkonu služby státní správy.
Plán nezbytných dodávek[1,2,4] obsahuje vždy:
- seznam požadovaných nezbytných dodávek;
- seznam nezajištěných nezbytných dodávek;
- přehled dodavatelů nezbytných dodávek.
1.2

Nutnost stanovení druhů a počtů nezbytných dodávek

Prvotním problémem je, jak dospět k druhům a samotným počtům materiálů a služeb
požadovaných nezbytných dodávek. Ty musí vycházet z podrobné analýzy jednotlivých
krizových situací z hlediska potřeb materiálu, techniky a služeb použitelných pro jejich řešení.
V metodice Správy státních hmotných rezerv (dále jen „SSHR“) ke způsobu zpracování PND
se sice hovoří o tom, že seznam požadovaných ND musí vycházet z analýzy jejich potřeb,
avšak jakým způsobem se provádí, již v tomto dokumentu uvedeno není. Lze jen stěží
předpokládat, že takovouto podrobnou činnost bude možno nalézt v analýze rizik pro správní
obvod ORP, zpracovávanou Hasičským záchranným sborem kraje (dále jen „HZS“). Z tohoto
důvodu budou analýzu vyhotovovat pracoviště krizového řízení jednotlivých ORP.
Jak ke zpracování tohoto dokumentu přistoupit? Prvním předpokladem je zpracování
analýzy rizik správního obvodu, ze kterého bude zřejmé, jaké krizové situace se mohou
na území správního obvodu vyskytnout a jaké budou jejich dopady. K další analýze je
zapotřebí znát specifické podklady pro jednotlivé typy krizových situací (specifikace
postiženého území, jeho velikost, počet evakuovaných obyvatel, pro které je nutno zajistit
nouzové přežití apod.).
2
2.1

PŘÍSTUP K ANALÝZE POTŘEB NEZBYTNÝCH DODÁVEK
Způsob a forma analýzy

Po té, co bude pracovišti krizového řízení jasné, jaké situace se mohou na jejím
správním obvodu vyskytnout, je možno přistoupit k analýze potřeb ND. Zde se musí
postupovat po jednotlivých krizových situacích, neboť každá vyžaduje ke svému řešení jiné
potřeby. Každá situace by měla mít stručné slovní hodnocení (ne dlouhosáhlé rozepisování,
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stačí několik řádků) z hlediska potřeb ND. Následovat by měla tabulková část (nejlépe
v operačním systému Microsoft Windows prostředí MS Office aplikaci Excel), kde budou
vyhodnoceny potřeby a jejich počty. Možný návrh je uveden v tabulce 1.
Tabulka 1. Vyhodnocení druhů a počtů ND - obecné
Název krizové situace: Povodeň velkého významu
Řešená
situace

Potřeby

Kód
CND

Název

MJ

Počet

Zdůvodnění
potřeby,
poznámka

a další řádky …
Zdroj: Autoři
Jak vyplnit tuto tabulku, bude uvedeno na příkladu povodně dále. Po té bude následovat
vyhodnocení potřeb z hlediska souběhu krizových situací ve správním obvodu (též pomocí
tabulky, která bude uvedena dále).
2.2

Ukázka provedení analýzy krizové situace

Povodně velkého rozsahu a narušení hrází významných vodohospodářských děl
se vznikem zvláštní povodně
2.2.1 Charakteristika situace
Vzhledem k charakteru uzemní správního obvodu a odtokovým poměrům nepřestavuje
vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity (dále jen „SPA“) krizovou situaci. Nastala by
při nepříznivé prognóze a dalším zvyšováním hladin při 3. SPA. Největší vodní toky
a ohrožená obydlená místa v jejich okolí jsou (uvedena konkrétní místa):
2.2.2 Věcné zdroje potřebné k řešení situace
Protipovodňová opatření
Při postupném vyhlašování stupňů povodňové aktivity se předpokládá provádění
protipovodňových opatření, která by bránila rozlivu vody do obydlených míst. Z toho
vyplývají následující potřeby:
- Materiál: materiál na budování protipovodňových hrází a zábran, dostatek ručního
nářadí.
- Technika: na manipulaci s materiálem na budování hrází a na nezbytné terénní
úpravy.
- Služby:
na zajištění úprav vodních toků a zemní práce, informování obyvatelstva,
vytyčování změny dopravní situace a vyklízení míst předpokládaného
rozlivu vody.
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Ochrana obyvatelstva
Ze záplavových oblastí budou obyvatelé postupně evakuováni a určité části bude nutno
poskytnout nouzové ubytování se všestranným zabezpečením. Na základě zkušeností
z povodně v roce 2002 se větší část takto postižených obyvatel o sebe postarala sama jiným
způsobem. Orgány krizového řízení bylo nutno zajistit nouzové přežití pro cca 1100 obyvatel.
Je předpoklad, že někteří obyvatelé neuposlechnou výzvu k evakuaci, a proto bude nutné
provádět záchranné práce. Z těchto předpokladů vyplývají následující potřeby:
- Záchrana obyvatel: prostředky na transport obyvatel ze zatopených míst a prvotní
zdravotnické pomoci.
- Evakuace:
zajištění transportu obyvatel z evakuovaných území, zajištění
dostatečných ubytovacích kapacit, vyklizení prostor od zvířat
a jejich zabezpečení.
- Nouzové přežití:
materiál pro zajištění nouzově ubytovaného obyvatelstva –
oblečení, strava, hygienické potřeby a další jeho všestranné
zajištění.
Sanační a asanační práce
Zvýšená hladina vody, jak proudící, tak stojící v lagunách, napáchá na majetku
a infrastruktuře značné škody. Po opadnutí vody bude nutné provést likvidační, sanační
i asanační práce na postiženém území. Z toho vyplývají následující potřeby:
- Likvidace následků na postiženém území: dostatek ručního nářadí a pracovních
pomůcek pro osoby odstraňující škody, čerpadla
na čerpání vody ze sklepních prostorů, technika
na odklízecí a asanační práce, specializované služby.
- Obnova dopravních cest: materiál na zhotovování provizorních lávek, materiál
na opravu komunikací a mostů, specializované služby.
- Likvidace odpadů:
technika a specializované služby.
2.2.3 Přehled konkrétních potřeb
V tabulce 2 jsou vyhodnoceny a zdůvodněny potřeby na dodání ND.
Tabulka 2. Analýza konkrétních potřeb pro povodně velkého rozsahu
Řešená situace

Potřeby

Kód CND
5.4.1.
8.3.
10.1.
10.3.2.

Materiál
Protipovodňová
opatření

10.4.2.
16.1
16.2.
16.10.
17.1.
18.1.4.
18.1.6.1.

Technika

18.1.13.
18.4.3.4.

Zdůvodnění potřeby,
poznámka

Název

MJ

Počet

Pracovní rukavice
Písek
Protipovodňová stěna pevná
(zábrany)
Protipovodňový pytel
dvoukomorový
Plnička protipovodňových
pytlů dvoukomorových
Lopaty, rýče
Krumpáče
Kolečka, ruční vozíky, rudle
Pily motorové, řetězové
Buldozery
Rypadla lopatová na
kolovém podvozku
Nakladače
Vozík motorový

pár
t

200
200

Pracovní výpomoc
Do protipovodňových pytlů

m2

1000

Na plánovaná místa

kus

10000

Protipovodňové hráze

kus

12

Plnění protipov. pytlů

kus
kus
kus
kus
kus

200
200
50
10
2

Na drobné zemní práce
Na drobné zemní práce
Drobné zemní práce
Uvolnění průtočných profilů
Zemní práce

kus

5

Zemní práce

kus
kus

2
2

Nakládání písku
Manipulace s materiálem
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Řešená situace

Potřeby

Technika

Kód CND

Přeprava osob
Ze zátopových oblastí

neuv.

ano

Budování hrází

neuv.

ano

Budování hrází

neuv
neuv.

ano
ano

Vyznačení dopravních omezení
Komunikace s obyvatelstvem
Vyklízení bytů v zátopovém
pásmu
Uvolňování ledových nápěchů
Poskytnutí nezbytné pomoci
Nepohyblivé osoby
Poskytnutí nezbytné pomoci

neuv.

ano

Pyrotechnické služby
Nesterilní obvazový materiál
Nosítka a přenosná lůžka
Dlahy, ortopedické pomůcky
Motorové lodě a čluny
včetně nafukovacích
Bezmotorové čluny
Potápěčské práce - potápěči
Autobusy do 5000 kg
Autobusy nad 5000 kg
Hotely
Turistické ubytovny
Rekreační zařízení
Koleje, internáty svobodárny
Prostory pro nouzové
ubytování (tělocvičny,
sportovní haly, sály)
Ubytování pro dlouhodobě
nemocné a tělesně postižené
Domovy důchodců a ostatní
ústavní zařízení sociální péče
Služby dopravy raněných,
nemocných a rodiček
Odchyt a útulky pro zvířata
Soukromé bezpečnostní
služby
Hromadná silniční osobní
doprava
Nákladní doprava silniční
Chléb
Maso čerstvé nebo chlazené
Rýže
Těstoviny
Brambory
Mléko trvanlivé
Sýry, tvaroh, jogurty
Vejce
Tuky
Dietní pečivo
Hotová jídla dietní
Mýdlo toaletní
Toaletní papír
Papírové kapesníky
Dětské pleny jednorázové
Hygienické potřeby pro ženy
(vložky)

neuv.
kus
kus
kus

ano
100
5
5

kus

2

Evakuace ze zatopených míst

kus
neuv.
kus
kus
neuv.
neuv.
neuv.
neuv.

3
ano
5
20
ano
ano
ano
ano

Evakuace ze zatopených míst
Práce pod hladinou
Evakuace z ohrožených míst
Evakuace z ohrožených míst
Ubytování evakuovaných
Ubytování evakuovaných
Ubytování evakuovaných
Ubytování evakuovaných

neuv.

ano

Ubytování evakuovaných

neuv.

ano

Ubytování evakuovaných

neuv.

ano

Ubytování evakuovaných

neuv.

ano

Evakuace ze zatopených míst

neuv.

ano

Domácí zvířata

neuv.

ano

Střežení mevakuovaných míst

neuv.

ano

Evakuace z ohrožených míst

neuv.
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d
hl/d
kg/d
ks/d
kg/d
ks/d
kg/d
kus
kus
kus
kus

ano
500
16
100
100
200
5
50
2000
10
800
100
2003000
5000
300
250

Evakuace z ohrožených míst
Stravování evakuovaných
Stravování evakuovaných
Stravování evakuovaných
Stravování evakuovaných
Stravování evakuovaných
Stravování evakuovaných
Stravování evakuovaných
Stravování evakuovaných
Stravování evakuovaných
Stravování evakuovaných
Stravování evakuovaných
Ubytování evakuovaných
Ubytování evakuovaných
Ubytování evakuovaných
Potřebným osobám

kus

250

kus

5

Havarijní stav v místech
ubytování

kus

1600

Stravování evakuovaných

kus
kus
kus
neuv.
neuv.
neuv.

1000
50
950
ano
ano
ano

Ubytování evakuovaných
Ubytování evakuovaných
Ubytování evakuovaných
Znečištěné prádlo
Ve prospěch postižených
Evakuovaným osobám

19.11.1.

20.7.
20.8.
29.3.7.
29.5.2.
29.13.
29.23.1.1.

Nouzové
přežití

3
ano

Stěhovací služby

20.6.

Ochrana
obyvatelstva

5

kus
neuv.

29.24.
6.2.1.2.
6.2.4.
6.2.6.
19.11.2.
29.26.
19.9.1.
19.9.2.
20.1
20.2.
20.3.
20.4.

Evakuace

kus

29.21.

29.7.3.

Záchrana

Počet

29.12.
29.17.

19.2.2.

29.7.2.

Služby

Zdůvodnění potřeby,
poznámka

MJ

vysokozdvižný terénní
N2 Nákladní automobil
valníkový terénní
Osobní automobil terénní
Odtah motorových vozidel
Stavba a úprava vodních
toků, hrází a kanálů
Zemní práce (výkopové a
přesun zeminy)
Dopravní značení
Veřejné sdělovací prostředky

19.8.2.
29.6.
Protipovodňová
opatření

Název

29.23.2.1.
1.1.1.
1.3.1.
1.7.
1.8.
1.9.
1.17.2.
1.17.4.
1.18.
1.19.
1.20.1.
1.20.2.
4.1.
4.4.
4.7.
4.11.
4.12.
4.14.
12.11.8.
13.2.
13.5.
13.6.
29.2.
29.3.1.
29.3.2.

Mobilní WC
Jídelní nádobí na jedno
použití
Textilní lehátka (skládací)
Spací pytle
Deky
Čistírny a prádelny
Lékařské služby
Pečovatelské služby

Převoz materiálu

Potřebným osobám
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Řešená situace

Potřeby

Kód CND

Ochrana
obyvatelstva

Nouzové
přežití

Počet

Lékárenské služby
Ošetřovatelské služby
Služby psychosociální
pomoci

neuv.
neuv.

ano
ano

Ve prospěch postižených
Evakuovaným osobám

neuv.

ano

Ve prospěch postižených

29.4.

Hygienické služby

neuv.

ano

29.5.1.
3.2.1.
5.1.5.
5.4.3.
5.5.
5.8.3.
5.10.2.

Stálá veterinární služba
Boty gumové
Gumové zástěry
Pracovní rukavice gumové
Ochranné krémy
Pracovní obuv
Obaly plastové umělohmotné
Elektrocentrála mobilní do
10 kW
Kulatina
Úklidové a mycí prostředky
(saponáty, čistící prostředky)
Chlorany
Dezinfekční prostředky
tekuté
Deratizační prostředky tekuté
Odpadové pytle
Materiál pro odpady a
kanalizaci
Lopaty, rýče
Krumpáče
Hrábě
Sekery
Kolečka, ruční vozíky, rudle
Kbelíky
Pily motorové, řetězové
Rozbrušovací pily
Pneumatická a elektrická
bourací kladiva
Rypadla lopatová na
kolovém podvozku
Čerpadla přenosná na vodu
Čerpadla ponorná na vodu
Čerpadla plovoucí na vodu
Kalová čerpadla
Vysoušeč naftový
Vysoušeč elektrický
kondenzační
Postřikovací stroje
Automobil kropící
N3 Nákladní automobil
sklápěčkový
N3 Cisternový automobil na
přepravu odpadu (fekální
vůz)
Autojeřáb do 10 t
Asanační zařízení a likvidace
uhynulých zvířat
Zemní demoliční, bourací a
trhací služby
Služby dezinfekční a
deratizační
Posuzování statiky
pozemních a průmyslových
staveb
Posuzování statiky
inženýrských staveb

neuv.
pár
kus
pár
kg
pár
kus

ano
200
50
200
30
200
1000

kus

2

Dodávka proudu k agregátům

m

10

Rozpěry

kg

300

Úklid a čištěním budov

kg

100

Desinfekce budov

l

500

Sanace lagun

l
kus

300
1000

Desinfekce budov
Na odpad

kg

1000

Oprava poškozené kanalizyce

kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus

150
50
30
50
100
300
20
5

Drobné zemní práce
Drobné zemní práce
Drobné zemní práce
Likvidace naplavených větví
Vyvážení bahna
Odnášení bahna z budov
Likvidace naplaveného dřeva
Poškozené konstrukce

kus

1

Poškozené budovy

kus

3

Zemní práce

kus
kus
kus
kus
kus

20
30
10
15
50

Čerpání vody ze sklepů
Čerpání vody ze sklepů
Čerpání vody ze sklepů
Čerpání vody ze sklepů
Vysoušení budov

kus

300

Vysoušení budov

kus
kus

5
5

Desinfekce budov
Úklid komunikací

kus

10

Odvoz odpadu

kus

2

Přeprava odpadu

kus

2

Zvedání těžkých břemen

neuv.

ano

Chovy zvířat

neuv.

ano

Demolice narušených budov

neuv.

ano

Odborná dezinfekce budov a
jejich deratizace

neuv.

ano

Narušené budovy

neuv.

ano

Narušené budovy

29.24.

Pyrotechnické služby

neuv.

ano

8.1.1.

Lomový kámen
Silniční panely a betonové
zátarasy

t

700

Nálezy nevybuchlých bomb
v zatopených nebo zbořených
domech
Obnova náspů a valů

1000

Provizorní opravy komunikací

29.3.8.

7.1.2.1.
9.1.
12.2.
12.3.1.
12.3.3.
12.3.5.
12.11.2.
14.12.
16.1.
16.2.
16.4.
16.9.
16.10.
16.11.
17.1.
17.3.

Sanační a
asanační práce

Likvidace
následků na
postiženém
území

17.5.
18.1.6.1.
18.3.1.1.
18.3.2.
18.3.3.
18.3.4.
18.6.4.1
18.6.4.2
18.6.5.
19.2.9.
19.3.3.
19.3.9.
19.4.1.2.
29.5.3.
29.10.
29.18.
29.22.1.
29.22.2.

Obnova
dopravních
cest

Zdůvodnění potřeby,
poznámka

MJ

29.3.4.
29.3.6.

14.7.

Název

3

2

m

Kontrola hygienických
podmínek
Postižené chovy
Pracovní výpomoc
Pracovní výpomoc
Pracovní výpomoc
Ochrana pokožky
Pracovní výpomoc
Na drobný odpad
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Řešená situace

Potřeby

Obnova
dopravních
cest
Sanační a
asanační práce

Kód CND
14.11.1.
14.11.2.
14.11.4.
15.6.1.
23.1.1
23.1.2.3.
23.1.3.
29.12.
19.3.12.

Likvidace
odpadů

19.12.1.
29.8.1.
29.8.2.

Název

MJ

Počet

Zdůvodnění potřeby,
poznámka

Trámy
Fošny
Prkna
Hřebíky
Obnova silnic
Montovaný most týlový
Čištění silnic
Dopravní značení
N3 Nosič vyměnitelných
nástaveb (přepravník
kontejnerů
Kontejner ISO 1 C
Nakládání s ostatním (ne
nebezpečným) odpadem
Nakládání s nebezpečným
odpadem mimo odpad dle § 2
odst. 1

m3
m3
m3
t
km/d
bm
km/d
neuv.

40
40
15
1
0,3
30
3
ano

Provizorní lávky
Provizorní lávky
Provizorní lávky
Provizorní lávky
Obnova silniční sítě
Provizorní přemostění
Odstraňování nánosů
Vyznačení dopravních omezení

kus

5

Na odvoz odpadu

kus

20

Na odpad

neuv.

ano

Odvoz na skládky

neuv.

ano

Odborné firmy

Zdroj. Číselník nezbytných dodávek a autoři
2.3

Vyhodnocení dalších krizových situací

Tímto způsobem vyhodnotí pracoviště krizového řízení všechny další krizové situace,
jimiž je správní obvod ohrožen. Následně je nutno provést další krok, a to vyhodnocení potřeb
ND při souběhu všech krizových situací ve správním obvodu ORP.
2.4

Vyhodnocení souběhu krizových situací

Při plánování potřeb ND je potřebné myslet i na to, že může dojít k souběhu některých
krizových situací a potřeby pro jejich řešení by se tak mohly sčítat. K tomu je možné využít
tabulku 3.
Tabulka 3. Souběh krizových situací
Kód
CND

Název

Povodně

Větrná
smršť

Silné
mrazy

Další KS

Součet

Redukce

a další řádky …
Zdroj: Autoři
Počet sloupců bude uzpůsoben počtu krizových situací, jimž je správní obvod ORP
ohrožen. Názvy ND budou chronologicky seřazeny podle číselníku nezbytných dodávek
(používaná zkratka „CND“), od potravin až po služby. Součet potřeb ND bude pak nutno
redukovat. Některé krizové situace nemusí či nemohou působit společně (např. silné mrazy
a povodně, povodně a rozsáhlý lesní požár apod.). V některých případech se může jednat
o evakuované osoby ze stejných oblastí. Je mnoho dalších okolností, proč prostý součet
redukovat. K tomu je zapotřebí znalost situace, zkušenosti z řešení mimořádných událostí
a hluboká logická úvaha s představivostí. Počty uvedené ve sloupci „Redukce“ pak budou
nezbytnými potřebami k řešení a překonání krizové situace ve správním obvodu ORP.
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ZÁVĚR
Po takto provedené analýze potom můžeme zpracovat kvalitní PND pro správní obvod
obce s rozšířenou působností. Určit, které zdroje či komodity jsou dostupné v rámci správního
obvodu a které je nutno zanést do požadavků na jejich dodání z jiného územního celku.
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Abstrakt:
This article deals with concept of Battle groups which represent a specific military tool
of the European Union and strengthen portfolio of its tools in Foreign and Security Policy.
BGs should serve for fast reaction in case of rising crisis. It is necessary to evaluate the given
structure, commanding, certification, transport and financing. Real deployment of BGs
depend on one side on political will and consensus between the member states and on the
other side on growing capabilities of BGs to be prepared for more challenging operations.
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ÚVOD
Pojem bezpečnosť patrí v súčasnosti k azda najfrekventovanejším a je skloňovaný
v rôznych podobách a súvislostiach. Nie je preto ničím zvláštnym, že zaistenie bezpečnosti
tvorí aj podstatnú časť agendy Európskej únie. Tá od svojho vzniku dodnes dosiahla pozíciu
ekonomického giganta. V politickej a bezpečnostnej oblasti však táto pozícia nie je adekvátne
vyvážená.
Európska únia je tradične šíriteľom nástrojov mäkkej bezpečnosti. Ako integrovaný
celok a tiež na úrovni jednotlivých členských štátov reaguje na medzinárodnú situáciu
v prvom rade diplomatickými, politickými, ekonomickými a obchodnými nástrojmi,
poskytovaním rozvojovej pomoci či vysielaním civilných misií. Tam, kde diplomacia ako
základný nástroj zahraničnej politiky súčasných demokratických štátov zlyháva, je nutné mať
po ruke aj iné riešenia, v krajnom prípade vojenské. Ako ukázal nedávny vývoj v Líbyi či
Sýrii (bližšie pozri [5]), otázka potreby vojenských zásahov je aj v 21. storočí vysoko
aktuálna.
Európske štáty potrebu budovania a využívania vojenských nástrojov pociťujú, aj keď
sa môže zdať, že v čase krátenia štátnych rozpočtov, vojenské kapacity odsúvajú na vedľajšiu
koľaj. Okrem dostatočného množstva vojenských síl nasaditelných do operácií
medzinárodného krízového manažmentu deklarovali aj záujem mať k dispozícii špeciálne
vojenské zväzky, ktorých základom je schopnosť rýchlej reakcie. Ich vytvorenie je kľúčovým
prvkom Hlavného cieľa 2010. Špecifickou formou takýchto síl rýchlej reakcie sú bojové
jednotky Európskej únie.
1

BOJOVÉ JEDNOTKY

Bojové jednotky sú špecifickým vojenským nástrojom Európskej únie, rozširujúcim
portfólio jej nástrojov v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, vďaka ktorému je
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schopná rýchlo reagovať na vznikajúce krízy. Bojová jednotka má byť vysoko mobilným
taktickým zväzkom schopným viesť expedičné operácie. Referenčným modelom pre bojové
jednotky EÚ bola operácia Artemis v DR Kongo. Tú bojové jednotky pripomínajú
„minimálne zložením vojska, jednoduchšími úlohami, obmedzeným priestorom operácie,
krátkym trvaním, usporiadaním velenia a riadenia a odovzdaním [operácie] väčšej jednotke
zameranej na udržiavanie mieru“ [6].
Bojová jednotka je osobitná forma síl rýchlej reakcie. Táto jednotka je pri minimálnej
početnosti vojensky efektívna, presvedčivá, rýchlo nasaditeľná a súdržná. Je schopná viesť
samostatné operácie alebo pôsobiť v počiatočnej fáze väčších operácií. Jej jadrom sú pozemné
vojenské sily o veľkosti práporu, vyzbrojené kombinovanými zbraňami, posilnené jednotkami
bojovej podpory a službami bojového zabezpečenia. Orientačná veľkosť jadra bojovej
jednotky je 1500 osôb. Bojová jednotka podlieha veliteľstvu síl (FHQ - Force Headquarters) a
je napojená na prostriedky operačnej a strategickej podpory. Pod tými rozumieme najmä
leteckú a námornú prepravu a logistiku. Celý balík tak môže byť početne omnoho väčší.
Každá bojová jednotka musí byť udržateľná po dobu minimálne 30 dní, ktorá sa po
dozásobení predlžuje na 120 dní. Keďže ide o sily rýchlej reakcie, kľúčovú úlohu zohráva
schopnosť rýchleho nasadenia do priestoru operácie. Európska únia musí o spustení operácie
rozhodnúť do piatich dní od schválenia konceptu krízového manažmentu Radou. Po prijatí
rozhodnutia o začatí operácie musí byť do 10 dní jednotka pripravená začať operáciu v mieste
určenia. Dôležitým predpokladom je vždy interoperabilita a vojenská efektívnosť. Každá
bojová jednotka musí spĺňať štandardy dostupnosti, použiteľnosti, nasaditeľnosti,
pripravenosti, flexibility, prepojiteľnosti, interoperability, udržateľnosti, schopnosti prežiť
a zdravotníckej ochrany. Bojová jednotka musí byť schopná nasadenia do úloh definovaných
v Zmluve o Európskej únii a Európskej bezpečnostnej stratégii: humanitárne a záchranné
úlohy, udržiavanie mieru, nastoľovanie mieru, odzbrojovanie, podpora tretích krajín v boji
proti terorizmu a reforma bezpečnostného sektora. Tieto úlohy by mala byť schopná byť
realizovať v okruhu 6000 km od Brusselu. Táto vzdialenosť však nemusí byť definitívna, ide
skôr o orientačné vymedzenie oblasti európskeho záujmu.
Na budovaní bojových jednotiek sa podieľajú predovšetkým členovia Európskej únie,
vylúčené však nie sú ani európske štáty, ktoré sú členmi NATO, ale nie sú členmi EÚ
a kandidátske krajiny na vstup do EÚ, ak o to prejavia záujem.
Bojovú jednotku vytvára buď jeden štát, alebo je tvorená koalíciou viacerých štátov,
pričom štáty majú viacero možností spolupráce. Vojensky najvyspelejšie štáty sú schopné
vybudovať výlučne národnú bojovú jednotku. Velenie a riadenie však aj v takomto prípade
zostáva mnohonárodné. [7]
1.1

Štruktúra

Jedná sa o pozemnú jednotku, disponujúcu širokým spektrom spôsobilostí. Pozostáva
z práporu mechanizovanej pechoty tvoreného 3 – 4 rotami. Ten je doplnený jednotkami
bojového zabezpečenia, disponujúcimi rôznymi zbraňami a poskytujúcimi podporu priamo
v boji.
Modelová bojová jednotka má nasledovnú štruktúru [6]: 1.Veliteľstvo zahrňujúce
vyhradený štáb, komunikačnú a informačnú podporu; 2. Bojová jednotka, ktorá sa skladá
z častí: Mechanizovaný prápor (veliteľstvo, veliteľská rota, 2 roty mechanizovanej pechoty, 1
rota ľahkej pechoty, logistická rota), Jednotka bojového zabezpečenia (rota palebnej podpory,
ženijná čata, čata vzdušnej obrany, prieskumná čata, spravodajská čata, vrtuľníková
zabezpečovacia jednotka), Prvky bojovej podpory (logistická rota, zdravotnícka čata, čata
vojenskej policie); 3. Prostriedky operačnej a strategickej podpory rozdělujeme na: Letecké
(strategická vzdušná preprava, taktická vzdušná preprava, priama letecká podpora, letisko
vykladania), Námorné (strategická námorná preprava, lietadlové lode, prístav vykladania),
Logistické (služby bojového zabezpečenia, technické zabezpečenie, zdravotnícke bojové
zabezpečenie) a Iné (špeciálne sily).
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1.2

Preprava

Keďže pri tvorbe koncepcie bojových jednotiek EÚ bola stanovená požiadavka, aby
boli pripravené začať operáciu v mieste určenia do 10 dní od prijatia rozhodnutia o jej začatí,
kladie to veľké nároky nie len na vysokú pripravenosť jednotiek, ale aj na strategickú
prepravu. Zhruba 1500 osôb a minimálne 1500 ton materiálu musí byť v krátkom čase
prepravených na vzdialenosť tisícok kilometrov bez toho, aby bolo miesto nasadenia vopred
známe. Práve miesto nasadenia zohráva pri plánovaní prepravy dôležitú úlohu. Na kratšiu
vzdialenosť, najmä v rámci Európy je možné vojenské sily prepraviť výlučne po súši.
Existujú miesta, kam sa bojové jednotky môžu prepraviť s využitím námornej dopravy, no
často ide o vzdialené miesta vo vnútrozemí, ktorých dosiahnutie v stanovenom čase je možné
výlučne letecky.
Keďže bojové jednotky neboli doposiaľ nasadené, môžeme o potrebných prepravných
kapacitách uvažovať len v teoretickej rovine, resp. na základe operácie Artemis, ktorá bola
referenčným modelom pre tvorbu bojových jednotiek. Nasadenie približne rovnako veľkého
vojska si vtedy vyžiadalo 50 letov lietadiel An-24, 20 letov Airbusu 300 a 72 letov lietadlami
typu C-130 do Entebee v Ugande a následne 276 letov lietadlami C-130 do Bunie v DR
Kongo. Okrem vojenského personálu bolo prepravených 2410 ton materiálu [6].
Pri uvažovaní o dostatočnom počte lietadiel je nutné mať na pamäti, že EÚ má ambíciu
vyslať dve bojové jednotky do samostatných operácií takmer simultánne. To má veľký
význam pri využívaní zdieľaných prepravných kapacít. Európske štáty (predovšetkým tie
menšie) majú evidentné problémy s dostatočnými leteckými prepravnými kapacitami.
Alternatívnou formou strategickej prepravy je námorná preprava. Vo všeobecnosti
môžeme lode rozdeliť do štyroch kategórii: tankery na prepravu pohonných hmôt, nákladné
lode na prepravu techniky a zásob, lode na prepravu pasažierov a vyloďovacie plavidlá.
Využívanie námornej dopravy má svoje výhody i obmedzenia. Jednoznačnou výhodou je
možnosť prepraviť ťažkotonážny a veľkorozmerný náklad na dlhé vzdialenosti. Značným
obmedzením je však nedostupnosť mnohých potenciálnych priestorov nasadenia (stredná
Afrika, stredná Ázia) od mora. Naviac aj v prímorských oblastiach môžu vyvstať problémy
s prístupom do prístavov alebo nájdením vhodnej pláže na vylodenie. Azda najvážnejším
nedostatkom námornej prepravy je jej rýchlosť.
Lindstrom uvažuje o vyslaní bojovej jednotky do blízkosti regiónu ešte pred formálnym
prijatím rozhodnutia o začatí operácie, napr. pod zámienkou vojenského cvičenia. Tým by sa
získal čas v prípade skutočného nasadenia. Ak by však rozhodnutie o začatí operácie nebolo
schválené, mrhalo by sa finančnými prostriedkami. [10]
Inú, pravdepodobnejšiu variantu ponúka Andersson. Koncepcia bojových jednotiek
totiž nestanovuje, že celé 1500 členné vojsko musí byť na mieste do 10 dní, v tomto čase musí
operácia „začať“. To znamená, že len prvá vlna – 1 resp. 2 roty s potrebnou výbavou
a podporou vy bola nasadená letecky a následne by zvyšok bojovej jednotky a materiálu
dorazil loďou. [1] Každopádne je námornú prepravu možné využiť na dozásobenie v prípade,
že bude potrebné udržať bojovú jednotku v operácií po dobu 120 dní.
1.3

Certifikácia

Každý štát sa k príspevku do bojovej jednotky zaväzuje dobrovoľne. Nemôže tak však
robiť neuvážene. Naopak, musí zvážiť, či jednotky, ktoré zamýšľa deklarovať pre bojovú
jednotku EÚ, sú reálne schopné plniť potenciálne úlohy. Všetky príspevky musia dosahovať
určitú štandardnú úroveň, musia spĺňať stanovené kritéria. Ak by jednotky niektorého štátu
túto úroveň nedosahovali, nemôžu byť uvedené do stavu pohotovosti. Na uistenie sa
o požadovanom stave sa využíva proces certifikácie. Certifikácia znamená „oficiálne uznanie,
že jednotka, jedinec, materiál alebo systém splnil stanovené normy, štandardy alebo kritériá a
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je schopný plniť určené poslanie alebo úlohy. ... Cieľom výcviku a certifikačného procesu je
poskytovať bojaschopné jednotky spôsobilé viesť celé spektrum bojových úloh“. [11]
Za certifikáciu bojových jednotiek zodpovedajú členské štáty. Pri mnohonárodných
zoskupeniach certifikuje každý štát vlastné jednotky a vedúci štát potom bojovú jednotku ako
celok. Na proces certifikácie dozerá Vojenský výbor EÚ v spolupráci s Vojenským štábom
EÚ. Európska únia stanovuje pre bojové jednotky len určité rámcové požiadavky. Týmito
požiadavkami sú: dostupnosť, flexibilita, použiteľnosť a nasaditeľnosť, pripravenosť,
prepojiteľnosť, udržateľnosť, schopnosť prežiť, zdravotnícka ochrana a interoperabilita [3].
Pri ich zachovaní sa členským štátom odporúča využívať existujúce štandardy a metódy
NATO, čím sa zaistí komplementarita bojových jednotiek so silami rýchleho nasadenia
NATO, zvýši sa interoperabilita a zároveň sa zabráni duplicite.
Náležitá pozornosť musí byť venovaná aj previerkam techniky, zbraní a zbraňových
systémov a munície. Je nutné uistiť sa, že budú funkčné aj v náročných operačných
podmienkach. Ich zlyhanie by malo za dôsledok ohrozenie bezpečnosti a životov nasadeného
vojenského personálu. [8]
1.4

Velenie a riadenie

Tak ako každá iná vojenská jednotka nasadená v akejkoľvek vojenskej operácii, aj
bojová jednotka EÚ musí pre efektívne plnenie svojich úloh disponovať účinným systémom
velenia a riadenia. Velenie a riadenie, skrátene C2 (z anglického command and control),
definuje Vojenský terminologický slovník OS SR ako „funkčný proces cieľavedomého
pôsobenia orgánov velenia na podriadené veliteľské stupne, zameraný na efektívne splnenie
stanovených úloh. Veliť a riadiť umožňuje orgánom velenia systém velenia a riadenia“ [11].
Vojenské plánovanie a velenie prebieha na štyroch základných úrovniach (10687/08:2008):





politická úroveň - inštitúcie Európskej únie,
strategická úroveň - operačné veliteľstvo OHQ,
operačná úroveň - veliteľstvo síl FHQ,
taktická úroveň - veliteľstvo komponentov CCHQ.

Každá bojová jednotka má predurčené svoje operačné veliteľstvo. OHQ nie je súčasťou
bojového zoskupenia a nerozmiestňuje sa v priestore operácie. Pre účely bojových jednotiek
slúži vlastné veliteľstvo EÚ – Operačné stredisko v Brusseli a päť národných veliteľstiev:
CPCO - Centre de Planification et de Conduite des Opérations vo francúzskom MontValérien, PJHQ - Permanent Joint Headquarters v britskom Northwoode, EFK –
EinsatzFührungsKommando v nemeckom Postupime, COI - Comando Operativo di vertice
Interforze v Centocelle neďaleko Ríma a OHQ v Larisse v Grécku. V prípade aktivácie sú do
OHQ vyslaní dôstojníci aj z iných členských štátov, predovšetkým tých, ktoré sa podieľajú na
danej bojovej jednotke [2]. Operačné stredisko EÚ doposiaľ nebolo predurčené ako OHQ pre
žiadnu bojovú jednotku. EÚ má na základe dohôd Berlín Plus k dispozícii aj veliteľstvo
SHAPE, tu už však nemôžeme hovoriť o autonómnej operácii.
Velenie a riadenie vojenskej jednotky priamo v mieste operácie zabezpečuje FHQ. Toto
veliteľstvo už patrí priamo do rámca bojovej jednotky. Podľa potrieb každej bojovej jednotky
sa jeho početnosť líši, nemalo by ale vo všeobecnosti mať viac ako 100 členov. FHQ je
podporované komunikačným a informačným systémom. Veliteľom jednotlivých
komponentov na taktickej úrovni, teda pri miestnom riadení manévrov nevyhnutných na
splnenie úloh, slúžia veliteľstvá komponentov.
1.5

Financovanie

Pre bojové jednotky Európskej únie platia pravidlá financovania ako pre všetky
operácie v rámci Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Výdavky vyplývajúce
z operácií s vojenskými alebo obrannými dôsledkami, medzi ktoré radíme aj výdavky
na bojové jednotky, podľa článku 41 odseku 2 Zmluvy o Európskej únii nie sú hradené
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z rozpočtu EÚ. Tieto náklady sú hradené dvojakým spôsobom. Časť je hradená z finančného
mechanizmu Athena, časť znášajú samotné členské štáty, ktoré sa na výstavbe bojových
jednotiek podieľajú.
Vo všeobecnosti platí zásada, že náklady znáša štát, ktorému vznikajú. Značnú časť
nákladov na každú bojovú jednotku teda hradia štáty, ktoré sa na budovaní danej jednotky
zúčastňujú, pri mnohonárodných bojových jednotkách financuje každý štát len vlastné
jednotky. Neplatí tak akýsi spravodlivý princíp prerozdelenia finančnej záťaže. Náklady,
ktoré znášajú štáty samy, sa týkajú výcviku deklarovaných síl, materiálneho a technického
zabezpečenia, mzdových nákladov na profesionálnych vojakov vyslaných do zahraničia
a predovšetkým prepravy do priestoru operácie. Práve preprava predstavuje dominantnú
položku na zozname nákladov. Finančné nároky na bojovú jednotku v pohotovosti, ale bez
reálneho nasadenia prakticky nevznikajú, resp. štát by musel dané jednotky financovať, aj
keby neboli deklarované pre účely EÚ. Vyplýva to z podstaty bojových jednotiek, keďže
nejde o tvorbu nových, ale len o vyčlenenie už existujúcich jednotiek. Náklady však rapídne
stúpnu pri nasadení do operácie. Keďže doposiaľ žiadna bojová jednotka nebola aktivovaná,
náklady je ťažké odhadnúť. Ich výška závisí od vzdialenosti priestoru operácie, trvania
operácie a charakteru operácie. Nakoľko ide o citlivé informácie, je obtiažne urobiť
relevantný odhad nákladov na jednu bojovú jednotku. Rádovo sa však náklady na bojovú
jednotku pohybujú v stovkách miliónov eur (bližšie pozri [8] a [10]).
Podstatne menšia časť nákladov je hradená cez mechanizmus Athena. Tento finančný
mechanizmus vznikol v roku 2004, aby spravoval spoločné náklady operácií EÚ.
Mechanizmus je spravovaný osobitným výborom, zloženým zo zástupcov jednotlivých štátov.
Ďalšími orgánmi sú správca, účtovník a veliteľ operácie. Do finančného mechanizmu
prispievajú zúčastnené štáty podľa výšky hrubého národného produktu. Z mechanizmu
Athena je možné čerpať prostriedky len na presne vymedzené spoločné náklady [12].
ZÁVER
Keďže bojové jednotky neboli doposiaľ nasadené, je obtiažne ich zhodnotiť. No
samotný fakt, že nasadené neboli, vypovedá o tom, že európska bezpečnostná politika nie je
taká úspešná, ako si mnohí želali. Neznamená to však celkovú neochotu únie angažovať sa
v medzinárodných záležitostiach. EÚ v poslednom desaťročí podnikla mnoho iných
vojenských i civilných misií a operácií v Európe, Ázii a Afrike.
Niektorí pesimisti zastávajú názor, že ak sa tieto vojenské sily nepoužívajú, je lepšie ich
rozpustiť. Domnievame sa, že kým Európska únia nepríde s novou, efektívnejšou
alternatívou, bolo by chybou bojové jednotky celkom zavrhnúť. Napriek tomu, že v súčasnej
podobe majú obmedzené využitie, mali by slúžiť ako príklad pre ďalšie rozvíjanie vojenských
spôsobilostí Európskej únie.
Koncept je potrebné ďalej rozvíjať, aby dokázal efektívne odpovedať na bezpečnostné
hrozby súčasnosti. Potom sa môžu bojové jednotky stať zárodkom autonómnych kapacít EÚ.
Na to je na jednej strane nevyhnutná politická vôľa a dosiahnutie konsenzu na ich využívaní
a na druhej strane zvyšovanie spôsobilostí týchto bojových jednotiek, aby boli pripravené
zvládnuť aj náročnejšie operácie a nemuseli vyčkávať na „ideálnu“ situáciu. Koncept
bojových jednotiek by mal byť obohatený o potrebné vzdušné a námorné komponenty, mal by
pružne reagovať na pokrok v oblasti vojenských technológií, no zároveň brať do úvahy
povahu súčasných kríz a prepájať vojenské komponenty s civilnými. V tomto smere môžeme
porovnávať Koncept síl rýchlej reakcie, ktoré sú budované v rámci NATO (bližšie pozri [4]).
Aby boli bojové jednotky skutočne silným nástrojom, musia ich budovanie brať všetky
členské štáty dostatočne vážne. Najmä noví členovia únie, vrátane Slovenskej republiky,
musia vynaložiť ešte veľa úsilia, aby preukázali, že zapájanie sa do projektu bojových
jednotiek nie je len politickým gestom, ale reálnym príspevkom k zlepšeniu vojenského
postavenia Európskej únie. Doterajšia príprava účasti Ozbrojených síl Slovenskej republiky
na dvoch bojových jednotkách odhalila mnohé nedostatky. Je dôležité, aby tieto nedostatky
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boli brané dostatočne vážne, aby sa hľadalo ich riešenie a v budúcnosti sa neopakovali. Len
ak bude Slovenská republika prijímať skutočne zodpovedné záväzky o poskytovaní
príspevkov, ktoré budú vysoko kvalitné, má naša účasť na bojových jednotkách Európskej
únie reálny význam. Zvládnutie nasadenia bojovej jednotky do operácie a jej udržanie, resp.
stopercentná pripravenosť na takéto nasadenie je previerkou, či SR dokáže plniť svoje
medzinárodné záväzky. Zlyhanie môže znížiť kredit SR v oblasti obrany a bezpečnosti nielen
u súčasných partnerov a spojencov v EÚ, ale rovnako poškodiť obraz SR ako dôveryhodného
spojenca v rámci NATO.
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MOŽNOSTI DETEKCE OXIDU FOSFOREČNÉHO
JEDNOTKAMI POŽÁRNÍ OCHRANY PŘI PRŮMYSLOVÝCH
HAVÁRIÍCH
METHODS OF DETECTION OF PHOSPHORIC OXIDE,
UNITS OF FIRE PROTECTION IN INDUSTRIAL
ACCIDENTS.
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Abstrakt :
Hasičský záchranný sbor České republiky má ve své působnosti 5 chemických
laboratoří. Tyto specializovaná pracoviště disponují jak stacionárními tak mobilními
laboratořemi, vybavenými detekčními přístroji na světové úrovni. V rámci taktického cvičení
složek integrovaného záchranného systému s názvem FOSFA 2011, řešila laboratoř
Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje problém týkající se monitorování
zplodin hoření vznikajících při požáru zásobníku s bílým fosforem. Momentálně neexistuje
žádný komerční detektor na identifikaci a kvantifikaci oxidu fosforečného ve vzduchu, který by
mohl být při těchto průmyslových haváriích použit. V tomto článku jsou popsány metody
detekce a stanovení oxidu fosforečného ve vzduchu, které jsou využitelné pro chemické
laboratoře HZS.
Klíčová slova:
oxid fosforečný, fosfor, detekce, UV-VIS, chemické laboratoře HZS ČR
Abstract :
Fire Rescue Service of the Czech Republic (FRS CR) has in its scope five chemical
laboratories. These specialized units have stationary and mobile laboratories equipped with
detection devices worldwide. During the tactical exercise of the integrated rescue system
called FOSFA 2011, was looking laboratory of the Fire Rescue Service Southern Region
problem of monitoring combustion emissions resulting from tank fire with white phosphorus.
There are currently no commercial detector for identification and quantification of
phosphorus oxide in the air that could be used in these industrial accidents. This article
describes methods for detection and determination of phosphoric oxide in the air that can be
used for chemical laboratories FRS CR.
Keywords:
phosphorus pentoxide, phosphorus, detection, UV-VIS, Chemical Laboratory Fire
Rescue Service.
1

OXID FOSFOREČNÝ

P2O5, bílá krystalická látka, která při 347 °C sublimuje a v plynném stavu má složení
dimeru P4O10 CAS 16752-60-6. Vzniká při hoření červeného nebo bílého fosforu. Malé
množství rovněž vzniká při těkání bílého fosforu. Přijímá vlhkost ze vzduchu, tzn. je silně
hydroskopický a přechází tak součastně za uvolnění tepla na kyselinu fosforečnou [1]. Pro
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tuto vlastnost se proto používá k sušení plynů a k odštěpování vody z chemických sloučenin.
Dále se používá k čištění cukru, výrobě optického skla, antistatických přísad, nátěrových
hmot a k výrobě sloučenin fosforu, jako jsou prací prášky, hnojiva, pesticidy apod.
2

NEBEZPEČNOST OXIDU FOSFOREČNÉHO

Kvůli svým extrémně hydroskopickým vlastnostem, kdy se vzdušnou vlhkostí reaguje
za vniku kyseliny fosforečné, je žíravý, tzn. způsobuje těžké poleptání.
Kouř oxidu fosforečného vznikající během hoření bílého fosforu dráždí oči a dýchací
ústrojí. Pevné částice této látky v kontaktu s očima prudce reagují a i malé koncentrace
aerosolu mohou způsobit poleptání víček, spojivky a rohovky, což může vést k trvalému
poškození zraku [2]. V koncentraci 0,8 – 5,4 mg/m3 je cítit, dráždění však není nepříjemné,
koncentrace 3,6 - 11,3 mg/m3 dráždí nezvykle ke kašli a koncentrace kolem 100 mg/m3
snášejí pouze nejotužilejší jedinci [3]. Přípustný expoziční limit pro pracovní prostředí PEL je
1 mg/m3, nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním prostředí NPK-P je 2 mg/m3. Inhalační
letální koncentrace aerosolu nebo částic oxidu fosforečného pro potkana je 1,22 mg/l. [4]
3

OCHRANA PŘED OXIDEM FOSFOREČNÝM
Vzhledem k tomu, že se jedná o pevnou látku, spočívá ochrana dýchacích cest ve
filtraci vzduchu filtrem proti prachu. Oči by měly být chráněny uzavřenými brýlemi, které
jsou zabezpečeny proti prostupu prachu. Ochranu dýchacích cest a očí tak může zaručovat
celoobličejová maska s ochranným filtrem proti prachu P3. Pro ochranu celého těla je pak
vhodný pracovní oděv a pro ochranu rukou nitrilové rukavice. [4]
4

DETEKCE OXIDU FOSFOREČNÉHO
Jak je zmíněno již v úvodu článku, neexistuje komerčně dostupný detektor a analyzátor
této látky. Přitom detekce, případně analýza této látky ve vzduchu není vůbec složitá. Existuje
několik způsobů jak ji provést.
První nejjednodušší způsob detekce oxidu fosforečného ve vzduchu je pomocí
detekčních trubiček pracujících na principu acidobazického indikátoru, to znamená, že
trubička reaguje barevnou změnou na základě změny pH. V případě detekce oxidu
fosforečného by byla změna pH ze zásaditého do kyselého, jelikož, jak již bylo uvedeno, oxid
fosforečný reaguje se vzdušnou vlhkostí za vzniku kyseliny fosforečné. Tento způsob detekce
však není selektivní, tzn. detekci může ovlivňovat přítomnost jiné kyseliny, případně dalších
látek ve vzduchu.
Další způsob je již trošku složitější a vyžaduje odběr vzorku vzduchu. Vzorek je pak
analyzován následnou instrumentální analýzou, což je na druhou stranu vyváženo selektivitou
metody a možností kvantitativního stanovení. Jedná se o způsob, kdy kontaminovaný vzduch
oxidem fosforečným je filtrován přes speciální filtr, který je následně analyzován
rentgenofluorescenčním analyzátorem, který dokáže stanovit množství fosforu v jednotkách
ppm. Tento způsob je ale pro terénní analýzu nepoužitelný z hlediska náročnosti na
instrumentaci, rychlosti analýzy a vyhodnocení.
Poslední způsob detekce a analýzy oxidu fosforečného ve vzduchu je rovněž spojen
s odběrem (prekoncentrací) vzduchu a následnou analýzou prekoncentrátu. Jedná se o
jednoduchý a rychlý postup, včetně rychlé analytické koncovky a vyhodnocení.
Kontaminovaný vzduch je nasáván průtokem 0,3 l/min do minidebubléru (obrázek č.1), který
je naplněn redestilovanou vodou a připojen k čerpadlu (CHP-71). Po 5 minutách prosávání
(doba prosávání se odvíjí od předpokládané koncentrace oxidu fosforečného ve vzduchu) se
redestilovaná voda z minidebubleru kvantitativně přelije do 10 ml kyvety UV-VIS
spektrofotometru (obrázek č.2), přidá se činidlo pro stanovení fosforečnanů a provede se
stanovení dle metodiky. Celá analýza včetně vyhodnocení trvá kolem 8 min. Limit detekce
použité metody s prekoncentrace je pro P2O5 1 mg/m3 , což je na úrovni PEL.
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Metoda je založena na spektrofotometrickém stanovení orthofosforečnanů, které reagují
v kyselém prostředí s molybdenanem, kdy redukcí kyselinou askorbovou vzniká modré
zbarvení měřitelné při vlnové délce 880 nm. Látky, které mohou interferovat jsou převážně
kovy jako nikl, železo, zinek, hliník, měď, chrom nebo křemičitany a arzeničnany.
Z výše uvedených metod je tato metoda nejlépe použitelná pro monitoring oxidu
fosforečného ve vzduchu při haváriích spojených s požárem bílého fosforu.

Obrázek č. 1. Minidebubler s redestilovanou vodou

Obrázek č. 2. Aparatura pro odběr a analýzu P2O5 ze vzduchu (1-minidebubler, 2-čerpadlo, 3UV-VIS spektrometr pro analýzu.
Jednotlivé metody byly odzkoušeny v laboratorních podmínkách, kdy byl připraven
aerosol oxidu fosforečného zapálením malého množství bílého fosforu. Tento aerosol byl
následně analyzován výše uvedenými metodami.
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ZÁVĚR
Oxid fosforečný je nebezpečná látka, která se v ovzduší, na rozdíl od běžných
nebezpečných látek jako jsou amoniak, chlor, fosgen, oxidy dusíku atd., vyskytuje jen ve
výjimečných případech, protože podniků zpracovávající bílý fosfor je v ČR velmi málo.
Zahořením většího množství bílého fosforu vzniká tato nebezpečná látka na kterou neexistuje
komerčně dostupný detektor či analyzátor. V tomto článku jsou popsány pouze jedny z
možností detekce a analýzy oxidu fosforečného ve vzduchu, které mohou laboratoře HZS ČR
využít při monitorování P2O5.
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Abstrakt:
The article describes a posibility of integrated rescue system in region civil protection.
The article underlines role of fire protection unit, especially voluntary fire fighters. The
article concentrates on organization and forms of special preparation voluntary fire fighters
to gain a lot of knowledge and ability from civil protection. In special preparation there is
stressed the main role of Fire Rescue Brigade.
Klíčová slova:
Civil protection, voluntary fire fighters, special preparation, integrated rescue system,
region.
ÚVOD
Velkou roli při řešení úkolů ochrany obyvatelstva v regionu hraje obec jako základní
územní samosprávný celek. [1] Orgánům obce (obecní úřad, starosta obce) byla dána zákony
č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále „zákon o IZS“) a č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „krizový zákon“) celá řada povinností.
Ze zákona o IZS mají orgány obce za úkol zajišťovat připravenost obce na mimořádné
události a podílet se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.
[2] Podle krizového zákona připravenost obce na řešení krizových situací zajišťuje starosta
obce a ostatní orgány obce se na této připravenosti podílejí. [3] Obec zajišťuje varování,
evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím a podílí se mj. na zajištění nouzového
přežití obyvatel obce. [2]
K plnění úkolů ochrany obyvatelstva lze využít celou řadu personálních zdrojů – složek
integrovaného záchranného systému (dále „IZS“). Důležitým kritériem při výběru
personálních zdrojů pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva je nejen množství sil, ale zejména
úroveň jejich odborné připravenosti. Akceschopnost, tedy organizační, technická a odborná
připravenost sil a prostředků k provedení úkolů, je základní parametr určení personálních
zdrojů.
Obci vyplývá ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů (dále „zákon o PO“) povinnost zřídit jednotku požární ochrany (dále „ jednotka
PO“). Pokud má obec zřízenu jednotku PO, náleží ji povinnost udržovat akceschopnost
jednotky PO, zabezpečovat odbornou přípravu členů jednotky PO a materiální a finanční
potřeby jednotky PO. [4]
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1

PERSONÁLNÍ ZDROJE OCHRANY OBYVATELSTVA

Personální zdroje k plnění úkolů ve prospěch ochrany obyvatelstva jsou využívány jak
k řešení mimořádných událostí, tak krizových situací. Z historických poznatků je patrné, že
hlavní roli při řešení rozsáhlých mimořádných událostí nebo krizových situací hrály nejen
složky IZS (základní i ostatní), ale i řada dobrovolníků.
Při hledání personálních zdrojů k plnění úkolů ochrany obyvatelstva je nutné vycházet
z podstatného rozdílu možností:
- při mimořádných událostí a krizových situací nevojenského charakteru (stav
nebezpečí, nouzový stav) a
- při krizových situací vojenského charakteru (stav ohrožení státu, válečný stav).
Při vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, je nutné vnímat především tu
skutečnost, že větší část personálních zdrojů běžně využívaných pro ochranu obyvatelstva,
bude muset plnit svou brannou povinnost, tzn., že může být využita ve prospěch ozbrojených
sil ČR. Vojáka v záloze, u něhož je to v důležitém zájmu bezpečnosti ČR nezbytné, lze
zprostit výkonu mimořádné služby z důvodu toho, aby mohl i za výše uvedených situací
vykonávat své civilní zaměstnání. Za důvody důležitého zájmu bezpečnosti ČR se mimo jiné
považuje zabezpečení úkolů obcí na úseku požární ochrany nebo zabezpečení nezbytné
ochrany obyvatel. Žádost o zproštění výkonu mimořádné služby však podává zaměstnavatel
pro svého zaměstnance až za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. [5] Původní zákon
přitom umožňoval zaměstnavatelům, popř. správním úřadům, podat žádost o zproštění
mimořádné služby předem v době míru nebo za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
[6]
1.1

Jednotky požární ochrany

Zákon o požární ochraně zařazuje provádění záchranných prací při živelních pohromách
a jiných mimořádných událostí a plnění úkolů na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel
mezi základní úkoly jednotek PO. [4]
Při zásahu pak provádí jednotky PO:
- zdolávání požárů,
- záchranné a likvidační práce,
- podílí se na evakuaci obyvatelstva,
- podílí se na označování oblastí s výskytem nebezpečných látek,
- podílí se na varování obyvatelstva,
- podílí se na dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku,
- podílí se na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho
nouzové přežití. [4]
Na obr. 1 jsou znázorněny počty jednotlivých kategorií jednotek PO na území České
republiky v roce 2011. Obecně velký počet jednotek sboru dobrovolných hasičů obce (dále
„jednotek SDHO“) je dán v úvodu zmiňovanou skutečností, že každá obec má povinnost
zřídit jednotku PO. [4] Jednotky PO pokrývají území kraje na základě plošného pokrytí, jehož
princip spočívá v dislokaci jednotlivých druhů a kategorií jednotek PO tak, aby území každé
obce bylo podle stupně nebezpečí vzniku požáru a jiných mimořádných událostí
v jednotlivých katastrálních územích obcí zabezpečeno požadovaným množstvím sil
a prostředků při splnění požadované doby dojezdu na místo zásahu v souladu se zákonem
o požární ochraně. [7]
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Obr. 1 Počty jednotlivých kategorií jednotek PO v roce 2011 [8]

Akceschopnost tohoto personálního zdroje, čímž je myšleno kromě početního stavu
jednotek PO také pravidelná odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotky PO
a příprava požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek PO, je
zajišťována dodržováním prováděcí vyhlášky k zákonu o požární ochraně. [8]
V souladu s „Koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020“,
kterou vláda ČR schválila svým usnesením č. 165 ze dne 25. února 2008 je předpokladem, že
jednotky SDHO plní podpůrnou funkci pro zabezpečení ochrany obyvatelstva. [9]
1.2

Ostatní složky IZS

Mezi ostatní složky IZS, které poskytují pomoc na vyžádání, patří mimo jiné vyčleněné
síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné
sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, které lze využít
k záchranným a likvidačním pracím. [2] Mezi nejčastěji používané ostatní složky IZS patří
humanitární organizace, Armáda ČR (dále „AČR“) a zařízení civilní ochrany. Problém
využití těchto ostatních složek IZS je patrný zejména v možnosti využití podstatně menšího
množství sil (např. 1616 osob humanitární jednotky Českého červeného kříže, přibližně 150
osob samostatných záchranných rot AČR, 141 zařízení civilní ochrany atd.) ale také v tom, že
jejich odborná příprava není legislativně stanovena.
2

ODBORNÁ PŘÍPRAVA PERSONÁLNÍCH ZDROJŮ

Z výše uvedeného vyplývá, že strategie využití jednotek SDHO k plnění úkolů
ochrany obyvatelstva je daná, proto se další informace budou vztahovat pouze k jednotkám
SDHO.
I přesto, že se odbornou přípravou jednotek SDHO k plnění úkolů ochrany
obyvatelstva zabývají Hasičské záchranné sbory krajů (dále „HZS kraje“) intenzivněji
posledních cca 5 let, neustále přetrvává problém v zajištění odbornosti všech členů jednotek
SDHO. Obecně platí, že HZS kraje se podílí na odborné přípravě velitelů družstev a velitelů
jednotek SDHO. Velitel jednotky SDHO poté zajišťuje odbornou přípravu ostatních členů
jednotky. [10]
2.1

Kurzy pro jednotky SDHO obsahující problematiku ochrany obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva je v současné době zařazena do odborné přípravy velitelů
družstev a jednotek SDHO a specializačního kurzu velitelů jednotek SDHO. V tabulce 1 je
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znázorněno zaměření kurzu velitelů družstev a velitelů jednotek SDHO nebo jednotek SDH
podniků na ochranu obyvatelstva. V tabulce 2 je znázorněn obsah specializačního kurzu pro
velitele družstev a velitele jednotek SDHO.
Tabulka 1 Ochrana obyvatelstva v kurzu velitelů družstev a velitelů jednotek PO kategorie V [11]

Předmět: 7 – Ochrana
obyvatelstva, civilní ochrana
počet místo způsob
téma č.
hodin výuky
výuky
7. 1.
7. 2.
7. 3.

6

učebna

teorie

Počet hodin: 6
téma výuky
Obecné úkoly jednotek SDH obcí při ochraně
obyvatelstva, obsah dle Řádu výkonu služby v
jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků.
Metodické listy Bojového řádu jednotek PO kapitola
Ob.
Havarijní plán kraje, vnější havarijní plán, zóna
havarijního plánování – informativně.
Krizový plán kraje, krizový plán obce s rozšířenou
působností – informativně.

Tabulka 2 Obsah specializačního kurzu Ochrana obyvatelstva a civilní ochrana pro velitele družstev a
velitele jednotek PO [12]

Téma
Úvod do problematiky, stručná charakteristika zákonů a prováděcích
právních předpisů
Varování a informování obyvatelstva
Evakuace obyvatelstva
Nouzové přežití obyvatelstva a humanitární pomoc
Nebezpečné látky a ochrana jednotlivce při úniku nebezpečných látek
Provádění záchranných a likvidačních prací
Dekontaminace osob a techniky
Posttraumatická péče o postižené obyvatelstvo
Test
celkem

Počet hodin
1
1
1
2
2
5
2
1
1
16

K plnění úkolů ochrany obyvatelstva je možné zřídit v jednotce PO také tzv. technika
ochrany obyvatelstva, který by měl z oblasti potřebné znalosti a zaštiťoval by v jednotce nejen
činnost v oblasti ochrany obyvatelstva, ale také odbornou přípravu členů. Proto se v současné
době připravuje obsah a zaměření kurzu technika ochrany obyvatelstva, který by měl být
schopen na úrovni obce:
- organizovat a provádět preventivně výchovnou činnost mezi členy jednotek
SDHO, členy občanských sdružení a občany obce v oblasti ochrany obyvatelstva a
požární ochrany,
- plnit funkci člena jednotky SDHO, který je pověřen plněním úkolů jednotky PO na
úseku ochrany obyvatelstva,
- organizovat odbornou přípravu členů jednotek SDHO v oblasti ochrany
obyvatelstva,
- zastávat funkci člena krizového štábu obce, jeho pracovních skupin nebo komisí
ustanovených při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací,
- podílet se na tvorbě dokumentace vztahující se k realizaci opatření ochrany
obyvatelstva a krizového řízení na úrovni obce,
- spolupracovat se starostou obce a obecním úřadem na opatřeních ochrany
obyvatelstva, která se připravují a v případě mimořádné události realizují,
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-

znát základní pojmy a legislativní předpisy z oblasti ochrany obyvatelstva a
krizového řízení.

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o specializační kurz, předpokládá se časový rozsah
tohoto kurzu 16 hodin. Způsob provádění odborné přípravy by měl zohledňovat zkušenosti
HZS Olomouckého kraje – stanoviště a skupiny max. 10-ti osob, které se na nich budou po
cca 45 minutách střídat. Důležitá je kombinace teorie a praxe při provádění této odborné
přípravy. Obsah by měl být zaměřen na:
- legislativní předpisy v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení,
- činnost obce při přípravě na mimořádné události a krizové situace,
- preventivně výchovnou činnost a
- činnost jednotek SDHO při plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
2.2

Metodika pro zřizování jednotek sboru dobrovolných hasičů obce

Metodika vydaná v roce 2009 patří mezi nástroje k organizování činnosti jednotek PO
na plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Vychází z právních předpisů na úseku požární ochrany,
obecního zřízení a ochrany obyvatelstva.
Hlavním úkolem metodiky je objasnění problematiky spojené se zřizováním jednotek
SDHO, obsahuje zejména:
- způsob projednání možností zřízení jednotky,
- provádění náboru členů jednotky,
- vlastní proces zřízení jednotky,
- zajištění zdravotní prohlídky,
- způsob uzavření smluvních vztahů se členy jednotky a jmenování velitele
jednotky,
- vybavení technikou a věcnými prostředky PO a vybavení členů jednotky osobními
a společnými ochrannými pracovními prostředky,
- způsob zajištění odborné způsobilosti členů jednotky,
- způsob získání dotace pro jednotky,
- organizace výkonu služby v jednotce SDHO,
- způsob zajištění akceschopnosti jednotky,
- organizace speciální služby u jednotky,
- způsob spolupráce obce s občanskými sdruženími na úseku PO. [13]
Z pohledu personálního zajištění akceschopnosti jednotky SDH obce k plnění úkolů
ochrany obyvatelstva metodika upřesňuje, že je-li v jednotce zařazeno družstvo nebo členové
plnící úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva, navyšují se celkové početní stavy jednotky o
počet členů plnících úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva. Metodika dále objasňuje, že pokud
je člen jednotky SDH obce určen k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a civilní ochrany, které
nevyžadují zdravotní způsobilost na úrovni tzv. výjezdového hasiče, posuzující lékař zohlední
jeho zdravotní stav ve vztahu k jeho zařazení v jednotce a k výkonu činností, které se od něj
očekávají.
Co se týká požadavků na minimální vybavení jednotky SDH obce, ty stanovuje příloha
č. 4 vyhlášky o jednotkách PO. Metodika upřesňuje další vybavení nad rámec požadavků
vyhlášky, které se odvíjí z předurčenosti jednotky SDH obce pro záchranné práce, např. v
systému předurčenosti pro záchranné práce při silničních dopravních nehodách, předurčenosti
na havárie spojené s únikem nebezpečných látek, a dále také z předurčenosti pro plnění úkolů
v oblasti ochrany obyvatelstva.
Metodika také nabízí řešení problematiky zabezpečení některých speciálních služeb u
jednotky SDH obce, mezi které se nově zařazuje i oblast ochrany obyvatelstva. Je zřejmé, že
velitel jednotky SDH obce nemůže sám zvládat zabezpečení funkčnosti a akceschopnosti
jednotky a tudíž může pověřit vybrané hasiče k plnění dílčích úkolů. Tito členové zajišťují v
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jednotce například činnosti spojené s výcvikem, odbornou přípravou, přípravou na plnění
úkolů ochrany obyvatelstva, prevence nebo vedení veškeré evidence techniky, věcných
prostředků či zabezpečování jejich pravidelných revizí, kontrol a údržby.
Předpis dále připomíná, že jednotka SDH obce rovněž udržuje provozuschopnost
svěřených prostředků ochrany obyvatelstva (stany, elektrocentrály, čerpadla, vysoušeče,
prostředky pro nouzové přežití apod.). [13]
Metodika objasňuje i možné formy spolupráce obce s občanskými sdruženími
působícími na úseku PO vycházející z § 74 a § 75 zákona o PO. Občanská sdružení, ale i
veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku PO pomáhají při
plnění úkolů na úseku PO zejména tím, že:
- pomáhají vyhledávat členy jednotek SDH obcí,
- podílejí se na odborné přípravě členů jednotek SDH obcí,
- podílejí se, se souhlasem vlastníka, na provádění údržby, oprav požární techniky,
věcných prostředků PO a objektů PO, včetně vodních zdrojů,
- podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně
výchovné činnosti mezi občany a mládeží,
- podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie PO a
hasičstva. [4]
2.3

Metodické listy Bojového řádu jednotek požární ochrany

Metodické listy č. 1 až 9 kapitoly Ob pod názvem „Ochrana obyvatelstva“, jako další
nástroj k organizování činnosti jednotek PO na plnění úkolů ochrany obyvatelstva, byly
vydané Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra
vnitra č. 42/2011, kterým se mění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru
ČR a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, kterým se vydává Bojový řád jednotek požární
ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Metodické listy řeší z problematiky ochrany
obyvatelstva prozatím činnosti jednotek při povodni, činnosti jednotek při hlídkové činnosti
v rámci povodňové hlásné služby, varování obyvatelstva, stavbu protipovodňových hrází
z pytlů plněných pískem, objektovou a plošnou evakuaci, evakuační středisko, ubytování
evakuovaných osob (nouzové ubytování) a posttraumatickou péči hasičů a psychosociální
pomoc osobám zasažených mimořádnou událostí. [14]
Metodické listy vznikly pro potřeby odborné přípravy a výcviku jednotek PO při plnění
úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva.
ZÁVĚR
Díky postupnému zkvalitňování pravidelné odborné přípravy jednotek SDHO získá
starosta obce kvalifikované pomocníky při řešení mimořádných situací, kterých v dnešní době
není mnoho a HZS kraje bude mít odborně a technicky připraveného partnera pro plnění
úkolů ochrany obyvatelstva.
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Abstrakt:
Together with the increase of using the IT we can mark an increased risk of misusing
these technologies. Attacks aimed against the IT assets and networks are becoming a
worldwide phenomenon and their impact result to extensive economic damage throughout
both public as well we private sectors. What is the cyber-attack and what are anticipated
targets of such attacks? How we can protect the cyber-space? Answers to all these questions
are subject elaborated in my article.
Klíčová slova:
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ÚVOD
V dnešní době, kdy platí, že informace mají cenu zlata, neexistuje organizace (ať už se
jedná o komerční subjekt nebo orgán veřejné správy), která by nějakými důležitými
informacemi nedisponovala.
Výrazný nárůst používání informačních technologií v současném světě vede na jedné
straně k vytvoření informační společnosti, urychlení komunikace a velkému rozvoji služeb.
Tím ale narůstá závislost společnosti na informačních technologiích. Se vzrůstající závislostí
společnosti na informačních technologiích stoupá riziko zneužívání těchto technologií, které
může vést ke značným škodám.
Obecným trendem na celém světě je kvalitní ochrana těchto informačních technologií
před útoky, které by mohly ohrozit jejich fungování. Cílené útoky proti informačním
technologiím jsou celosvětovým fenoménem a jejich dopad způsobuje rozsáhlé ekonomické
škody ve veřejném i v soukromém sektoru, a to jak v národním měřítku, tak v měřítku
globálním. V případech, kdy je útok veden proti prvkům kritické infrastruktury, může být v
konečném důsledku ohrožena bezpečnost nebo samotná existence státu.
Útoky proti informačním technologiím jsou stále sofistikovanější a komplexnější.
Zajištění kybernetické bezpečnosti jednotlivých zemí je jednou z klíčových výzev současné
doby. Bezhraničnost a všudypřítomnost kybernetických hrozeb vyžaduje intenzivní
mezinárodní spolupráci a také intenzivní úsilí při zajišťování kybernetické bezpečnosti
jednotlivých států. Oblast kybernetické bezpečnosti je a bude jedním z určujících aspektů
bezpečnostního prostředí vyspělých zemí. Stále větší část ekonomických aktivit se přesouvá
do prostředí internetu - do kyberprostoru. Vznikem sociálních sítí se z nejznámější části
kyberprostoru (internetu) stává významný celospolečenský jev, jehož prostřednictvím lze
společnost výrazně pozitivně nebo i negativně ovlivňovat.
Ředitel FBI Robert Mueller na konferenci o bezpečnosti v San Francisku na jaře roku
2012 prohlásil: „Ztrácíme data, ztrácíme peníze, ztrácíme nápady a inovace. Společně musíme
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rychle najít způsob, jak to zastavit. ... Jsem přesvědčen o tom, že existují pouze dva druhy
společnosti: takové, do kterých se již hackeři nabourali a ty, do nichž se teprve nabourají. A i
tyto dvě skupiny se velmi rychle spojují. Obávám se, že v blízké době budou existovat pouze
společnosti, do jejichž systémů hackeři pronikli a společnosti, do nichž proniknou znovu.“
1

CO JE TO KYBERNETICKÝ ÚTOK

Kybernetický útok je činnost, při které je záměrem útočníka získat informace, negativně
ovlivnit nebo i převzít kontrolu nad prvky infrastruktury systému kybernetického prostoru.
Základem kybernetické obrany systémů je podle mého názoru dohled prvků infrastruktury
systémů kybernetického prostoru, management bezpečnostních incidentů, pravidelné
provádění auditů, hodnocení zranitelností systémů kybernetického prostoru nebo provádění
penetračních testů.
Předmětem kybernetické bezpečnosti je nutnost zabezpečit bezpečí v kyberprostoru,
dále ochrana dat před zničením, krádeží a zneužitím zločinnými hackery (státními,
ale i soukromými) a prioritou je rovněž ochrana osob, jichž se data týkají.
Nejznámější kybernetické útoky:
 Estonsko 2007
 Gruzie 2008
 Stuxnet 2010 (Írán + SCADA průmyslové systémy) - (Supervisory Control And Data
Acquitision)
Organizovaný zločin v kyberprostoru v dnešní době vytváří větší zisky s menším
rizikem, že bude hacker vystopován a souzen. Podle amerického ministra spravedlnosti Leona
Panetty ministerstva a vládní agentury čelí stovkám či tisícům útoků každý den. Bezpečnost
USA ohrožují hackeři sponzorovaní z peněz cizích států. Orientují se přitom i na mezinárodní
firmy, které často nejsou ochotny s FBI v případě napadení kyberzločinci spolupracovat (bojí
se dlouhého a náročného vyšetřování).
V případě kybernetické války proti státu, se nejedná o klasické hackery,
ale o organizovanou armádu. Ta je na rozdíl od té fyzické kompletně virtuální a její poloha
může být, což je hlavní riziko, kdekoliv na světě. Díky tomu, na rozdíl od přesunů tanků
u hranic, opravdu do poslední chvíle nemusí stát o útoku vědět. Tyto armády nejsou oficiální
běžnou armádou, ale jsou to super tajné složky, které často o sobě vůbec nevědí.
2

PŘEDPOKLÁDANÉ CÍLE KYBERNETCKÝCH ÚTOKŮ

Kybernetičtí útočníci se v letošním roce zaměří hlavně na politicky motivované útoky,
demonstrace kybernetické války a vysoce cílené útoky na firmy fungující v určitém oboru.
Vyplývá to z nejnovější prognózy společnosti McMee počítačových hrozeb v tomto roce
(2012 Threat Predictions). Budou tak pokračovat trendy z loňského roku, typy útoků rostoucí
v loňském roce se letos stanou dominantními.
Hlavním cílem kybernetických útočníků bude testování možností těchto útoků.
Až dosud vlády vyspělých zemí chránily především své vládní a vojenské sítě. V současné
době by si měly uvědomit i míru škod, které mohou způsobit akce proti další kritické
infrastruktuře, zejména rozvodným sítím a bankovnictví. Jedná se o typy útoků, které způsobí
problémy a škodu zejména v každodenním životě všech uživatelů, tedy státu, právnických
osob, ale i jednotlivců.
Mezi hlavní rizika spojená s nečinností při zabezpečení kybernetické bezpečnosti se řadí
nárůst kybernetických útoků, výrazné materiální škody, ohrožení kritické infrastruktury státu
a v neposlední řadě i neplnění mezinárodních závazků států včetně závazků plynoucích
ze smluv o ochraně investic. Velice vážně je potřeba brát útoky na systémy rozvodných sítí.
Jedná se o systémy, na nichž závisí velké množství lidí v každodenním životě.
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Bude narůstat zatížení emailového provozu tzv. „legálními spamy“. Množství spamu
díky lepší ochraně emailových účtů sice klesá, nicméně toto místo zaplní tzv. inzerenti, kteří
budou houfně používat seznamy adres, jejichž uživatelé dali (vědomě či nevědomě) k zasílání
souhlas (samozřejmě za vydatné spolupráce hackerů).
Výrazně v letošním roce vzroste také množství útoků na mobilní bankovnictví. Hackeři
se dále více zaměří na vestavěné systémy (v automobilech, lékařských zařízeních, GPS)
a na virtuální měny, tedy na on-line peněženky, kreditní karty a prováděné internetové
obchody. Tyto transakce a přístup k příslušným účtům často nebývají dostatečně chráněny,
proto pro útočníky může být výnosnější získat virtuální měnu a až tuto dále směnit za peníze
či zboží.
K dalším trendům tohoto roku bude patřit využívání podvržených digitálních certifikátů.
Více útoků bude propojeno s politickými aktivitami. Více než dříve budou tyto akce mířit
proti politikům, soudům, policejním složkám, ale i vrcholným manažerům. Dá se
předpokládat, že také dojde k prvním ukázkovým akcím v oblasti kybernetické války.
Připomeňme si útoky na české parlamentní strany. Aktivistům Anonymous se v sobotu
28. dubna 2012 před jedenáctou hodinou podařilo zablokovat internetové stránky
parlamentních stran TOP 09, ODS, ČSSD a KSČM. Na následujícím obrázku je zobrazen
obsah internetové stránky parlamentní strany TOP 09 v době incidentu. Internetové stránky
ostatních parlamentních stran nebyly vůbec přístupné. Internetová stránka parlamentní strany
ČSSD byla jako první funkční od 12:38 hodin. Internetové stránky ostatních parlamentních
stran byly ještě dlouho nedostupné.

Nebo další útok na politickou stranu. Na internetu se v dubnu 2012 opět objevil seznam
členů ODS, který tentokrát obsahoval navíc rodná čísla, čísla mobilních telefonů, e-mailové
adresy, údaje o členství, přihlašovací údaje a hesla. K úniku dat se hlásí sdružení pod názvy
Anonymous a #TrollSec. K tomuto kroku je prý vedl nezájem politiků o názor občanů České
republiky. Stránky ODS se staly terčem hackerského útoku už v únoru 2012. Hackeři tenkrát
seznam rozeslali redakcím médií a připojili k němu výzvu českým politikům, aby odmítli
mezinárodní smlouvu proti padělání ACTA. Seznam politiků ODS tehdy obsahoval téměř
30.000 jmen, byly v něm uvedeny funkce ve straně, adresy bydliště či e-mailové kontakty.
3

SCÉNÁŘ KYBERNETICKÉHO ÚTOKU

Pokud se začne mluvit o cílech kyberútoku, většina lidí se domnívá, že se to jejich
osoby vůbec netýká, a že je to problém státu, respektive institucí mající vztah k obraně
či bezpečnosti státu. Takovéto myšlení je však v rámci kybernetických hrozeb vážným
rizikem.
Kybernetický útok musí být zákonitě skrytý nebo alespoň do poslední chvíle skrývaný.
Opravdový cíl nesmí být odhalen dříve, než se vytvoří dostatečné předpolí pro jeho efektivní
zasažení. Zde je samozřejmě vidět paralela s běžnou válečnou taktikou a hacker, i když útočí
jinými zbraněmi, je v tomto smyslu stejným bojovníkem jako voják v poli. Principy boje se
tak podobají klasické konvenční válce. Proto se lze v budoucích konfliktech připravit na to,
že vedle klasického válečného konfliktu bude docházet i k útokům na významné komunikační
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a informační body daného státu. Jako příklad lze uvést útoky skupiny Anonymous ze začátku
dubna 2012 na stovky čínských oficiálních stránek. Podařilo se jim změnit jejich obsah.
Hackeři je napadali na protest proti tomu, že Peking podle nich prosazuje cenzuru internetu.
V rámci kybernetického boje bude docházet k útokům do oblasti e-govermentu,
tj. na aplikace propojující ministerstva státu s občany. Útoky budou maskované a budou
přicházet přes domácí počítače běžných domácích uživatelů v napadeném státě. Napadeny
a vyřazeny budou veškeré aplikace ministerstev, dojde k průnikům do jednotlivých řídících
informačních systémů ministerstev. Další skupina profesionálních hackerů bude útočit
taktikou souběžného útoku na všechny banky státu, včetně banky národní. Tím dojde
k úplnému zastavení obchodů a zablokování bankovních služeb státu, v rámci dalších aktivit
bude pokračovat rozsáhlý kybernetický útok na silová ministerstva a zdravotnictví se snahou
vyřadit kompletně jejich informační systémy (policejní registry, taktické a informační
systémy, zdravotnické zabezpečení apod.). Dojde k částečnému narušení informační role
v kyberprostoru státu, k odstavení zdrojů elektrické energie, (např. imitací havárie na
jaderném bloku, vzdáleným přebráním správy zařízení, apod.). Narušení sítě integrovaného
záchranného systému vyvolává všeobecnou paniku souběžně s narušením hromadných
sdělovacích prostředků.
Dalším úkolem kyberválečníků bude zasadit poslední drtivý úder komunikační soustavě
státu (mobilní operátoři, zprostředkovatelé internetových služeb, apod.) a uzlovým bodům
jednotlivých existujících sítí. Tím budou narušeny komunikační, bezpečnostní a podpůrné
role v kyberprostoru státu. Možnou variantou kybernetického útoku bude pouhé narušení
měnového a finančního systému státu spojeného s dezinformační kampaní.
Jižní Korea vyhlásila v březnu 2011 stav pohotovosti v kyberprostoru. Webové stránky
40 vládních a dalších institucí totiž napadli hackeři. Oznámila to Korejská komunikační
komise (KCC). Podle mluvčího KCC šlo o útok typu DDoS (distributed denial of service),
kdy je na cílové servery vysláno nadměrné množství požadavků, které počítače při dané
kapacitě nezvládají a odmítají přístup. Terčem útoku se staly mimo jiné stránky
prezidentského úřadu, ministerstev zahraničí, obrany a sjednocení, jihokorejské rozvědky,
amerických sil v zemi či jihokorejského daňového úřadu. Hackeři zaútočili i na internetové
stránky sedmi velkých bank. Závažnost útoku zatím KCC neupřesnila, uvedla jen, že vláda
úzce spolupracuje s internetovými bezpečnostními agenturami, aby problém vyřešila.
Uživatele internetu vyzvala, aby si stáhli antivirové programy. Již v červenci 2009
zaznamenala Jižní Korea a Spojené státy masivní útoky proti desítkám internetových stránek
včetně ministerstva zahraničí, Bílého domu či Pentagonu. Jihokorejská rozvědka z těchto
útoků tehdy obvinila komunistickou Severní Koreu.
4

ÚKOL Y PŘI OCHRANĚ KYBERNETICKÉHO PROSTORU

K zajištění kybernetické bezpečnosti a odpovídajícímu zajištění práva na informační
sebeurčení prostřednictvím přístupu k fungujícím službám informační společnosti je nutno
zpracovávat informace o výskytu kybernetických bezpečnostních událostí z co největšího
množství zdrojů. Ze stejného důvodu je třeba koordinovat ochranná opatření. Služby
informační společnosti se totiž vyznačují svým síťovým charakterem, přičemž i rozsahem
nepatrný prvek sítě může závažným způsobem ovlivňovat její ostatní části, to dokonce často
i bez ohledu na geografickou blízkost.
Podle Veselého (2012) jsou to tyto úkoly:
 Koordinace protiopatření pro případ IT bezpečnostních incidentů v kritické
infrastruktuře.
 Sběr informací o závažných bezpečnostních incidentech.
 Koordinace vyplňování bezpečnostních děr v kritických počítačových systémech.
 Řešení informačně-bezpečnostním incidentů ve spolupráci s vlastníky a provozovateli
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postižených částí, telekomunikačními operátory, poskytovateli internetových služeb
a se státními orgány.
 Budování a rozšiřování znalostí veřejnosti ve vybraných oblastech informační
a kybernetické bezpečnosti.
 Kooperace se zahraničními organizacemi a prezentace České republiky v oblasti
informační bezpečnosti na mezinárodní úrovni.
 Vybudování schopnosti bránit se kybernetickým útokům.
 Dosažení mezinárodního konsensu o normách chování v kyberprostoru.
 Omezení zranitelnosti vládních systémů a kritické infrastruktury.
 Podpora výuky profesionálů v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 Posilování vymahatelnosti práva v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 Zlepšení prevence a vybudování obecného povědomí.
 Zvýšení povědomí v privátním sektoru.
 Vytváření personálu odborné správy v oblasti bezpečnostních systémů informačních
a komunikačních technologií.
 Porozumět taktikám útočníků, jejich technikám a procedurám, které umožní přetvořit
obranná opatření do vhodných podob.
 Být připraven zabránit útoku či odpovědět tak rychle, jak je možné v případě
kompromitace.
 Preferována by měla být prevence, ale nutností je také detekce a vhodná odpověď
na útok.
 Mít k dispozici nouzový plán k tomu, co dělat v případě, když se stanete obětí
kybernetického útoku.
 Přesvědčit se, že dodavatelé v rámci kritických infrastruktur nejsou kompromitováni
a mějte k dispozici vhodná opatření v případě, že jejich systémy budou narušeny.
 Národní kritická infrastruktura nesmí být plně závislá na internetu, ale musí být
operabilní i v případech, kdy přijde krize kybernetické bezpečnosti.
Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu schválila v dubnu 2012 zákon
o kybernetické bezpečnosti, který umožňuje vládě a privátnímu sektoru spolupracovat při
ochraně před hackery. Americkým bezpečnostním složkám nový zákon umožňuje předávat
důvěrné informace o internetových hrozbách soukromým společnostem, které pak mohou své
sítě lépe chránit před útoky škůdců. Spolupráce má fungovat i opačným směrem, což
vyvolává obavy ochránců osobních údajů. Předpovídají, že bezpečnostní složky budou moci
shromažďovat velké množství citlivých údajů o nestátních subjektech, což jinak americké
zákony zakazují.
ZÁVĚR
Kybernetické útoky budou brzy větší hrozbou než terorismus. Veřejný a soukromý
sektor se usilovně snaží bránit své kritické sítě proti jedné z největších hrozeb 21. století,
kybernetickým útokům. A právě západní země v posledních dvou letech dávají rok co rok
více finančních prostředků na vzdělávání svých občanů v oblasti ochrany proti kybernetickým
útokům.
Podle bezpečnostních expertů jsou útoky hackerů z hnutí Anonymous jen prvním
náznakem toho, co nás čeká. Podobné ideologické útoky se totiž budou rozmáhat stále častěji.
Takzvaný hacktivismus, tedy aktivita hackerů v on-line světě, se bude týkat stále častěji
většího množství firem i státních organizací.
Kyberzločinci v současnosti dokážou stejně jako reklamní agentury dovedně využívat
současné trendy a události. Vědí, co je zrovna v kursu a zneužívají toho k internetovým
podvodům. Často k tomu používají metody sociálního inženýrství, aktuálního fenoménu mezi
počítačovými hrozbami.
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STANOVENÍ POLYCYKLICKÝCH AROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ
V INTERIÉRU MOTOROVÝCH VOZIDEL
DETERMINATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN
AUTOMOTIVE INTERIORS
JIŘÍ HUZLÍK
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
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Abstrakt:
This paper is focused on the occurrence of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
inside the vehicle. Their concentrations in the airborne dust particles were determined in
parallel inside a parked car and its surroundings and then in the interior of two driving cars
were determined PAHs bounded on the deposited dust particles. Gained PAH concentrations
from intense urban traffic (Brno) were compared with ones measured in a smaller town and
on roads outside the city north of Brno. It was verified passive sampling procedure and found
that the concentration of PAHs bounded to particulate matter in the big city were
approximately twice the concentration of PAHs bounded to particles outside the city.
Klíčová slova:
Polycyclic aromatic hydrocarbons, automotive interior, particulate matter, traffic,
analysis
ÚVOD
Lidé v dnešní době většinu času tráví v zaměstnání, nezanedbatelnou dobu také stráví
cestou do a ze zaměstnání. Přitom dýchají vzduch, v němž koncentrace některých polutantů je
mnohdy horší než venku (Lin et al 2002, NRC 81). Podle některých epidemiologických prací
bylo zjištěno, že až 10% plicních obtíží je způsobeno chemickými látkami, které se dostávají
z antropogenních zdrojů do ovzduší, zejména pak PAH (Nielsen 1996, Nielsen et al 1996,
Doll 1981). Významným antropogenním zdrojem PAH je doprava, která je produkuje
spalováním fosilních paliv, přitom některé - zejména BaP - mají karcinogení a mutagenní
účinky (Miguel 1998, IARC 1991, EPA 1992, Nauss 1995, Petry 1996).
Expozicí populace bez ohledu na odlišení jednotlivých profesních skupin se zabývá
práce (Minoia et al., 1997). Existují však i studie, zabývající se expozicí určitých skupin
obyvatel např. policistů, trafikantů a taxikářů (Perico et al., 2001; Piccardo et al., 2003,
Piccardo, 2004). Zvýšenému riziku expozice organickým polutantům jsou vystavováni
profesionální řidiči trávící značný podíl času v kabině vozidla (Weisel et al., 1992; Jo and
Choi, 1996; Weinhold, 2001; Jo and Yu, 2001). Sledována byla především expozice těkavým
látkám. U této skupiny lidí byl takto prokázán nárůst rizika rakoviny (Guberan et al., 1992).
Expozice je silně závislá na době strávené uvnitř vozidla (Piccardo et al, 2004). Lidé
dojíždějící do zaměstnání autobusem jsou vystavování až 5x vyšším koncentracím než
cyklisté (Gee and Raper, 1999). Porovnáním expozice cyklistů a řidičů aut byla zjištěna 3x
vyšší koncentrace benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů (BTEX) pro řidiče než pro
cyklisty (Rank et al, 2001).
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Zdrojem polutantů v interiéru vozidla jsou auta, které jej obklopují (Duffy and Nelson,
1997; Weinhold, 2001). PAH v interiéru vozidla se prozatím nezabývalo mnoho autorů
(Fromme et al 1998) a zaměřovali se většinou výhradně na benzo[a]pyren (BaP) (Roemmelt
et al., 1994, Limasset et al., 1993, Piccardo et al, 2003, Piccardo et al, 2004), který byl
stanoven většinou metodou HPLC (Piccardo, 2004). Koncentrace zjištěné osobním odběrem
na pracovišti – v kabinách taxi (Piccardo, 2004) byly srovnány s výsledky naměřenými na
stabilních měřících lokalitách. Filtry, na kterých probíhaly odběry vzorků ovzduší, byly
extrahovány dle metodiky popsané v práci (Valerio et al., 1992). Jak v případě odběrů v tak
pro stacionární vzorkovací místa byla nalezena závislost na ročním období, vyšší koncentrace
BaP se vyskytovaly v chladnějším období roku (Piccardo, 2004; Menichini, 1992). Ott a
Siegmann (Ott and Siegmann 2006) se zaměřili na stanovení PAH se čtyřmi a více
kondenzovanými benzenovými kruhy sorbovanými na pevné částice (PM) metodou
fotoionizace molekul PAH UV zářením. Stanovením řady organických látek se zabývali
Yoshida and Matsunaga (Yoshida and Matsunaga 2006); z polycyklických aromatických
uhlovodíků se však zaměřili pouze na naftalen a jeho alkylderiváty. Řada autorů se zabývala
původem PAH sorbovaných na částicích, ale především ve vnějším ovzduší (Lorenzi et al,
2011).
Tato práce je zaměřena na měření koncentrací PAH vázaných na PM v kabině řidiče
motorového vozidla.
1

PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ

V první fázi byl ověřen způsob vzorkování PM pro stanovení PAH. Byly provedeny
čtyřiadvacetihodinové paralelní odběry PM10 a PM2.5 jak v zaparkovaném vozidle Opel Astra,
tak mimo vozidlo s rychlostí čerpání 2.3 m3.h-1. Uspořádání odběru vzorků je dokumentováno
na obr. 1.

Obrázek 1 Měření koncentrací PM ve vozidle a mimo vozidlo s využitím vzorkovače Leckel MVS6.

K odběru byla použita dvě středněobjemová čerpadla Leckel MVS6 (Sven Leckel
Ingenieurbüro GmbH, Německo) s filtrem z křemenných vláken o průměru 47 mm
(Milipore). Filtry byly předem vyžíhány při 400°C. Gravimetricky byly stanoveny na
mikrováhách MX5A (Mettler.Toledo, USA/Švýcarsko) koncentrace PM10 a PM2.5 zachycené
na filtrech. Poté byla provedena extrakce filtrů dichlormethanem (Chromservis, Česká
republika) v kapalinovém extraktoru fexIKA® vario control (IKA®-Werke GmbH & Co. KG,
Německo) pracujícím na principu „fluidized bed extraction“. Získaný extrakt byl zahuštěn
v zařízení TurboVap II (Zymark, USA) odfoukáním dusíkem (SIAD S.p.A., Itálie) a
interferující látky odstraněny n-hexanem (Chromservis, Česká republika) kapalinovou
extrakcí na skleněné koloně plněné silikagelem (Merck, Německo). PAH byly eluovány
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dichlormethanem a opět zahuštěny na zařízení TurboVap II. Odfoukaný zbytek extraktu byl
doplněn toluenem na 1 ml a byly v něm stanoveny polycyklické aromatické uhlovodíky na
plynovém chromatografu s hmotnostní detekcí (SHIMADZU QP 2010, Japonsko) metodou
SIM s elektronovou ionizací s využitím teplotního programu. Jako nosný plyn bylo použito
hélium (SIAD S.p.A., Itálie).
Ve druhé fázi byl použit stejný typ filtrů jako v první fázi v následujícím uspořádání: Do
tří Petriho misek obalených hliníkovou fólií k zamezení přístupu světla byly umístěny filtry.
Jedna miska byla stabilně uzavřená, druhá stabilně otevřená a třetí byla otevřená pouze při
jízdě vozidla. Ve dvou osobních automobilech byla umístěna vzorkovací zařízení podle obr. 2
(pasivní vzorkování).

Obrázek 2 Měření koncentrací PM ve vozidle s využitím pasivních vzorkovačů.

Škoda Octavia byla v provozu v Blansku a okolí, na trase Blansko-Brno a BlanskoTřebíč. Škoda Felicia byla v provozu pouze po městě Brně.Na všech filtrech byla stanovena
gravimetricky množství zachycených částic a provedeno stanovení PAH stejným postupem
jako v první fázi. Podmínky měření jsou uvedeny v tabulce 1.
Tabulka 1 Podmínky měření množství PM pasivními vzorkovači
Vozidlo
Škoda Octavia
Škoda Felicia
Vzorkovací období
27.9.2007 19.11.2007 21.9.2007 7.11.2007
Celková doba vzorkování za jízdy [h]
32:51
31:30
Ujetá vzdálenost [km]
1040,2
776
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2

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Výsledky měření první fáze jsou shrnuty v tabulce 2, výsledky měření druhé fáze
v tabulce 3.
Tabulka 2 Výsledky měření koncentrací PAH zachycených na PM v ng.m-3
Lokalizace
Exteriér
Interiér
Exteriér
Interiér
Aerodynamický průměr PM [µm]
10
10
2,5
2,5
-3
cPM [µg.m ]
37,7
4,4
36,1
3,3
Fenanthren
0,51
0,33
0,67
0,34
Anthracen
0,26
0,14
0,16
0,09
Fluoranthen
0,68
0,32
1,38
0,43
Pyren
0,78
0,41
1,35
0,46
Cyklopenta[cd]pyren
0,36
<0,02
1,74
0,23
Benz[a]anthracen
0,68
0,27
1,98
0,17
Chrysen
0,82
0,60
2,22
0,52
Benzo[b]fluoranthen
1,71
0,23
2,41
0,97
Benzo[k]fluoranthen
0,82
0,25
1,77
0,37
Benzo[a]pyren
1,44
<0,02
2,38
1,20
Indeno[1,2,3-cd]pyren
1,57
<0,02
2,13
0,66
Dibenz[a,h]anthracen
0,13
<0,02
0,14
0,02
Benzo[ghi]perylen
0,97
0,14
1,84
0,38
Koronen
<0,02
0,17
0,41
<0,02
Tabulka 3 Výsledky měření množství PM na pasivních vzorkovačích
Škoda Octavia
Škoda Felicia
d filtru
2
Pasivní odběr – vzorkovač:
S [m ]
Depozice
Depozice
[mm]
m [mg]
m [mg]
[mg.m-2]
[mg.m-2]
Otevřený jen za jízdy
47 0,001735 0,1725 99
0,0505 29
Zavřený
47 0,001735 0,0165 10
0,0065
4
Otevřený
47 0,001735 0,3635 210
0,1025 59
V tabulce 4 jsou uvedeny výsledky stanovení PAH na pevných částicích. Výsledky jsou
korigovány odečtením obsahů PAH na filtrech ze vzorkovačů, které byly po celou dobu
měření uzavřeny. V otevřeném vzorkovači probíhala depozice po celou dobu měření, proto
byly spočteny její hodnoty za den s výsledkem 4,0 mg.m-2.den-1 pro Octavii a 1,3
mg.m-2.den-1 pro Felicii. Ve vzorkovačích otevíraných jen v průběhu jízdy byly spočteny
hodnoty depozice s výsledky 3,0 resp. 0,9 mg.m-2.h-1.
Tabulka 4 Výsledky chemických analýz PM na pasivních vzorkovačích a porovnání
s hodnotami z tab. 2
Škoda Octavia [ppm]
Škoda Felicia [ppm]
Interiér PM10
Vzorkovač
Vzorkovač
PAH
Vzorkovač
Vzorkovač
[ppm]
otevřený jen za
otevřený jen za
otevřený
otevřený
jízdy
jízdy
Naftalen
21
214
1,1
Acenaftylen
1,1
20
Acenaften
4,4
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Anthracen
Fluoren
Fluoranthen
Pyren
Benz[a]anthracen
Chrysen
Benzo[e]pyren
Benzo[ghi]perylen
Suma PAH

2,9
69
23
56
29
37
15
40
299

7,8
12
17
4,8
4,9
34
80

8
44
94
92
68
114
28
35
716

2,9
37
55
11
54
6,8
168

32
73
93
61
136
32
-
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DISKUSE
Z uvedených výsledků vyplývá, že při parkování nestačí rychlost výměny vzduchu
vyvolaná působením čerpadla vzorkovače Leckel (cca 0,6 l.s-1) k udržení dostatečně vysoké
koncentrace PM v ovzduší uvnitř vozidla. Proto bylo využito metody pasivního vzorkování
popsané v kapitole 1. Porovnáním koncentračního profilu PAH vázaných na PM10 získaných
prostřednictvím 24hodinových odběrů středněobjemovými vzorkovači Leckel ve stejném
ročním období v Brně s PAH vázanými na PM z pasivních vzorkovačů je vidět (Obrázek 3),
že obsahy PAH jsou podobné. Obsahy PAH na PM získaných v oblasti severně od Brna byly
zhruba poloviční.

Obrázek 3 Porovnání koncentrací PAH na PM
Uvedené výsledky potvrzují předpoklad o rychlejší sedimentaci těžších částic. Lze také
předpokládat, že do pasivních vzorkovačůstále zakrytých se dostanou PAH převážně difuzí a
jsou tedy sorbovány pouze na materiálu filtru. O tom svědčí i to, že hmotnostní nárůst těchto
filtrů činí cca 5 % přírůstku hmotnosti otevřených filtrů. Kromě PAH uvedených v tabulce
byly ostatní polycyklické aromatické uhlovodíky dle US EPA neidentifikovány, pod limitem
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detekce byly dále i obsahy cyklopenta[cd]pyrenu, benzo[c]fluorenu, benzo[j]fluoranthenu,
perylenu, koronenu a všech dibenzo[a,(x)]pyrenů (x = l, e, i, h), jejichž přítomnost byla
ověřována.
U pasivních vzorkovačů, které byly po celou dobu vzorkování otevřené, byly nižší
hodnoty obsahů PAH na PM pravděpodobně způsobeny jednak „nařeďováním“
deponovaných PM hrubšími částicemi bez sorbovaných PAH, dále pak procesy rozkladu na
světle, protože absolutní množství stanovených PAH bylo v otevřených vzorkovačích také
menší.
ZÁVĚR
Provedená měření ukázala, že v omezeném prostoru kabiny řidiče automobilu není
možné odebírat vzorky ovzduší běžným způsobem pomocí středněobjemových vzorkovačů.
Jedním z možných řešení je využití pasivních vzorkovačů, i když jejich výsledky vzhledem
k těkavosti PAH se třemi a méně aromatickými kruhy a citlivosti všech PAH na světelné
záření mohou být poněkud podhodnocující skutečnost. Koncentrace PAH zachycené na
deponovaných pevných částicích byly v prostředí intenzivní městské dopravy přibližně
dvojnásobné proti koncentracím PAH zachycených na částicích v relativně čistším prostředí.
PODĚKOVÁNÍ
Tato práce vznikla jako součást řešení projektu COST 633 č. 1P05OC026 „Pevné
částice ve vnitřním prostředí automobilu“ financovaného Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy ČR.
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Abstrakt:
The article is dealing with problematic of protection of elements critical infrastructure.
One possible solution is a timely response to emergency survival, whether to the population
affected by emergency event, but also provide an emergency stock subject (the businesses
operating in safe mode). The main solution emergency supply is to correct the transport
security.
Kľúčové slova:
Critical infrastructure, emergency supply.
ÚVOD
Bezpečnosť je prvoradou prioritou každej spoločnosti. V súčasnosti je život spoločnosti
značne ohrozený hlavne v dôsledku vysokej miery závislosti od fungovania jednotlivých
zložiek infraštruktúry ako je doprava, dodávka energií, vody a potravín, využívanie
komunikačných technológií ap. Fungovanie tejto infraštruktúry je v bežnom živote ponímané
ako samozrejmosť, ale každé narušenie niektorej súčasti vyvoláva synergický efekt, ktorý
môže mať závažné dopady na život, zdravie a bezpečnosť obyvateľstva a samotnú kvalitu
života spoločnosti. Infraštruktúra a najmä jej časť, ktorá patrí do tzv. kritickej infraštruktúry je
čoraz aktuálnejším problémom, ktorému je potrebné venovať maximálnu pozornosť.
1

KRITICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA V OBLASTI ZÁSOBOVANIA VODOU

Kritická infraštruktúra je ohrozená či už z vnútra alebo z vonku rôznymi rizikami, ktoré
môžu kedykoľvek vzniknúť. Na obrázku číslo 1 sú znázornené riziká, ktoré vplývajú
na činnosť prvkov kritickej infraštruktúry.
Voda a atmosféra je pre život človeka najdôležitejšia a to hlavne z dôvodu, že bez vody
nedokážeme prežiť. Voda sa delí podľa toho na aké účely ju využívame a to buď na úžitková
alebo pitnú. Úžitkovú vodu je možné využívať na polievanie záhrad, umývanie aut, kúpanie
v niektorých prípadoch aj ako pitná (musí byť tepelné upravená). Najmenšie množstvo vody
potrebujeme na pitie, ale táto voda už musí spĺňať normy kvality a hygieny. Nedostatok vody
a spotreba kontaminovanej vody sú zvyčajne prvé a hlavné príčiny vzniku zdravotných
problémov a šírenia nákaz či epidémií.
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Núdzovým zásobovaním vodou sa rozumie súbor právnych, organizačných,
materiálnych, technických a finančných opatrení a činností na zabezpečenie dodávok pitnej
vody pre obyvateľstvo, ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zbory a záchranné zložky pri
prerušení jej dodávky z verejného vodovodu v období krízovej situácie a dodávok pitnej
a úžitkovej vody pre subjekty hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie na
zabezpečenie ich minimálnych prevádzkových potrieb.
K narušeniu plynulosti dodávok pitnej vody odberateľom môže dôjsť v dôsledku
rôznych príčin, k najvýznamnejším možno zaradiť:
 živelných pohrôm (zemetrasenie, povodeň, pretrvávajúce sucho a mrazy),
 rozsiahlych havárií na vodárenských zdrojoch a verejných vodovodoch,
 kontaminácie vodárenských zdrojov nebezpečnými látkami,
 teroristického útoku na vodárenské zdroje a vodárenské objekty (vodné
nádrže, úpravne vody, vodojemy, rozvodné siete), atď.
V rámci Slovenskej republiky sú chránené sektory kritickej infraštruktúry. Na obrázku
číslo 2 sú znázornené tieto sektory, ktoré musia byť chránené a zabezpečené rôznymi
subjektmi a technikou.
Sektor Voda a atmosféra rozdeľujeme na ďalšie podsektory, ktoré sú znázornené na
obrázku číslo 3.
Riziká ohrozujúce prevádzku verejného vodovodu
Prírodné
katastrofy





Technická
porucha

požiar
povodeň
víchrica
snehová
kalamita
 zosuv pôdy
 zemetrasenie
 a iné

Priemyselné
činnosti

 objekt
infraštruktúry
 havárie
na vodárenských
objektoch
 narušenie
vyplývajúce
zo životnosti
materiálu
 výrobné chyby

Ľudská
činnosť

kontaminácia:
 chemická
 rádioaktívna
 anorganická
 organická

Úmyselná činnosť:
 terorizmus
 vandalizmus
 kriminálne činy
 sabotáže
Neúmyselná činnosť:
 neodborná manipulácia
s vodovodnými
zariadeniami
 narušenie vyplývajúce
z nevedomosti

Obrázok 1 Riziká spojené s činnosťou kritickej infraštruktúry
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Obrázok 2 Sektory kritickej infraštruktúry
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Obrázok 3 Podsektory sektoru: Voda a atmosféra

2

OCHRANA KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY ZÁSOBOVANIA VODOU

Pri určovaní ochrany prvkov kritickej infraštruktúry v oblasti vody a vodných stavieb
treba v prvom kroku určiť, ktoré zariadenia môžu byť ohrozené a v prípade ich výpadku môžu
byť prerušené dodávky vody. V prípade pitnej vody ide hlavne o zariadenia, či už vodné
stavby, verejné vodovody, zariadenia na čistenie a prepravu pitnej vody atď. Narušenie
každého tohto zariadenia môže viesť k dočasnému alebo trvalému nedostatku pitnej vody
a tým pádom dochádza k núdzovému zásobovaniu pitnou vodou.
Po stanovení prvkov kritickej infraštruktúry v rámci zabezpečovania pitnou vodou sa
v druhom kroku musia určiť možné riziká, ktoré vplývajú na činnosť zariadení. V rámci
obrázku číslo 1 sme mali vytypované riziká, ktoré ohrozujú prvky kritickej infraštruktúry
všeobecne. V tabuľke číslo 1, ktorá je uvedené nižšie, sú konkretizované riziká na oblasť
zásobovania pitnou vodou.
Po určení riziká, ktoré môže ohroziť prevádzku zariadení, je nutné ku každému tomuto
riziku stanoviť hlavné bezpečnostné opatrenia, aby sme mohli riziku predchádzať. V prípade,
že vznikne mimoriadna udalosť, treba navrhnúť také opatrenia, aby sme dôsledky
mimoriadnej udalosti čo najrýchlejšie minimalizovali a nakoniec aj odstránili. Opatrenia,
v rámci ochrany prvku kritickej infraštruktúry v oblasti zásobovanie pitnou vodou, musia byť
buď trvalého alebo mimoriadneho charakteru.
Trvalé opatrenia môžu byť v systéme zásobovania napr.:
 zabránenie prístupu nepovolaným osobám k vodným zdrojom,
 technické zabezpečenie prostriedkov slúžiacich na zásobovanie vodou (napr.
kontrola, oprava zariadení),
 zabezpečenie informačných systémov v rámci zásobovania,
 odborná príprava osôb, ktoré zabezpečujú riadenia, kontrolu a opravy
zariadení na zásobovanie pitnou vodou.
Mimoriadne opatrenie súvisia hlavne s intenzitou a vývojom mimoriadnej udalosti
a s narušením alebo úplným zničením prvku (napr. zariadením zabezpečujúcim dodávku
pitnej vody).
Núdzové zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v krízových situáciách, kde
nezastupiteľnú úlohu z orgánov verejnej správy zohráva obec. Podľa zákona čísla 442/2002
Z. z. [5], obec zabezpečuje podmienky na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného
vodovodu a súčasne aj podmienky na núdzové zásobovanie pitnou vodou. Obec:
 vedie prehľady o počte obyvateľov,
 určuje miesta distribúcie pitnej vody,
 zabezpečuje výdaj pitnej vody,
 vedie evidenciu výdaja pitnej vody,
 informuje obyvateľov o organizácii výdaja pitnej vody,
 rozhoduje o obmedzení alebo zákaze používania pitnej vody na iné účely,
 vyhlasuje regulačné stupne v čase nedostatku pitnej vody.
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Tabuľka 1 Charakteristika rizík zásobovania pitnou vodou
Riziká

Charakteristika oblasti ohrozenia

Prírodná
katastrofa
Technická
porucha

Priemyselná
činnosť

Ľudská činnosť

 znečistenie podzemnej a nadzemnej vody rôznymi katastrofami (napríklad
povodňami, zosuvmi pôdy atď.)
 čiastočné alebo úplne narušenie prevádzky distribučnej siete
 technická porucha zapríčinená životnosťou materiálu vodovodnej siete
 možné havárie na objektoch, ktorými sa zásobuje voda
 nesprávny a chybný materiál
 kontamináciou podzemných a povrchových vôd
 znečistenie podzemných a povrchových vôd prevádzkou motorových vozidiel
 znečistenie vody pri úniku odpadu z kanalizácie
 znečistenie vody skládkami na nevhodných miestach
 nezákonná stavebná činnosť v ochranných oblastiach vodných zdrojov
 znečistenie povrchových vôd poľnohospodárskou činnosťou
 usadzovanie sa inkrustov na zariadeniach vodovodnej siete (nastáva inkrustácia
to je usádzanie minerálov, ktoré obsahuje voda, na stenách potrubia, tým sa
zmenšuje prierez potrubia)
 vandalizmus na všetkých oblastiach zásobovania
úmyselný čin
 úmyselné znečisťovanie povrchových a podzemných vôd,
ničenie zariadení slúžiacich na zásobovania vodou
 narušenie zariadení na zásobovanie vodou neúmyselnou
neúmyselný čin
činnosťou
 neodborné zaobchádzanie s prostriedkami na zásobovanie

V prípade týchto opatrení dochádza k zásobovaniu pitnou vodou v núdzi, kedy je nutné
dodať obyvateľstvu zákonom stanovenú normu pitnej vody.
Pri núdzovom zásobovaní je nutné riešiť opatrenia na zabezpečenie dodávky pitnej
vody pre:
 obyvateľov,
 subjekty hospodárskej mobilizácie,
 ozbrojené sily,
 ozbrojené bezpečnostné zbory,
 ostatné zložky integrovaného záchranného systému.
Na zabezpečenie zásobovanie subjektov je vhodné použiť prostriedky (tabuľka č.2),
ktoré majú k dispozícii subjekty zodpovedné za zásobovanie pitnou vodou.
Núdzové zásobovanie pitnou vodou, riešené z hľadiska prepravy pitnej vody pomocou
dopravných prostriedkov, môže byť zabezpečené rôznymi druhmi týchto prostriedkov. Medzi
tieto dopravné prostriedky sa zaraďujú cisterny (respektíve cisternové nadstavby, cisternové
prívesy, cisternové návesy a výmenné kontajnery) a ostatné prostriedky (balená voda, nádrže
a vaky na vodu).
Tabuľka 2 Prostriedky na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou na Slovensku
Zdroje pitnej vody pri núdzovom zásobovaní
Zo zariadení verejného vodovodu




hydrant
úpravňa pitnej vody
vodojem

Z vodných zdrojov určených na núdzové
zásobovanie pitnou vodou

dodávka pitnej vody sa zabezpečuje
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rozvozom cisternami

inými prepravnými prostriedkami

Hlavným problémom pri zabezpečovaní núdzového zásobovania pitnou vodou je
nedostatok resp. neexistencia prostriedkov na prechovávanie a výdaj pitnej vody v miestach
distribúcie pitnej vody a je namieste, aby na úrovni samospráv bola tejto otázke venovaná
vyššia pozornosť, pretože počas krízovej situácie väčšieho rozsahu sa obce nebudú môcť
spoliehať na organizáciu výdaja pitnej vody z automobilovej cisterny alebo cisternového
prívesu. (návesu).
Je treba si uvedomiť, že voda, nachádzajúca sa v cisterne, je pitná maximálne 3 dni,
počas leta sa musí rátať, že sa voda rýchlejšie kazí a zas naopak v zime vydrží dlhšie. Podľa
konkrétnej mimoriadnej udalosti, času a priestoru sa bude núdzové zásobovanie obyvateľstva
vyvíjať a poukazovať aj iné vhodné spôsoby zásobovania a to zásobovaním pomocou balenej
vody. Ďalším spôsobom, ako sa dá zásobovať obyvateľstvo pitnou vodou v rámci
mimoriadnych udalosti je pomocou nádrží a vakov na vodu.
Každé zásobovanie musí spĺňať nasledovne požiadavky:
 zariadenia musia byť určené len na pitnú vodou,
 načerpaná voda musí spĺňať zákonom stanovené limity [2],
 pred každým naplnením je nutné vypustiť vodu, ktorá sa ešte v prepravných
nádržiach nachádza,
 približne raz za týždeň stanoviť sanitárny deň na prečistenie a dezinfekciu
zariadení.
Nie vždy je vhodné požívať len cisternové automobily napr. z dôvodu malého množstva
týchto cisterien. Zásobovanie len pomocou balenej vody tiež nie je ekonomicky efektívne
v prípade veľkého množstva zásobovaných obyvateľov. Preto je treba využiť kombináciu
možnosti zásobovania pitnou vodou a to pomocou cisterien, balenej vody alebo prepravných
nádrží a vakov na vodu.
ZÁVER
Pri riešení problematiky ochrany prvku kritickej infraštruktúry v problematiky vody, je
nutné navrhnúť také ochranné opatrenia, ktoré by mali slúžiť ako prevenciu pri vzniku
mimoriadnej udalosti a tým zamedziť narušenie dodávky pitnej vody. Treba navrhnúť aj také
úlohy a opatrenia, v prípade, že dôjde k čiastočnému alebo úplnému zničeniu zariadenia
zásobujúceho pitnou vodou v dôsledku takých mimoriadnych udalosti, pred ktorými nie je
vytvorená ochrana.
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Abstrakt
My article dealing with the preparations of population for the national defence, comes
out from the legal framework, indicates the contemporary status of subjected matter and, also
informs the expert public with the initiative and process of the Ministry of defence of the
Czech Republic (CR further on) in the subjected area.
As a basis for the solution, the article points out to the unsatisfactory situation in such
aspect, that the extent of conducting the preparations of population for the national defence
does not comply with its importance and, moreover, it is not in compliance with the
stipulations of the Act No. 222/1999 on provision of the defence of the CR (§ 6 and § 52).
Preparation of population for the national defence is implemented mainly as a part of
preparations for the protection in respect to the non-military threats, within the assistance to
the Fire-fighting & Rescue Corps of the CR, what does not allow for developing the
preparation procedures in all the areas important for the national defence in full.
My article also informs about the fact that in respect to the above described situation,
an interdepartmental working group was created at he Ministry of defence of CR at the end of
2011, tasked to work out the document named “Concept of preparation of population for
national defence” and submit this to the Government of CR. As an administrator responsible
for preparation of both analytic and drafting parts, the MOD Section of defence policy and
strategy was appointed.
Klíčová slova:
Education, defense of the state, population, safety of people, threat to the country,
education framework, prevention education activities
ÚVOD
Ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je spolu se zajištěním svrchovanosti,
územní celistvosti a ochranou demokratických základů České republiky základní povinností
a tedy i funkcí státu. Plnění tohoto úkolu vyžaduje nejen analýzu zahraničně-politických
a vojenských faktorů vnější bezpečnosti, ale také objektivní posouzení široké škály vnitropolitických, ekonomických, sociálních, etnických, náboženských a jiných aspektů
ovlivňujících bezpečnost.
Avšak problematice samotné obrany státu není věnována patřičná pozornost
a způsob provádění přípravy občanů v této oblasti je značně nesystémový a rozmělněný do
mnoha nekontrolovatelných aktivit a forem.
PRÁVNÍ ÚPRAVA
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, který nabyl účinnosti
dnem 1. prosince 1999, upravuje základní právní vztahy při zajišťování obrany státu.
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Stanovuje základní povinnosti jednotlivým subjektům při zajišťování obrany ČR před vnějším
napadením a odpovědnost za porušování těchto povinností. Vládě jako vrcholnému orgánu
výkonné moci stanovuje odpovědnost za zajišťování obrany státu.
Vládě přísluší vyhodnocovat hrozba a rizika ohrožení státu (viz. obr. č. 1) a především
posuzovat tendence jejich možného vývoje, zadávat ke zpracování zásady obranné politiky
(analytické
a koncepční materiály), rozhodovat o přijetí odpovídajících opatření a hodnotit úroveň jejich
plnění, stanovených v oblasti zajišťování obrany státu jednotlivými subjekty.

Živelní pohromy

HROZBY

Ekologické
havárie

Epidemie

Kriminalita

Organizovaný

HROZBY
zločin

Terorismus

Obrázek 1: Možné hrozby pro Českou republiku
Dále zákon předpokládá zpracování a schválení „Koncepce přípravy občanů k obraně
státu“ vládou (§ 5):
„Vláda k zajišťování obrany státu v míru
a) vyhodnocuje rizika ohrožení státu, která mohou být příčinou ozbrojeného
konfliktu a činí nezbytná opatření ke snížení, popřípadě vyloučení těchto rizik,
b) schvaluje strategickou koncepci obrany státu,
c) řídí plánování obrany státu, stanoví obsahovou náplň jednotlivých plánů obrany
státu
a časové etapy pro jejich zpracování,
d) rozhoduje o základních opatřeních přípravy státu k obraně a jejím organizování,
e) rozhoduje o základních směrech výstavby, přípravy a použití ozbrojených sil a o
zajištění obrany státu,
f) schvaluje koncepci mobilizace ozbrojených sil,
g) rozhoduje o prověření opatření pro zabezpečení obrany státu podle § 41 odst. 2,
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h) schvaluje koncepci přípravy občanů k obraně státu,
i) stanoví k provedení svých rozhodnutí při zajišťování obrany státu úkoly
ministrům, vedoucím jiných správních úřadů a obcím při výkonu jejich přenesené
působnosti,
státu.

j) rozhoduje o dalších nepředvídatelných úkolech nezbytných k zajišťování obrany

IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ OBYVATELSTVA
Podle výše jmenovaného zákona odpovědnost za přípravu obyvatel k obraně nese
Ministerstvo obrany ČR. Ministerstvu obrany zákon ukládá zpracovávat základní koncepční
materiály, které souvisejí se zajišťováním obrany státu a koordinovat plánovací aktivity mezi
kompetentními správními úřady a orgány samosprávy, které souvisejí s obranou státu.
Ministerstvu obrany současně přísluší i prověřovat opatření pro zabezpečení obrany státu
v rozsahu, které stanovila vláda. Příprava občanů k obraně státu je stanovena v § 52, ale dost
zvláštním způsobem: je ryze dobrovolná, přitom ale docela přesně definovaná.
Zahrnuje „zejména zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní ochraně, zájmovou
činnost s technickým a sportovním zaměřením, přípravu obyvatelstva k sebeobraně
a vzájemné pomoci a další činnosti spojené s branností a se zabezpečením přípravy k obraně
státu“. Příprava občanů k obraně státu se má realizovat jako vzdělávání v rámci základního
a středního školství i jiné státem uznané vzdělávací činnosti. Kromě škol, školských zařízení
a dalších vzdělávacích zařízení se na přípravě občanů k obraně státu mohou podílet
i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby podle svého
účelu a poslání v součinnosti s příslušnými obecními úřady obcí s rozšířenou působností,
krajskými úřady a obcemi. Zákon stanoví i povinnosti krajských úřadů (zabezpečují podle
požadavků obcí přípravu občanů k obraně státu), obecních úřadů s rozšířenou působností
(podílejí se na organizaci této přípravy) a obcí (uplatňují požadavky na přípravu občanů
u krajského úřadu cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností a organizují jejich
přípravu).
Z uvedeného je zřejmé:

je problematické zajistit odpovídající přípravu
obyvatelstva k obraně ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování
obrany České republiky,

příprava občanů k obraně státu je dobrovolná (§ 52,
bod 1),

příprava občanů k obraně státu má charakter
vzdělávání (§ 52, bod 3),

neexistuje vládní koncepční materiál k přípravě občanů
k obraně (§ 5).
SOUČASNÝ STAV A MOŽNÁ VÝCHODISKA
Od roku 1989 po prvotním období intenzivního zájmu o bezpečnostní problematiku
(kladoucí důraz na aktivní a vyvážené občanské a profesionální pojetí) došlo k odsunutí
otázek bezpečnosti, obrany, ochrany a možností občanské participace na okraj politického
a veřejného zájmu.
Branná výchova mládeže na školách i ostatních skupin obyvatelstva byla zrušena hned
na počátku 90. let bez jakékoliv náhrady, a to i přes určité pokusy o navržení modernějšího
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pojetí. Rozpadla se institucionální báze pro účast občanů na branných aktivitách. Svazarm
zanikl roku 1990 a rozdrobené následnické organizace ztratily jakýkoliv význam.
S účastí občanů na bezpečnosti, obraně a ochraně souvisí také vývoj Armády ČR
v 90.letech, který se vyznačoval prakticky permanentní reorganizací, redukcí, ale
především nesystémovým přístupem ke vzdělávání vůbec. Vojenská základní služba sice
trvala, ale během procesu přípravy vstupu do NATO a díky pozornosti upřené na
postupnou profesionalizaci její úroveň velmi upadala. Projevem bezradnosti a letargie
byla také historicky bezprecedentní rezignace na budování a výcvik záloh – ten prakticky
ustal v 1. polovině 90. let.
V současnosti je příprava občanů k obraně státu realizována především v rámci
spolupráce MO s MV-GŘ HZS ČR jako součást přípravy k ochraně obyvatelstva
v souvislosti s nevojenským ohrožením, což limituje plné rozvinutí přípravy občanů ve
všech oblastech důležitých pro obranu státu. Systém vzdělávání obyvatel je v současné
době řešen pouze Usnesením vlády České republiky č. 165 ze dne 25. února 2008, kterým
byla schválena Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2016 s výhledem do roku 2020.
Za největší problémy v systému vzdělávání lze považovat absenci odpovědnosti
a povinnosti dotčených orgánů danou zákony, neexistenci uceleného systému přípravy na
celostátní úrovni, neexistenci uceleného zdroje informací a nezájem většiny občanů
o přípravu. Problémem není stanovení právní odpovědnosti orgánům, ale způsob jak tuto
povinnost dodržovat a jak přípravu provádět. Toto nejasné vymezení má za následek
nesystematické a nekoordinované činnosti v oblasti vzdělávání populace.
Ministerstvo obrany ČR přichází s iniciativou připravit v součinnosti s civilními
organizačními složkami (na základě analýzy současného stavu) „Koncepci přípravy občanů
k obraně státu.“ Záměrem koncepce bude:
 Ujednotit systém vzdělávání v souladu s novelizací zákona č.
222/1999Sb., o zajišťování obrana České republiky.
 Vymezit úlohu jednotlivých subjektů ozbrojených sil a vojenského
školství v předmětné oblasti.
 Vytvořit podmínky pro vzdělávání pedagogických pracovníků
v předmětné oblasti a posílit zejména u nedospělé populace vědomí o
nezbytnosti zajišťování bezpečnosti státu a jeho obyvatel.
ZÁVĚR:
Je možno konstatovat, že v současné době sice existují pro přípravu a vzdělávání
obyvatel v předmětné oblasti určité právní podmínky, avšak skutečná úroveň je nedostatečná.
Problematika přípravy občanů v oblasti obrany státu je neorganizovaná a nesystémová,
přičemž následky jsou dlouhodobé a nápravě bude nutno věnovat zvýšenou pozornost.
S přihlédnutím k závěrům v „Bílé knize o obraně ČR“, „Obranné strategii ČR“
a názorovému vývoji chápání role armády v naší společnosti je zřejmé, že obrana a
bezpečnost státu již není je záležitostí každého občana.
Zkvalitnění a posílení účasti resortu MO na přípravě občanů k obraně státu je a bude
důležitým předpokladem pro zvýšení občanského povědomí o důležitosti přípravy
občanů k obraně a bezpečnosti .
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INTRODUCTION
Russian-speaking and Caucasus groups are travelling to the EU, intensifying their
activity and spreading their influence in Western Europe which they see as accessible and
profitable. The threat these groups pose is that while their activities are more often than not
dismissed as low-level criminality and the organised nature of the criminal activities is
ignored, the progress they make is insidious and the control they gradually get of criminal
markets is firming up. More often than not, the groups are led by a “thief-in-law”, a criminal
authority that despite possible diminutive perceptions is an important character in the criminal
underworld originating from the former Soviet Union republics. The term “thief-in-law” is
somewhat of a misnomer inducing the false perception that these individuals are negligible
criminals. However, their criminal activities are anything but insignificant as a score of
murders and attempted murders having taken place in the EU in the last couple of years
comes to testify.
Thieves-in-law are in essence professional criminals from the ex-Soviet space. Their
beginning could be placed in the early 20th century; they succeeded in surviving the Soviet
times – and actually played a well-defined role in the Gulag system - and have found renewed
power, influence and importance after the fall of the Soviet Union. Thus, the early 90s saw
real and bloody thieves’ wars brought about by the colossal wealth of the legal and illegal
markets that was being shared, acquired or privatised.
The “law” referred to in their name is the “thieves’ law”, a would-be codex of rules that
professional criminals have to respect in order to aspire, be confirmed and maintain their
status as thief-in-law. Alternative names found in specialist literature – in an attempt to better
explain the importance of the thieves’ code - are “thieves-by-law” or “thieves professing the
code”. Examples of the rules include for instance the obligations to never collaborate in any
way with the authorities, to never possess money or business interests of their own, to
contribute to a common fund the obshak etc. The relevance of the “thieves’ law” nowadays is
a matter of interpretation as most of the thieves-in-law, including the most prominent ones,
only pay lip service to the code, but in reality have no second thoughts about disobeying it in
most respects when it suits them so.
1

STRUCTURE AND ETHNICITY OF THE GROUPS

Russian-speaking and Caucasus groups tend to be loose networks associated for
committing a large variety of offences. However, they are almost inevitably controlled by one
or more criminal authorities (thieves-in-law, vory-v-zakone) who are at the top of the
hierarchy and thus are the ultimate receivers of the criminal proceeds, although they maintain
a safe distance from ordinary criminal activities.



References in this contribution to “Russian-speaking groups” do not include Baltic groups.
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The structures subordinated to criminal authorities are hierarchical, with well-defined
roles and strictly enforced discipline. Expendable “foot soldiers” can be replaced very quickly
in case they are arrested.
In coming to the EU, the Caucasus groups have adapted their methods and MO and
employ the services of specialists, particularly financial specialists for the money laundering
activities and also some of the most prominent criminal lawyers who should guarantee their
legal representation and defence.
The composition of Russian-speaking and Caucasus groups is as diverse as the map of
various nationalities living in the geographical area of the former Soviet republics. However,
the two most prominent clans - both getting their names from Georgian place names – reunite
mainly Caucasus-originating criminals (Georgian, Armenian, Azeri), but also Slavic
criminals. Cooperation between various members of the criminal groups is hardly depending
on the nationality or ethnic origin of the members.
Two caveats need to be introduced though: 1) in some cases Georgian criminals can
find themselves in different groups or camps on the basis of their anti- or pro-Russian position
(such as the case with criminals originating from South Ossetia and Abkhazia) 2) Kurdish
members of the criminal groups tend to isolate themselves from other members of the groups
but only as far as their interests related to business with other Kurdish criminals are
concerned.
Although, these criminals tend to communicate in a large variety of Caucasian languages
and (sometimes obscure) dialects, the unifying factors are however the use of the Russian
language as the lingua franca and the common background of the Soviet prisons system.
2

SPECIAL CAPABILITIES AND CAPATIES

There are several capability elements that render Russian-speaking and Caucasus
mobile groups particularly effective in their criminal activities. One peculiarity is the use of
“trained personnel”. Whether it is the case of criminals who have served long sentences in
prisons reputed for their particularly difficult environment, former members of military or
paramilitary forces who received top quality combat training and have been active in intense
conflicts or former law enforcement and security services personnel who are experienced in
intelligence work and counter-surveillance, the Russian-speaking and Caucasus groups are
guaranteed to pull on the capabilities of some of the most professional criminals.
The crime groups are also using and exploiting the long or recently established
communities of co-nationals in the EU. These communities are at the same time the recruiting
ground for “foot soldiers” and are subjected to extortion, having to pay protection money.
3

GEOGRAPHICAL DIMENSION

Russian-speaking and Caucasian groups have as the centre of interest the former Soviet
Republics, particularly Georgia, Armenia, Azerbaijan, but also the Russian Federation,
Ukraine and even Baltic States. Actually, current intelligence indicates that it is unlikely that
any of the former Soviet republics is not used as an origin point or home base by one or the
other of the criminal groups. Legislation introduced in Georgia in 2004 criminalising the
thief-in-law status has led to an exodus of Georgian criminals to other former Soviet
Republics or to the EU. That is not to say that Georgia is now a thief-in-law-free country and
some Georgian criminals have found subtle ways of preserving their position and influence in
Georgia.
Criminal groups coordinated by thieves-in-law are controlling a good part of the
criminal markets in the former Soviet Republics; however, what is significant for the EU is
the expansion of the Russian-speaking or Caucasus groups on the European territory. This
phenomenon is not new; however it has only come to law enforcement in the EU in the last
few years. Particularly one clan of Georgian criminals has discovered a huge appetite for
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expansion in most Western European countries. Their business interests have expanded to
include companies in important sectors of the EU such as the energy or real estate sectors.
Russian-speaking and Caucasus mobile groups have been reported as active in several
EU countries, including but not restricted to Austria, Czech Republic, Belgium, France,
Greece, Germany, Italy, The Netherlands, Portugal, Spain and Sweden. Their activity was
also signalled in Switzerland. Usually, bigger cities or metropolitan areas are targeted due to
the presence of the communities of co-nationals.
The mobility of the itinerant groups enables them to operate on a large radius. Thus,
“soldiers” of various criminal groups, acting on the ground and committing volume crime,
have been reported to be covering 1000 kilometres during one night or committing up to 3
burglaries per hour.
4

TYPICAL OFFENCES

The types of offences committed by Russian speaking and Caucasus mobile groups vary
from simple thefts or pick-pocketing to residential or commercial burglaries, fraud, drug
trafficking and money laundering. The range of criminal activities is very wide and is not
seasonal. The volume crime committed ensures a steady and consistent flow of cash and high
value property.
A certain degree of exploitation of adults for committing offences has also been
reported; the organisers of the offences may be taking advantage of the vulnerability of their
co-nationals due to their illegal status in the country or less favourable economic
circumstances.
The property stolen is either sold in a different location or transported to the country of
origin. What usually gets stolen during residential and commercial burglaries is highly mobile
and valuable property such as jewellery and electronics. Hidden compartments in vehicles
used for smaller items have been founding cars, while bulkier or more sizeable transports are
made by truck or by container (by sea).
At least a part of the money obtained is forwarded as “protection money” - ”krysha” to
various criminal authorities, that might change according to their degree of power, influence
and level of protection provided. The particularity of the Russian-speaking and Caucasus
crime groups is that the financial proceeds of crime are collected in a “collective pot” “obshak”. The obshak funds are used for investment in legal business entities, for maintaining
the lifestyle of the top criminals (the thieves-in-law), for legal representation and for the
assistance of the families of imprisoned criminals.
Money is moved from the EU to origin countries either through cash couriers or through
various money transfer services.
5

USE OF VIOLENCE AND/OR INTIMIDATION

Discipline is strictly enforced and the top criminals would not hesitate to order
punishments to be carried out against the group members. The degree of physical violence is
usually high and the several assassinations or attempted murders committed on EU territory in
the last few years comes to back up the statement that Russian and Caucasus mobile groups
are increasingly more confident in using extreme violence.
Recent examples of extreme violence occurrences having taken place in broad daylight
and/or in public places also demonstrate a feeling of impunity and disregard for any law
enforcement attention that any of these acts is bound to attract.
One other distinguishing attribute of Russian-speaking and Caucasus groups is the constant
use of contract killers – professional criminals contracted for assassinations.
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6
COOPERATION WITH OTHER CRIMINALS GROUPS AND WITH
SPECIALISTS
The traditional Russian organised crime groups are still very active and have a
(sometimes) complicated cooperation relationship with the mobile groups coordinated by
“thieves-in-law”. Some thieves-in-law are either representing or brokering between various
traditional organised crime groups.
Russian-speaking and Caucasus groups are actively cooperating with a wide range of
specialised brokers, facilitators and fixers. Though at times uneasy, this cooperation is
constantly ongoing and the reputation Russian-speaking and Caucasus groups have for the use
of violence makes sure that the cases when they are in their turn swindled are rare.
Intelligence also indicates some contacts and cooperation with politicians, journalists, NGO
workers and activists with national political aspirations and agendas.
7
COUNTERMEASURES IN RESPONSE TO LAW ENFORCEMENT TACTICS
AND USE OF TECHNOLOGY
An often-encountered feature of Russian-speaking and Caucasus groups is the use of
multiple identities and identity documents; needless to say, this fact makes the identification
of suspects difficult and the recourse to fingerprints and DNA profiles comparison is virtually
compulsory.
Criminals have also become particularly forensic- and surveillance aware. Especially at
higher levels, the communications discipline is very strict. The use of very little known
dialects, coded language or criminal slang (fenya) is omnipresent.
Criminals are also known to travel for hundreds of kilometres for even very short faceto-face meetings. At the same time, the use of Internet for communications has also been
noticed to be increasing.
RECOMMENDATIONS
In considering the potential recommendations, we also look forward to
information concerning any best practices and effective (non-)law enforcement
identified at national level to combat the threat of organised crime groups.
In order to prevent that the criminal activities of mobile groups are considered low-level
or that the organised character of the offences is not readily recognised, experience shows that
centralising the collection of intelligence at national level and then getting the support of
regional or international law enforcement organisation stands the best chance of being
effective and assisting in securing successful prosecutions, also for the additional charges of
“organised crime” or “criminal association”.
Bearing in mind the ease with which “foot soldiers” incapacitated by law enforcement
actions are replaced, investigations on the mobile groups that are not progressed beyond the
local or national level are unlikely to succeed in making a meaningful difference.
In parallel to the investigation of the particular offences committed by the mobile
groups, financial investigations should be launched with a focus on the money transfer
systems and the money laundering activities.
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Abstract:
The issue of conflicts based on ethnicity comes to the fore and in world politics clearly
dominated by the Cold War. Increased attention is paid to ethnic conflict, not least because
they often result in severe war crimes such as genocide. Many ethnic conflicts lead to
substantial loss of life, serious denial of basic human rights and destruction of material, some
even could escalate into inter-ethnic or internal war. Ethnic conflicts can be defined as
conflicts between ethnic groups in a multiethnic state, which often take place as a result of
ethnic nationalism and the parties may appear to be no solution. With these problems and
their impact on regional security aims to settle conflicts, not only theory but also modern
security science.
Keywords:
ethnic conflict, ethnicity, international relations, security
Etnické konflikty môžeme definovať ako konflikty medzi etnickými skupinami v rámci
multietnického štátu, ktoré prebiehajú často ako dôsledok etnického nacionalizmu a
zúčastneným stranám sa môžu javiť nevyriešiteľné. (Hoscheková, 2009) Podľa Michalea E.
Browna je etnický konflikt „spor o dôležitých politických, ekonomických, kultúrnych alebo
teritoriálnych otázkach medzi dvoma alebo viacerými etnickými komunitami. Mnohé etnické
konflikty vedú k značným stratám na životoch, vážnemu popieraniu základných ľudských
práv a povážiteľnej materiálnej deštrukcii, niektoré dokonca eskalujú do interetnickej, či
internej vojny". (Brown, 1993)
Problematika konfliktov na etnickej báze sa do popredia dostáva a vo svetovom
politickom dianí jasne dominuje od obdobia studenej vojny. Zvýšená pozornosť je etnickým
konfliktom venovaná hlavne kvôli tomu, že často ústia do ťažkých vojnových zločinov ako je
genocída, ale aj rôzne formy organizovaného zločinu. (Průcha, 2011).
1

TEORETICKÉ PRÍSTUPY K ETNICKÝM KONFLIKTOM

Teórie etnicity a etnických konfliktov delí Thompson na dve základné skupiny –
biologické teórie a sociálne teórie. Biologické teórie tvrdia, že fyzické odlišnosti ako farba
kože alebo fyziognómia sú určujúce pre správanie sa, inteligenciu a sociálne rozdiely
jedincov. Sociálne vzťahy medzi etnickými skupinami sú podľa zástancov tejto teórie
výsledkom ich vrodených, zdedených a nemenných odlišností. Táto teória má blízko
k rasizmu, ktorý ako ideológia dominantná na prelome 19. a 20. storočia bol založený na
názore, že ľudia prirodzene patria do určitých rasových skupín odlišujúcich sa fyzicky,
sociálne i mentálne, a príslušnosť ku ktorým predurčuje ich nadradené, resp. podradené
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postavenie v spoločnosti. Sociálne teórie naopak odmietajú túto predstavu a odlišnostiam ľudí
prisudzujú sociálny, nie biologický pôvod.
Etnické konflikty a etnicita sú skúmané predovšetkým z pozície troch názorových
prúdov. Prvým je primordializmus, ktorý vznikol v 50. rokoch 20. storočia. Jeho základnou
tézou je, že „ľudské bytosti majú prirodzene vyvinutú základnú primordiálnu potrebu
skupinového združovania sa, ktorú môžu najlepšie uspokojiť upevňovaním ich etnickej
identity.“ (Thompson, 1989, s. 11) Podľa primordialistov bol teda etnický konflikt
prirodzenou a nevyhnutnou zrážkou navzájom znepriatelených odlišných etnických skupín,
ktorých príslušníci boli na tento antagonizmus predurčení. Ich etnická identita bola daná
a priori a nepodlieha zmenám, emóciám ani individuálnej voľbe.
Druhým smerom je inštrumentalizmus, ktorý, ako vyplýva už z názvu, považuje etnicitu
za nástroj na maximalizáciu zisku, moci a statusu a dosiahnutie politických cieľov
a súkromných záujmov prostredníctvom zapojenia sa do etnickej alebo národnostnej
komunity, manipulácie symbolov s cieľom politicky mobilizovať masy a pod. Tento prúd bol
kritizovaný predovšetkým za ignorovanie širšieho kultúrneho prostredia a materiálneho
definovania záujmov. (Hutchinson, Smith, 1996)
Výsledkom súperenia týchto dvoch myšlienkových smerov bola ich syntéza v 80.
rokoch v podobe teórie sociálneho konštruktivizmu. Konštruktivisti na rozdiel od
primordialistov nepovažujú etnickú identitu za vrodenú a stálu, ale tvorenú sociálnymi
interakciami, podliehajúcu zmenám a formujúcu sa s ohľadom na okolnosti. (Tesař, 2007)
Nepriateľstvo voči inej etnickej skupine teda nie je večné a môže byť prekonané. Takisto
môžu etnické skupiny vznikať, zanikať i byť znovuzrodené. Podľa J. Nigela, ktorý patrí
k tomuto prúdu, sú etnické identity konštruované nielen sociálne interakciami medzi ľuďmi
a skupinami, ale aj politicky, a to imigračnou politikou ovplyvňujúcou etnické zloženie
obyvateľstva, politickou kategorizáciou obyvateľstva akou je volebný cenzus alebo
udeľovanie privilégií, alebo prístupom k zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a politike.
(Nigel, 1994)
2

EEGONIÁLNU A GLOBÁLNU BEZPEČNOST´- ETNICKÁ DIMENZIA

Vplyvom bezpečnosti štátov na regionálnu bezpečnosť sa zaoberá aj klasická teória
bezpečnostných komplexov. Táto teória „odvracia svoju pozornosť od extrémov národnej
a globálnej bezpečnosti a sústreďuje sa na región, v ktorom oba tieto extrémy na seba
navzájom pôsobia a kde sa odohráva väčšina procesov. Teória bezpečnostných komplexov
tiež prepája štúdium vnútorných podmienok v štátoch, vzťahov medzi štátmi regiónu, v rámci
regiónov, medzi regiónmi navzájom a medzi veľmocami.“ (Buzan, Wæver, de Wilde, 1998, s.
14 - 15)
Etnický konflikt má dopad na regionálnu a globálnu bezpečnosť prostredníctvom šírenia
násilia a destabilizácie okolitých štátov regiónu, migračných prúdov, vytvárania vhodného
prostredia pre pôsobenie a rozmach organizovaného zločinu, využívania terorizmu ako
spôsobu boja, vytvárania precedensov a spochybňovania noriem a zvyklostí medzinárodného
práva. (Otřísal et al., 2010) Sekundárne môže etnický konflikt prispieť aj k environmentálnej
degradácii, k zhoršeniu životných podmienok obyvateľstva, k nárastu chudoby či šíreniu
chorôb. Všetky tieto sociálne, vojenské, politické, hospodárske i environmentálne faktory sú,
priamo či nepriamo, determinujúce pre vnútroštátne, regionálne i globálne bezpečnostné
prostredie. (Zaplatynskij, 2009)
3

INTERNACIONALIZÁCIA ETNICKÉHO KONFLIKTU

Etnické konflikty nie sú izolovaným javom, ktorý by bol obmedzený len na územie
ohraničené štátnymi hranicami. Konflikty môžu hranice poľahky prechádzať a šíriť sa tak aj
do okolitých štátov. Aj konflikty odohrávajúce sa v periférnych oblastiach sú schopné narušiť
regionálnu stabilitu a ďalším šírením ovplyvniť aj globálnu bezpečnostnú situáciu. Bojujúce
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etnické skupiny môžu získať materiálnu a politickú podporu od spriaznených etnických
skupín v zahraničí, ktoré sa naopak môžu inšpirovať stratégiou a taktikou použitou počas
prebiehajúceho etnického konfliktu.
Snahy o separáciu etnickej skupiny od štátu a vytvorenie vlastného, resp. pričlenenie sa
k etnicky príbuznému štátu môže vyvolať reťazovú reakciu na seba nadväzujúcich separácií,
a to nielen v regióne, ale i mimo neho. Napríklad po odčlenení sa Chorvátska od vtedajšej
Juhoslávie nasledovali snahy srbskej menšiny v Chorvátsku o pričlenenie sa naspäť
k Juhoslávii. Separácia viacerých zväzových republík od Sovietskeho zväzu zase bola
inšpiráciou pre ďalšie, napríklad Čečensko, Ingušsko alebo Tatarstan, ktoré sa tak v dôsledku
svojich separatistických snáh dostali do konfliktu s centrálnou vládou. Takýto proces
reťazovej reakcie pôsobí destabilizujúco a môže byť zdrojom fragmentácie, násilia a chaosu.
(Brown, 1993)
4

MIGRÁCIA

Migrácia je bezpečnostnou hrozbou sociálneho charakteru. Najčastejším dôvodom pre
migráciu je útek z chudobných krajín v dôsledku zlých životných podmienok spôsobených
hospodárskymi, politickými, ekologickými alebo etnickými príčinami. V súčasnosti väčšina
utečencov a migrantov opúšťa svoju vlasť v dôsledku zlej ekonomickej situácie spôsobenej
rýchlym demografickým rastom rozvojových štátov a hospodárstvom štátu neschopným
pokryť ich potreby, alebo z obáv o svoju bezpečnosť a prežitie kvôli občianskym vojnám,
revolúciám, povstaniam a štátnym prevratom.
Problematickým pre bezpečnosť nie je len samotný príchod utečencov do tranzitnej
alebo cieľovej krajiny, ale aj ich dlhodobý pobyt v nej, ktorý vytvára nároky na sociálny,
vzdelávací i zdravotný systém daného štátu a môže potenciálne vyvolať konflikty medzi
pôvodným obyvateľstvom a imigrantmi. Sprievodným javom migrácie je aj šírenie chorôb,
epidémií, zmeny na trhu práce a zmeny identít cieľových štátov. (Eichler, 2006)
M. E. Brown rozlišuje viacero aspektov vplyvu utečencov na bezpečnosť:
 poskytnutie útočiska pre utečencov môže vyvolať represálie zo strany
bojujúcich strán, čo môže viesť k zatiahnutiu hostiteľského štátu do konfliktu; bojujúci
môžu zneužiť utečenecké tábory na úkryt, nábor alebo znovuobnovenie síl;
 skupiny etnicky príbuzné s utečencami a zároveň žijúce v štáte, ktorý poskytol
utečencom útočisko, sa môžu začať výraznejšie angažovať v pôvodnom konflikte;
 utečenci môžu byť domácou komunitou v hostiteľskom štáte vnímaní ako
potenciálna hrozba pre ich kultúrnu identitu, najmä pokiaľ sa jedná o veľké skupiny
utečencov, ktorí v hostiteľskom štáte zriaďujú vlastné školy, kultúrne organizácie
a náboženské stánky;
 vláda hostiteľského štátu ich môže vnímať jednak ako ekonomickú záťaž
štátneho rozpočtu, jednak ako politickú hrozbu v prípade, že utečenci začnú
považovať jej politiku za pre nich nevyhovujúcu. (Brown, 1993)
5

ORGANIZOVANÝ ZLOČIN A TERORIZMUS

Organizovaný zločin71 je spojený s etnickými konfliktami buď ako forma ich
financovania cez nelegálnu činnosť,72 alebo ako následok destabilizácie štátu v dôsledku

71

Konvencia OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu z roku 2004 nedefinuje priamo organizovaný
zločin, pretože žiadna univerzálne platná definícia ešte neexistuje kvôli rôznorodosti aktivít, fungovania
a štruktúry zločineckých skupín. Konvencia však definuje organizovanú zločineckú skupinu ako „štruktúrovanú
skupinu troch a viacerých osôb pôsobiacu koordinovane určité časové obdobie s cieľom spáchania jedného alebo
viacerých závažných trestných činov za účelom získania, priamo alebo nepriamo, finančných alebo
materiálnych výhod.“ (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2004, čl. 2, ods. a))
K najčastejším druhom kriminálnych aktivít a zároveň k tým najnebezpečnejším pre medzinárodnú stabilitu
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etnického konfliktu, ktorý je živnou pôdou pre rozvoj organizovanej kriminality. (Adašková,
2010) Častým javom je napríklad pestovanie a výroba drog v konfliktnej oblasti alebo ich
pašovanie cez ňu a ich výmena za zbrane, ktoré sú najmä počas zbrojného embarga
nedostatkovým tovarom, a preto ich získavanie je zabezpečované prostredníctvom čierneho
trhu a pašovania. K pašovaniu sa utiekajú často aj bežní ľudia, pre ktorých to zostáva jedinou
možnosťou ako získať jedlo alebo si ekonomicky prilepšiť. „Nedostatok jedla a životných
potrieb núti ľudí utrácať úspory a nakupovať predražený tovar od priekupníkov, ktorí sa
spájajú s vládnucou elitou, pre ktorú podiel na zisku znamená obohatenie i posilnenie ich
vlastnej pozície.“ (Tesař, 2007, s. 186)
K rozmachu globálneho organizovaného zločinu po ukončení studenej vojny prispela
globalizácia sprevádzaná novými informačnými technológiami, otváraním hraníc a zvýšením
voľného pohybu osôb, tovaru, kapitálu a služieb. Organizované zločinecké skupiny sa tak
transformovali z pôvodne klanových či kultúrno-regionálnych hierarchicky usporiadaných
skupín na nadnárodné, vysoko profesionalizované zločinecké korporácie pozostávajúce
z buniek, pôsobiace na medzinárodnej úrovni a disponujúce finančnými prostriedkami a
novými technológiami. Súčasným trendom v organizovanom zločine je teda jeho
internacionalizácia, profesionalizácia, modernizácia, nárast brutality, technizácia a prepájanie
na hospodársku kriminalitu. (Volner, 2007)
Terorizmus je však hrozbou nielen pre obyvateľov daného štátu, ale jeho činy negatívne
pôsobia aj na bezpečnosť okolitých i vzdialených štátov. Teroristické skupiny sa totiž
vyznačujú často medzinárodnou pôsobnosťou a hustou sieťou medzinárodných kontaktov.
Medzinárodné právo a etnické konflikty
Etnické konflikty pôsobia aj na uplatňovanie a vytváranie noriem medzinárodného
práva, čo ovplyvňuje aj fungovanie globálneho systému a má dopad aj na jeho bezpečnosť, či
zrod bezpečnostných kríz. (Dobrík, Tento vplyv sa prejavuje v dvoch situáciách. Po prvé,
v spôsobe akým sú medzinárodné právne normy interpretované počas etnického konfliktu. Po
druhé, vplyvom na vytváranie samotných noriem medzinárodného práva v ére globalizácie.
(Kalický et. Al, 2009)
V prvom prípade ide predovšetkým o právo národov na sebaurčenie, ktoré sa často
dostáva do sporu so zachovávaním teritoriálnej integrity a suverenity pôvodného štátu.
(Kucharčík, 2010) S etnickým konfliktom sa totiž často spája požiadavka na separáciu
etnickej skupiny, ktorá sa cíti v štáte utláčaná a chce si uplatniť právo na sebaurčenie
vytvorením vlastného štátu alebo pripojením sa k inému etnicky príbuznému štátu.
Etnické konflikty môžu ovplyvniť aj vytváranie samotných noriem medzinárodného
práva, a to prijímaním medzinárodných dohovorov alebo rozhodnutí medzinárodných
súdnych dvorov, ktoré následne môžu mať dopad na priebeh, vnímanie a riešenie iných
etnických konfliktov, alebo im v budúcnosti predísť. Príkladom je Deklarácia OSN o právach
osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám, ktorú
prijalo Valné zhromaždenie OSN v r. 1992.
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VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI
SECURITY AND SAFETY EDUCATION
VLADIMÍR KLABAN
Rašínova vysoká škola s.r.o.
Šámalova 60, 615 00 Brno
rektor@ravys.cz

Abstract:
Rapid developments in the field of security research in the last decade together with the
use of a wide range of scietific disciplines in his favor led to the emergence of new
professions and specializations. This raises a necessity for training and education specialists
for positions in the security domaine. This article is devoted to the classification of security
research and the current state of education and training security and safety specialists in the
Czech Republic.
Keywords:
security and safety research and education.
ÚVOD
Bezpečnost se stává jakýmsi fenoménem dnešní doby. Důkazem pro uvedené tvrzení
jsou každodenní zprávy v masových médiích, zaváděné studijní programy na školách (a
nejenom vysokých), pořádané konference a výstavy s bezpečnostní tématikou, vyčlenění
prostředků na bezpečnostní výzkum a samozřejmě i pořádání této konference.
Důvodem pro tematické zaměření příspěvku se stalo to, že konference je úzce spojena
s řešením významného projektu „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“, jehož cílem je
„inovovat stávající systém vzdělávání a přípravy odborníků pro bezpečnostní systém
státu. K dosažení cíle bude inovován studijní program Ekonomika a management, a to
provedením úprav v jedné stávající studijní cestě a vytvořením dvou nových studijních cest.“
Projekt považuji za významný ze dvou důvodů. Problematika bezpečnosti se stala
v posledním období, vzhledem ke světovému dění, značně aktuální a Univerzita obrany,
zejména pak její Fakulta ekonomiky a managementu, hledá své místo v podmínkách
restrukturalizace a redukce armády.
Smyslem tohoto příspěvku je koncepčně přispět k problematice vzdělávání osob
majících odpovědnost za řešení otázek souvisejících se zajištěním bezpečnosti státu a občanů
tohoto státu. Půjde především o zaměstnance státní správy, pracovníky a zaměstnance
samosprávy a zaměstnance agentur a společností zabývajících se problematikou bezpečnosti.
Zamýšlíme-li se nad problémem vzdělávání v oblasti bezpečnosti, považujeme za
vhodné definovat bezpečnost. Jednu z možných definic předkládáme k posouzení:
Def.: Bezpečnost je stav, při kterém je pravděpodobnost vzniku újmy (škody) na
chráněných zájmech přijatelná.
Po přečtení této definice zcela jistě vznikne řada obecných otázek a problémů, které
zasluhují vědecké zkoumání a hledání obecných postupů řešení. Dovolujeme si vyslovit
hypotézu, že vzniká nový vědní obor „bezpečnostní věda“. Vznik tohoto vědního oboru je
vyvolán potřebou praxe. Chceme žít v bezpečném prostředí, a proto se aspekty bezpečnosti,
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jako lidstvo, zabýváme. Intenzivně se rozpracovávají dílčí otázky bezpečnosti v celé řadě
oblastí – tedy jinými slovy jsou vedeny bezpečnostní výzkumy v oblasti např.:

bezpečnosti práce;

bezpečných
technologií

bezpečnosti dopravy;
výroby;

osobní bezpečnosti;

bezpečné obrany;

objektové bezpečnosti;

bezpečného regionu;

bezpečnosti informací;

bezpečnosti státu atd. …

bezpečné
archivace
[1,2].
písemností;
Výjimečné postavení mezi výše uvedenými druhy bezpečnostních výzkumů má
bezpečnost státu. Musíme si být vědomi toho, že je to právě dobře fungující stát, který je
povinen vytvářet podmínky pro soulad mezi potřebami občanů a společnosti, ekonomickou
prosperitou, zdravým životním prostředím, sociální spravedlností a ochranou zdraví a životů
občanů se zřetelem na to, aby nebyly poškozeny příští generace. Jde o realizaci myšlenky
udržitelného rozvoje, při které zcela jistě najde své místo bezpečnostní věda a s ní související
programy vzdělávání.
Problém udržitelnosti rozvoje vyžaduje zvýšený zájem v dnešní době proto, že rychlost
změn je často vyšší než schopnost reakce společnosti na tyto změny. Je evidentní, že rozvoj
společnosti nese s sebou nové hrozby a nárůst intenzity hrozeb již existujících.
Podstata těchto hrozeb spočívá v nežádoucím působení sil a jevů s nepříznivými
důsledky. Rozsah a doba trvání těchto nepříznivých důsledků pak mají vliv na vzniklé škody
na majetku, životním prostředí a na počet ohrožených osob. Jinými slovy jde o újmu na
chráněných zájmech.
Původ nežádoucích sil a jevů lze nalézt buď v přírodě, nebo v lidské činnosti. Ať už
jsou původy těchto sil a jevů, jejich působení a jejich důsledky jakékoliv, zcela rozhodně si
zaslouží, aby byly podrobeny výzkumu. Stejnou pozornost si zaslouží i problémy prevence
vzniku, zmírnění průběhu a odstraňování následků působení těchto sil a jevů [2].
Jsme přesvědčeni, že problematika „bezpečnosti“ si zaslouží v současné době ustavení
bezpečnostní vědy, rozvíjení speciálních bezpečnostních výzkumů a vzdělávacích programů.
Příčiny opravňující tato tvrzení jsou:
 stádium rozvoje lidské společnosti;
 obrovský rozsah poznatků v oblasti;
 neuspořádanost a roztříštěnost přístupů k jednotlivým prvkům
(jednotlivostem);
 neexistence obecných přístupů a řešení;
 nutnost změnit současný systém zajišťující bezpečnost v systém funkční a
efektivní.
Koncem 19. a v průběhu 20. století se koncipovala celá řada věd, což bylo způsobeno
intenzivním rozvoje lidské společnosti. Jako příklad můžeme uvést psychologii, sociologii,
ekonomii, politologii. T. G. M. v [3] uvádí: „Zajisté až dosud nemá také ani vědecká politika
patřičné místo v soustavě věd a škol; dokonce na našich právnických fakultách se málo
poučujeme o vědecké politice, ačkoli právě z nich se rekrutuje většina praktických politiků.
Ale takový je již vývoj lidského ducha: praktická potřeba vytvořila parlamenty, tento
požadavek vyžadoval vždy obecnější hlasovací právo a kladl na každého politické povinnosti,
které den ode dne rostou, ale přesto se málo staráme o to, zda máme pro své povinnosti a
úřady patřičné předběžné vzdělání. To však byla cesta vývoje ve všech obdobných oborech;
tak se odborný lékař prosadil proti praktickým mastičkářům (vlastně se také ještě neprosadil!)
a snad se právě tak časem prosadí také odborný politik proti politickým diletantům a
provizorním samoukům. Konstituování opravdu vědecké politiky potřebuje však mnohem
více času než konstituování jiných praktických věd“.
A doufáme v to, že slova T.G.M.:
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„Vrozená slabost lidského rozumu a nedostatek řádného školení způsobený často vlastní
vinou vede téměř všechny lidi k více či méně oprávněnému diletantismu“ nebudou pro
specialisty zabývající se oblastí bezpečnosti, užívána příliš často.
Podívejme se tedy na následující problémy:
1. Současný stav potřeby vzdělávání zaměstnanců veřejné správy.
2. Stav vysokoškolského vzdělávání v oblasti bezpečnosti.
3. Role státu ve vzdělávání a výzkumu v oblasti bezpečnosti.
1

SOUČASNÝ STAV POTŘEBY VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VEŘEJNÉ
SPRÁVY

Bezpečnostní politika státu je souhrn základních státních zájmů a cílů, jakož i hlavních
nástrojů k jejich dosažení, směřující k zabezpečení státní svrchovanosti a územní celistvosti
státu a jeho demokratických základů, činnosti demokratických institucí, ekonomického a
sociálního rozvoje státu, ochrany zdraví a života občanů, majetku, kulturních statků, životního
prostředí a plnění mezinárodních bezpečnostních závazků.
Bezpečnostní politiku státu v oblasti bezpečnosti tvoří pět základních komponentů:

zahraniční politika,
 politika
veřejné

obranná politika,
informovanosti.

vnitřní politika,

hospodářská politika,
Bezpečnostní strategie ČR je základním koncepčním, nadstranickým dokumentem
vlády, který identifikuje obecné bezpečnostní hrozby a z nich vyplývající rizika pro ČR.
Definuje hlavní směry úsilí o zajišťování bezpečnosti ČR. Vychází z komplexního pojetí
bezpečnosti. Základním rysem tohoto pojetí je propojenost a vzájemná závislost roviny
politické, vojenské, ekonomické, vnitřního pořádku a ochrany obyvatel. Základní rámec pro
formulaci a realizaci „Bezpečnostní strategie ČR“ je dán Ústavou ČR a dalšími platnými
zákony. Jedná se o základní dokument bezpečnostní politiky ČR. Od BS ČR se odvozují a
navazují na ni další strategie a koncepce v oblasti zajištění bezpečnosti a obrany České
republiky.
Bezpečnostní strategie ČR přijatá v roce 2011 kromě jiného uvádí: „Bezpečnost ČR je
založena na principu zajištění bezpečnosti jednotlivce, ochrany jeho života, zdraví a majetku.
K úspěšnému uplatňování tohoto principu je nezbytné zajišťovat bezpečnost státních institucí
včetně jejich plné funkčnosti a rozvíjet procesy a nástroje sloužící k posilování bezpečnosti a
ochrany obyvatelstva“.
Na základě analýzy bezpečnostního prostředí jsou v Bezpečnostní strategii
identifikovány specifické hrozby pro ČR a její bezpečnost. Mezi relevantní bezpečnostní
hrozby jsou zahrnuty i takové, které nemají přímý dopad na bezpečnost ČR, ale ohrožují její
spojence.
 Terorismus.
 Šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů.
 Kybernetické útoky.
 Nestabilita a regionální konflikty v euroatlantickém prostoru a jeho okolí.
 Negativní aspekty mezinárodní migrace.
 Organizovaný zločin a korupce.
 Ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury.
 Přerušení dodávek strategických surovin nebo energie.
 Pohromy přírodního a antropogenního původu a jiné mimořádné události.
Již z pouhého výčtu hrozeb je patrno, že nejde většinou o hrozby vojenské povahy,
jejichž řešením by se měla zabývat především armáda. Jde o problematiku vnější či vnitřní
bezpečnosti státu.
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1.1 Vnější bezpečnost státu
Vnější bezpečnost státu je stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby
ohrožující stát a jeho zájmy zvnějšku a kdy je tento stát k eliminaci stávajících i potenciálních
vnitřních hrozeb efektivně vybaven. Hrozby mohou být vojenské či ekonomické povahy,
mohou mít charakter migrační vlny apod. Je to také souhrn mezinárodněpolitických,
ekonomických a vojenských vztahů státu s okolními státy a koalicemi, jejichž prostřednictvím
prosazuje své státní zájmy.
1.2 Vnitřní bezpečnost státu
Jedná se o stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby ohrožující stát a
jeho zájmy zevnitř a kdy je tento stát k eliminaci stávajících i potenciálních vnitřních hrozeb
efektivně vybaven. Je to také souhrn vnitřních bezpečnostních podmínek a legislativních
norem a opatření, kterými stát zajišťuje demokracii, ekonomickou prosperitu a bezpečnost
občanů, a jimiž stanoví a prosazuje normy morálky a společenského vědomí.
Po definování toho, co budeme považovat za oblast bezpečnosti státu, musíme stanovit,
kdo bezpečnostní politiku a bezpečnostní strategii stanovuje a realizuje. Jsou to, zjednodušeně
řečeno, politici a úředníci – zaměstnanci státní správy a pracovníci samosprávy. Tyto osoby
jsou tedy objekty našeho zájmu při stanovení potřeb – obsahu a úrovně jejich vzdělávání.
Jednodušší situaci budeme mít u úředníků – zaměstnanců veřejné správy. Podmínkou pro
vykonávání určité funkce je zpravidla dosažení požadované úrovně vzdělání. Dále jsou
stanovena pravidla pro vzdělávání těchto zaměstnanců.
Do svízelné situace, dá se říci téměř neřešitelné, se dostaneme u politiků. Můžeme sice
stanovit kvalifikační předpoklady, ale jejich vyžadování je v současné politické situaci
nemožné.
1.3 Vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech
Vláda ČR svým usnesením ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 schválila Pravidla
vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a uložila členům vlády, vedoucím ostatních
ústředních orgánů státní správy a předsedovi Rady pro rozhlasové a televizní vysílání zajistit
ve správních úřadech ve své působnosti dodržování těchto Pravidel. Ve vzdělávání
zaměstnanců se uplatňují principy kontinuity vzdělávání, prostupnosti a uznávání vzdělání,
variability obsahu a forem vzdělávání, kombinace vzdělávání podle těchto Pravidel a jiného
profesního vzdělávání, plurality subjektů vzdělávání.
V Pravidlech je stanovena struktura vzdělávání, která zahrnuje:
a) Vstupní vzdělávání:

vstupní vzdělávání úvodní,

vstupní vzdělávání následné.
b) Prohlubující vzdělávání:

manažerské vzdělávání,

jazykové vzdělávání,

vzdělávání v dalších oblastech.
V Pravidlech je rovněž stanoven obsah, rozsah a formy vzdělávání.
1.4 Vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.
Vzdělávání úředníků probíhá systémem prohlubování nebo zvyšování kvalifikace.

Prohlubování kvalifikace dle zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních
samosprávných celků.

Prohlubování kvalifikace dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Zvyšování kvalifikace.
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Úředník je povinen prohlubovat si kvalifikaci účastí na:
a) vstupním vzdělávání,
b) průběžném vzdělávání,
c) přípravě a ověření zvláštní odborné způsobilosti.
Vedoucí úředník a vedoucí úřadu jsou povinni prohlubovat si kvalifikaci též účastí na
vzdělávání vedoucích úředníků. Pro všechny druhy vzdělávání je stanoven obsah, rozsah a
forma.
2

STAV VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI

Jestliže se nám podařilo dokázat, že existuje problém, jehož zkoumání bude
jednoznačně přínosem pro rozšíření poznání člověka i pro jeho praktický život a existenci, je
zřejmé, že nevyhnutelně se musíme v tomto oboru – tedy bezpečnosti – vzdělávat. Již v
současné době existuje na vysokých školách řada studijních programů zaměřených na oblast
bezpečnosti. V ČR trošku zaostáváme, ale jsou tu takové programy – například k nim patří:
jaderná bezpečnost, informační bezpečnost, bezpečnost práce, ochrana obyvatelstva a celá
řada studijních programů na různých VŠ zaměřených na krizový management a problematiku
životního prostředí. Vždyť kde jinde by se mělo rozvíjet vědecké bádání než na vysokých
školách a organizacích zaměřených na výzkum. Jednotlivé obory bezpečnostního výzkumu
nacházejí svůj odraz ve studijních programech VŠ.
2.1

Vybrané vysoké školy realizující vzdělávající programy blízké oblasti bezpečnosti
VŠ

Policejní
akademie ČR v Praze

Fakulta
bezpečnostního
managementu

České vysoké
učení technické v Praze

Fakulta
biomedicínského
inženýrství

Univerzita Jana
Amose Komenského
Praha
SVŠES Praha
Jihočeská
Univerzita v Českých
Budějovicích
Vysoké učení
technické v Brně
Univerzita
obrany v Brně

Zdravotně
sociální fakulta

Masarykova
univerzita v Brně
Vysoká škola
Karla Engliše a.s. Brno

Fakulta
sociálních studií

Fakulta
chemická
Fakulta
ekonomiky a
managementu

Veřejná správa

Ochrana
obyvatelstva

Název oboru
Bezpečnostní management ve
veřejné správě
Plánování a řízení krizových
situací

Ekonomika a
management

Bezpečnostní studia

Ochrana a
bezpečnost organizace
Ochrana
obyvatelstva

Bezpečnostní management

Ochrana
obyvatelstva
Ekonomika a
management
Ochrana vojsk a
obyvatelstva

Politologie
Bezpečnostně právní
studia

Rašínova vysoká

Civilní nouzová připravenost
Ochrana obyvatelstva se
zaměřením na CBRNE
Krizové řízení a ochrana
obyvatelstva
Bezpečnostní management
Modelování a simulace
procesů ochrany vojsk a obyvatelstva
Ochrana obyvatelstva
Zbraně hromadného ničení,
škodliviny a ochrana proti nim
Bezpečnostní a strategická
studia
Bezpečnostně právní činnost
ve veřejné správě

Ekonomika a
insolvence

škola
Vysoká škola
báňská – technická

Název programu

Fakulta

Fakulta
bezpečnostního

Požární ochrana a
průmyslová bezpečnost

Krizový management
Havarijní plánování a krizové
řízení
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universita Ostrava
Univerzita
Palackého v Olomouci
Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně
Slezská
univerzita
v Opavě
Univerzita
Pardubice
Vysoká škola
evropských a
regionálních studií

inženýrství
Fakulta tělesné
kultury
Fakulta
logistiky a krizového
řízení
Matematický
ústav v Opavě
Fakulta
ekonomicko-správní

Ochrana
obyvatelstva
Ochrana
obyvatelstva

Bezpečnostní plánování
Ochrana obyvatelstva
Ochrana obyvatelstva

Aplikovaná
matematika pro řešení
krizových situací

Aplikovaná matematika pro
řešení krizových situací

Ekonomika a
management
Bezpečnostně právní
činnost

Management ochrany podniku
a společnosti
Bezpečnostně právní činnost
ve veřejné správě

Kromě uvedených vysokých škol, existují na celé řadě dalších vysokých škol studijní
programy a obory, které se rovněž věnují svou větší či menší částí problematice bezpečnosti.
Například bezpečnosti dopravy, práce, potravin, životnímu prostředí, informací apod.
3

ROLE STÁTU VE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUMU V OBLASTI BEZPEČNOSTI

Odpovědnost státu za bezpečnostní politiku byla nastíněna v části 1 tohoto článku.
Státní moc je uskutečňována prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
Ve všech těchto orgánech „fungují“ zaměstnanci státní správy a v zákonodárných a
výkonných orgánech jsou na všech významných funkcích (řídících funkcích) politici. Provoz
všech orgánů státní moci a poskytované veřejné služby jsou hrazeny z daní. Efektivnost (míra
využití pro splnění cílů) využití těchto prostředků je značně závislá na kvalifikovanosti a
účinnosti práce všech činovníků státní moci. Zjednodušeně řečeno je třeba, aby veškerá
rozhodnutí činěná ve veřejné správě byla uskutečňována na podkladě nejnovějších poznatků –
tj. na vědeckém základě. Proto, aby tomu tak bylo, je nutno:

vést vědecká zkoumání v příslušných oblastech (bezpečnosti, řízení státní moci
atd.);

vzdělávat pracovníky orgánů státní moci.
To vyžaduje mít instituci zajišťující vědecké bádání a výzkum a vzdělávání
v uvedených oblastech.
V současných podmínkách se nabízí jako jedno z možných řešení angažovat pro plnění
tohoto úkolu současnou Univerzitu obrany. Univerzita obrany jako resortní (státní) vysoká
škola slouží především pro vzdělávání odborníků pro ozbrojené síly (čítající dnes kolem 22
tisíc vojáků a 8 tisíc občanských pracovníků) a při snižování vojenského rozpočtu a
neklesajících úkolech pro armádu se stává pravidelně objektem pro snižování početních stavů
svých zabezpečovacích složek a vědeckopedagogického sboru. Došlo i k významnému
snížení tabulkového počtu funkcí s předepsaným vysokoškolským vzděláním.
Transformacemi dospěla Univerzita obrany do stavu, kdy má dvě fakulty – jednu
ekonomickou a druhou technickou. Vojenskou fakultu nemá.
Nabízí se tedy řešení, které umožní zachovat současný vědecký a pedagogický potenciál
školy a transformovat ji postupně na opravdu školu státní – jakousi „Bezpečnostní akademii“
s posláním:
Zajistit bádání ve vědních oborech:

vojenství,

bezpečnostní výzkumy ve vztahu k veřejné správě a

bezpečnostní politika.
Zabezpečit vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a politiků s orientací studijních
programů na výše zmíněné vědní obory a potřeby praxe. Toto vzdělání zajišťovat ve všech
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formách studia (prezenční, kombinované a distanční) ve studijních programech magisterském,
doktorském a dalších programech a kurzech životního vzdělávání.
ZÁVĚR
Jsme přesvědčeni o tom, že ekonomy a techniky v bakalářských studijních programech
mohou s nižšími náklady připravit školy veřejné a soukromé. Navíc by tento systém zajistil i
možnost výběru uchazečů o studium.
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Abstrakt:
Contribution deals about the usability of various methods for analysis of the
vulnerability of the locality and determination indicators of their self-sufficiency.
Klíčová slova:
Locality, vulnerability, self-sufficiency, emergency, crisis planing.
ÚVOD
Největší „náhlé nebezpečí“ pro jakoukoliv lokalitu představují živelní pohromy a velké
průmyslové havárie. Sociální, ekonomické a ekologické důsledky, které tyto události mohou
mít pro danou konkrétní lokalitu, mohou být srovnatelné s důsledky vojenského konfliktu.
Živelní pohromy a velké průmyslové havárie vedou k rozsáhlému ohrožení života a zdraví
obyvatel a vyvolávají sociální napětí. Na Zemi jsou provozovány tisíce potenciálně
nebezpečných objektů, ve kterých jsou uchovávány radioaktivní, výbušné a jedovaté látky ve
značném objemu. V případě vzniku mimořádné události mohou mít její následky přeshraniční
účinky a současný globalizovaný svět je prostředím, kde se rychle a snadno šíří jejich
negativní sociálně ekonomické důsledky.
Komplexní nahlížení na složitost problematiky ochrany obyvatelstva, v mezinárodním a
celostátním měřítku a její širší vazby a souvislosti, by však nemělo vést k podceňování
prakticky zaměřených opatření v lokálním rámci. Ve kterém jsou správní orgány a orgány
místní samosprávy bezprostředně odpovědné za řešení naprosto konkrétních problémů a
disponují přitom limitovanými materiálními, finančními a personálními zdroji. Provedení
kvalitních analýz, správné vyhodnocení priorit a přijetí nezbytných opatření na jejich základě,
je tak nezbytností. V současné době neexistuje v tomto ohledu v České republice systémový
přístup a problematika není řešena na nižší správní úrovni.
Neexistují hodnotící indikátory lokality ve vztahu ke kritické infrastruktuře a nejsou
stanoveny vhodné standardizované postupy pro řešení problémů při vytváření bezpečného
prostředí lokality. Proto je v rámci bezpečnostního výzkumu podporovaného Ministerstvem
vnitra České republiky řešen výzkumný projekt MV IOO, VF 20112015018, s názvem
„Bezpečnost občanů – krizové řízení“ a v jeho rámci i dílčí úkol s názvem „Posuzování
soběstačnosti lokality pro potřeby jejího rozvoje a ochrany obyvatelstva.“
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Z hlediska potřeb analýzy zranitelnosti lokality jde však především o posouzení
konkrétních podmínek v určité geografické oblasti. Lokalita by měla být odolná vůči
situacím, které náhle ohrožují kvalitu života jejích obyvatel. Lokalitu lze vymezit různým
způsobem, z hlediska územního a správního členění České republiky, jakož i z praktického
hlediska, se jako nejvhodnější jeví vymezit tuto lokalitu správním obvodem obecního úřadu s
rozšířenou působností.
1

SOBĚSTAČNOST LOKALITY

Co rozumět pod pojem soběstačnost lokality? Je zcela zřejmé, že při současném
způsobu dělby práce žádná zcela soběstačná lokalita nemůže existovat. V tomto ohledu
nejsou soběstačné ani státy, nakonec ani kontinenty. Soběstačnost lokality je tedy relativní
pojem, vyjadřující schopnost lokality pokrýt přijatelným způsobem momentální výpadek
dodávek služeb, zboží a energií, až do obnovení standardního stavu. Rozhodující roli zde tedy
hraje rozsah změny situace oproti standardnímu stavu a délka jeho trvání. A dále také
kvalitativní a kvantitativní úroveň změny, kterou ještě ve vztahu ke standardní situaci
považujeme za přijatelnou.
Soběstačnost lokality je dána především následujícími faktory:









Úroveň spolehlivosti ochrany zdraví, životů a majetku obyvatel lokality.
Plynulé zásobování obyvatelstva vodou, energiemi a potravinami.
Plynulé zásobování podniků a organizací energiemi a surovinami.
Zajištění nezbytné úrovně dopravní obslužnosti lokality.
Existence reálných plánů zajištění kontinuity výroby a služeb v mimořádných
podmínkách.
Úroveň spolehlivosti informačních systémů a zajištění jejich přechodu na nouzový režim.
Úroveň administrativního, finančního, personálního a materiálního zajištění odstranění
následků mimořádné situace a obnovy zasažených objektů do původního stavu.
Úroveň připravenosti správních orgánů a obyvatelstva na řešení mimořádných situací.

Výše uvedené faktory je nezbytné trvale hodnotit s ohledem na měnící se okolní
podmínky a na základě tohoto hodnocení přijímat adekvátní opatření k zajištění
požadovaného stavu.
Hodnocení soběstačnosti lokality je přitom ovlivněno celou řadou faktorů, které
souvisejí s celkovým bezpečnostním prostředím. Některé z nich jsou statického charakteru a
mění se relativně pomalu, například jako přírodní podmínky, jiné faktory se vyznačují
dynamikou a poměrně rychlými změnami, zejména zahraničně politická a vojenskopolitická
situace, vývoj vnitřních společenských a sociálních podmínek, stavu ekonomiky, apod.
Všechny tyto faktory se vzájemně ovlivňují a podmiňují a jejich výsledkem je aktuální stav
bezpečnostního prostředí, který musíme nutně vzít do úvahy i při hodnocení soběstačnosti
konkrétní lokality. Z praktického hlediska je nutné stanovit realistickou míru úrovně vstupů,
které budeme brát do úvahy, abychom se mohli dopracovat k využitelným závěrům, se
kterými by bylo možno dále pracovat. Analýza konkrétních hrozeb a rizik pro posuzovanou
lokalitu má při tomto hodnocení rozhodující místo.
2

ANALÝZA HROZEB A RIZIK

Za úspěšnou lze považovat takovou analýzu, která by ve svých odhadech pokryla více
než polovinu charakteristik stavu, který by jednou za určitých okolností mohl nastat. Mnohé
analýzy jsou často jen výčtem ohrožených objektů na určitém území s uvedením možných
hrozeb různého charakteru. Vzájemné vazby a souvislosti se velmi těžce postihují a jejich
realistický odhad je založen na kvalitní týmové práci a součinnosti různých úrovní veřejné
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správy a soukromého sektoru. Analýza odolnosti klíčových prvků a objektů v dané lokalitě by
měla postihnout všechny základní souvislosti mezi riziky na určitém území a riziky v určitém
odvětví KI s případnými přesahy do dalších oblastí. Analýza by také měla předvídat, kde lze
očekávat chyby v rozhodování a jaké proměnlivé faktory z časového hlediska ovlivní výchozí
předpoklady natolik, že tato analýza dříve či později beznadějně zastará. Pravdivost analýzy
možných rizik vychází totiž z hypotetických předpokladů, kterýkoliv z těchto předpokladů
může být a v praxi i bude více či méně mylný. Při tomto posuzování můžeme vycházet z
následujících metod analýzy rizika.
Tabulka 1: Metody analýzy rizika
Zkratka
BST
CCD
CCF
CMF
CSA

Anglický název
Brainstorming
Cause Consequence Diagram
Common Cause Failure
Common Mode Failure
Consequence Severity Anylysis

DFA
ETA
FMEA

Dependent Failure Analysis
Event Tree Analysis
Failure Mode and Effect Anylysis

FMECA

Failure Mode and Effect Criticality Analysis

FTA
HAZOP

Fault Tree Analysis
Haddon Matrix
Hazard and Operability Study

HACCP

Hazard Critical Control Points

HEA
THEA
HRA
CLA
MLD
PBA
PHA
PRA
ZHA
RBD

Human Error Analysis
Task Human Error Analysis
Human Reliability Assesment
Check List Analysis
Master Logic Diagram
Probabilsitic Risk Assesment
Prelimiary Hazard Analysis
Probabilistic Risk Assesment
Zurich Hazard Analysis
Realiability Block Diagram

WIA
IAEA
TECDOC 727

What if Analysis
Manual for the classification and prioritisation of
risks due to major accidents in process and
related industrie

DFEI - CEI

Dow´s Fire l Explosion Index a Chemical
Exposure Index

Český význam
Mozková bouře
Graf příčina – následek
Analýza příčin selhání
Analýza současných poruch
Analýza důsledků závažných
rizik
Následná analýza poruch
Strom událostí
Analýza způsobů a následků
poruch
Analýza způsobů, následků a
kritičnosti poruch
Strom poruch
Matice interakcí
Studie nebezpečí a
provozuschopnosti
Analýza rizik kritických
kontrolních bodů
Analýza lidské chybovosti
Úkol analýzy lidské chybovosti
Odhad lidské spolehlivosti
Kontrolní seznam
Počáteční události
Odhad pravděpodobnosti rizika
Předběžná analýza rizika
Pravděpodobnost stanovení
Analýza rizik Zurich
Nemožnost použití blokového
schématu
Co kdyby
Kvantitativní hodnocení zdrojů
rizika z hlediska ohrožení
života osob a příslušné relativní
pravděpodobnosti
Metody indexové klasifikace
ohrožení

Je zřejmé, že závažné dopady lze při mimořádné události očekávat zejména v lokalitách,
které se vyznačují kumulací následujících faktorů:
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Vysokou hustotou obyvatelstva na daném teritoriu a stupněm jeho závislosti na kritické
infrastruktuře (KI).
Velkou koncentrací a provázaností kritických infrastruktur a jejích důležitých objektů, a
tedy i větší pravděpodobností vzniku průmyslových havárií s kumulací sekundárních
důsledků.
Rizikem dominového efektu v důsledku vnitřních a vnějších vazeb oblastí jednotlivých KI
s předpokladem přechodu mimořádné události do krizového stavu.
Větší pravděpodobností výskytu přírodních pohrom a katastrof (záplavové zóny, zóny
sesuvu půdy, oblasti s výskytem zemětřesení apod.)
Zranitelností ve vztahu k úmyslné a neúmyslné lidské činnosti (atraktivnost objektu jako
cíle útoku, složitost technologických postupů, přítomnost nebezpečných látek, energetická
kapacita objektu, jeho stáří, technické řešení, provádění údržby a oprav apod.)
Významem KI umístěné v lokalitě z celostátního a mezinárodního hlediska.

ZÁVĚR
Z výše uvedeného hlediska se jako vhodný přístup pro analýzu zranitelnosti lokality a
stanovení indikátorů soběstačnosti jeví kombinované použití několika metod:
Co se stane, když (What — If?" Analysis)
Metoda je hlavně zaměřena na hledání možných následků vybraných poruch zařízení.
IAEA-TECDOC-727
Metoda je založena na klasifikaci nebezpečných aktivit ve sledované oblasti pomocí
kategorizace následků a pravděpodobnosti výskytu velké havárie. Je vhodná pro
provozovatele s rozsáhlým výrobním zařízením a pro analýzy zdrojů rizik na území správního
celku. Výsledky umožňují priorizaci zdrojů rizik.
Předběžná analýza zdrojů rizika (Preliminary Hazard Analysis)
Hledání nebezpečných stavů, jejich příčin a následků, které jsou kategorizovány na
základě předem stanovených kriterií. Zpravidla se využívá jako prostředek pro výběr jiné,
podrobnější metody.
Analýza stromu událostí (Event Tree Analysis)
Metoda sleduje průběh procesu od iniciační události pres konstruování událostí vždy na
základě dvou možností — příznivé a nepříznivé.
Analýza stromu poruch (Fault Tree Analysis)
Systematická zpětná analýza rozvoje událostí za využití řetězce příčin, které mohou vést
k vybrané vrcholové události.
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Abstrakt:
Práca sa zaoberá porovnaním systému horskej záchrany v Českej republike a na
Slovensku. Zameriava sa predovšetkým na základné rozdiely a spoločné prvky profesionálnej
horskej záchrany v oboch krajinách. Postavenie vo vzťahu k integrovanému záchrannému
systému je jedným z kľúčových faktorov na ktoré sa v práci zameriavame.
Kľúčové slová:
horská služba, integrovaný záchranný systém, profesionálna horská záchrana
Abstract:
This work deals with comparison of mountain rescue in the Czech Republic and Slovak
Republic. It focuses primarily on the basic differences and similarities in professional
mountain rescue both countries. The position in relation to the emergency service is one of the
key factors on which we focus at work.
Keywords:
mountain rescue service, emergency service, professional mountain rescue
ÚVOD
Horský terén je z hľadiska možnosti nasadenia zložiek integrovaného záchranného
systému špecifický charakterom krajiny, svojou odľahlosťou, náročnosťou terénu a sťaženým
prístupom pre techniku. V prípade ohrozenia zdravia a života ľudí v horskom teréne môžu
efektívne zasiahnuť len tie jednotky, ktoré sú na horský zásah náležite vybavené a pripravené
technicky i organizačne. Preto v krajinách v ktorých sa nachádza určité horstvo sa formovali
organizácie pre poskytovanie prvej pomoci v horskom prostredí. Horská záchrana môže mať
charakter profesionálnej, prípadne dobrovoľníckej organizácie. Pre dobrú dosažiteľnosť
a možnosť zásahu sa javí ako vhodný model využitie profesionálnych horských záchranárov,
ktorých stavy v obdobiach zvýšenej úrazovosti vhodne dopĺňajú dobrovoľný záchranári.
V Čechách a na Slovensku sa horská záchrana formovala v období spoločného
Československa, takže má určité historicky podmienené spoločné znaky a charakteristiky. Po
rozdelení Československa sa i horská záchrana vyvíjala odlišne a v súčasnosti vykazuje
v jednotlivých krajinách značné rozdiely na ktoré sa zameriavame v práci.
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1
HISTORICKÉ
SÚVISLOTI
A
FORMOVANIE
ZÁCHRANY V ČECHÁCH A A NA SLOVENSKU

ORGANIZOVANEJ

Pomoc blížnemu a určitá miera altruizmu je do istej miery v zakorenená v každom
človeku. Od tohto princípu sa odvíjala aj podstata poskytovaní prvej pomoci v horách. Prvými
návštevníkmi hôr boli predovšetkým lovci, pastieri, drevorubači a hľadači zlata. Práve táto
skupina ľudí hory poznávala a zároveň sa stávala objatí prudkých zmien počasia, prípadne
iných faktorov objektívneho rizika. Postupne začínajú hory poznávať aj návštevníci z miest za
účelom oddychu a relaxácie. Preto v roku 1850 vzniká koncesovaná služba sprievodcov a
nosičov. Služba je podmienená znalosťou základov prvej pomoci a tak sa objavuje v horách
prvok organizovanej prvej pomoci. Z historického hľadiska je známi a dôležitý dátum 24.
marca 1913. V tento deň sa konal v Krkonošiach závod v behu na 50 km, pri ktorom zahynuli
Bohumil Hanča a Václav Vrbata. V snehovej fujavici Vrbata poskytol podchladenému
Hančovi časť svojho odevu, pričom nasadzovali v ohrození vlastný život. Obaja pretekári
zahynuli v snehovej búrke. Na pamiatku tejto udalosti, sa deň 24. marec oslavuje ako Deň
Horskej služby v Českej republike. K veľkému rozmachu lyžovania dochádza po prvej
svetovej vojne a to je spojené so zvyšujúcim sa počtom úrazov a tragických nehôd. Na
začiatku školili lekári na poskytovanie prvej pomoci pri lyžiarskych úrazoch hasičov a členov
spolkov zimných športov. Jednotná organizácia Horskej služby bola založená 12. mája 1935 v
Krkonošiach. Predsedom bol Vladimír Záboj Vajna, okresný hejtman vo Vrchlabí. Druhá
svetová vojna a s ňou spojené politické udalosti skomplikovali a následne prerušili existenciu
Horskej služby, ale len formálne. Organizácia bola zrušená, ale činnosť pretrvávala aj počas
okupácie. K obnoveniu činnosti horskej služby a ďalšiemu rozvoju horskej záchrany došlo po
vojne v roku 1945, pričom vzniká organizácia s názvom Horská záchranná služba. Zároveň
organizovaná záchrana preniká aj do ďalších pohorí, konkrétne do Jeseníkov a na Šumavu v
roce1948, Orlických hôr v roku 1949, do Beskýd v roku 1951, do Jizerských hôr v roku 1954
a v roku 1955 do Krušných hôr. Dňa 1. 12. 1954 bola zriadená Horská služba s celoštátnym
pôsobením. Vzniká členský odznak Horskej služby, ktorý sa používa dodnes. V roku 1957
dochádza k začleneniu Horskej služby pod Československý zväz telesnej výchovy. V tomto
období dochádza k veľkému rozvoju horskej záchrany vplyvom medzinárodných kontaktov s
partnermi z alpských krajín. Zaviedlo sa medzinárodné značenie zjazdových tratí, dochádza k
zlepšeniu technického a materiálneho vybavenia horskej služby. Horská služba vtedajšej
ČSSR sa stala postupne kvalitnou a v zahraničí uznávanou záchranársku organizáciou.
Dôkazom toho je aj prijatie do Medzinárodnej komisie záchranných služieb IKAR - CISA
(International Commission for Alpine Rescue - Commission Internationale de Sauvetage
Alpin) - dňa 21. júna 1968. V roku 1990 mali jednotlivé oblasti horskej služby svoju právnu
subjektivitu. V roku 1993 došlo k vzniku samostatnej Českej a Slovenskej republiky, čo
viedlo k oddeleniu horských služieb v Čechách a na Slovensku. V roku 2001 vzniklo
občianske združenie Horská služba Českej republiky, ktoré bolo financované prevažne z
rozpočtu ministerstva zdravotníctva. Následne na základe rozhodnutia vlády dochádza k
vytvoreniu všeobecne prospešnej spoločnosti s názvom Horská služba ČR. Na území
Slovenska dochádza v roku 2003 rozhodnutím vlády k vznik Horskej záchrannej služby ,
ktorá spadá pod rezort ministerstva vnútra. [1]
2

ORGANIZÁCIA HORSKEJ ZÁCHRANY V ČESKEJ REPUBLIKE

V Českej republike zabezpečuje horskú záchranu Horská služba Českej republiky, ktorá
organizačne pozostáva z profesionálnej a dobrovoľnej členskej základne.
Profesionálna členská základňa je združená v organizácii s oficiálnym názvom „Horská
služba České republiky, o.p.s“ Vláda Českej republiky odsúhlasila založenie neziskovej
organizácie Horská služba uznesením č. 827 z 1. septembra 2004. Zriaďovateľom sa stalo
Ministerstvo pre miestny rozvoj. Ministerstvo pre miestny rozvoj založilo zakladacou listinou
z 19. novembra 2004 všeobecne prospešnú spoločnosť Horská služba ČR, o.p.s.. Sídlom
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spoločnosti sa stal Špindlerův Mlýn. HSČR vykonáva činnosť vo vopred stanovených
oblastiach s definovanou územnou pôsobnosťou. K oblastiam pôsobnosti patria Beskydy,
Krušné hory, Jeseníky, Krkonoše, Jizerské hory, Orlické hory a Šumava. Administratívne
činnosti zaisťuje úrad HSČR so sídlom v Prahe. Dobrovoľná členská základňa Horskej služby
Českej republiky (HSČR) je ako samostatný právny subjekt občianskym združením
založeným podľa zákona č 83/1990 Zb. o združovaní občanov. [2]
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2.1

Výkon činností Horskej služby Českej republiky (HSČR)

Medzi hlavné úlohy HSČR patrí organizovanie a výkon záchranných a pátracích prác v
horskom teréne, poskytovanie prvej pomoci, zabezpečovanie transportu v horskom teréne,
vytvára podmienky pre bezpečnosť návštevníkov hôr, udržiavanie prevádzky záchranných a
ohlasovacích staníc Horskej služby, umiestňovanie a udržiavanie výstražných a informačných
zariadení. Nezanedbateľná je činnosť v oblasti prevencie, ktorá sa zabezpečuje formou
vydávania preventívnych a informačný materiálov, prednášok a informuje verejnosť
o poveternostných, snehových podmienkach na horách v súvislosti s lavínovým
nebezpečenstvom. Sledovanie úrazovosti na horách a spracovávanie úrazovej štatistiky dáva
podklady pre rozbor nehôd a následné preventívne opatrenia. V rámci prevencie HSČR
vykonáva hliadkovú činnosť na hrebeňoch hôr a voľnom horskom teréne a lavínové
pozorovania. V oblasti vzdelávania HSČR vykonáva a zabezpečuje školenie členov
občianskeho združenia Horská služba Českej republiky a ďalších osôb zúčastňujúcich sa na
záchranných a pátracích akciách v horskom teréne. Dôležitá je spolupráca s orgánmi verejnej
správy, ochrany prírody a životného prostredia a inými orgánmi. Na medzinárodnej úrovni
HSČR spolupracuje so záchranárskymi organizáciami predovšetkým v Slovenskej republike
a Poľsku. [2]
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3. ORGANIZACIA HORSKEJ ZÁCHRANY NA SLOVENSKU
Profesionálnu záchrannú činnosť v horských oblastiach na Slovensku zabezpečuje
Horská záchranná služba, ktorá na území vymedzenom zákonom garantuje výkon horskej
záchrany. Horská záchranná služba patrí medzi hlavné zložky integrovaného záchranného
systému, pričom spadá pod gesciu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Horská
záchranná služba bola ustanovená zákonom 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe z 10
júla 2002 ako štátna rozpočtová organizácia. Z hľadiska financovania sa napojením na štátny
rozpočet vyriešili problémy s financovaním horskej záchrany na Slovensku. Podstatne sa
zlepšilo i sociálne zabezpečenie príslušníkov. Členovia Horskej záchrannej služby majú štatút
príslušníka a vzťahuje sa na nich zákon 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov
a vojakov v znení neskorších predpisov. [3] [4]
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Schéma č. 2 Organizačné členenie Horskej záchrannej služby

3.1

Výkon činnosti horskej záchrannej služby

Vymedzenie územnej pôsobnosti Horskej záchrannej služby je stanovená vyhláškou 469/2007
Z.z., ktorá definuje hranice územnej pôsobnosti pre horskú záchranu. Horská záchranná
služba v odôvodnených prípadoch môže ako zložka integrovaného systému zasahovať i mimo
definované územia. Horská záchranná
služba v horských oblastiach predovšetkým
organizuje a vykonáva záchrannú činnosť pri záchrane osôb najmä v súčinnosti s leteckou
záchrannou službou, poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb v horskom
prostredí, umiestňuje a udržiava výstražné, informačné a iné zariadenia súvisiace s
bezpečnosťou osôb. Prostredníctvom Strediska lavínovej prevencie vykonáva opatrenia
súvisiace s lavínovým nebezpečenstvom a zabezpečuje lavínovú predpoveď pre jednotlivé
horské oblasti. Horská záchranná služba v súčinnosti s políciou sa podieľa na pátraní po
nezvestných osobách. Na požiadanie fyzických a právnických osôb môže zabezpečovať
zdravotný dozor pri masových športových a iných podujatiach. Činnosti horského záchranára
sú ďalej upravené vo vyhláške 299/2010 z 23.júna 2010, ktorá definuje rozsah činností po
dosiahnutí určitého kvalifikačného štandardu a odbornosti v horskej záchrane. Ďalšie
vzdelávanie horských záchranárov je legislatívne upravené v skúšobnom poriadku Horskej
záchrannej služby, ktorý presne definuje vstupné požiadavky a výstupné štandardy pre
získanie odbornej spôsobilosti na daný druh záchrannej činnosti. Podobne ako Horská služba
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Českej republiky aj Horská záchranná služba spolupracuje s jednotlivými zložkami
integrovaného záchranného systému, orgánmi ochrany prírody, orgánmi štátnej správy
a samosprávy. [3] [5] [6]

Obr. č. 1 Vymedzenie horských oblastí v ktorých garantuje záchranu Horská záchranná
služba [5]
a)Belianske Tatry, b) Malá Fatra, c) Nízke Tatry, d) Pieniny, e) Stredné Beskydy,
f) Slovenský raj, g) Veľká Fatra, h) Vysoké Tatry, j) Západné Tatry.
4
ZÁKLADNÉ ROZDIELY
V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU
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Horské záchranárske organizácie oboch krajín vychádzajú zo spoločných historických
koreňov, takže čiastočne majú spoločnú štruktúru poskytovaných odborných činností. Odlišne
sa v jednotlivých krajinách formovalo začlenenie vo vzťahu k integrovanému záchrannému
systému. Zatiaľ čo v Českej republike je Horská služba vedľajšou zložkou integrovaného
záchranného systému na Slovensku patrí medzi hlavné zložky. Ďalším rozdielom je
zastrešujúci rezort. Horskú službu Českej republiky zastrešuje Ministerstvo pre miestny
rozvoj ako všeobecne prospešnú spoločnosť. Horská záchranná služba je na Slovensku
napojená na štátny rozpočet ako štátna rozpočtová organizácia spadajúca pod rezort
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Tento krok značne zlepšil systém financovania
Horskej záchrannej služby, postavenie príslušníkov HZS a ich sociálne zabezpečenie.
Organizačné členenie horských služieb na oblasti je obdobné v oboch krajinách s rozdielom,
že Horská záchranná služba, po vzore alpských krajín má samostatné stredisko venujúce sa
lavínam – Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. Ďalším rozdielom je
školiace stredisko, ako jedna z organizačných zložiek. Za podstatný rozdiel pokladáme
existenciu Operačného strediska tiesňového volania Horskej záchrannej služby. V praxi to
znamená, že na území Slovenskej republiky existuje jednotné číslo pre tiesňové volanie
v horskom prostredí (18 300), čo v podmienkach horskej záchrany v ČR chýba. Ďalším
rozdielom v rozsahu poskytovaných záchranných činností je jaskynná záchranná činnosť,
ktorá je na území Slovenskej republiky garantovaná prostredníctvom Horskej záchrannej
služby na profesionálnej báze. [9]
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VZDELÁVANIE VEREJNOSTI V LAVÍNOVEJ ZÁCHRANE
EDUCATION OF PUBLIC IN AVALANCHE RESCUE
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Abstrakt:
Väčšina osôb zasiahnutých lavínou zomiera v prvých 15 minútach od zasypania. Tento
čas je príliš krátky na to, aby mohli včas a efektívne zasiahnuť profesionálne zložky horských
záchranárov. Preto v lavínovej záchrane je dôležitá prvá pomoc zúčastnených svedkov
nehody. Edukácia verejnosti je jedno z preventívnych opatrení k zníženiu počtu tragických
lavínových nehôd. Cieľom práce je navrhnúť vhodnú metodiku vzdelávania verejnosti
v lavínovej záchrane a overiť jej účinnosť v praxi pomocou simulovaných záchranných akcií.
Kľúčové slová:
snehové lavíny, lavínová záchrana, laická prvá pomoc, lavínové nehody, lavínové kurzy
Abstract:
Most of the people hit by the avalanche dies in the first 15 minutes after bury. This time
is too short for proffesional teams. In avalanche rescue is an important first aid witnesses
involved accident. Public education is one of the preventive measures to reduce the fatal
avalanche accidents. The aim of this work is to propose an appropriate methodology in
educating the public in avalanche rescue and verified its effectiveness in practice through
simulated rescue operations.
Keywords:
snow avalanches, avalanche rescue, non – professional first aid, avalanche accidents,
avalanche workshops
Úvod
V súčasnosti dochádza k masívnemu rozšíreniu športových aktivít v prírode súhrnne
označovaných ako outdoorové aktivity, ktoré sa pre ľudí stali obľúbeným spôsobom trávenia
voľného času. Táto skutočnosť vedie k tomu, že v horskom prostredí sa pohybuje oveľa
väčšie množstvo ľudí ako v minulosti. Značná časť športových aktivít je vykonávaná
v prostredí zimných hôr, ktoré môžu pre jej návštevníkov predstavovať určité objektívne
riziko v závislosti od konkrétnej aktivity. V horských oblastiach Slovenska predstavujú
snehové lavíny jedno z objektívnych rizík, ktoré môžu bezprostredne ohroziť návštevníkov
hôr a v extrémnych prípadoch aj obyvateľstvo horských sídel. Lavíny môžu svojim
mechanizmom ohroziť zdravie a životy ľudí.
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1
ZDÔVODNENIE POTREBY VZDELÁVANIA LAICKEJ VEREJNOSTI
V LAVÍNVEJ ZÁCHRANE
Na podklade štúdií H.Brugera je zrejmé, že najväčšia možnosť prežívania v lavíne je
v prvých 15 minútach po zasypaní. (Brugger H., 2002) K lavínovým nehodám dochádza
predovšetkým v horskom prostredí, ktoré je charakteristické svojou odľahlosťou a sťaženým
prístupom pre nástup profesionálnych záchranných zložiek. Čas nástupu profesionálnych
zložiek na miesto nehody je možné podstatne skrátiť nasadením leteckej techniky. Limitujúci
faktor pre nasadenie leteckej záchrany sú meteorologické vplyvy, predovšetkým znížená
viditeľnosť a silný vietor. V takomto prípade je ako jediné možné nasadenie pozemnej
záchrany, čo môže v závislosti od miesta nehody trvať i niekoľko hodín. S predĺžením času
nástupu záchranných zložiek na miesto nehody klesá i pravdepodobnosť prežitia zasypaných
osôb. Ako jeden z najefektívnejších spôsobov záchrany sa javí takzvaná „kamarátska pomoc“,
alebo laická prvá pomoc priamych svedkov, prípadne účastníkov nehody. Kvalitnú
a efektívnu laickú prvú pomoc pri lavínovej nehode sú schopné podať iba osoby, ktoré sú na
poskytovanie prvej pomoci náležite vybavené po technickej stránke a predovšetkým po
stránke vedomostnej. Jedna z foriem zvyšovania úrovne poskytovania laickej prvej pomoci
pri lavínových nehodách sú odborné lavínové kurzy a workshopy. [6] [7]

Graf č. 1 Prežívanie osôb v lavíne, (Brugger H., 2002)
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Každá osoba, ktorá sa pohybuje v potenciálne lavínovom prostredí, by mala byť náležite
poučená a technicky vybavená pre pohyb v rizikovom prostredí. Dostupnosť materiálne –
technického vybavenia pre kamarátsku záchranu je na trhu pomerne dobrá. Ako problém
vidíme v nedostatočnom vyškolení laikov – tj. turistov, lyžiarov a iných návštevníkov hôr.
Značná časť osôb zasiahnutých lavínou bola členmi určitých organizácii, združujúcich
horolezcov, turistov a iných návštevníkov hôr. Mechanizmus členstva v horolezeckých
spolkoch je založený predovšetkým na úhrade členských poplatkov. V praxi to znamená, že
každá osoba, ktorá zaplatí členský príspevok sa automaticky stane registrovaným horolezcom.
Myslíme, že práve organizácie združujúce horolezcov a inú športovú verejnosť, ktorá sa
pohybuje v horách by mali dbať na odborné vzdelávanie v lavínovej záchrane. Ďalší
mechanizmus vzdelávania verejnosti v lavínovej záchrane je založený na komerčnej báze,
kedy sa účastník lavínového kurzu stáva klientom. Treťou zložkou, ktorá sa na vzdelávaní
laickej verejnosti podieľa je organizácia vykonávajúca záchrannú činnosť v horskom
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prostredí. V podmienkach slovenských hôr to je predovšetkým Horská záchranná služba, ako
štátna rozpočtová organizácia a občianske združenia vykonávajúce záchrannú a preventívnu
činnosť v horskom prostredí.
3

CIEĽ PRÁCE

Aplikáciou poznatkov o lavínach a pedagogických postupov na podmienky laickej záchrany
pri lavínovej nehode sme sa snažili navrhnúť efektívny spôsob vzdelávania laickej verejnosti
v lavínovej záchrane, ktorý by frekventantov naučil posudzovať mieru rizika pohybu
v lavínovom teréne, efektívne voliť trasu výstupu v horskom teréne, včas a kvalitne poskytnúť
technickú a predlekársku prvú pomoc pri lavínovej nehode.
4

POUŽITÉ METÓDY

Frekventanti boli členmi Horolezeckého oddielu Start Ostrava. Inštruktáže sa
zúčastnilo 22 frekventantov, pričom úroveň vstupných znalostí a zručností bola rôzna od
úplných začiatočníkov až po skúsených horolezcov. Pri návrhu prípravy sme vychádzali
z predpokladu zachovania základných didaktických zásad. Inštruktáž bola rozdelená do troch
blokov. Prvý blok bol venovaný teórii lavín druhý blok praktickej prvej pomoci pri lavínovej
nehode a záverečný tretí blok testom stability snehovej pokrývky a hodnoteniu lavínového
rizika. Pri aplikácii teoretických vedomostí frekventantov na podmienky praxe sme využili
metódu simulovanej záchrannej akcie. Pre hodnotenie výsledkov sme využili metódu
pozorovania činností frekventantov pri fingovanej záchrannej akcii. Frekventanti riešili dve
modelové situácie označené ako „modelová situácia č. 1“ a „modelová situácia č.2“.
V modelovej situácii č. 1, šlo o fingovanú lavínovú nehodu pri ktorej došlo k zasypaniu
jednej osoby. Použili sme figurínu, ktorá mala na sebe ako zdroj signálu lavínový vyhľadávač
BCA Tracker, pracujúci na štandardnej frekvencii 457 kHz. Figurínu sme zakopali v snehu
160 cm hlboko. Okolo miesta zakopania sme vytvorili simulovaný lavínový nános pre
hodnovernosť situácie. Skupina frekventantov sa v čase prípravy modelovej situácie
nachádzala mimo miesto fingovanej nehody. Po prípravných prácach dostala skupina správu
charaktere lavínovej nehody, mieste lavíny a počte zasypaných. Podmienky simulovanej
záchrannej akcie: plocha simulovaného lavínového nánosu 100x50m; čas 14:30 hod.;
počasie: jasno, slnečno; teplota: – 180C.; kvalita snehu: prachový.

Obr. č.1
Umiestnenie figuríny v simulovanom lavíništi pred zahrnutím snehom
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V modelovej situácii č.2 sme chceli overiť činnosť frekventantov pri viacnásobnom
zasypaní v sťažených podmienkach. Za sťažené podmienky pokladáme tmu a silný mráz. Na
ploche približne 100x50 m. sme umiestnili 4 zdroje signálu, ktoré mali frekventanti rozdelený
do skupín po 4 označiť v čo najkratšom čase. Podmienky: čas: 19:00 hod. , teplota: - 24 0C.,
tma.

Obrázok č. 2
Dvojanténový digitálny lavínový vyhľadávač Tracker BCA použitý pri simulovanej záchrannej
akcii – umiestnený na figuríne ako zdroj signálu
5

VÝSLEDKY

V prípade modelovej situácie č.1 frekventanti vhodne zvolili management záchranných
prác, pričom jeden z frekventantov simulovane oznamoval nehodu, pričom zachoval všetky
pravidlá pre hlásenie nehody. Ďalší z frekventantov prebral úlohu pozorovateľa, pričom
stanovil únikové cesty v prípade pádu ďalšej lavíny. Pri samotnej lokalizácii zasypaného
frekventanti využili rôzne modely lavínových vyhľadávačov pracujúcich na jednotnej
frekvencii 457kHz. Zasypaného lokalizovali pomocou lavínového vyhľadávača za 3:40
minúty. V čase 4:10 min. frekventanti označili „pozitívnu sondu“ . V tomto čase bol
pozorovateľov vydaný pokyn: „pozor lavína“. Frekventanti na základe tohto pokynu
správnym spôsobom opustili lavínište, pričom všetky sondy vrátane pozitívnej sondy
ponechali na mieste. Po odoznení planého poplachu pokračovali v záchranných prácach,
pričom k uvoľneniu hlavy došlo po 10:55 min.

Obrázok. č. 3
Uvoľnenie dýchacích ciest obete pri simulovanej záchrannej akcii
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Frekventanti správnym spôsobom uvoľnili dýchacie cesty. K úplnému vykopaniu
figuríny došlo po 13:40 min. Po vykopaní figuríny frekventanti postupovali na základe zásad
prvej pomoci. Precvičili kardiopulmonálnu resuscitáciu a ďalšie zásady poskytovania prvej
pomoci. Nasledovalo skupinové zhodnotenie priebehu záchrannej akcie formou skupinovej
diskusie.
Na modelovej situácii č. 2 mali frekventanti možnosť skúsiť záchranné práce pri
viacnásobnom zasypaní. Frekventanti pracovali v tme, len za svetla čelových lámp. V prípade
modelovej situácie č. 2 dochádzalo u jednotlivých skupín k značnému predĺženiu časov
lokalizácie a k problémom s orientáciou na lavíništi. Predpokladáme, že podobná situácia by
nastala i v prípade zhoršenej viditeľnosti – hmla, sneženie a podobne.
Pre efektívne odovzdávanie poznatkov frekventantom je dôležité zvoliť vhodnú
organizačnú formu výuky, teda vytvoriť prostredie a organizáciu činností vo vyučovacom
procese. Pre voľbu konkrétneho spôsobu sme posudzovali predovšetkým nasledujúce dôležité
hľadiská, ktorými sú zloženie skupiny frekventantov, vstupné vedomosti a špecifické miesto
výuky. Ako najvhodnejšia organizačná forma výuky sa nám javila „skupinová a kooperatívna
forma výuky“, pričom na jedného inštruktora odporúčame skupinu 5 ľudí. Práce v skupine
zlepšuje priebeh výuky a frekventanti v menších skupinách majú možnosť lepšieho
preniknutia do problenatiky. Pokiaľ ide o výukové metódy v teoretickej časti sme
kombinovali reproduktívnu metódu a metódu problémového výkladu, pri ktorej frekventanti
za pomoci doplňujúcich otázok a príkladov hľadali odpovede na jednotlivé otázky súvisiace
s lavínovou prevenciou a záchranou. Teoretická časť výuky bola zameraná predovšetkým na
lavínovú prevenciu a záchranu. Za dôležité pokladáme oboznámenie frekventantov
s faktormi, ktoré sa podieľajú na formovaní snehovej pokrývky a vzniku lavínového
nebezpečenstva s dôrazom na meteorologické faktory, geomorfologické faktory terénu,
kvalitu snehu a fyzikálne vlastnosti snehu. S prihliadnutím na uvedené faktory je možné
pozorovať priamo v teréne premeny snehu, ktoré dávajú popud k neustálemu pohybu
snehovej pokrývky. Dôležitou kapitolou bolo i rozdelenie lavín na základe formy odtrhu,
tvaru lavínovej dráhy a vlhkosti snehu. Pochopenie teoretických súvislostí a mechanizmov,
ktoré sa podieľajú na vzniku lavín je dôležité pre následné hodnotenie lavínového rizika. Pre
posudzovanie stability snehovej pokrývky sa frekventanti mali možnosť zoznámiť s rôznymi
spôsobmi testovania snehovej pokrývky, ktoré si následne vyskúšali v teréne. Za kľúčovú
časť výuky sme pokladali laickú záchranu pri lavínovej nehode. Frekventanti boli
oboznámený s pravidlami pre hlásenie nehody s organizáciou záchranných prác v rámci
kamarátskej pomoci, núdzovými a varovnými signálmi v horách, základmi pre navádzanie
leteckej záchrany, prostriedkami pre aktívnu ochranu v lavíne, metódami lokalizácie
zasypaných v lavíne a s predlekárskou prvou pomocou na mieste nehody.

Obrázok č.4
Objasnenie princípu šírenia signálu lavínových vyhľadávačov
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Teoretická časť výuky bola doplnená kazuistikami a rozbormi lavínových nešťastí. Pre
praktickú časť výuky sme využili metódu „problem based learning“ (PBL), alebo projektové
vyučovanie. Ide o metódu pri ktorej frekventanti a vyučujúci diskutujú o zadanom probléme
a navrhujú riešenia. Na rozdiel od jednostranného toku informácii, ktoré sa využívajú pri
konvenčných spôsoboch výuky sú v prípade PBL frekventanti kurzu vtiahnutý do riešenia
problému. V prípade výuky lavínovej záchrany ide o simulovanú záchrannú akciu.
Frekventanti pri výuke, rozvíjajú príklad na základe svojich znalostí a skúseností. Nové
zistenia následne prezentujú formou riadenej diskusie a súčasne sa vysvetlia prípadné
nejasnosti. Na záver spoločne posúdia kvalitu odpovedí, prípadne účinnosť použitého
postupu. Metoda PBL je účinným spôsobom výuky pri ktorej frekventanti predovšetkým
majú možnosť dostatočne si osvojiť získané znalosti, analyzovať krízovú situáciu a osvojiť si
prácu v týme. Získané schopnosti sú dôležité pre poskytovanie prvej pomoci pri lavínovej
nehode a v konečnom dôsledku pre záchranu života.
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Abstract
The duty of the state is to ensure the security of its citizens. At the local level, it is
realized by self-territorial administration. The security level is the essential element and the
measure of living standard. The decrease in security level has a negative influence on life and
development parameters of local communities. The interest in the security sphere important
both for citizens and local authorities, affects the economic development as well as it
stabilizes the social and local communities’ bonds.
Key words:
security, management, commune, police
Abstrakt
Povinností státu je zajistit bezpečnost svých občanů. Na místní úrovni se realizuje
vlastní územní správy.Úroveň zabezpečení je základní prvek a míra životní úrovně.Pokles
úrovně zabezpečení má negativní vliv na život a vývoj parametrů místních komunit.Zájem o
bezpečnostní oblasti důležité jak pro občany a orgány místní správy, má vliv na ekonomický
rozvoj, stejně jako to stabilizuje dluhopisy sociálních a místních komunit.
Klíčová slova:
bezpečnosti, řízení, obec, policie
PREFACE
To ensure the safety of citizens is one of the fundamental duties of the state written
down in art. 5 of The Constitution of the Republic of Poland. At the local level, this duty rests
with self-territorial authorities, which out of the state authorities have the greatest influence
on local communities’ lives, as well as on the public space used by them. The level of
security, especially of the so-called personal security, is today an essential element, as well as
a measure of the quality of life what is reflected in the quality of functioning of the local
environment, which in turn affects the factors directly or indirectly conditioning the
development possibilities. These are for example the image of the community or city,
residents’ social activity, tourist and investment attractiveness, and the migration balance of
population.73 The decrease in the level of security, as well as its subjective reflection, that is –
the sense of security, negatively affects the above-mentioned parameters, what limits the
development possibilities. Hence, the interest for the safety of citizens is so important for
local authorities because of the duty to care for the public safety sphere as well as because of
the role of the host of the area, whose duty is to ensure and improve the development
opportunities of the local community.
It is necessary to provide some general information about the security system in our
country. The security system consists of three modules, namely national security, crisis
73
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management and public safety. Taking the national security into account, it is necessary to
remind that within its scope the self-territorial authority, among others, carries out the socalled military classification which lies in the fact that communes prepare the list of men over
eighteenth year of age. The foreman appoints the commissions on qualification, consisting of
self-territorial representatives, specialists and the army of the Republic of Poland. The
Commission issues the qualification document, which constitutes the base for job
opportunities in the uniformed services, army, border guards and the National Reserve Force.
Of course the self-territorial authority cooperates with the army, e.g. territorial defense
programs are prepared. Civil defense plans are also created, and these prognostic documents
include actions which aim at civil protection in the time of war or martial law. The civil
defense plans are created at each level of local government.
1

CRISIS MANAGEMENT

The crisis management is the responsibility of governmental and self-territorial
administration authorities. It consists in preventing crisis situations or taking the control of
them through the planned activities, and in reconstructing the infrastructure or restoring it to
its original character. The Constitution of the Republic of Poland introduced to the internal
legal order the concepts of state of emergency, i.e. of war, emergency and natural disaster,
which can be brought into effect in situations of particular danger if the common
constitutional measures are insufficient. The states of emergency are regulated by the enacted
by the Parliament in 2002 Acts on state of natural disaster, state of emergency and on martial
law. In the same year, in the scope of emergency planning, a Regulation of the Council of
Ministers was also introduced. It concerns the formation of commune, district and provincial
crisis response team and the Governmental Crisis Coordination Team and their functioning.
The regulation, inter alia, defined the principles of forming the commune, district and
provincial response team, its mode of operation and financing.74The responsibility for the
actions during the natural disaster is handed to:
- the vice-mayor (mayor or city mayor) – if the state of natural disaster is brought into
effect in the commune;
- the foreman (city mayor with district rights) – if the state of natural disaster is brought
into effect in more than one commune being part of the district;
- the provincial governor – if the state of natural disaster is brought into effect in more
than one district being part of the province.
The actions, which are supposed to prevent the effects of natural disasters or aim at
removing them, the vice-mayor (mayor, city mayor), the foreman and the provincial governor
implement with the help of the crisis response teams. During the state of natural disaster, if
the use of other forces or measures is insufficient, The Minister of National Defense may
convey to the provincial governor disposal, on whose area of action the natural disaster
occurs, the subdivision of Armed Forces of the Republic of Poland along with directing them
to execute the tasks connected with preventing the natural disaster effects or removing them.75
By definition, we can mention four phases of crisis management:
I.
the prevention phase – implementation of the undertakings which aim at reducing
the possibilities of the occurrence of crisis situation to the minimum.
II.
the preparation phase – the undertaking of the planned actions at all levels of
administration, that concern responding for the time of emergencies of various
types. This phase concerns also actions aiming at the increase of force and
measure resources necessary for effective response.
III.
the response phase - taking actions to provide assistance to the injured as well as to
reduce losses and damages.
74
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IV.

1.1

the reconstruction phase - aims at restoring the resources of emergency services,
and reconstructing the crucial to the functioning of a given area of energy, fuel,
telecommunication and transport infrastructure, etc.
Public order

Amongst the interests protected by the proclamation of the state of emergency public
order is most often mentioned by the legislator. According to the definition of Krzysztof
Wojtyczk, the public order includes such elements as: the state of normal functioning of state
institutions, society and national economy.76 However, Krzysztof Prokop emphasizes that the
notion of the public order, in the light of art. 230 of the Constitution of the Republic of
Poland, should be treated as part of the internal policy conducted by the government.
Speaking of the public order, we mean ensuring the proper functioning of society, what is
related to the defense of the rights and freedoms of individuals against the threats of everyday
life. Within the scope of public order protection there are contained actions connected with
i.e. the environment, health or public morality protection. By means of the public order one
can understand the existing within the country the state social economic and political relations
and their corresponding legal institutions to ensure the possibility of exercising rights and
freedoms of man and citizen within the collective coexistence. Such defined notion is
synonymous with public safety. In the contemporary law doctrine, the public safety is a state
in which the general public, individually indeterminate, as well as other entities in this
country and public institutions are not threatened by danger, and are not threaten by the
disruption of the normal course of social life, or the functioning of public institutions and
devices.77 It can be stated that public safety is the broader concept, which besides the safety
of citizens also includes national security.
Amongst the interests protected by the proclamation of the state of emergency public
order is most often mentioned by the legislator. According to the definition of Krzysztof
Wojtyczk, the public order includes such elements as: the state of normal functioning of state
institutions, society and national economy.78 However, Krzysztof Prokop emphasizes that the
notion of the public order, in the light of art. 230 of the Constitution of the Republic of
Poland, should be treated as part of the internal policy conducted by the government.
Speaking of the public order, we mean ensuring the proper functioning of society, what is
related to the defense of the rights and freedoms of individuals against the threats of everyday
life. Within the scope of public order protection there are contained actions connected with
i.e. the environment, health or public morality protection. By means of the public order one
can understand the existing within the country the state social economic and political relations
and their corresponding legal institutions to ensure the possibility of exercising rights and
freedoms of man and citizen within the collective coexistence. Such defined notion is
synonymous with public safety. In the contemporary law doctrine, the public safety is a state
in which the general public, individually indeterminate, as well as other entities in this
country and public institutions are not threatened by danger, and are not threaten by the
disruption of the normal course of social life, or the functioning of public institutions and
devices.79 It can be stated that public safety is the broader concept, which besides the safety
of citizens also includes national security.
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The extraordinary states of emergency
Źródło: Zeszyt naukowy nr 25 Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie
str.4
1.2

The police

After the general characteristic of the security system of our country, we should pass on
to the more detailed level and discuss the issue concerning the development of security at the
local level. Crime prevention is the responsibility of many authorities of public
administration, both from the government and self-territorial administration system. At the
local level, the most important authorities responsible for the state of safety of the citizens are
the local police and local government - the commune and the district. To the principle tasks
performed by the self-territorial administration the legislator included the protection of both
the public order and public safety. The commune and district shall perform the tasks in the
field of public order and citizens’ safety, and the provincial administration in the field of
public safety. The authorities of self-government units should above all act as the coordinator
216

of actions associated with the safety assurance on the given area, taking into account the
multitude of situations which may pose a danger. The police is the formation which serves the
society and it is intended solely for the protection of people, and to maintain safety and public
order. In case of local government, the tasks connected with the citizens’ safety belong to one
of many aspects of its activities. The cooperation of the local government and police can be
considered in the area of coordination system of public safety at the local level, of the direct
impact of local government on the functioning of the police, and in the areas of cooperation of
the local government and police. In order to coordinate activities at the local level, some of
the services, inspections and guards have been adapted to the territorial division of the
country. Some of them became part of the district’s combined administration. The foreman is
the head of the district’s services, inspections and guards. Currently, the District (City) Police
Headquarters is, among others, part of district’s services and inspections. At the district level,
the authority which can coordinate crime prevention actions should be the safety and order
commission, which was appointed in 2002 in order to execute the tasks of a foreman in the
scope of the supremacy over the districts’ services, inspections and guards, as well as in the
scope of public order and citizens’ safety. Within the scope of operations of the safety
commission, the districts’ commandants are obliged to provide at the request of the
commission’s chairman the documents and information concerning the police work in the
district (excluding the personal files of employees and officers, the operation- reconnaissance
and inquiry-investigation materials, as well as files on individual administrative matters). The
activities of the commission facilitates the cooperation of all entities which protect public
safety and order in the district. The location of the Police within the combined administration
under the supremacy of provincial governor and district governor allows interinstitutional
cooperation.80 For example, the scope of operation of the District Police Headquarters include
creation and implementation, in cooperation with self-territorial administration as well as nongovernmental organizations and institutions, of preventive programs aimed at: ensuring the
people residing in the district area with public security and order, working against crime,
providing the residents the possibility of signaling or reporting the Police on events and
situations threatening the safety of people, and taking actions by the police aimed at
improving public safety and order.
An interesting aspect that affects the local security situation are all kinds of initiatives,
designed to employ larger number of people for joint actions. Among the activities aimed at
improving public safety, there may be mentioned, for example, "Safe Commune" competition
under the patronage of Home and Administration Secretary. The objective was to appoint and
award the communes which were distinguished by the effective and efficient operation within
the scope of public safety and order. The outcome of the analyzed material is that the
commune authorities in cooperation with the police, commune guards and non-governmental
organizations as well as with the people more commonly diagnose and implement the threat
preventive measures in their area. They develop their own local safety programs, create the
centers that coordinate the activities of all public and private institutions involved in the
realization of the program. Police operations connected with ensuring public order and
citizens’ safety, more and more often are focused on the involvement of other entities acting
for the improvement of citizens’ lives. The processes of solving local problems of people,
carried out by the police, often lead to the conclusion that these are physical features of a
place which are the factor generating the improvement of safety. Therefore, the cooperation of
police with local authorities as well as the residents of a particular territory is so important.
Based on the Act of 29 July 1997 it was made possible to appoint by the commune
council of so-called communal (city) guards. The guard is a uniformed formation appointed to
protect the public order in the commune, and it is controlled by the commandant being
appointed and dismissed by the vice-mayor, mayor or city mayor after the consultation with
the appropriate territorially provincial commandant. The guards perform protective functions
(associated with maintaining order in the commune), but also ordinal, prophylactic (prevents
crimes), informational (notifies services and institutions of the observed threats).
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2

SUMMARY

The sense of security is an essential element for the proper functioning of man in the
society. Therefore, the issue of security management is reflected not only in the general
provisions, but also, and above all at the local level this issue is extremely important. From
the sociological point of view, security is a phenomenon analyzed in four aspects:
a) international security: considered as a world, continent, bloc countries’ safety.
b) national security: that is, the external security of the other state.
c) public safety: connected with crime in the given country.
d) individual safety: associated with the possibility of danger of individual's life.
It must be admitted that the sense of security depends on many factors. The assurance of
security nowadays is not only a task for the individual but also for the society as a whole,
therefore a cooperation of not only a self-territorial authority and police, but also a
cooperation with non-governmental organizations of all kinds and other institutions is of great
significance.
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Abstract:
The article deals with the possible of the early warning and information of the
population about really threaten or already arisen emergency or crisis situation in the areas
of the buildings established for gathering of the larger number of the population. It presents
also the alternative solution of warning and information in these areas. In the end of the
article there are described significant factors that can negatively impact the optimal warning
and information.
Abstrakt:
Příspěvek je zaměřen na možnosti včasného varování a informování obyvatelstva o
reálně hrozící nebo již vzniklé mimořádné události nebo krizové situaci v prostorech staveb
pro shromažďování většího počtu osob. Současně prezentuje alternativní řešení varování
a informování v těchto prostorech. V závěru příspěvku jsou přiblíženy významné faktory, které
mohou negativně ovlivňovat optimální varování a informování.
Key Words:
Civil Protection; Warning; Information; Building established for gathering of the larger
number of the population.
Klíčová slova:
Ochrana obyvatelstva; Varování; Informování; Stavba pro shromažďování většího počtu
osob.
INTRODUCTION
The territory of Czech Republic and of course the population living there they are
threatened by the emergencies [1] and the crisis situations [2]. The emergencies and the crisis
situations can have serious impacts to the live, health and property of the population. The one
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measure of the protection of population that can reduce or slash these impacts there is early
warning and information of the population about really threatens or already arisen emergency
or crisis situation (hereinafter “emergency”).
The article is oriented to the specific problem to the opportunities of the early warning
and information of the population of the population about really threatens or already arisen
emergency in the areas of the buildings established for the gathering of the larger number of
population (hereinafter “buildings”) [3]. The main reason of this choice is not only the
probable high concentration of the population in the area but also behaviour of the population
that can be influenced by felicitous form of warning and information. To this purpose there
are used adequate communication devices [4].
The aim of warning and information is to create primarily sufficient time and space for
required behaviour. That´s mean that the population will be able to react to recommended or
accept measures and to protect themselves and help to others threatened persons especially to
older, children and infirm. At the same time there is necessary to prevent of the increase of
panic, hysteria and others manifestation that can arise during the emergency such as apathy,
anxiety, anger, depression [5].
1

PROBLEM FORMULATION

The first part of the article deals with present situation in warning and information both
in general so especially in the buildings. The article also discusses what is understood by the
term buildings. The other part deals with both the means used to warning and information so
alternative forms. These alternative forms of warning and information can be used during the
emergency.
1.1

Warning and distress information – nowadays situation

The term warning is understood as the complex summary of the organization, technical
and operational measures that ensure the early delivery of warning information about really
threatens or already arisen emergency that require realization of the measures of the
protection of population [6]. Warning information have acoustic character extraordinarily it
can be verbal or optical.
Distress information of the population is the complex summary of the organization,
technical and operational measures that ensure the delivery of the information about the
source, nature and range of the emergency and necessary measure to protect live, health and
property immediately after warning [6].
Nowadays there is warning and information of the population ensure by the terminal
measures of warning and information (TMW) that are included to the united system of
warning and information (USWI). USWI is technically, organization and operationally ensure
by the notification centre, telecommunication nets and TMW [7].
These TMW are create by the rotary (electric) horns (RH), electronic horns (EH) and
others measures that are complying of the given requirements to TMW (local informational
systems with quality of EH – LIS) [7]. Each of the TMW has to be able to generate following
signals:
 General warning,
 Tests of sirens,
 Fire alarm.

The character and the using of these signals they are setting in the Notice to the
preparation and to the performing of the tasks of protection of population [8].
All TMW except RH have to be able to broadcast the distress information too that
follows immediately after dispatching of the signal General warning. Number of the
information must be 16 or more. The length of the one information it is 20 seconds (ensuring
of capacity of the memory of TMW) [7]. Another requirement to these TMW (EH and LIS) it
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is to have the alternate source of the energy. It must to ensure 72 hours of the running of
TMW. During the emergency TMW must be able to dispatch 4 signals lasting 140 s in 24
hours or summary 200 s of the verbal information defined by user or distress information
lasting 5 minutes [7]. All measures that are integrated to the USWI they comply these
standards.
For warning of the population there is used the one warning signal – General warning in
the territorial of Czech Republic. This signal has varying course. It lasts 140 s and it can be
3times repeated in interval of 3 minutes see Fig. 1.
Rotary horns
systems

Electronic Horns and local informational

Fig. 1 – General warning [9]
1.2
When we speak about buildings established for gathering of the larger number of
the population?
By the term buildings established for gathering of the larger number of the population is
considered generally object in which the attendance of the larger number of population is
expected. These buildings are usually shopping centres, culture centres (e.g. theatres,
cinemas), sport centres, school facilities, stations (train and bus) and airport. Majority of
buildings have also adjacent car parks and underground car parks. This fact increases the
number of the population in the place of interest.
Specification of these buildings can be assessing from various point of view. E.g. EHI
Retail Institute defines shopping centres as “centrally planning large-area retail units that
serve to satisfy short-term, medium-term and long-term needs” [10]. In our conditions from
the view of developer and real estate agencies the shopping centre is understood as property
that serve for the retail use that is kept as the unit with total area larger then 5 000 m2 with
minimum 10 separate units. Special type is Retail Park that is define as development that has
3 or more department units in the one object with total area 5 000 m2 or larger. A part of it is
always car park that is shared by all operators. Retail Park is built by one developer in a single
design. [11].
Significant material for determination of the limit number of person is Technical
standard oriented to Fire safety of buildings [12]. It determines from which number of person
it is necessary to speak about buildings established for the gathering of the larger number of
population. For the purpose of this standard it is defined gathering place as area established
for the gathering of persons in which number and density of persons exceed limit norm value.
The standard also define internal gathering place as each area that is besides other things
given for 200 and more persons and in which in the same time the ground area that is passed
to 1 person 5m2 and less.
1.3
Warning and information of the population in the areas of the buildings
established for gathering of the larger number of the population – present situation
The set standards are valid for warning and information for the population. It is
necessary to realize that the population perceive all information differently and behave
differently during the emergency. If the population is affected by the emergency it is possible
that the population don´t catch warning signal and following information or don´t pay
attention to them in the impact of the stress (mental phenomenon of deafness or apathy). In
the same time there can become the situation that delivery of the specific information can
evoke the panic of the population. It is necessary to delivery information to the population
in the stress situation by simply and understandable form lasting max 30 s. It is important that
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they include all important information determined to the population. It is good to repeat these
information a few times.
The influencing of the behaviour of the population in the building it is given by the
summary of the organisation and technical measures with the using of relevant means of the
owners eventually operator of these buildings [13].
If there happen any emergency each person that is in this moment in the building its
subterranean car park or adjacent car park they should respect the direction and the
instructions that can influence their behaviour to the desirable form. For the needs of delivery
of the desirable information (means warning and information) there is usually used intercom
or so called emergency sound system. This system is served for amplify or distribution of the
sound. This system is usually connected to the electric fire signalization by which it is control.
Together it is very often used for loud delivery of the information or extra ordinary report,
invitation, commercial, music etc. To inform it can be also used suitably located light flare
means and information panels but they can serve only as complementary or supporting means.
LCD panel can be example. They are because of their attribute used for the dynamic dispatch
of the information nowadays specially for promotional or entertainment purpose.
1.4
Alternative ways of the solution of warning and information in the Czech
Republic
Between alternative ways of the solution of warming and information during really
threatens or already arisen emergency or during the emergency there can be used mobile
electronic sirens (see Fig. 2). Their using is firstly prepared in the areas where not good
coverage by TMW included to USWI is or when they are not working. Advantage of these
sirens is that their sound spreads evenly to all direction (horizontally and vertically). Sirens
can reproduce of these signals:
 Tests of sirens,
 Warning signal General warning,
 Fire alarm.

Sirens can enable reproduction of the verbal information. These information can be
prepared (recording, each lasting max 30 s) and also by using of microphone (direct entry).
Audibility of the spoken word is circa 300 m. Audibility of the signal is circa twice. It is
necessary to allow for lower audibility in the built-up area depending on the type of the
building density and level of surrounding noise.

Fig. 2 – Electronic siren MOBELA [14]
To warning and information there can be also used mobile reporting means (so called
WBM - warning broadcasting means) that are situated on the cars of fire brigades, Police of
Czech Republic and local police. Also there can be used loudspeakers situated on the cars of
the corporate and the undertaking persons.
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The warning and information can be perform by using of the republic mass media
(Česká televize, Český rozhlas) or regional mass media and by mobile operators, internet
(social nets) and other possible accessible information means.
2

SOLUTIONS AND RESULTS

In the second part of the article there are chosen the most important factors of the
delivery of the information. It is also propose possible solution of the warning and
information in the buildings.
2.1

Factors that influence the optimal warning and information

For ensuring of the optimal delivery of the warning and emergency information it is
necessary take into consideration various factors that can this delivery of these information
significantly influence. It is about technical, physical and personal factors to a large extent.
Between physical factors there are age group of the population and persons with handicap or
mental disease and the like.
Important technical factor that influence warning and information of population it is
blackout. In the case of the blackout the means that are designated for warning and
information of the population will be not working only if they have their own alternative
source of the energy.
Stridency of the surroundings, audibility and comprehensibility of the report they are all
together closely connected. In the noisy areas there is for warning necessary to increase the
level of the dispatching signal but it can be increase too much because following information
will be not for the population comprehensible. During information of the population there
should fulfil the conditions for right vocal communication (e.g. loudness of the speech, pitch
of the tone, speed and fluency of the speech, right pronunciation, phrasing of the speech, right
chosen pauses, tone of the voice and emotions – in our case there is necessary calm and
balanced tone of the voice for calming of the population).
Quality of the audibility and comprehensibility of the warning and information
influence the building density and the intensity of the cover area. In case of chosen of the
large area there will be warning signal in its edge audible with huge problem and
comprehensibility of the information will be minimum. Too small area entails the mutual
covering of the warning and information. This creates problems with comprehensibility.
The important part of warning and information perform the quality of the sound. During
the reproduction of the sound is its purity. Undesirable are various noise that deteriorates its
quality and it significantly influence both comprehensibility and verbal information.
The particular age group will be treat receive information in the various way. Children
should not understand the importance of the situation and they don´t have to respect warning
and information. They can also change warning signal Generate warning instead of signal for
control of TMW Test of sirens. Seniors can underestimate the emergency and they cannot
devote it proper attention. Or vice versa they can overestimate it. This can cause stress and
panic. Because of majority of the seniors they have problems with hearing they can catch
warning and information.
The individual chapter creates the deaf that acoustical and verbal form of warning and
information will not hear.
In this case is great advantage in the refilling of the warning system by visual means.
Persons with mental disease can´t distinguish as well as children seriousness of the
situation and they can´t react in the adequate way. In their case it is probable the breaking out
of the panic at the unsuitable form of the warning and information.
The last factor that influence optimal warning and information it is content of the
information. The information have to be understand by the population so that they can react
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by the require way. During the creation of the information it is necessary to follow some
rules. Firstly the information has to be structured and clearly formulated. It is suitable to
restrict to only three keys information. They should have from 7 to 12 words.
If it is possible so it is good to use positive formulation and don´t use the negative (no,
never, nothing, nobody etc.). Since the population can part of the information miss or they
cannot if in first moment notice it there is important to repeat the information.
2.2

Proposal of the improvement of warning and information of the population

From the previous chapters it is evident that warning and information of the population
can be done by the various ways. Important is that the form of warning and information are
early, clear and comprehensible for the population. And it is also important that they will not
create undesirable reaction. People should know where to go and how to behave after warning
and information.
For the right warning it is necessary to ensure early delivery of the warning information.
This can be reached by connection of TWM to USWI. Visitors of the buildings and adjacent
estates will be warning in the same time as remaining population in the area of the emergency
(this is ensured by united activation of the chosen terminal means of USWI). In the case of the
need of warning of the building visitors and its surround USWI enable to use local activation
of TWM (in this case Fire and Rescue Services of the region will be automatically informed
about its activation).
Understanding of the ongoing warning of the population is another important part of the
process of the warning of the population. Ensuring of the appropriate warning can be done by
connection of TWM to USWI. This ensure that people receive beforehand known warning
information (Generate warning). Generate warning is used in the whole territory of the Czech
Republic and during all types of the emergencies. People are used to react to it.
The following distress information will be generated from beforehand recorded report
that Fire and Rescue Services of the region have to the disposal. The distress information
includes data about the emergency (which emergency increases) and about desirable
behaviour of the population. The following other information can be information that operator
of the building will have prepared or they will be provided by the responsible employee of the
building or person from the integrated rescue system.
For the supporting of the warning and information by TWM and for warning and
information persons with hearing defect or lesser decision-making ability (e.g. children and
seniors) there should be used other supporting means – e.g. light board, screens, running texts,
colour marks in the ground, emergency lights.

CONCLUSION
Warning and information of the population represent one of the basic measures of
protection of population. Their value increases depended to the degree, the intensity and the
area of the origin of the emergency. From the point of view of these criterions it can be
established the buildings established for the gathering of the larger number of the population
as the most problem areas. This fact places great demands to ensure quality and reliable
system of the warning and information of the population.
Nowadays trend of the population is to go shopping or spend free time in shopping
centres and entertainment centres. These centres are the buildings established for the
gathering of the larger number of the population include their car park (subterranean or
adjacent) and there is necessary to pay raised attention to them primarily at the threat or
during the emergencies that can strike them. It is necessary to choose optimal system of
warning and information to prevent of the threat of the live and health of population.
Population have to react adequately to warning signal and distress information. In the range of
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the desirable behaviour it is required to evoke in the population the requirement to protect not
only themselves but also others fellow citizens.
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Abstrakt:
This article brings information about fundamental prerequisites for strategic
management decision making, especially using in top organs of state services. This
management must formalize the aims to the orders for execute environment. The
formalization includes principal aims elaboration and implementation by means of strategic
planning, control and command. In this article, an instruction will be demonstrated for orders
formulation to the execute scenarios with a minimisation of decision making activities. These
scenarios would have embodied coincident structural features with the STANAG 2014,
describing: Situation, Mission, Execution, Service support, Command and signals, Safety risk
management, Review timeline... Such scenarios make easy and effective urgent order
performance at lower command and control hierarchical levels in defined operational
environment, so as to order´s aims would be performed in net team cooperation conditions.
Klíčová slova:

ÚVOD
Moderní doba přináší neustále nové požadavky na způsob organizace a řízení různých
společností, organizací, ale i státních orgánů. Za tím účelem je vycházeno ze známé normy
označované ISO 9001 a 9004:2000, které standardizují procesy a systémy zaměřené zejména
k dosažení závazků vrcholového vedení organizace, identifikaci procesů organizace,
identifikaci jejich rozhraní s ostatními procesy, zdrojové podpoře fungování procesů v rámci
organizace, neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti, monitorování
spokojenosti zákazníka.
1. UPLATNĚNÍ PROCESNÍHO PŘÍSTUPU V BEZPEČNOSTNÍM PROSTŘEDÍ
VÝKONU STÁTNÍ SLUŽBY
Otázka jakosti rozhodovacího procesu v současné době dosahuje až do vojensky
organizovaných sborů, které jsou specifické formou rozhodování, tj. používání rozkazů, jako
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závazného rozhodnutí pro všechny podřízené subjekty, a zejména vymezující odpovědnost za
nesplnění. Tato odpovědnost je projevována také větší škálou možných sankcí, tedy od
kázeňských trestů až po trestněprávní sankce. V grafickém vyjádření se pak zlepšování
systému managementu jakosti projevu v níže uvedeném vztahu:

Aby organizace fungovala efektivně, musí identifikovat a řídit mnoho vzájemně
propojených činností. Činnost, která využívá zdroje a je řízena za účelem přeměny vstupů na
výstupy, může být považována za proces. Výstup z jednoho procesu často přímo tvoří vstup
do dalšího procesu. Aplikování systému procesů v rámci organizace spolu s identifikací a
vzájemným působením těchto procesů, i jejich management, lze nazývat „procesním
přístupem“. Výhodou procesního přístupu je pokročilé řízení, které je poskytováno při
zřetězení individuálních procesů se systémem procesů, stejně jako při jejich kombinaci a
interakci. Takový přístup, je-li použit v rámci systému managementu jakosti, zdůrazňuje
důležitost:
a) pochopení a uspokojení potřeb,
b) potřebnosti uvážit procesy ve smyslu přidané hodnoty,
c) obdržení výsledků procesní výkonnosti a účinnosti, a
d) neustálého zlepšování procesů založeného na objektivním měření.
Zpočátku je nutno věnovat pozornost aspektům činnosti týmů, jimiž je správný
rozhodovací proces podmíněn. Již v tento okamžik je třeba zdůraznit, že kvalita
rozhodovacího procesu je dána ve struktuře řídícího managementu, a to v nedílném souběhu
ve správném výběru lidí. Ačkoli jsou známy různé způsoby fungování, tak z hlediska
metodologie není významněji vyhodnocována situace v těchto vyšetřovacích týmech, tedy ani
analýza řízení a organizace činnosti v tomto týmu. Kromě toho, do těchto aspektů vstupuje
faktor ekonomické a personální dostatečnosti. Významným a uralgickým bodem týmové
práce je princip podřízenosti a nadřízenosti Ten sám o sobě modifikuje podmínky, než které
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jsou v civilních organizacích různého typu. Proto výběr osoby pro funkci velitele musí být
zajištěn v maximální náročnosti, a to podle stupně, který je potřebný pro strategické
rozhodování. V tom je základ dodržování služební kázně u vojensky organizovaných sborů.
V zásadě je nutno činit vše proto, aby služební kázeň byla prioritou, tedy precizní plnění
služebních povinností, zejména v precizním plnění rozkazu. Zde je třeba si uvědomit
správnost podmínek pro sociální a interpersonální vztahy, sociální styk (percepce, interakce,
komunikace). Při výběru osoby do pozice velitele provádějící strategická rozhodnutí je
podstatné, jaký měla a má tato osoba vztah k plnění služebních povinností. Dalším
požadavkem pro strategické rozhodování je kvalita a kvantita vstupních informací, včetně
jejich včasné verifikace.
1.1.

BUDOVÁNÍ TÝMU

Nejdůležitějším a prvotním úkolem budování týmu vrcholového managementu je
vytvoření silných a pozitivních vazeb členů týmu navzájem. Skupina se jasně vymezí
vytvořením podmínek, ve kterých se lidé mohou začít vnímat spolu s ostatními členy týmu
jako „my“. Důležité je také vytvoření atmosféry důvěry a bezpečí. Je třeba vytvořit pro členy
týmu pracovní prostředí, ve kterém jsou schopni efektivně pracovat při plnění zadaných cílů.
Týmová práce vyžaduje podporu vedení, bez ní nemůže tým plně rozvinout svůj potenciál.
Naopak v prostředí, které týmovou práci brzdí, může vznikat naučená bezmocnost. Při
budování nového týmu je nutno začít vytvořením jasně formulovaného účelu týmu a jeho cíle.
Každý člen nového týmu potřebuje vědět, co přesně má dělat a jaké zdroje k tomu má k
dispozici.
Nový tým si určí, jaké má hodnoty a jakým způsobem se dostane k požadovanému
cíli. Členové týmu si mezi sebou rozdělí úkoly podle svých schopností a dovedností. Je
důležité, aby každý věděl, co kdo v týmu dělá. Je třeba vytvořit v týmu vrcholového
managementu komunikační kanál, kterým se tým může podělit o výsledky, poznatky a
zkušenosti mezi sebou i s ostatními lidmi, tedy musí existovat zpětná vazba.
1.2.

ROZHODOVÁNÍ V TÝMU

Z hlediska kognitivních stránek skupinového rozhodování se jedná o tendence skupiny
rozhodovat se extrémněji, než by se rozhodovali jednotlivci. Mechanismus má tendence v
rozhodování zvýraznit buď riskantnost, nebo opatrnost. Při rozhodování ve skupině mají
členové více informací, takže mohou lépe posoudit, proč volí opatrné či riskantní rozhodnutí.
K polarizaci skupiny výrazně přispívá anonymita. Rozhodování výrazně soudržné skupiny
může mít podobu skupinového myšlení.
Skupinové myšlení se projevuje v izolované skupině nebo ve skupině, kde je silný
vůdce nakloněn určitému řešení. Na skupinové myšlení autonomních týmů působí značná
soudržnost týmu (častý styk a intenzivní podpora) a vzájemná závislost členů při plnění
úkolů, kdy častěji dochází ke konformnímu souhlasu. Dlouhodobé skupiny mívají sklony k
sebestřednosti a ztrátě kontaktu s realitou. Skupina může racionalizací odsouvat nepopulární
řešení, hledat důvody, proč neudělat něco, co je nutné, ale ne příjemné. Tlak na rozhodování
ve skupině může vést k atmosféře vzájemného respektu, autocenzuře, nerealistickému zdání
jednoty členů týmu, cenzuře nežádoucích informací a názorů nebo iluzi mravnosti.
Skupinovému myšlení lze odolávat pěstováním opozice a rozvojem týmového myšlení.
Týmové myšlení je ovlivněno pozitivním přístupem, sdílením přesvědčení a důvěrou členů
týmu ve vlastní zdatnost. V atmosféře otevřené komunikace členové týmu nemusí s vedoucím
souhlasit. Podporuje se konstruktivní diskuse a pochybnosti se stávají předmětem této
diskuse. Jsou vítány odlišné názory a konfrontace. Týmové myšlení vytváří pozitivní,
dynamickou a potřebnou atmosféru, která týmu umožňuje účinně reagovat na nové a
nečekané situace. Výsledkem je otevřenější a rozumnější rozhodování.
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1.3.

VZNIK A VÝVOJ TÝMU VRCHOLOVÉHO MANAGEMENTU

Je třeba si uvědomit, že existence a výkon kolektivu vychází z teorie modelů fáze
vývoje týmů. Což je v praktickém rozhodovacím procesu, zejména v rámci strategického
rozhodování, významné, aby vrcholový manager (velitel) si uvědomoval při tvorbě rozkazu
vlivy, které mohou způsobit úspěšnost nebo neúspěšnost splnění jeho rozhodnutí.
Pro účely článku je vycházeno z tzv. Wheelenova modelu 81, který rozdělil vývoj
skupiny do pěti stádií, ze kterých je třeba vycházet při posuzování týmového řešení:
1.3.1.

ZÁVISLOST A INKLUZE

Zde platí, že každý člen si přináší status „zvenčí“ „dovnitř“ skupiny a tím nastává
problém, že statusy jsou nespravedlivě rozděleny uvnitř skupiny. Vyšší status dostávají ti,
kteří jsou otevřenější, zábavnější- extroverti, protože jsou viditelnější. Nikdo se nesnaží být
deviantní, neprotestují a „přetvařují se“, či spíše velmi se konformují vůči ostatním, protože
situace, které se objevují, jsou ambivalentní a členové skupiny hledají informace z druhých.
Probíhá vysoká koheze čím atraktivnější tým je, tím je vyšší koheze. V komunikaci se
objevují pouze příjemná a pozitivní témata. V týmu se nemohou nastavit reálné cíle, kvůli
nedostatečné znalosti členů skupiny a tím pádem neodhadnutí role členů. První a jasně
definovanou rolí je vrcholový manager, který zaujímá nejlepší pozici, a jeho úkolem je
snižovat úzkost ve skupině a postupně dodávat strukturu vrcholového managementu.
1.3.2.

PROTIZÁVISLOST

Konformita klesá, lidé chtějí a začnou být autentičtí a komunikace tím začíná být více
otevřená a nastává otevření nepříjemných otázek. V dimenzi cílů nastávají dva druhy
problémů: interpersonální a pracovní. Pracovní konflikty jsou konstruktivní a je třeba, aby
proběhly, protože tím se určují cíle skupiny. Interpersonální konflikty blokují členy skupiny,
aby řešili substantivní (pracovní), proto by pracovní konflikty neměli přejít do
interpersonálních. Kvůli těmto konfliktům se mění koheze ve skupině, pracovní konflikty ji
zvyšují a interpersonální kohezi snižují. Ti, co se starají o skupinu, a mají sociálněemocionální roli, mají v týmu vysoký status. Manager může rozdělit tým na dva tábory: pro a
proti vůdci, nezáleží na tom, zda je vůdce dobrý či zlý, ale motivem je boj o moc. Ve skupině
tím vznikají koalice. A managerovi tím klesá status, autorita a moc.
Vrcholový manager má možnost použít tři typy moci:
a) „moc nad“ (power over) se vyznačuje dominancí a autoritou, tato moc může ostatní a
hlavně podřízené k něčemu přimět, ale podemílá vztahy s ostatními a proto se tato
moc neosvědčila;
b) „moc k“ (power to) umožňuje lidem uskutečňovat věci a to tím, že vrcholový manager
ostatní zplnomocňuje a tak se o svou moc dělí. Tato moc rozvíjí identifikaci s
týmovými cíli a udržuje soudržnost týmu;
c) „moc od“ (power from) dává vůdci možnost odsunout nechtěné požadavky a odolat
zásahům ostatních. Strategií pro vrchlového managera používat typ moci „power to“
pro rozdělení úkolů a nezavrhnout ani jednu skupinu a pracovat s oběma skupinami
stejně.
1.3.3.
DŮVĚRA A STRUKTURA
Pomocí komunikace, která je více otevřená a probíhají v ní pracovní témata, se
modeluje sdílená vize a cíl skupiny. Čím jsou vyšší cíle, tím je třeba vyšší konformity. V
tomto stádiu se objevuje koheze, která se často zvyšuje až na skupinové myšlení (groupthink)
81

) zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1ze_v%C3%BDvoje_skupiny , stav ke dni 12.1.2012
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a tím se členové týmu opět konformují. Vůdce skupiny má moc koordinační, působí spíše
konzultativně a zrovnoprávňuje se s ostatními členy. Pokud v této fázi nenastanou žádné
konflikty, tak se tým vrací zpět do prvního stádia – závislosti a inkluze (a nastal by cyklický
model). Skupina je strukturálně rozdělena podle rolí a statusů. Pomocí komunikace, která je
více otevřená a probíhají v ní pracovní témata, se modeluje sdílená vize a cíl skupiny. Čím
jsou vyšší cíle, tím je třeba vyšší konformity.
1.3.4.

PRÁCE

Skupina se dostává k „opravdové“ práci, v komunikaci tedy převládají pracovní
témata. Podle výzkumů by ve skupině měla práce zabírat 76%, ostatních 24% by se mělo
věnovat sociálně-emocionálním interakcím. Mezi členy jsou rozděleny potřebné role, každý
má svůj status v týmu a proto skupina může pracovat samostatně, bez vůdce. V tomto stádiu
vrcholový manager se může spolehnout na fungování týmu a plnění jím nastavených
strategických cílů a úkolů. Za této situace existuje ve skupině konformita i soudržnost vysoká
a proto mohou dosáhnout daného cíle.
1.3.5.

KONEČNÉ STÁDIUM

Toto stádium může mít mnoho forem a u každého týmu může probíhat odlišně.
Členové skupiny se vyjadřují k pocitům. Dělá se hodnocení a evaluace (debriefing) všech
činností. Je to závěrečná fáze, která již není důležitá pro cíl a samotný výsledek práce
skupiny. Tato fáze je důležitá pro rozvoj všech členů pro další práci v tomto nebo jiném týmu
a pro jejich další motivaci.
Při zahájení plnění každého strategického rozhodnutí (projektu, scénáře, apod.) je
důležité stanovit si rizika spojené s realizací. Rizika vznikají ještě před zahájením plnění
strategického rozhodnutí, a tak je nutno si uvědomit rizika spojená se špatně definovaným
cílem, např. existují rizika spojená s lidmi (ne každý člen týmu je dostatečně kvalifikován),
rizika spojená s tím, že ne všichni mají zkušenosti s metodami řízení (např. projektové), ale
samozřejmě rizika finanční, tedy nepodceňovat plánování nákladů.
Vrcholový manager musí sledovat, jak se plnění strategického rozhodnutí ve formě
rozdělených úkolů rozvíjí, jaké výsledky přináší pro plnění cíle, resp. zda je třeba nutnost
korigování. Samotný systém řízení lidí pak musí vést k tomu, aby i bez přítomnosti
vrcholového managera, ostatní zainteresované osoby vykonávaly činnost bez ztráty směru.
V rámci systému řízení musí ve vojensky ozbrojených sborech existovat efektivní způsob
kontroly realizace rozkazu82.
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) V rámci tohoto článku lze upozornit na několik citátů, které se vztahují k rozkazům významných vojevůdců, např.
Generál George S. Patton, in. Military review, ročník 1980, číslo 1: „Velitelé si musí pamatovat, že vydání rozkazu či
vypracování plánu je pouze asi 5% zodpovědnosti velení. Dalších 95% je zajistit, osobním dohledem nebo prostřednictvím
svých štábních důstojníků, aby byl proveden.“, anebo
Polní maršál vikomt Montgomery z Alameinu, in.: The memoirs of Field, Marshal Montgomery, 1958: „Považuji za chybu
představu, že jakmile rozkaz padne, nemusí se víc už dělat; musíme se přesvědčit, že je proveden v zamýšleném duchu.
Jakmile velitel rozhodl stran svého obrysového plánu a jak bude realizován, měl by sám sestavit prvotní operační rozkaz nebo
direktivu a nenechávat to na svém štábu. Jeho štáb a podřízení poté začnou vypracovávat detaily, jež jsou založené na psaném
slovu velitele. Tím jsou chyby zredukovány na minimum.“, další
Polní maršál Maurice Comte de Saxe, My Reveries v roce 1732: „Mnoho generálů se domnívá, že jakmile vydaly rozkazy, a
že jich vydávají hodně, neboť zjišťují mnoho nedostatků, učinili všechno. To je špatný princip: budou-li takto pokračovat, nikdy
se jim nepodaří znovu zavézt disciplínu v armádě, v níž byla ztracena nebo oslabena. Nejlepší je málo rozkazů, ty by měly být
důsledně plněny; nedbalost by měla být trestána bez rozdílu a bez rozdílu na hodnost či rod, jinak budete nenáviděni. Lze být
přísný a spravedlivý a zároveň milován i obáván. Přísnost musí být doprovázena laskavostí, nesmí to být však přetvářka, nýbrž
dobrota.“;
Bedřich Veliký: „Základní úloha generála je duševní; připravit velké projekty a hlavní uspořádání. Ale protože se hlavní
dispozice stávají zbytečnými, pokud nejsou realizovány, je nutné, aby byl generál pracovitý a přesvědčil se, zda se jeho
rozkazy
plní
či
nikoliv.“
In.:
http://books.google.cz/books?id=jaB08KQ24lcC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=rozkaz&
f=false
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Z výše uvedené textu lze dojít i k zobecnění, jaké je třeba mít požadavky na rozkaz, a to
zejména:
1. Vrcholový manager, který vydává strategická rozhodnutí, musí zvládnout stanovený
cíl, a to ve formě vypracování projektu a scénáře, a v něm musí vymezit uspořádání
hlavních úkolů pro odpovědné osoby za jejich splnění.
2. Vrcholový manager musí mít vždy osobní dohled nebo dohled nad dodržováním
rozkazu jinou odpovědnou osobou, ale s bezprostředním dosahem na tohoto
vrcholového managera.
3. Každý rozkaz v sobě musí obsahovat ducha jeho tvůrce, v němž se odráží
odpovědnost jedince.
4. Je strategické, aby rozkaz byl vydáván vždy jediným vrcholovým managerem, který je
schopen dodržovat linii prvotního záměru.
5. Musí být včas odhalen nesprávný nebo nereálný rozkaz, který může vést
k významným následkům.
6. Vrcholový manager, který je určen ke strategickému rozhodování musí zabezpečit
bezodkladně, aby byla neprodleně a odpovědně řešena nedbalost, anebo nesplnění
rozkazu.
2.
ROZKAZ
Rozkazem se rozumí nařízení, či příkaz, který je formou rozhodovacích pravomocí
managera (velitele). Má-li takový způsob rozhodování mít svou kvalitu, tak musí splňovat
základní scénář jeho tvorby. Jde tedy o to, aby ústní rozkaz vycházel z přesně vymezených
podkladů, a ty se projevují ve schopnosti jasně a zřetelně sdělit pregnantně své rozhodnutí.
V rámci písemného projevu, ve formě přesně vymezeného dokumentu, pak musí dodržet linii
standardu STANAG 2014, tedy dodržovat strukturu formy rozkazu, která v sobě obsahuje83
2.1.

POPIS SITUACE (ANGL. SITUATION)
Popis situace je velmi důležitá součást rozkazu, avšak nutně platí, že musí vycházet
z pravdivých a pokud možno i ověřitelných informací. K tomuto účelu je na místě pochopit,
že podkladem musí být strategická analýza ve směru zadaného cíle, který musí být splněn.
Tato strategická analýza, která je definována nejrůznějšími způsoby, anebo společnými
znaky/atributy většinou bývají níž uvedené záměry:
1. Smyslem strategické analýzy je identifikovat a vyhodnotit fakta, relevantní z
hlediska formulace strategie.
2. Vychází se z vymezení oblastí analýzy, tedy vnějšího a vnitřního prostředí
objektu analýzy (např. státní orgán, vojenský útvar, apod. ) a "stakeholders", což
vede k očekávání, že při zpracovávání návrhu se k tomu přihlédne.
3. Musí být zřejmé, jaké byly použity metod analýzy (alespoň ty podstatné), které je
nutno při "správné" strategické analýze použít
Strategické analýzy jsou činností vedoucí ke splnění strategických cílů, tj. k realizaci
strategie, což se v praxi projevuje v tzv. operačním plánu, kde se následně rozpracuje do
jednotlivých strategických činností a úkolů, které budou rozděleny podle jednotlivých oblastí.
Management musí mít stále na paměti, že tvorba strategie není uzavřený proces, ale že je
třeba se jí zabývat neustále, a proto musí být. operační plán průběžně kontrolován a
vyhodnocován.

83

) např. níže uvedená část je rozpracována podle materiálu zveřejněného na http\:www.strateg.cz
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Plán se hodnotí z hlediska věcného a termínového naplnění i z hlediska úplnosti a
konzistentnosti plánu. Na základě kontroly může být plán případně doplněn, upřesněn či
změněn. Strategická situační analýza je velmi důležitou součástí tvorby strategie, jelikož
umožňuje managementu si uvědomit, jaká je současná situace, jaké má firma předpoklady
úspěchu, na co by se měl management v současnosti i v budoucnu soustředit a kam by mělo
jeho snažení v budoucnu směřovat.
Myšlenkovým těžištěm zde popisované metodiky strategické analýzy a syntézy je
koncept strategického řízení. Jedná se o tříúrovňový model strategického řízení, kde strategie
vyšší úrovně je rozpracovávána na úrovni nižší. Strategie je zde obecně chápána jako množina
strategických cílů a způsobů jejich realizace. Při postupném přenosu strategických cílů do
nižších úrovní je uplatňován princip MBO (Management by Objectives) znamenající, že
každá úroveň strategického řízení musí při formulaci "svých" strategických cílů vycházet ze
strategických cílů nadřazené vrstvy strategického řízení a snažit se maximálně přispět k jejich
naplnění. Za jeho silné stránky lze označit:
1. Koncept prakticky orientovaný, poskytující jasné definice základních pojmů a návody
pro řešení konkrétních situací, metodiku.
2. Koncept hierarchického modelu, dávající komplikovanému problému tvorby strategie
průhlednou a srozumitelnou strukturu, čímž jsou vytvořeny podmínky pro efektivní
komunikaci a dělbu práce uvnitř týmu zabývajícího se formulací strategií a celkově
pro zvládnutí komplikovaných problémů spojených se strategickým řízením.
3. Rozhodování se distribuuje na správné úrovně, uplatní se zde generalisté i specialisté.
4. Koncept vnáší jasno do otázky, jak má probíhat strategické řízení: zda "shora - dolů"
(angl. top-down) nebo "zdola - nahoru" (angl. bottom-up). Při formulaci strategií se
zde postupuje nejdříve shora dolů tak, že nadřazená úroveň určuje základní strategické
cíle svým podřízeným úrovním (top-down). Ty je rozpracovávají na své úrovni do
detailů, čímž je zároveň uplatňována zpětná vazba (bottom-up) a prověrka reálnosti
strategických cílů vytyčovaných vyššími úrovněmi. Pokud se nepodaří strategii vyšší
úrovně uspokojivě rozpracovat na úrovni nižší, pak s reálností strategických cílů vyšší
úrovně není něco v pořádku a obě úrovně řízení se musí snažit najít přijatelné řešení.
5. Zapojením nižších článků strategického řízení do procesu formulace strategií
odpovídajících jejich úrovni se vytvářejí dobré podmínky pro následnou realizaci
strategií.
6. Koncept lze v případě potřeby pragmaticky přizpůsobovat konkrétním podmínkám,
lze jej například po menších modifikacích aplikovat v podmínkách velkých i malých
organizačních strukturách.
Klíčovou otázku pro rozhodnutí, tedy formulace obsahu rozkazu, lze najít jen v
analýze. Je tak možné posoudit, zda scénář plánování strategického rozhodnutí je
upřednostňováno před jinými metodami. Pokud otázka je založen na malé změny nebo velmi
malý počet prvků, jiné více formální metody může být užitečnější. Významnou rolí hraje
nastavení času a rozsahu analýzy. Zde musí být vzaty v úvahu jak rychle se změny staly
v minulosti. Situace musí identifikovat významné aktéry. Vrcholový management musí mít ze
situace jasno koho se dotkne rozhodnutí a jaký mají tyto subjekty zájem na výsledku. Proto
mu musí být známy ze situace, jaké mají současné zájmy. Aktuální doba by měla přinést ze
znalosti situace tzv. mapu základních trendů, což v době zahrnuje politické, ekonomické,
technologické, právních a společenské trendy, vždy adekvátní k nastolenému cíli. Proto je
nutný popis každého trendu v tom, jak a proč to ovlivní plnění strategického rozhodnutí. Ve
zjišťování situace musí vrcholový management hledat a také najít nejistoty (jak již
rozpracováno rizika) a ty se musí projevit ve scénáři. Vazby nalezených nejistot musí být
posouzeny tak, aby se dalo zabránit „nemožným“ scénářům.
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2.2.

MISE (ÚKOL) (ANGL. MISSION)

Po formulování strategie nastává další důležitá fáze strategického plánovacího cyklu, a
to uvedení strategie do života, tedy její realizace.
Prvním krokem při realizaci strategie je definice strategických operací, resp.
zpracování operačního plánu. Strategické operace jsou činností vedoucí ke splnění
strategických cílů, tj. k realizaci strategie. Každá strategická operace měla minimálně
následující obsah: popis vymezující konkrétní obsah a očekávané výsledky, určení
odpovědných pracovníků, termín provedení, náklady na provedení. V této souvislosti se
setkáváme s pojem poslání ( angl. mission, mission statement), které zdůvodňuje strategické
cíle, vymezuje pole působnosti příslušného vrcholového managementu a zároveň působí jako
jednotící prvek, který usměrňuje jednání manažerů i zaměstnanců tak, aby pracovali v zájmu
splnění cíle. Poslání by mělo být definováno realisticky, výstižně a nepříliš široce ani ne úzce
tak, aby se management mohl na jeho základě jasně rozhodovat.
a)

Analýza makrookolí

Analýza makrookolí organizační struktury umožňuje managementu uvědomit si
především vazby a souvislosti mezi jednotlivými působícími faktory a v neposlední řadě i
příležitosti a hrozby, na které by se měl podnik zaměřit. Vhodnou metodou je tzv. PEST
analýza, která zaobírá faktory politicko-právními (Political), ekonomicko-hospodářskými
(Economical), sociálně-kulturními (Social) a faktory vědecko-technologickými
(Technological). Faktory jsou do analýzy zahrnuty podle důležitosti jejich vlivu nejen v
současnosti, ale i podle jejich předpokládaného vývoje v budoucnosti.
Informace o důležitých faktorech získané z PEST analýzy je možné využít při tvorbě
scénářů vývoje realizace strategického rozhodnutí. Prostřednictvím metody tvorby scénářů
může management simulovat jednotlivé varianty vývoje externího prostředí a určit jejich
případný vliv na strategii. Pokud je faktorů málo, lze vytvářet scénáře na základě jejich
kombinace. V ostatních případech se doporučuje vytvářet scénáře, které se od sebe výrazně
liší, tj. například scénáře optimistické, realistické a pesimistické.
b)

Analýza mikrookolí

Analýza mikrookolí většinou začíná analýzou týmu, který je určen k řešení
strategického rozhodnutí, jakož i analýzou všech pracovišť, které se mají podílet na řešení,
včetně lidského potenciálu, odbornosti a materiálně technického zabezpečení. Při analýze je
cílem vrcholového managementu uvědomit si závažnost strategického cíle, změnotvorných
hybných síly, působících negativních sil, a stanovit klíčové faktory úspěchu.
Významnou hybnou silou jsou zákazníci, ve smyslu těch subjektů, které mají zájem
na splnění strategického rozhodnutí, což mohou být nadřízení (i podřízení), ale mohou to
být stát, ale i mezinárodní organizace nebo mezinárodní orgán. Proto musí být každý
zákazník analyzován svými charakteristickými základními vlastnostmi. Výhodné je rozčlenit
skupiny zákazníků nejen horizontálně, ale i vertikálně, což vrcholovému managementu
pomůže lépe si uvědomit jejich možnosti a potřeby. Přitom se nesmí zapomenout i na
rozdělení podle jejich důležitosti.
Ostatní hybné změnotvorné síly, mezi které patří například vědecko-technický rozvoj,
rostoucí globalizace, nové formy řízení lidí a procesů, a podobně, a to by mělo být
vrcholovým managementem shrnuto, až do určení důležitosti a dopadu na výsledek. U každé
hybné síly je rovněž vhodné určit, zdali představuje hrozbu či příležitost. Při zpracování
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scénáře by vrcholový management měl mít na zřeteli všechny základní principy strategického
myšlení84:
1. Princip variantnosti vychází z toho, že každá strategie by měla být vypracována ve
více variantách, protože prostředí a faktory, ze kterých vychází, v sobě zahrnují prvek
rizika. Je důležité, aby v případě potřeby mohla firma s co nejmenšími problémy přejít
na jinou variantu strategie a předešla tak tzv. "strategickému překvapení".
2. Princip permanentnosti připomíná, že na strategii je třeba pracovat neustále. To
znamená srovnávat východiska a strategii se skutečností a případně vše přehodnotit a
upravit tak, aby strategie skutečnosti odpovídala.
3. Princip celosvětového systémového přístupu upozorňuje na vzájemnou celosvětovou
provázanost, s níž musí strategie počítat.
4. Princip tvůrčího přístupu je velmi důležitý, neboť inovace či ještě lépe invence
umožňuje získat podniku nezanedbatelnou komparativní výhodu, což je jeden ze
základních rysů strategie.
5. Princip interdisciplinarity upomíná na nutnost využívat při zpracování strategie
poznatků ze všech vědních oborů.
6. Princip vědomí práce s rizikem je jedním ze základních principů, protože převážná
část rozhodnutí je učiněna za určitého rizika, se kterým je nutné počítat a snažit se ho
vědomě snižovat.
7. Princip koncentrace zdrojů upozorňuje na důležitost zapojení všech zdrojů
potřebných k dosažení každé strategie.
8. Princip vědomí práce s časem je rovněž základním principem, protože všechny
operace probíhají v prostoru a v čase. Čas je čím dál více důležitou veličinou, neboť
správné načasování může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu dané strategie.
9. Princip agregovaného myšlení stratégovi říká, že by se měl soustředit na podstatná
fakta a nezabývat se zbytečnými podrobnostmi.
10. Princip zpětnovazebního myšlení souvisí s principem permanentnosti, protože zpětná
vazba umožňuje stratégovi korigovat strategii tak, aby co nejvíce odpovídala
skutečnosti.
Při zpracování a realizaci strategie by měl management dbát na systémový přístup.
Důležitá je rovněž vůle zvítězit, která vedení společnosti pomáhá překonat překážky.
2.3.

PROVEDENÍ (ANGL. EXECUTION)

Provedení je vázáno na kvalitní a důkladné posouzení situace a výsledků analýzy, a
z nich je třeba definovat scénáře, kdy obvykle je postaveno více scénářů (např. dva až čtyři
scénáře), a z možných scénářů může mít jeden (nebo více) sil relativně konstantní, zejména
pokud používáte tři nebo více hnacích sil (možno i verzí). Jeden přístup může být k vytvoření
všech pozitivních prvků do jednoho scénář a všechny negativní prvky (v poměru k současné
situaci) podle jiného scénáře, pak tyto rafinace. Nakonec se snaží vyhýbat čistě nejlepší a
nejhorší scénáře. Je také potřebné zhodnotit scénáře a odpovědět si na otázky, zda jsou
relevantní pro stanovené cíle? Zda jsou vnitřně konzistentní? Anebo zda představují relativně
stabilní výsledek situace? Tím dochází k converge směrem k rozhodnutí scénáře, jímž se musí
posoudit kladné stránky a nevýhody možných scénářů. Samozřejmě, že platí pravidlo, že
operační plán musí být průběžně kontrolován a vyhodnocován. Plán se hodnotí z hlediska
věcného a termínového naplnění i z hlediska úplnosti a konzistentnosti plánu. Na základě
kontroly může být plán případně doplněn, upřesněn či změněn.

84

) blíže např. prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSc., autor uváděný v materiálu na http://www.strateg.cz
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Stejně tak je nutné jednou za čas ověřit celý obsah strategie. Strategie se opět hodnotí
z hlediska naplnění předpokladů z nichž vychází, analyzují se příčiny odchylek a přizpůsobují
se vnějšímu vývoji. Vrcholový management může strategii, která již neodpovídá skutečnému
vývoji, změnit či přejít na jinou variantu. V extrémním případě je nutné zpracovat novou
strategii. Proto musí existovat vhodný signalizační a varovný systém pro správnou a včasnou
reakci na změny, který musí využívat adekvátní ukazatele.
3.

SCÉNÁŘE

Scénářem se rozumí schéma nějaké události nebo díla. Obsahuje jasné shrnutí a
osnovu projektovaného způsobu jednání. Procesní scénář vyjadřuje popis jedné zvláštní cesty
rozsáhlým případem užití. Aspektem scénářů je, že se dobré scénáře nevětví, ale existují u
hlavního (primárního) scénáře vynucené vedlejší (secundární) scénáře. Z hlediska scénářů
tvořených na strategické úrovni může být jejich podkladem námět, či libreto (včetně popisu
děje) anebo zámysl, úmysl, nebo plán. Scénář vychází ze strategického rozhodnutí subjektu a
musí směřovat ke komplexnímu postavení „toku scénárenských myšlenek“ jako primární. Od
nich se odvíjí přidružené větve scénářů. Hlavní subjekt (management akce) stanovuje cíle.
Tok scénářů musí směřovat ve směru vektoru reálného času. Přesná definice cílů spolu
s důslednou aplikací procesního postupu, přináší velmi pokročilé způsoby návrhu a
realizačního managementu scénářů, tzn. vést pokročilé řízení, které je poskytováno při
zřetězení individuálních procesů se systémem procesů, stejně jako jejich kombinaci a
interakci. Úloha vedlejších (sekundárních) scénářů spočívá v tom, že „oslabují komplexnost“
hlavního (primárního) scénáře. Zároveň posilují připravenost, adaptivitu a flexibilitu realizace
případu užití. Jde o tzv. prováděcí scénář, v němž lze postihnout všechny možné, obtížně
předvídatelné a nenadálé vlivy okolností. Nutnost vypracovat vedlejší scénáře může svědčit i
o chybách a nežádoucích přerušeních, degradujících scénář primární.
Scénáře lze dělit také na operační (bezprostředně se vztahující k operaci) a taktické, a
v nichž se projevují pravděpodobnostní změny okolností. Existují i scénáře výjimek, které
zachycují možné odchylky od primárního scénáře v závislosti na vývoji řešeného případu.
Scénář je v zásadě
a)
b)
c)
d)

zaměřen na dosažení určitého cíle;
musí být dodrženy podmínky účastníků, termíny, ale i rozpočet;
musí produkovat přidanou hodnotu;
každý scénář je jedinečný a nový v tom, že nebyl předtím vytvořen pro
účastníka, pro daný subjekt, v tom reálném čase, aktéry, daných podmínkách a
v určitém prostředí;
e) musí existovat procesní systém plánování a řízení zdrojů, a to se znalostí
prostředí, principů, standardů, metod a postupů, ale i etikou, a to vždy v
kontextu s řešeným případem;
f) procesy managementu scénářů spočívají v navrhování (vize, tvorba, změny,
projektování, plánování, prognózování, koncipování, modelování a simulace)
a;
g) v realizaci (monitorování, experimentování, příprava, nácvik, trénink,
testování, apod.)
Hovoříme-li o návrhové etapě, pak je nutno vycházet ze vznesených požadavků, tedy
toho, co je dáno vrcholovým managementem při strategickém rozhodnutí, a následně z něho
vycházejí tvoření libreta, tvůrčí návrh scénáře, konfrontace a ovlivňování návrhu scénáře s
účastníky, určení termínů, prostředí, reálií, riziky a přínosy.
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Následuje realizační etapa k tvorbě vlastního scénáře; v něm už musí být známy
kvantitativní ukazatele pro zdroje, kterými bude nutno zajistit splnění strategického cíle nebo
jeho dílčí části, jakož i pro materiálně technické vybavení. Nezbytnou součástí tvorby scénáře
je příprava školení, případně procvičení aktérů ve virtuálním i reálném prostředí. Proto je na
místě uvažovat též o vypracování metodického podkladu (metodiky) pro rychlou a úplnou
přípravu lidských zdrojů, či přezkoumání ostatních zdrojů z hlediska jejich funkčnosti a rizika
jejich použití. V tomto smyslu je důležité testování a konfrontace scénáře v reálném prostředí.
Velmi náročnou činností je správné a důkladné hodnocení připravovaného scénáře, a
to ve smyslu podkladových materiálů a výsledků testů v reálném prostředí, znamená to, že je
nutno porovnávat komplexnost ojedinělého scénáře.
Z dalšího teoretického pohledu, se silnými vazbami na praktický výsledek, že výběr
odpovědné osoby tj. scénáristy (manažera scénáře), který zodpovídá za reálnost dosažení cílů
scénáře tím, že se snaží dosáhnout co největší jeho komplexnost, spolu s dodržením předem
stanovených podmínek. Schopnost takového jedince nebo týmu musí směřovat k přesnému
vymezení:
a) Cíle, lidské zdroje, priority, termíny, rozpočet, informační systém a komunikace,
kontrolní body ve formě průběžné zprávy, pravomoci manažera, důsledky realizace
scénáře, vlastní realizace.
b) zákazník, protivník, management
Z výše uvedeného pak docházíme ke znění požadavků logistického postupu pro
scénáře, které obsahují aktivity, procesy a procesní systémy:
3.1.Stanovení libreta scénáře.
3.2.Definování koncepce vedoucí k dosažení cíle scénáře.
3.3.Strukturované rozdělení rolí a jejich úloh pro reálnou operaci na scéně.
3.4.Vytvoření organizační a operační struktury scény.
3.5.Návrh realizačního týmu.
3.6.Implementační plán scénáře.
3.7.Program produkčního scénáře.
3.8.Požadavky na přidělení zdrojů.
3.9.Určení a kontrola odpovědnosti.
3.10. Určení realizačních operačních technik a postupů.
3.11. Prognóza přínosů a rizik pro prováděcí scénář.
V rámci tvorby scénářů jasně vyznívá, že jde o vysoce kreativní proces, který je
zvládnutelný jen týmovou prací. Sestavení scénáře se zpravidla uskutečňuje v těchto krocích:
1) Definice, strukturování a analýza předmětu zkoumání - stanoví se cíl zkoumání a
vymezí se předmět zkoumání.
2) Identifikace, strukturování a analýza periferních oblastí (okolí) - stanoví se nejprve
detailní popis vnějších faktorů (vlivů), jejich seřazení podle původu vzniku, stanoví se
vzájemné vztahy mezi nimi.
3) opis daného stavu pomocí deskriptorů - daný stav a okolí se charakterizují
prostřednictvím několika ukazatelů (deskriptorů).
4) Shrnutí trendů - sestavuje se primární scénář - výběr si neodporujících kombinací z
velkého množství možných kombinací.
5) Výběr a interpretace podstatných scénářů - prvotní výběr nejužitečnějšího scénáře, k
němu se sestaví 2 - 5 dalších podrobných variant scénáře (scénářů).
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6) Identifikace
rušivých
vlivů,
ověřování
jejich
účinku
na
scénáře
- roztřídění rušivých vlivů (se kterými se ve scénáři nepočítalo) podle relevantnosti a
pravděpodobnosti jejich výskytu, z variant scénáře se odvodí prognózy k faktorům
vlivu (zpětný myšlenkový postup kroku 1 - 3).
7) Analýza důsledků pro předmět zkoumání - přijímá se příslušné rozhodnutí se
zohledněním všech relevantních variant scénáře.
Konkretizujeme-li vlastní hierarchii tvorby scénářů, ve vztahu podkladového materiálu
pro vydání rozkazu, tak je nutno vycházet z myšlenky „kroků“ takto:
1. Prvním krokem musí být verifikace všech informací (ve vztahu k misi a vizi), u nichž
ovšem mohou existovat všechny možné kombinace vývoje celku nebo dílčích
relevantních hnacích sil na pozadí předvídatelného jednosměrného vývoje hlavních
daností.
2. Druhým krokem je tvorba všech, v úvahu přicházejících, možných událostí (jinak
uváděných jako verze), včetně identifikace jejich možných aktérů v jednotlivých
scénářích podle naznačené intenzity jejich zapojení.
3. Třetím krokem je vytvoření kostry budoucích příběhů, které budou uvedeny ve
scénáři, a pro tuto náročnou fázi je nutno vytvořit týmům podmínky, např. volbou
analytických metod, využitím brainstormingu za pomoci odborníků z různých oborů,
které mají vztah k realizaci dané strategie.
4. Čtvrtým krokem je vzájemná kontrola jednotlivých scénářů a jejich doplňování,
k čemuž slouží metoda variantnosti, tedy střídání scénáristů nebo týmů mezi sebou.
5. Pátým krokem je příprava obhajoby scénáře před odborníky a managementem, včetně
věcné prezentace jednotlivých závěrů a uvedení případných rizik k nim.
6. Šestým krokem musí být kritické zhodnocení odborníků a managementu v komparaci
se stanoveným strategickým cílem, plánovanou misí a možnostmi realizace, a to
z hlediska pravdivosti závěrů uvedených ve scénáři, jakož i kontroly možnosti
verifikovanosti, tedy zda lze ještě jinak dosáhnout ověření pravdivosti zde nastíněných
závěrů.
7. Sedmým krokem je volba nejpravděpodobnějšího scénáře, resp. nejlepšího scénáře ve
vztahu k danému strategickému cíli. Pro praktické účely dalších stupňů strategického
plánování je nutno zvolit ten nejpravděpodobnější. Teprve poté následuje písemná
forma scénáře, se všemi administrativními náležitostmi
Zvolený scénář slouží k propracování strategických cílů a zpracování akčního plánu
realizace strategie. Zde se mnohem aktivněji musí projevit expertní metoda, čímž se rozumí
využití odborníka (odborníků) pro činnost, která vyžaduje zvláštní znalosti. Expertní metoda
je používána v mnoha situacích, jejichž společným znakem je nutnost odborného (expertního)
posouzení problému a jeho dalšího vývoje v budoucnosti. K použití expertní metody vede i
situace, kdy je třeba vyloučit lokální pohled na předmětnou problematiku a posoudit ji
nezávisle v novém, širším nebo specializovanějším pohledu. Pro využití expertní metody
bývá doporučován následující postup:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Analýza problému
Formulování otázek
Vyhledání expertů
Stanovení podmínek jejich práce
Provedení hodnocení předmětného problému experty
Vyhodnocení doporučení expertů

Brainstorming (burza nápadů) je specifickým způsobem uspořádaná diskuse k přesně
vymezenému problému, potlačující zábrany tvořivého myšlení a rozvíjející asociativní
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schopnosti v myšlenkovém procesu. Podstata metody spočívá ve zkušenosti, že skupina je za
určitých okolností schopna ve stejném čase vyprodukovat více nápadů než jednotlivec a že
čím je k dispozici více návrhů, tím je větší pravděpodobnost, že se získá právě to nejlepší
řešení. Pro brainstorming jsou stanovena tato základní pravidla:
a)
b)
c)
d)
e)

Pravidlo zákazu kritiky
Pravidlo uvolnění fantazie
Pravidlo co největšího počtu nápadů
Pravidlo vzájemné inspirace
Pravidlo úplné rovnosti účastníků

Delfská metoda patří do skupiny intuitivních prognostických metod. Podstata metody
spočívá v postupném zjišťování a porovnávání názorů expertů o budoucím vývoji zvolené
oblasti, přičemž je zaručena jejich vzájemná anonymita, řízená zpětná vazba informací a
statistické identifikace shody názorů zkoumané skupiny expertů. Hlavní cíl delfské metody je
určení kdy se co stane, nebo se může stát a za jakých podmínek. Metoda se uskutečňuje
prostřednictvím promyšleně voleného systému otázek ve zkoumané oblasti, které se kladou
zvolené skupině expertů, a to formou dotazníku nebo osobním rozhovorem organizátora
ankety („delfisty“) s jednotlivými experty, aby se zjistil jejich individuální názor, přičemž
účastník ankety (expert - respondent) nikdy nepřichází do kontaktu s ostatními respondenty.
Spočívá v časovém a logickém spojení informací obsažených v různých prognózách
získaných pomocí různých prognostických technik. Ukazuje, jak se může vyvíjet budoucnost
předmětu zkoumání v přítomnosti na základě vzájemné souvislosti postupně uskutečňovaných
klíčových událostí. Výsledné scénáře jsou obrazem uspořádaným ze všech dosažitelných a
významných prognóz a informací. Do scénáře se zařazují jen ty prognózy, které souvisí s
vývojem prognózovaného předmětu zkoumání.
Při vypracovávání scénářů a jejich hodnocení je třeba přihlížet k těmto důležitým
momentům:
a) k širšímu okruhu faktorů a situací rozhodných pro analýzu budoucnosti
b) kriticky důležitým podrobnostem (kritické deskriptivy)
c) vlivu sociálních, ekonomických, psychologických, kulturních, politických, případně i
jiných relevantních faktorů.
d) využití scénářů k posuzování rozvoje minulých a současných situací
Základním kritériem úspěšnosti metody je pravděpodobnost scénáře.
4.

BEZPEČNOSTNÍ ŘÍZENÍ RIZIK (ANGL. SAFETY RISK MANAGEMENT)

Řízení rizik je tvorbou činností, navzájem provázaných, které se snaží zamezit nebo
zmírnit výskyt rizik nebo nemilých překvapení. Tato rizika se při organizaci a řízení objevují
poměrně často, což je dáno také charakterem náplně povinností při plnění cíle. Mnohdy se
musí pracovat v tomto systému s potencionálními alternativami řešení ke splnění cíle. Rizika
ohrožují dosažení našich cílů, mají potenciálně negativní dopad na naši činnost a s určitou
pravděpodobností se u naší činnosti vyskytnou. Řízení rizik se snaží tyto negativní dopady co
nejvíce eliminovat. Řízení rizik se skládá ze čtyř po sobě jdoucích činností:
4.1.

IDENTIFIKACE RIZIK

Rizika bychom nejprve měli rozdělit na interní a externí. Interní jsou ovlivnitelná a
kontrolovatelná projektovým týmem. Rizika externí nejsou ovlivnitelná a kontrolovatelná
projektovým týmem. Rizik samozřejmě existuje velké množství, v tomto článku jsou popsána
238

hlavně rizika spojená s projektem, jinak ale existuje celá řada rizik, například Rizika finanční,
Rizika přírodní. Existuje mnoho technik na rozpoznání rizik například:
Vyhotovení kontrolního seznamu (Checklist) – systematická kontrola předem stanovených
podmínek a opatření. Seznamy kontrolních otázek (checklists) jsou generovány na základě
seznamu charakteristik sledovaného systému nebo činností, které souvisejí se systémem a
potencionálními dopady, selháním prvku systému a vznikem škod.
Bezpečnostní kontrola (safety audit) – postup hledání potencionálně možné nehody či
provozního problému. Je používán připravený seznam otázek a matice pro skórování rizik.
Co se stane když (what-if analysis) – diskuse a hledání nápadů, ve které skupina zkušených
lidí dobře obeznámených s procesem klade otázky nebo vyslovuje úvahy o možných
nehodách.
Analýza stromu událostí (ebeny tree analysis = ETA ) – sledování průběhu procesu na
základě dvou událostí – příznivé a nepříznivé. Jedná se o graficko statistickou metodu – vznik
rozvětveného stromu ze kterého se stanovují rizika.
Analýza lidské spolehlivosti (human reliability analysis = HRA) – posouzení vlivu lidského
činitele na výskyt nehod, havárií apod. či jejich dopadů. Jde o posouzení činitelů lidského
faktoru a lidské chyby.
Diskuse (odborníci, zainteresované osoby…) – diskuse je často zaměňována s what-if, či
SWOT analýzou nebo s brainstormingem.
4.2.

HODNOCENÍ RIZIK

Výsledky identifikace rizik je potřeba analyzovat a určit priority jejich řešení. Toto
hodnocení je činností subjektivní, proto na ni může být více pohledů. Pokud máme známá
rizika, která nám vyšla z předchozí identifikace, již můžeme tato rizika hodnotit a přisuzovat
jim patřičný význam. Pokud chceme hodnotit rizika, musíme si:
a) Stanovit toleranci – definovat nějaké hraniční hodnoty spojené s určitým
rizikem, které jsme schopni tolerovat.
b) Určit váhu rizika – pokud se riziko vyskytne v průběhu projektu, jaký bude
mít význam, záleží či nezáleží na fázi objasňování, ve které se toto riziko
vyskytne.
c) Určit dopad rizika - jaký dopad bude mít riziko na projekt a jeho průběh.
d) Přiřadit pravděpodobnost – určit s jakou pravděpodobností dané riziko
nastane – číslo od nuly do jedné.
e) Stanovit hodnotu rizika – jedná se o součin váhy rizika jeho
pravděpodobnosti.
4.3.

STRATEGIE ZVLÁDNUTÍ RIZIK

Po důkladném zhodnocení rizik je nutné vytvořit plán rizik, ve kterém bude uvedeno
určení strategie zvládnutí, minimalizace nebo eliminace rizik Detailní rozpracování všech
variant řešení jednotlivých rizik a jejich hodnocení. Přiřazení řešení rizik odpovědným
osobám. Nezbytná je soustavná kontrola, případně revize plánu rizik dle aktuální situace.
Faktory, které ovlivňují tvorbu strategie: fáze rozpracování případu, velikost, priorita,
komplexnost, časová a finanční náročnost.
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Proto, abychom se na rizika dokázali připravit a následně je řídit a dále sledovat, je
potřeba vytvořit plán rizik. Plán rizik musí být součástí plánu objasňování případu, což
v praxi vyšetřovacího týmu není zavedeno. Pokud mluvíme o riziku, rozumíme tím nejistou
událost nebo podmínku, která má vliv na cíle vyšetřovacího týmu. Tvorba plánu rizik není
nijak složitá, ale je prioritně důležité rozpoznat všechna závažná rizika, která mohou případ
ovlivnit a k těmto rizikům navrhnou účinná protiopatření. Pokud máme dvě předchozí
činnosti (Identifikaci rizik a hodnocení těchto rizik) splněné, lze přistoupit k tvorbě tabulky
plánu rizik.
V tabulce musí být uvedeno: riziko, váha rizika, jeho pravděpodobnost a jeho hodnota.
Zde musí být stanoveno preventivní opatření, pokud riziko nastane, jaké kroky podniknout k
jeho odstranění nebo minimalizaci. Důležité je také určit odpovědnou osobu spojenou s
provedením preventivního opatření. Určení krizového scénáře je další důležitou součástí
tabulky plánu rizik. Krizový scénář se stanovuje pro případ, že se nepodaří riziko odstranit
nebo jej minimalizovat. Stejně jako za provedení preventivního opatření je stanovena
odpovědná osoba, tak i za tvorbu krizového scénáře a jeho dodržení musí být stanoven
odpovědný pracovník.
4.4.

PRŮBĚŽNÝ MONITORING VÝVOJE RIZIKOVÝCH STAVŮ

Pravidelná aktualizace plánu rizik je potřebná pro včasnou identifikaci případných
nových rizik, přehodnocování dříve identifikovaných rizik, aktualizace strategie zvládnutí.
Ptáme se, zda původní strategie ještě funguje, či již není potřeba nějaká změna. V neposlední
řadě se musí provádět aktualizace dokumentace, výsledky komunikace uvnitř týmu, ale i vně
týmu, např. se státním zastupitelstvím, soudními znalci, apod. Dokumentace nečiní problém u
vyšetřovacích týmů, neboť existuje trestní spis, ale také koncepty spisů, pomocné spisy,
kriminální spis, apod.
Platí však, že nikdy nemůžeme určit a rozpoznat všechna rizika a pravděpodobnost, se
kterou mohou nastat, proto je důležité, abychom stále identifikovali nová rizika a
přehodnocovali rizika, která byla již dříve rozpoznána. To znamená, že plán rizik a z nich
vyplývajících úkolů, včetně jejich řízení se bude stále měnit v čase.
5.

ZÁVĚR

Závěrem lze konstatovat, že problematika scénářů je relativně novou záležitostí, a
vzhledem k současné rozpracovanosti je na místě věnovat pozornost teoretickému
rozpracování, zejména ve vztahu k využívání formy rozkazu při řídící a organizační činnosti
managementu, tedy v rámci velitelského sestavu vojensky organizovaných sborů. Nelze říci,
že by v minulosti tomu nebyla věnována pozornost, ale praxe potvrzuje, že chybí aspekty
náležitého teoretického vysvětlení používaného pojmosloví, charakteristiky know how, apod.
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Abstract:
This article deals with the demands on speed and safety of movement of people and
vehicles that occur in the Army environment and in civilian as well. These movements require
the optimization of routes when effects of geographical factors should be included. The most
important factor is surface of the terrain. It is based on several geographical factors as are
slopes, soil conditions, micro-relief, a type of surface and meteorological conditions. Their
mutual impact has been given by coefficient of deceleration. This coefficient can be used for
commander´s decision. It can play an important role to find the shortest route, but also to
ensure the safety of movement, or at least limitation of risk factors and so the compliance with
time limits or acceptance of the economic aspects of the movement. In a civilian environment
finding of the optimal routes outside the communication is used in crisis situation, or by the
provision of assistance when natural disasters such as floods, fires, storms etc. have
happened. Methods of mathematical computing, mathematical statistics or cartometric
investigation are necessary parts of this evaluation.
Klíčová slova:
Optimization of routes, coefficient of deceleration, safety of movements, terrain surface,
cross-country movement, geographical factors, regression analysis
INTRODUCTION
A system aimed at evaluation of geographical and tactical factors (abr. GF and TF) is
fundamental for the proper route planning of the movement of military and civilian vehicles.
The movement of the vehicles or units in the field is affected by many parameters, and the
determination of their mutual impact is not a simple matter. For the creation of such a system,
it is necessary to consider the use of the methods for the collection of new data, or select
existing data relevant to the thematic focus, build the correct criteria for Cross-Country
Movement and the algorithms for the calculation of the coefficient of the deceleration and to
propose the appropriate environment for calculation of optimal routes. The optimization of
the routes can be seen from different points of view, mostly as a search for the shortest route,
but also the fastest, safest and most economic routes.
The correct planning of movements depends on many GF (see Fig. 1) and TF and their
characteristics. There are some of TF: the deployment of its own and foreign troops, the using
of the visible and hidden areas for observation, the conditions for the spread of fumes, the
presence of the contaminated areas, the danger of minefields, etc.
The scheduling of movement routes may take place in an office, often far from the real
battlefield. At this point we can use all the available sources as maps, plans, aerial photos,
scenes (obtained by Remote sensing of Earth – abr. RS). In real time the soldier often has
only an analogue map or evaluation of the supporting documents, which thanks to the
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devastating effects of war need not be current. The determining of the correct routes of
movement or suitable visible or hidden areas may not be easy.
The System of the 21st Century Soldier is a suitable solution for the future, which
respects the influence of the tactical and geographical factors (but now the influence of
geographical factors is not considered in full).The basis is the C4ISTAR ability that ensures
greater effectiveness of the fight.

Figure 1: There is the schema, which shows the influenec of GF together. The bold pointer means a
significant relation, the weak pointer means a minor relation.The highligted GF are now the subject
of a research in order to improve the system for Cross-Country Movement.

The comprehensive model for a complex evaluation of geographical and tactical factors
together is not yet available, but partial solutions are created in some studies or model only.
The issue is very wide. Partial studies have been made on the work of the Department of
Military geography and meteorology or in a co-operation with other departments within.
These partial studies evaluating the effect of micro-relief [1, 2], movement in a wooded field
[3], optimize the movement of vehicles according to specified criteria (safety, route length,
time or economic costs) [4], the movement of vehicles on the terrain from a technical
perspective with the use of traction diagrams [5, 6], or give a comprehensive overview of each
of the GF, their criteria and the possibilities of motion simulation in real terrain [7, 8].
Analysis of tactical factors in connection with the GF is included in another system –
the System of the 21st Century Soldier [9] which is continuously being created and developed.
1

CROSS-COUNTRY MOVEMENT

Analysis of the Cross-Country Movement means the assessment of several geographical
and tactical factors together, i.e. that it is global analysis.
These factors and their standards determine 3 levels of Cross-Country Movement – GO,
SLOW GO and NO GO. The level called “GO” means the movement without a loss of speed
the level “SLOW GO” means partial deceleration of the speed of the movement and the last
level “NO GO” signifies that the movement is not possible. These terms are given. [1, 7, 8]
From the point of view of means of transport (used for movement) following basic
types of terrain are determined:
Terrain passable for full track vehicles,
Terrain passable for wheeled vehicles,
Terrain passable for other means of transport,
Terrain passable for infantry troops.
The impact of all factors is expressed by „Coefficient of the deceleration„ (abr. CoD).
This multiple coefficient gives degree of deceleration from full speed owing to constituent
factors.
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The total CoD depends on the partial CoD of the different GF and is given by this
formula [3, 4]:
8

C   ci

(2)

i 1

where, C = total CoD and ci = partial CoD.
2

METHODS FOR MEASUREMENT OF THE DATA

Table 1: The average values of lengths,
The current solutions offer the use of
numbers and heights of micro-relief shapes in
existing
data
and
experimental
the squares of 10 by 10 km.
measurement of the missing variables. It is
HORNATINY
necessary to convert the obtained values
Kategorie TS
pr. délka /m/
pr. počet
pr. výška /m/
into a vector format (for example if the
do 100 m
55
312
1,5
do 500 m
213
247
1,5
optimization is solved in program language
do 1 km
714
22
2,2
++
C ) or into a bitmap format, which is the
nad 1 km
1648
15
2,0
VRCHOVINY ČLENITÉ
search of optimized routes performed using
Kategorie TS
pr. délka /m/
pr. počet
pr. výška /m/
instruments of ArcGIS.
do 100 m
62
707
1,6
Micro-relief, a type of surface, a
do 500 m
213
482
1,8
do 1 km
779
40
2,0
slope, soil conditions and the weather
nad 1 km
1074
10
2,2
conditions are the main factors, whose
VRCHOVINY PLOCHÉ
reciprocal influence has not been evaluated
Kategorie TS
pr. délka /m/
pr. počet
pr. výška /m/
do 100 m
63
387
1,4
yet and these factors are of fundamental
do 500 m
170
329
1,3
importance for the movement of vehicles
do 1 km
620
25
1,8
nad 1 km
1148
6
1,7
in the field. Therefore, the current state of
PAHORKATINY
ČLENITÉ
the supporting documents, which contain
Kategorie TS
pr. délka /m/
pr. počet
pr. výška /m/
these data was assessed.
do 100 m
60
382
1,5
do 500 m
214
316
1,5
The data about micro-relief were the
do 1 km
629
36
1,8
subject of an interest in [1]. Several models
nad 1 km
1366
12
1,6
were created on the basis of values
PAHORKATINY PLOCHÉ
Kategorie TS
pr. délka /m/
pr. počet
pr. výška /m/
gathered by a cartometric investigation.
do 100 m
56
272
1,5
But the most detailed data were in old
do 500 m
209
205
1,7
do 1 km
664
17
2,1
maps only. These maps, which provided
nad 1 km
1622
9
2,4
the input data, were Topographical maps
ROVINY
(abr. TM) in scale 1 : 10 000, these maps
Kategorie TS
pr. délka /m/
pr. počet
pr. výška /m/
do 100 m
85
65
1,7
are not in using today (the editorial
do 500 m
175
85
1,5
deadline was in 1958-1964). See Table 1.
do 1 km
580
27
1,7
Unfortunately, other map resources
nad 1 km
1343
19
1,7
for these shapes were not available at the
time of the creation of models.
The result was the finding that the micro-relief is an unjustly neglected factor. These
shapes are recorded in the maps and databases only partially. However, they have, on the
ground, a huge importance for a specific vehicle.
For the creating of a new model for CCM a very precise digital elevation model (abr.
DEM) should be used as the fundamental decision-making criterion, when other layers would
only complete the real situation. It is a good idea, but the problem is the lack of this DEM.
Digital Terrain Models (DTMs) and Digital Terrain Elevation Data (DTEDs) are both now
available vector models that serve for various 3D analyses especially in the territory of the
Czech Republic. The big disadvantage is the fact that the elevation data are determined only
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to the basic terrain and do not include built areas, forests and other obstacles on the ground. It
could be a problem for the validity of 3D analysis.
Therefore, the following models - DTM 4, DTM 5 and especially DSM 1G (Digital
Surface Model) – are created with the help of new methods of data collection Aerial Laser
Scanning and elevation data about terrain objects will be included. [10] See Figure 2. These
models promise much more precise elevation data, e.g. accuracy of DSM 1G will be 0.4 in
urban area and 0.7 in wooded areas.
The authors, however, are convinced that accurate data are only a matter of time.
Therefore the following methods for obtaining the new data were used.

Figure 2: The comparison of Digital Terrain Model and Digital Surface Model (DSM). The new model
(DTM 4 and DTM 5 and DSM 1G) created by Aerial Laser Scanning will be finished in 2015.

2.1

The method of terrestrial laser scanning (TLS)

The characteristic type of terrain – ploughed field in Military Area Libava in the Czech
Republic – was measured by TLS method. The space was surveyed by TLS and characteristic
data (route length, slope of the polygon and the duration times) have been recorded. TLS
provides highly accurate, three-dimensional images enabling designers to experience and
work directly with real-world conditions by viewing and manipulating rich point-clouds in a
computer -aided design software. By sweeping a laser beam over a scene or object, the laser
scanner is able to record millions of 3D points. These X,Y,Z measurements can be imported
into CAD or 3D application software and displayed on a computer monitor as a "point cloud"
which has photographic qualities portrayed in one-color, grey-scale, false-colour or even true
colour. Since all laser scan points are 3D, the files can be viewed, navigated, measured and
analysed as 3D models. (See http://www.spatialresources.com/id76.html.)
2.2

Tachymetry

Measurements in a few representative types of terrain were carried out in other testing
areas in the Military Area Dědice (near Vyškov). With regard to the GF micro-relief the
following types of surfaces have been selected: very rough terrain, medium rough terrain,
grassy plains, slopes, forest paths, gravel paths and solid ground. Several army vehicles were
tested (Tatra 810, Pandur, BVP 2, T-72, UAZ 469 a LandRover 110). These experimental
rides have been carried out in the summer and the winter period for the purpose of testing in
different meteorological conditions.
Tachymeter Leica TC 1500 was used for targeting individual sections and the practice
ring. More information about TLS is on http://en.wikipedia.org/wiki/Tachymetry
2.3

Subsequent methods
Penetrometric measurement based on determination of scale of soil resistance to the
transferred pressure, basic methods of soil sampling and their evaluation according to
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Standard Classification of Soils at NATO (see [7]) and determining the characteristic of
vehicles (weighing, measurements, footprints of the tires) to determine the coefficient of MI
(Mobility index) was done (see [5 or 6]). Unmanned Air Vehicles (abr. UAV) were used for
surveying of an area.
3

METHODS FOR PROCCESING AND EVALUATION OF THE DATA
Lots of software for the processing and evaluating of the data were used to determine partial CoD.

3.1

The data obtained by cartometric investigation
The MS Excel, MATLAB and programming language C++ have been used and three
models were created.
3.1.1 Model of micro-relief established in Matlab software
For the types of terrain there are calculated the likely values of the obstacles on the route
and the average value, the "coefficients elongation" (the ratio of the average value of
elongation of the route to the distance of direct route), absolute elongation of a route (given
by the difference between the average values of extended and direct routes) and relative
extension of the route – it is of a function of a type of terrain. This coefficient has an impact
on the value of the coefficient of deceleration and thus on the CCM.
For the simulation it is necessary to consider the size, shape and orientation of the
obstacles to the movement direction and distance from which a driver begins to overcome an
obstacle, and a morphometric type (it is given by value of table No. 1).
The coefficients of the vehicle deceleration due to one obstacle and due to the influence
of a probable number of obstacles in a real morphometric type of total length of a route have
been obtained by the calculation of many simulations transits.
The average elongation of route when the average size of an obstacle and the fact that a
driver sees the obstacle in distance d/2 and bypasses it by angle 45° is accepted and the
probability that the obstacle is met in ¼ of size is accepted too, for one obstacle it is given by
coefficient ρ =1,0155 ( see[1], pp 68).
3.1.2 Model of micro-relief called “3D Terrain”
The model of routes optimization of the vehicle in the field is based on the knowledge
of the programming environment, programming language C++. As input values for a model
of the micro-relief has been accepted the above table No. 1;
- algorithm to prevent a possible intersect of micro-relief units was resolved;
- the program saves each micro-relief shapes and their coordinates (each shape is
characterised by four values - these are the coordinates of two points in the plane –
[x 1, y1] and [x 2, y2], where the set of all points that lie on their shortest connector
defines an approximation to the theoretical micro-relief) in the field (which is a
sequence of consecutive variables of that type) with an accuracy of one meter).
For the calculation of the elongation of the route it is appropriate to consider for which
vehicle the simulation is created. It is assumed that ambulances or other operational vehicles
are equipped with GPS devices, which can maintain the direction to the target point in the
current time. A model for a vehicle equipped with GPS devices searches the direct route, if it
is intersected by a certain shape, it starts bypassing along the edge of the shape (the shorter
end), and after finding that it is at the end of the obstacle, it will again orient to the target
point. It continues in the same way. The total elongation is about 5-8 ℅, depending on the
morphometric type.
This model can be optimized by modifying the algorithm, where the route leads only
over the apexes of the obstacles that occur on the route. The vehicle is still oriented by using
GPS to the target point. Here the value of the elongation of the route is 1-1.4 ℅, compared to
246

5-8 ℅. Unfortunately, not all vehicles have a GPS or other navigation instruments. Whether
they are equipped only with instruments such as a gyroscope, or gyrocompass the length of
the distance-size detour depends on the ability of the crew to keep moving. The crew knows
only the coordinates of the starting and destination point and a bypassing of obstacles leads to
change of the azimuth to the target point. Here the average value of the elongation of the route
is 12-15 ℅,
The next models of optimization (see Figure 3) were created similarly. Input data were
gathered using digitalization of layers of micro-relief, waters and railways from the TM
1 : 10 000. The obstacles were selected carefully, the limits for CCM were considered. The
area of an interest was surrounding of Tišnov town (TM M-3393-D-d) and it was a part of the
defence research project. The first simulation model was for an influence of the micro-relief
only but the second was for an influence of the micro-relief, waters and railways together. The
values of elongation of routes are stated in table 2 ( see[1], pp 78).
Table.2: The values of elongation of routes
An elongation of route An elongation of route
Type of model
(non-optimized) [%]
(optimized) [%]
Model of „micro-relief“
7,40
1,19
Model of „micro-relief + waters + railways“
14,91
3,79

3.1.3 Model of optimization of routes
This model offers a solution to the optimization of routes generally valid for any terrain
or for influence of any geographical factor. Some of other ideas, how to optimize routes are
quoted from [4].
The general solution for this issue (optimizing routes for communication or outside of
them) can be expressed as two processing stage:
1) to construct a graph, the emphasis is on the correct determination of values of
weight coefficients for links of individual nodes;
2) to implement the algorithm for searching of the shortest, fastest, safest or cheapest
route.
Ad 1) The starting model is represented by a mathematical chart of a traffic network,
which represents initiatory data model for solving given tasks. During the solution, the initial
data model is being gradually modified based on the influence of individual elements and
their anticipated (calculated) path, where the time of appearance in individual (calculated)
segments of optimum path is extrapolated.

Figure 3: A) There is a new layer of „NO GO“ obstacles created from TM 1: 10 000;
B) There are the solutions of simulation models of optimization of routes in C++ code.
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Ad 2)
Another separate part is effective searching for an optimum path of an
individual element. The key element in this part is effectiveness of the algorithm to find an
optimum (usually the shortest) path in a large not-oriented weighted chart (millions of nodes
and dozens of millions of links). A searching has to be quickly enough to enable the solution
“in the real time” for a large number of moving elements. In this case, the situation is partially
complicated by the fact that it is impossible to calculate optimization of movements of
individual elements simultaneously with modification of the initial data model. A solution for
each element depends on previous calculation of the optimum path (for the previous element).
More detailed information on this issue you can see in publication [5], pp.20-65.
3.2

The data obtained by Terrestrial Laser Scanning

The data measured by the TLS method have been processed in followed software:
3D Extractor - http://www.callidus.de/t3d/175.0.html?&L=1
Raindrop Geomagic Studio - http://www.geomagic.com/en/products/studio/overview/
MATLAB - http://en.wikipedia.org/wiki/MATLAB
ArcGIS - http://www.arcgis.com/home/
CAD - http://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
SCILAB, MS Excel and others.
The total number of points used in the processing of measurement was approximately 2
million. The data were then loaded into SW RGS and georeferenced by using four tripods into
a common coordinate system. A Model of both stages in TIN form was created and profiles of
the terrain could be extracted. SW Matlab was preferable in this case. The creation of a
triangular network, using the "Delaunay" algorithm, was done and saved in the format *.obj.
This format was loaded back into the SW RGS. Consequently, it was possible to create terrain
profiles by the TIN model in stages before and after passages with afunction "Create section".
These profiles were exported from the SW RGS to the *.dxf format, which is the most
universal one used in CAD systems. From these profile numbers and sizes of microrelief
shapes were defined as input values for an assignment of the Cod.

Figure 4: There are data of sizes of humps gathered by TLS method used for the creating of new
models of a ploughed field. Values of these shapes, evaluated in several different SW, are similar and
serve for determination of the final Coeficcient of Deceleration. As well the impacts of micro-relief
shapes, of the inclination of a slopes, of the type of surface and of meteorological condition have to
be considered.

3.3 The data obtained by tachymetry
Profiles for each track surveyed in the military area Dědice have been processed in
Leica Office software, the roughness factor given by the number of micro-relief sizes and
shapes has been further processed and calculated in MS Excel and Visual Basic. These
categories have been established: the category for the type of surface (meadow, forest, field,
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gravel path, and paved communication), category of micro-relief given by the roughness
factor according to the number and size of micro-relief shapes, the categories according to the
inclination of the slopes, the categories according to the sort of soils and categories of the
influence of meteorological conditions.
Linear programming was used for the verification of calculated values of CoD due to
the surface roughness. Methods of mathematical statistics, in particular linear regression, were
used for the verification of statistical significance of the models.
4

CONCLUSION

War Conflicts in the past twenty years have shown the need to digitalize the battlefield.
The commander needs a lot of input data for his/ her right decision and the determination of
the level of CCM defines this task. A comprehensive evaluation of the GF, their parameters,
and tactical factors is very difficult, since between those there are many related links.
For the successful planning of routes of movement, whether in peace or combat conditions, it
is required to know the terrain and at the same time the use of algorithms for finding the
correct paths. Accurate elevation data are required, the new methods of obtaining the data are
applied. The high important and complicated part is to create a perfect methodology for the
acquisition of crucial data and samples from the field, their appropriate evaluation and
determination of NO GO areas and an exact determination of the CoD, which is the basis for
the time calculation of the movement.
The next step is to establish the right algorithms for finding and optimizing routes. A
practical verification of the calculation of algorithms in the field is a necessary part.
The determination of a partial and total CoD on the basis of the results of the field tests,
which have not been carried out in such a large scale, will be applied in the final system for
the determination of the degree of Cross-country movement, which is at the Department of
Military geography and meteorology developed, and it is assumed that it will be significant.
The issue in general is very broad and probably in the future will be still improved.
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Abstrakt:
Authors of the paper attempt to clarify the updated look at the logistics of municipality
and its security in the field protection of population or crisis management. In short, evaluate
the past and current situation, both at the level of legislative and beyond it.
Activities concerning the protection of population and subsequent logistic support are
going to be simply described in tables. Everything is going to be added with the experiences
and proposals of territorial self-governing unit officials, i.e. municipality – how to improve
the current situation.
Klíčová slova:
evakuace, krizové řízení, logistika, nouzové přežití, ochrana obyvatelstva, obec, ukrytí
obyvatelstva, vyrozumění.
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evacuation, crisis management, logistics, emergency survival, protection of population,
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ÚVOD
Řešení krizové situace a s tím spojená prováděná opatření na ochranu obyvatelstva,
řešení dopadů na infrastrukturu apod. si vždy vyžaduje odborně vzdělaný personál, příp.
jejich dlouholeté zkušenosti a dovednosti a v neposlední řadě také značné množství
finančních prostředků. Hlavní úkoly u obcí plní tzv. orgány krizového řízení, kterými jsou
starosta obce a obecní úřad, resp. starosta obce s rozšířenou působností a obecní úřad obce
s rozšířenou působností[11].
V posledních několika málo letech si pojem logistika a její činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva
začínají ve veřejné správě (pro tento příspěvek „obcí“), nacházet své místo. Tento termín se v Koncepci ochrany
obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, schválené usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února
2008[6] nevyskytuje, odborníci pracující v oblasti krizového řízení jej však dokážou nalézt tzv. mezi řádky a
podrobně popsat.

Příspěvek bude pro omezený počet stran stanovený pořadatelem konference ve zkrácené
podobě a nebude detailně popisovat jednotlivé logistické činnosti se zaměřením na ochranu
obyvatelstva vykonávané u obce.
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1
1.1

LOGISTIKA A OCHRANA OBYVATELSTVA OBECNĚ
Logistika

Logistika je pojem, který se používal a uplatňoval původně jenom ve vojenství
v souvislosti se způsobem vojenského zásobování a pohybu vojsk. Až postupně převzala tento
pojem i různá civilní odvětví v USA. S postupným dalším rozvojem technologií stále více sílil
tlak na koordinaci a sledování všech možných, jak hmotných, tak i hodnotových toků
v podnicích. To přecházelo až do komplexního pojetí řízení nákupu přes výrobu až po odbyt.
Postupem času, kdy stále častěji docházelo k používání tohoto pojmu, vzniklo velké množství
různých pojetí a chápaní tohoto pojmu, a proto bylo velice obtížné nalézt přesnou identifikaci,
resp. názorovou shodu u jednotlivých autorů a institucí. I proto až do současné doby existují
vedle sebe různé pojmy např. zásobování, nákup, materiálové hospodářství apod. a také
samozřejmě logistika. Logistiku je tedy možno chápat z různých pohledů. Jedním z možných
pojetí je definice logistiky jako integrované plánování, formování, provádění
a kontrolování hmotných a s nimi spojených informačních toků od dodavatele do podniku,
uvnitř podniku a od podniku k odběrateli.[1,9,10]
Pokud uvedenou definici aplikujeme při řešení krizových situací a v ochraně
obyvatelstva, lze logistiku chápat, jako soubor výše uvedených činností ve vztahu k hmotným
statkům a s nimi spojených informačních toků od privátního sektoru přes veřejnou správu,
tedy obec, uvnitř veřejné správy (uvnitř obce, je myšlena spolupráce orgánů obce)
a od veřejné správy k občanovi (např. od obce k občanovi postiženému mimořádnou
událostí). Právě veřejná správa, která reprezentuje státní zásah do uvedeného systému, hraje
klíčovou roli při uplatňování principů a funkcí logistiky při řešení krizových situací v ochraně
obyvatelstva. Samozřejmě to nevylučuje ojedinělý přímý vztah privátního sektoru přímo
k občanovi s uplatněním všech elementů logistického řetězce.[10]
1.2

Ochrana obyvatelstva

O ochraně obyvatelstva se od schválení zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů[11], napsalo,
diskutovalo či předneslo mnoho odborných, konstruktivních i nepopulárních příspěvků,
článků, monografií a publikací. V tomto příspěvku se pokusíme tuto oblast trochu podrobněji
vyspecifikovat a přirovnat či navrhnout k ní další činnosti.
V definici ochrany obyvatelstva je stanoveno, že se jedná o plnění úkolů civilní
ochrany[11] s odvoláním na Čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12.
srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I), přijatého
v Ženevě dne 8. června 1977 a publikovaného sdělením pod č. 168/1991 Sb.[8], a to zejména
varování, evakuaci, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení
ochrany jeho života, zdraví a majetku. Spojíme-li oba právní předpisy a tedy oba termíny,
ochrana obyvatelstva a civilní ochrana, lze tento pojem rozdělit do následujících oblastí:
a) hlásné služby;
b) evakuace;
c) organizování a poskytování úkrytů;
d) zatemňování;
e) záchranné práce;
f) zdravotnické služby včetně první pomoci a také náboženská pomoc;
g) boj s požáry;
h) zjišťování a označování nebezpečných oblastí;
i) dekontaminace a podobná ochranná opatření;
j) poskytování nouzového ubytování a zásobování;
k) okamžitá pomoc při obnově a udržování pořádku v postižených oblastech;
l) okamžitá oprava nezbytných veřejných zařízení;
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m) bezodkladné pohřební služby;
n) pomoc při ochraně předmětů nezbytných k přežití;
o) doplňující činnost nezbytná ke splnění výše uvedených úkolů, včetně plánování
a organizování, ale neomezující se pouze na tuto činnost.
Podrobně jednotlivé oblasti popisuje Urban et al.[10] ve skriptech, Kudlák a Horák[4] v
odborném článku a v tabulce 1 tohoto příspěvku jsou činnosti uvedeny ve sloupci „Další“.
Bezprostředně na výše popsané úkoly navazují a částečně se překrývají logistické
činnosti, resp. funkce logistiky, prostřednictvím kterých je zabezpečováno řešení krizových
situací ve vztahu od veřejné správy, která tyto úkoly vykonává, směrem k občanovi, kterému
jsou poskytovány, s cílem zmírnit dopady krizových situací (jde zejména o ochranu životů,
zdraví a majetku). Do toho všeho vstupuje samozřejmě také privátní sektor, bez kterého
některé činnosti (např. výrobu potravin apod.) nelze adekvátním způsobem zabezpečit. Mezi
základní činnosti logistiky patří: plánování, výroba, balení, skladování a samozřejmě
distribuce.
Mezi standardní činnosti, resp. funkce logistiky, pokud by se na procesy logistiky
nahlíželo podrobněji, dále patří: zákaznický servis, analýza poptávky, řízení stavu zásob
(plánování), logistická komunikace, manipulace s materiálem, vyřizování objednávek, balení,
podpora.[10]
2

LOGISTIKA OBCE

Logistiku obce jako takovou a následně zaměřenou na ochranu obyvatelstva lze popsat
v několika rovinách, a to:
a) v době, kdy neprobíhá žádná mimořádná událost nebo krizová situace a pak v jejím
průběhu, viz obrázek 1;
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Státní správa
(odběratel, dodavatel)
-

objednávka,
veřejná
zakázka

doprava

doprava
doprava

Privátní
sektor
(dodavatel)
- plánování
- výroba
- vyřizování
objednávek
- balení
- manipulace
- skladování
- zpětná
logistika
apod.

analýza a plánování
nákup
manipulace
skladování
vyřizování objednávek
(požadavků)
- balení

požadavek,
stav nouze

doprava

objednávka,
veřejná
zakázka

Občan
(odběratel)

distribuce
popř. doprava
Územní samospráva (obec)
(odběratel, distributor)
- analýza a plánování
- vyřizování objednávek
(požadavků)
- nákup
- manipulace
- skladování
- distribuční místo
- evidence postižených
obyvatel apod.

Obr. 1 Funkce logistiky před a při řešení mimořádné události nebo krizové situace
Zdroj: Ekonomika a logistika krizových situací v ochraně obyvatelstva I. a autoři
b) na podporu činnosti orgánů obce, sil a prostředků ve vlastnictví nebo jsou-li obcí řízeny
či zřízeny, popř. nasmlouvány a podporu a ochranu obyvatelstva, viz obrázek 2;
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Obr. 2 Organizační struktura krizového řízení Města Písek
Zdroj: autoři
c) na období prevence, přípravy, řešení a odstraňování následků mimořádné události či
krizové situace, viz tabulka 1.
Neopomenutelnými faktory při logistickém zabezpečení obce jsou rovněž její velikost,
počet obyvatel, objem movitého i nemovitého majetku, charakter a vyspělost místní
a regionální ekonomiky, ale také její politiky apod.
Tabulka 1 Logistická podpora obce v oblasti ochrany obyvatelstva
Činnosti
Období

Varování a

Příprava

Ukrytí[11]

Nouzové přežití

Další[8]

[11 až 16]

Dokumenty

Výstupy
z analýz,

Analýzy, studie, projekty, zkušenosti.

studií a
projektů.

Občané a síly a prostředky (SaP) se seznamují a školí (aktivně i pasivně)

SaP
(KS)
Dokumenty

Prevence

na mimořádná událost (MU) a krizovou situaci

informování[11]

Evakuace[11]

Plánování,

Plánování,

Plánování,

Plánování,

Plánování,

budování

smlouvy

smlouvy

smlouvy

smlouvy s

systému,

s dopravci,

s dotčenými

s dodavateli,

dodavateli

informace

ubytovacími

subjekty,

ubytovacími

speciálních

v médiích,

zařízeními apod.

budování

zařízeními,

služeb apod.

svépomocí

vodárenskou

zkušení signál 1.

255

Činnosti
Období

Varování a
informování[11]

Evakuace[11]

Ukrytí[11]

středa v měsíci.

[11 až 16]

Další[8]

společností apod.

SaP

Občané a SaP cvičí a aktivují se
Využití Plánu

Využití Plánu

Využití Plánu

Využití

varování a

evakuace,

ukrytí,

nouzového přežití

Plánů

informování.

dokumentace

dokumentace ke

obyvatelstva,

týkající se

místa ubytování

zpohotovování

dokumentace místa

dalších

a stravování.[2]

úkrytů,

ubytování a

opatření

improvizované

stravování.[2]

k zabezpeče-

Dokumenty

Využití Plánu

ní ochrany

ukrytí.

jeho života,
zdraví a
majetku.

SaP

na Mimořádná událost (MU) a Krizovou situaci (KS)

Řešení

Nouzové přežití

Činnost

Evakuační

Zařízení civilní

Subjekty

Subjekty

varovného

orgány, složky

ochrany, složky

zabezpečující

zabezpečují-

systém, složky

IZS,

IZS,

dodávání vody,

cí dodávání

IZS.

nasmlouvaní

nasmlouvané

potravin, stravy,

služeb,

dopravci,

SaP.

zabezpečující

složky IZS

ubytovací,

ubytování,

kulturní,

humanitární

sociální,

pomoc, složky IZS

sportovní

vč. zařízení CO

aškolská

apod.

zařízení.
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Činnosti
Období

Varování a
informování[11]

Evakuace[11]

Ukrytí[11]

Nouzové přežití
[11 až 16]

Další[8]

Varování

Fakturace za

Bez činnosti

Při přerušení

Při přerušení

utlumeno.

služby.

popř. fakturace

služeb využití

speciálních

za služby.

Plánu nouzového

služeb

prostřednictvím

přežití

využití

médií

obyvatelstva,

Plánů

dokumentace místa

týkající se

ubytování a

dalších

stravování.[2]

opatření

Dokumenty

Informace

k zabezpečení ochrany
jeho života,

Odstraňování

zdraví a

následků

SaP

majetku.
Zařízení a

Subjekty pouze

Subjekty pouze

Subjekty

Subjekty

subjekty pouze

v pohotovosti.

v pohotovosti.

zabezpečující

zabezpečují-

v pohotovosti.

Návrat

dodávání vody,

cí dodávání

evakuovaného

potravin, stravy,

služeb,

obyvatelstva.

zabezpečující

složky IZS

ubytování,
humanitární
pomoc[3,5], složky
IZS vč. zařízení
CO[7] apod.

Zdroj: autoři
Obec jako logistickou podporu bude využívat především:
a) své zaměstnance (úředníci, pracovníci v oblasti IT, domovníci, údržbáři apod.);
b) zřízenou obecní (městskou) policii;
c) zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce;
d) zřízené zařízení civilní ochrany[7];
e) zřízené nebo jmenované odborné skupiny;
f) své prostory a sklad s humanitární pomocí[3,5];
g) své materiální, technické a vozové vybavení;
h) síly a prostředky operující na území obce, popř. obce s rozšířenou působností;
i) nabídnutou pomoc prostřednictvím krizového štábu obce s rozšířenou působností
nebo kraje, integrovaného záchranného systému apod.
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ZÁVĚR
Logistika a její podpora v ochraně obyvatelstva vychází ze svého uplatňování v mnoha
odvětvích lidské činnosti. Jednotlivé činnosti, a to ať vojenské či hospodářské logistiky,
se pozvolna přizpůsobují a následně aplikují v krizovém řízení a ochraně obyvatelstva. Tento
přístup je správný a je předpokladem k úspěšnému zvládání úkolů v již zmíněných oblastech.
Dobrá úroveň logistiky a logistické podpory se odráží v činnostech, které provádějí obce,
jejich orgány a na ně navazující jednotlivé složky integrovaného záchranného systému a další
subjekty, a to při preventivní činnosti, přípravě, provádění a odstraňování následků
mimořádné události nebo krizové situace.
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Abstract:
The article is focused on the problems of providing humanitarian aid to members of
some churches and religious denominations. Helping these people requires respecting some
particularities and traditions.
This aid can be provided not only by state administration and self-administration bodies
and organizations (both coordinative and executive function – role) or professional rescuers,
but also by individuals. In this respect, non-profit NGOs (non-governmental organizations) as
well as the community play significant roles. Their positions in the system of providing
humanitarian aid is fully legitimate and, very often, irreplaceable.
Key words:
Church, humanitarian aid, non-governmental non-profit organization, particularities,
religious denomination.
INTRODUCTION
Providing humanitarian aid by non-profit NGOs has a long-standing tradition in the
Czech Republic. In some cases, this tradition goes back in the history to the beginning of the
19th century. During the WW2 and in 1948-1949 there was apparent falloff in activities of
some organizations. After 1989 within our state territory, activities of helping organizations
start to grow and develop. New subjects arise apart from existing and traditional
organizations. The main goal set by these new subjects is to participate and cooperate in
providing humanitarian aid to the needy.
When providing humanitarian aid, particularities based on religious and church
conventions as well as on peculiarities of individual churches, communities, and religious
denominations should be respected.
1

NON-PROFIT NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS OPERATING IN
THE CZECH REPUBLIC; THEIR CHARACTERISTCS AND LEGAL FORMS
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Nearly one hundred thousand non-profit NGOs have been registered in the Czech
Republic by January 1, 2010 (1). Their specialisations are very miscellaneous. Just a few of
them, however, focus on providing humanitarian aid in disasters and crisis situations.
1.1

Characteristic of non-profit NGOs operating in the Czech Republic

Non-profit NGOs are established in order to gain profit to be distributed among
their owners, administrators, or founders; they can make profit but they have to use it to
develop the organization and fulfil pre-set targets. Basic impulse for establishing these
organizations is an effort either to deal with particular problems or to prevent them. In spite of
private commercial companies, the main criterion is not financial profit, but the ability to
fulfil and participate in public service activities.
In their studies, professors Salamon and Anheier (2) have introduced complex and
accepted characteristic of non-profit NGOs, which is trying to consider given problem from
different angles. Both authors see the non-profit non-governmental sector as a set of
institutions which exist outside state apparatus, but, in spite of that, work in accordance with
public interests. Non-profit NGOs are divided according to five basic features into:
Institutionalized (organizations – organized)
- This means they have certain institutional structure regardless the fact they are registered
either formally or legally.
Private (institutionally separated from government – private)
- These are institutionally separated from state administration; they are not controlled by
the state administration. This means that they can’t achieve significant national assistance
and there can be no state officials in the management. The crucial fact is that the basic
structure of the non-profit NGOs is private.
Non-profit (not-for-profit and non-profit-distributing – non-profit)
- In the non-profit-distributing sense, i.e. no profit achieved from the organization’s
activities can be distributed among the owners or management of the organization. Nonprofit organizations can make profit via their activities, but the profit must be then used to
achieve goals that are in accordance with the organizations’ missions.
Self-governing and independent (self-governing)
- These have their own procedures and structures which enable to control their own
activities; i.e. non-profit organizations are not controlled from outside but are capable of
self-control. They are controlled neither by the state, nor by institutions from the outside.
Voluntary (non-compulsory – voluntary)
- Their activities are based on optionality. Optionality can be represented both by unpaid
work for the organization or via presents or by honorary membership in boards of
directors (3), (4).
1.2

Legal forms of non-profit NGOs in the Czech Republic

In the Czech Republic there are basically three forms of non-profit NGOs. These may
include chosen churches and religious denominations.
1.2.1 Civic associations
They are founded according to the following act (5).
Definition
It is an association of individuals and legal entities established in order to realize their
common interests. Their main feature is that they are based on membership. Associations
themselves are legal bodies.
Registration
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An association is established by its registration. Registration proposal is submitted by at
least three citizens, one of which must be 18 or more years old (preparatory committee). The
proposal is signed by the members of the preparatory committee. They state their full names,
dates of birth, and addresses. They also determine who from the adults will be empowered to
act on behalf of them (5). Registrations are in the competence of the Ministry of Interior of
the Czech Republic.
1.2.2 Public service companies
They are founded according to the following act (6).
Definition
A public service company is a legal entity which provides public services under predetermined conditions which are the same for all users. Its economic result (profit) must not
be used in favour of its founders, members or employees; the profit must be used to provide
public services due to which the company was established.
Registration of public service companies
Public service companies are established via foundation charter signed by all founders
(6). They start working on the date they are registered in the public service companies’
register. The register is controlled by a court appointed by a special law which authorises the
court to do so; (registration court – a part of the Prague municipal court and regional courts).
1.2.3 Foundations and endowment funds
They are founded according to the following act (7).
Definition
Foundations or endowment funds are special-purpose property associations established
and arisen in order to achieve and provide public services. Public services can especially
cover development of spiritual values, human rights protection or some other humanitarian
values, protection of the environment, cultural sights and traditions, and development of
science, education, physical education and sports. Foundations or endowment funds are legal
entities.
The concept “foundation” must be a part of the foundations’ names; the concepts
“endowment funds” must be parts of the name of endowment funds; other persons must not
use these concepts in their names or in the names of business organizations.
Foundations
The foundations’ property is represented by the foundations’ capital and other property.
To achieve the purpose due to which they were established, foundations use the capital and
other property yields.
Foundations’ capital is a monetary expression of a total of pecuniary and non-pecuniary
deposits and endowment gifts checked in the endowment register. The total value of the
foundations’ capital (during the foundations’ existence) must not be lower than 500 000 CZK.
Foundations’ capital can comprise of finances only, stocks, real estates and chattels, as well as
other property rights and other property values which are able to provide constant profit and
are not encumbered by the right of lien.
Other property of foundations or property of endowment funds can comprise of finances
only, stocks, real estates and chattels, as well as other property rights and other property
values which are able to provide constant profit and are not encumbered by the right of lien.
Endowment funds
Endowment funds use all their property to achieve goals due to which they were
established. (Endowment funds do not gather endowment capital!)
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Registration
Foundations and endowment funds are established via written agreement signed by the
founders; or via certificates of incorporation in case there is just one founder; or via a will (7).
Foundations and endowment funds start working on the date of registration in the register.
The register is controlled by a court appointed by a special law which authorises the court to
do so; (registration court – a part of the Prague municipal court and regional courts).
1.2.4 Churches and religious denominations
In the Czech Republic, some churches and religious denominations can be involved in
the group of organizations providing humanitarian and other help.
These are founded according to the following act (8).
Definition
The churches and religious denominations are voluntary associations of people. They
have their own structure, bodies, internal regulations, religious ceremonies and expressions of
religious belief. They are established in order to declare particular religious belief both in a
public or a private way. Assembly, religious service, teaching, and spiritual services can be
found among their activities.
Registration
At least three adult persons who are authorised to make legal acts and are citizens of the
Czech Republic or possibly are foreigners having their permanent residence in the Czech
Republic can submit the church registration proposal to the Ministry (preparatory committee).
The preparatory committee members sign the proposal and state their personal data. (8).
The church unions and religious denominations unions
To execute the right to religious freedom, registered churches and religious
denominations can set up a union of churches and religious denominations. Only registered
churches and religious denominations can become members of the church and religious
denominations union. (8).
2.

DIFFERENCES IN PROVIDING HELP AND RESCUE TO THE MEMBERS
OF SOME CHURCHES RELIGIOUS DENOMINATIONS

Recently it has turned out that when providing humanitarian help to the population
stricken by a natural disaster, or carrying out life-saving operations it is necessary (from
humane perspective) to respect certain differences in communication with members of some
churches or religious denominations. Behaviour and attitude of the help providers or rescuers
towards the group of people endangered or stricken by natural disaster or an accident is a
matter of mutual relationship given by education, intelligence, tolerance, professionalism,
etc., (9) and, last but not least, by the rescuers’ and help providers’ knowledge. Similarly, it is
necessary to respect differences within the members of race minorities, ethnic groups, or
members of national minorities which either live in the Czech Republic or use it as a transit
country regardless their membership in churches or religious groups.
Areas in which the differences should be taken into consideration are as follows:
- food;
- accommodation;
- communications;
- clothing;
- funeral ceremonies;
- medical care, therapies;
- transport;
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-

distinguishing features, etc.

In the Czech Republic there are some churches and religious denominations that require
respecting some differences based on their belief when carrying out rescue operations or
providing humanitarian help. One of few published books dealing with this problem (see
below) is already mentioned publication (9).
This covers:
The Jews
In the Czech Republic there are thousands of Jews.
Feeding
Judaism follows the principle that prohibits eating “a kid in its mother’s milk”, which
means that it is inadmissible to mix meat and milk (dairy products) when preparing or eating
food. In Jewish cuisine there are two sets of dishes, cutlery, and other kitchenware (chopping
boards, etc.). Food which follows this principle is marked as “kosher”. If the Jews eat in
restaurants, there must be authorised supervision over the food preparation using kosher
foodstuff. The same must be applied with beverages. The best thing is to supply the food from
the Jewish community; or possibly not to serve meat at all (no pork, horse meat, rabbit meat,
possibly hare meat). It is possible to offer water, fruits, vegetables, milk, white yoghurt (no
cheese or cottage cheese), fish in oil (not in tomato sauce, vegetable, etc.), fish with scales (no
eel), potatoes, absolute oil – olive oil the best, Delta cumin bread, matzos the best. It is
suitable to provide new unused dishes, stainless the best. As for cutlery, it is suitable to offer
one-shot plastic spoons, knives and forks.
Accommodation
If possible, men and women should be separated even if the age gap is huge. If it is not
possible, it is necessary to let the door open.
Medical care
In crisis situation it is possible to apply common procedures and treatment; in case of
not immediate life jeopardy blood transfusion will be refused.
Communication with the Jews
If time and circumstances allow that it is suitable to announce such case to particular
Jewish community. It is necessary to distinguish who I work with, who I am going to help: A
religious Jew – a man wears black suit, black headgear (kippa), a woman wears a wig; a less
religious Jew – a man wears a light kippa (crocheted, knitted), a woman does not wear a wig,
does not show the membership.
It is clear that the first group will be more difficult to provide proper help.
- The priest (Kohen) does not go to cemeteries, does not touch the dead (except for the
situation when there is no-one else around)
- death – autopsy not allowed, all parts of the body as well as bloody clothes are to be
collected;
- funeral – burying into the ground without a coffin, if this is not possible, an ordinary
coffin is acceptable;
- mourning – relatives mourn for seven days after the funeral;
- festivals – for example: SHABBAT – lasts from dusk on Friday night to star rise on
Saturday night; JOM KIPUR – Day of Atonement – the biggest festival, a 25-hour period
of fasting and prayer; PESACH – Feast of unfermented bread – lasts for 8 days; other
main and local festivals and memorial days. Religious people do not carry any objects, do
not help anyone, refuse transportation, and do not use cars, light, fire or a telephone! Life
jeopardy is an exception (intoxication, fever, etc.), when a father may take his child to
hospital, but he walks on the way home!
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physical contact – Jew women are touched by women only;
clothes – the religious refuse materials unless they are made of 100 % wool or linen.

Muslims
There are up to twenty thousand Muslims living in the Czech Republic, out of whom
about five hundred are of the Czech origin, others are foreigners living here.
Islam is a way of living of an individual as well as society and it controls relationships
among people, the relationship of a person with himself or herself and with the Creator (the
only God whose name is Allah in Islam), in a rather detailed way.
Feeding
Within Islam, consumption of blood, pork meat, alcohol and drugs, including
groceries that could carry traces of these, is forbidden. The only exception to this is life or
health jeopardy.
Funeral
As to death, there are several rules in Islam to be observed, however, there are other
customs, not necessarily in full accordance with Islam, that are carried out in various Muslim
countries. Autopsy is allowed. Muslims (usually relatives) carry out ritual cleansing
(washing) of the dead. Then the whole body is wrapped in several strips of white linen (3
strips for a man, five strips for a woman), which makes the body ready to be buried. A prayer
for the dead follows, usually in a mosque. The body should be buried as soon as possible,
always to the ground. The dead lie in the grave on his or her right side facing Mecca. Bringing
food to the family of the dead for several days after the funeral is another tradition of Islam.
Survivors (especially women) are advised to be patient and not to shout out loud, not to tear
their clothes and not to mourn for too long, as used to done in the pre-Islamic period. Graves
are simple, no memorials or headstones are to be raised.
Clothing
European Muslims dress in a similar way to Europeans. During treatment of the
wounded general procedures are followed. It is recommended to respect chastity, especially
with women, that is not reveal her body unless it is necessary for treatment, it should never be
done in front of strangers who do not have to be at the place of treatment. Muslims are
allowed to donate and take blood.
Jehovah’s Witnesses
There are almost sixteen thousand members of Jehovah’s Witnesses.
Feeding
Jehovah’s Witnesses do not accept groceries that are made of blood or in which blood
is added (like pig-feast soup, blood sausage, etc.), they avoid diet strengthening immunity
which contains animal blood essence or blood plasma (like Juwim in some yoghurts, frozen
product like ice-creams, drinks, etc.). Those products are usually labelled with a little figure
holding his hands clasped above his head. They do not eat venison (deer, fallow deer, wild
boar), which was not drain of blood after having been shot.
Medical care
- vaccination
Jehovah’s Witnesses do not use substances containing blood derivates for vaccination
(like Heptavax B, RhoGAM ®, antitoxins, antidotes for snake and spider bites,
immunoglobulin, gamma globulin a hyperimunne serum preparations – antirabies serum). The
question of indication and taking these immunization substances is up to each member of
Jehovah’s Witnesses. In spite of this, they rather choose other alternatives where possible.
264

-

blood transfusion
This question is not a concern of individuals, the association strictly banns it under the
threat of exclusion. Jehovah’s Witnesses carry a card with their signature – a Document for
medical care No Blood (the member's signature is usually certified by a notary public). The
prohibition also covers blood segments like red and white blood cells, thrombocytes and
plasma. It is important to point out though, that the existence of such statement does not
liberate doctors from the legal responsibility for death, the cause of which would be not
giving blood in this case. On the other hand, the member of Jehovah’s Witnesses is entitled to
sue the doctor or the health-care facility for applying transfusion. There are hospitals in the
USA and Japan who lost such cases and were forced to pay financial compensation. In care of
providing blood transfusion in a terminal situation without the person's knowing, there is little
probability that the member of Jehovah’s Witnesses would be excluded from the community.
Imposing blood transfusion is considered a similar moral indiscretion as rape by the
Jehovah’s Witnesses. If a doctor gives blood transfusion to a child in spite of his or her
parents' disapproval, he or she cannot be legally prosecuted.
- therapies
The Jehovah’s Witnesses generally do not trust psychological or psychotherapeutic
treatment. Alternative healing – acupuncture, homeopathy – are left to the individual's
decision.
Scientologists
There are only a few hundred members and supporters of the Scientology church in
the Czech Republic.
There are almost no limits for the members. The only exception is that a member of
the Scientology church would most probably refuse any psychological or psychiatric
treatment as well as any medicine related (like stimulating preparations,
psychopharmacologic pills, sleeping pills, etc.).
Mormons (members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints)
There are about two thousand members in the Czech Republic
Feeding
The organization forbids its members to use alcohol, tobacco, tea and coffee. Another
ban is drug misuse. This formulation probably means using any medicine unless it is
necessary for health.
Distinguishing features
All Mormon missionaries wear a black insignia on their left side with the sign of the
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints written in Czech or English and a sign ELDER
(men) or SISTER (women) followed by the member's surname.
Medical care
There are no limitations in medical care.
Christian Science
There are less than one hundred members in the Czech Republic (mostly elder people)
Supporters of the Christian Science are referred to as „the readers“, referring to their
way of Sunday services which consist of songs, reading from the Bible, etc. (10).
Feeding
Supporters of the Christian Science avoid alcohol, tobacco, and partially coffee. (10).
Medical care
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The Christian Science does not approve of medicine as such, thus all members refuse
any kind of medicine and treatment. They believe that diseases do not exist, since all material
being, including pain, is an illusion. Members of this organization, which has no institutional
seat in the CR, often refuse medical care even for their children; see lawsuits abroad (9).
Buddhists
Follow the idea „ Let food be you medicine and medicine your food."
Feeding
Food should be suitable for meditation, it should prolong life and mind should be
clean and calm after eating. Generally, the diet is vegetarian – fruit and vegetables which
give live energy (connected with the sun). There is also milk (cheese, butter), honey,
wholemeal bread, oranges, bananas, raisins, nuts, potatoes, natural rice, cereals, and legumes.
Hinduism
Feeding
They prefer vegetarian or lacto-vegetarian way of eating as well as traditional Indian
meals. In case of humanitarian aid they might despise blood derivatives.
There are two main Hindu groups in the Czech Republic:
The Hare Krishna
There are about two hundred supporters in the Czech Republic.
Feeding
Lacto-vegetarian way of eating – no meat and eggs, they refuse coffee, tea, alcohol,
cocoa, hygiene and food preparation is strictly controlled (for example, it is necessary to wash
your hands after touching the floor or ground) food should only be prepared by the Krishna
supporters.
Boarding
The movement requires separated boarding for men and women. For their everyday
life it is important to get up early (at about five o'clock in the morning) and going to sleep
early.
Medical care
In urgent cases there are no limitations. Ayurveda is very popular and any intoxicants
are refused (chemotherapy).
Distinguishing features
Men shave their head except for a topknot; they have yellow ornaments on their
foreheads and other parts of their bodies. They wear traditional Indian clothes, usually orange
or white. Women are dressed in white cloth; they cover their heads and carry a little bag with
Tulsi beads, mala.
Sri Chinmoy followers
There are about two hundred members in the Czech Republic.
Medical care
In urgent cases there are no limitations.
Transport
Men and women do not travel together (in a car, train compartment) (9).
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Seventh-Day Adventists
There are about nine and a half thousand members in the Czech Republic.
Supporters of this church are called “Saturday Christians” (for celebrating Saturday
instead of traditional Christian Sunday – so called sabbatism). They avoid work from Friday
night to Saturday night (10). Seventh-Day Adventists emphasize harmonious life style,
healthy diet, hygiene, suitable clothes, education, etc.
Feeding
Feeding is similar to the Jewish one. Meat is not suitable (especially not pork, horse,
rabbit, and hare). It is possible to offer them water, fruit, vegetables, milk, white yoghurt, fish,
chicken, potatoes, virgin oil (olive, if possible), bread.
Medical care
They fully accept medical care, except for not accepting useless extension of life.
Uncompromising following of the Adventist orders in some groups or by some individuals
may lead to refusing medical treatment on Saturday. (10).
The Faith Movement
It is very difficult to estimate the number of supporters in the Czech Republic, because
the movement does not have a solid structure of a church type, but it is formed by separate
groups missions, associations, etc (10). The rough estimation is about one thousand members.
Medical care
The member should be absolutely healthy, according to the movement beliefs (he or she
should die of high age…rich and successful. They say that it is possible to solve all problems
via faith which is manifested by an absolute engagement and getting rid of everything that
might limit this faith. The consequence of this teaching is demonstrating of the members' faith
by refusing medical care. The members are encouraged to such actions during their mass
healing meetings or emotionally very strong services. (10).
CONCLUSION
Providing humanitarian and similar aid to members of selected churches or religious
groups by nongovernmental non-profit organizations should undoubtedly reflect not only the
above mentions specifications. These members are fully entitled to be respected in their
diversity as long as it respects laws in of the Czech Republic. The above mentioned areas
should be also respected by all rescue services. Other institutions and subjects who come in
contact with such people (international airports, etc.), should be familiarized with this issue.
They should be able to apply all principles of diversity in order to respect those people, their
faith, customs and traditions while giving aid at all times unless it endangers their own lives.
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Abstrakt:
The Slovak Republic is one of those countries where extremism has fertile soil and is on
the rise. Article deals with the extremist scene, which is divided into right-wing, left-wing and
religious extremism and fight against it. The most typical forms of right-wing extremism are
racism, antisemitism, fascism, nationalism with modifications, neofacism, nazism and neonazism. The right-wing extremism is devoted to demonstrations of groups with extremist
tendencies, extremist music production, online extremist community, spectator violence in
stadiums. Left-wing extremist groups are presented by anarchists, anti-globalists and radical
environmental conservation movement, members of the punk movement, and by antifascist
movement the AFA and ANTIFA. Religious extremism is manifested mainly in the form of
existence and activities of sects and destructive cults and presents for general public a
relatively unknown area. The last part of the article is devoted to the competent authorities of
the SR in fight against extremism.
Klíčová slova:
Slovak Republic, extremism, extremist scene, right-wing extremism, left-wing
extremism, religious extremism
ÚVOD
Slovenská republika (SR) je jedna z tých krajín, ktoré majú svoje skúsenosti
z extrémizmom a tento považuje za jeden „z najnebezpečnejších protispoločenských javov
modernej demokratickej spoločnosti“. [2] Problematika extrémizmu sa v slovenskej verejnosti
zviditeľnila predovšetkým prejavmi rasizmu a intolerancie. „Vláda SR považuje za
neoddeliteľnú súčasť politiky demokratického štátu dôsledné rešpektovanie ľudských práv
a slobôd a v zmysle Ústavy SR nepripustí žiadne formy rasovej, či národnostnej
neznášanlivosti“.[6] Tak ako ostatné krajiny EÚ si je vedomá zodpovednosti za elimináciu
extrémistických prejavov v akýchkoľvek formách a preto mu venuje patričnú pozornosť, čo
sa prejavuje v prijatých opatreniach (sú prijímané koncepcie boja proti extrémizmu, niektoré
legislatívne opatrenia, preventívne opatrenia v rôznych oblastiach a pod.). Do boja proti
extrémizmu sa zapájajú aj rôzne mimovládne organizácie so svojimi projektmi. Spomenúť
môžeme predovšetkým Nadáciu otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation85 a jej
85

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS-OSF) je mimovládna organizácia, ktorej
poslaním je presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti, vytvárať ľuďom príležitosti na jej skvalitňovanie
smerom k väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí. NOS - OSF pôsobí na Slovensku
od roku 1992 a je súčasťou rodiny nadácií známych ako Open Society Foundations, pôsobiacich vo viac ako 70
krajinách na celom svete. Ich zakladateľom je filantrop a finančník George Soros (www.soros.org). Na
Slovensku má NOS-OSF pozíciu skúseného donora a v posledných rokoch predstavuje silného a akceptovaného
partnera v diskusii so štátnym sektorom a vládnymi inštitúciami.
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projekt: informáciami proti extrémizmu - nemaj trému z extrému, súčasťou ktorého bolo
spracovanie publikácie: „Nemaj trému z extrému“, ale aj správy z plnenia úloh boja proti
extrémizmu. Cieľom projektu je poskytnúť základné informácie o problematike extrémizmu,
jeho druhoch, o aktivitách extrémistických skupín a aktuálnych trendoch, ako aj pomôcky pre
učiteľov pri preventívnej činnosti proti prejavom extrémizmu u žiakov.
1.

EXTRÉMIZMUS V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Pojem extrémizmus v podmienkach Slovenskej republiky nie je pevne vymedzený
a jeho definícia nie je jednoznačná. Dokument Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2011
– 2014 schválená vládou SR v júni 2011 charakterizuje extrémizmus ako negatívny,
rozmáhajúci sa, dynamický a multidimenzionálny celospoločenský fenomén, ktorý je hrozbou
pre spoločnosť, pre demokratické princípy a ústavné hodnoty. Ohrozuje primárnu hodnotu
ľudských práv a základných slobôd, má protisystémový postoj a pôsobí deštruktívne na
existujúci demokratický systém a jeho usporiadanie, na základy právneho pluralitného štátu,
na riadny výkon štátnej moci, pričom môže ohrozovať aj územnú celistvosť jednotlivých
štátov či nedotknuteľnosť ich štátnych hraníc. Je to predovšetkým druh politicky motivovanej
aktivity, ktorý odmieta princípy parlamentnej demokracie a pluralizmu, ktorej ideológia a
aktivity sú založené na intolerancii, xenofóbii, antisemitizme a ultranacionalizme.
Extrémizmus je prítomný vo všetkých demokratických štátoch, Slovenskú republiku
nevynímajúc, a snahy o jeho elimináciu sa často významne líšia. Právny poriadok SR pojem
„extrémizmus“ nedefinuje priamo, preto boli pre potreby odhaľovania, objasňovania a
dokumentovania tejto trestnej činnosti a v neposlednom rade aj pre účely preventívneho
pôsobenia Policajného zboru identifikované v novej Koncepcii boja proti extrémizmu na
roky 2011 – 2014 tri základné orientácie extrémizmu:[2]
a) pravicovo orientovaný - prezentovaný presadzovaním ideí rasizmu, nacizmu,
neonacizmu, antisemitizmu, xenofóbie,
b) ľavicovo orientovaný - prezentovaný prevažne anarchistickými, antiglobalistickými
a antikorporativistickými ideami, radikálnymi ekológmi,
c) nábožensky orientovaný - prezentovaný náboženskými zoskupeniami, ktoré svojou
ideológiou, názormi a z nich následne vyvíjanými aktivitami a činnosťami môžu
ohrozovať život, zdravie alebo majetok osôb a porušovať všeobecne záväzné právne
predpisy.
Pravicový, ako aj ľavicový extrémizmus majú spoločné črty v antidemokratických
prístupoch a v obmedzovaní slobody jednotlivca, pričom ľavicový extrémizmus sa prejavuje
ako boj proti kapitalizmu (komunisti), prípadne odmieta akúkoľvek formu autority
(anarchisti). Pravicový extrémizmus sa spája s rasizmom (antisemitizmom), ale aj s
antikapitalizmom (tzv. Nová generácia, autonómni nacionalisti).
Extrémisti sa v SR združujú v subkultúrach, hnutiach, neregistrovaných organizáciách,
občianskych združeniach i v politických stranách. Od polovice 90-tych rokov 20. storočia
sa slovenskí extrémisti snažia o legálny prienik na oficiálnu politickú scénu. Po viacerých
neúspešných pokusoch o registráciu vlastnej politickej strany sa ako úspešná ukázala stratégia
infiltrácie extrémistov, resp. ich sympatizantov do už zaregistrovaného subjektu.
Pokusy o oficiálne registrovanie sa formou politických subjektov sú v SR typické najmä
pre pravicovo-extrémistické spektrum. Ľavicoví extrémisti majú menší záujem o oficiálne
pôsobenie v rámci demokratického politického systému, pričom zostávajú na báze
neregistrovaných organizácií.
Slovenská extrémistická scéna sa podobá, resp. vo svojich základných charakteristikách
sa najviac inšpiruje extrémistickou scénou z ČR a NSR. Tendencie vývoja, smery, ciele i
témy extrémizmu na území ČR a NSR sú preberané s určitým časovým odstupom
slovenskými extrémistami, najmä z pravicového spektra.
Početnosť prívržencov a sympatizantov slovenskej extrémistickej scény, tak pravicovej
ako i ľavicovej, sa odhaduje na približne 2 000 osôb, pričom desiatky až stovky z nich sú
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radikálne a rizikové. [2] Aktivitami, počtom, i organizovanosťou pravicoví extrémisti výrazne
prevyšujú nad ľavicovými.
1.1

Pravicový extrémizmus v Slovenskej republike

Základným východiskom pre pravicový extrémizmus je rasizmus prejavujúci sa
ako presvedčenie o „biologickej výnimočnosti a prevahe“ bieleho etnika. Biela rasa je
nadradená nad všetkými ostatnými rasami. Najtypickejšími formami pravicového extrémizmu
sú rasizmus, antisemitizmus, nacionalizmus s modifikáciami fašizmu, neofašizmu, nacizmu
a neonacizmu.
Medzi typické prejavy pravicovo-extrémistických organizácií v SR patria:
 organizovanie násilných i nenásilných pochodov,
 prezentácia neonacistickej ideológie na internete,
 diskusie na rôznych extrémistických chatových fórach (zriadených zväčša na
amerických serveroch),
 koncertovanie či obchodovanie na internete s predmetmi s extrémistickou tematikou.
V súčasnej dobe sú pravicovo extrémistické skupiny organizované na diametrálne
odlišnej úrovni v porovnaní so stavom z obdobia 90-tych rokov. V uvedenom období išlo viac
o náhodné zoskupenia bez trvalejšieho zamerania a štruktúry. Verejnosť vnímala takéto osoby
skôr ako výtržníkov a bitkárov. V posledných rokoch nastala kvalitatívna zmena v aktivitách
subjektov smerom k radikalizácii, k snahám o rozširovanie svojej členskej základne a vo
vykonávaní aktivít, ktoré sú viac sofistikované.
Aktívne skupiny rasistických extrémistov, ktoré pôsobia alebo v nedávnej minulosti pôsobili
na území Slovenska: [4]
1. Slovakia Hammer Skinheads,
2. Blood & Honour Division Slovakia,
3. Národný Odpor Nitra,
4. Národný Odpor Prievidza,
5. Národný Odpor Senica,
6. Kysucký Vzdor.
Gangy s neonacistickou orientáciou: [4]
1. Rebel Klan Engerau (BA),
2. Magda Dankova Crew (BA),
3. Sladka Pani Gang (BA),
4. Mičovci (BA),
5. Prašivci (RS, ZV, BB).
Pri manifestáciách a pochodoch sa prikláňajú k tzv. „black block“ štýlu (anonymita
davu - všetci sú v čiernom oblečení) a stali sa lepšie organizovanými. Prechádza sa na princíp
odporu bez vedenia, alebo tiež „leaderless resistance“. Stratégia „leaderless resistance“ sa
začala v SR postupne presadzovať, rovnako ako v ČR, približne pred dvoma rokmi. Pri
presadzovaní tejto stratégie bol prvým predstaviteľom Národný odpor Nitra. V ostatnom čase
boli zaznamenané iniciatívy smerujúce k podpore takejto stratégie v rámci ultrapravice aj
u ostatných, ako napr. Autonómny nacionalisti Považie a Národný odpor Čadca.
V poslednom období členovia niektorých týchto skupín zmenili stratégiu a prešli do inej
formy odporu voči spoločenskému systému a vyvíjajú aktivity ako členovia registrovaných aj
neregistrovaných občianskych združení, spolkov a hnutí napr. [2] Slovenská pospolitosť,
Nové slobodné Slovensko, Slovenské hnutie obrody, Spoločnosť Dr. Jozefa Tisu, Slovenská
spoločnosť pre zachovanie tradícií, Jednota Slovenskej mládeže, Národná stráž, Národný
odpor a Hnutie kreativity).
Zlúčením buniek z Považia a Trenčína vznikli Autonómni nacionalisti Považie a
Národný odpor Trenčín.
Aktéri pravicových hnutí organizujú okrem tradičných podujatí, ktoré sa orientujú na
dni a miesta významné pre slovenskú históriu (Devín, Brezová pod Bradlom, Modra a pod.)
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a v súvislosti s významnými historickými osobnosťami SR (Cyril a Metod, Ľudovít Štúr, M.
R. Štefánik a ďalší), aj podujatia na výročia súvisiace s vojnovým Slovenským štátom.
Demonštrácie skupín s extrémistickými tendenciami
V rokoch 2009 a 2010 sa uskutočnilo viacero demonštrácií a pochodov pravicových
extrémistov najmä na východe SR a na území hlavného mesta SR Bratislavy. Demonštráciami
a pochodmi sa začali zviditeľňovať a poukazovať na rómsku problematiku. Prvý pochod proti
rómskemu etniku sa konal 8. augusta 2009 v Šarišských Michaľanoch podľa vzoru českého
Janova. Na protest sa pravicoví extrémisti a ich prívrženci zvolávali prostredníctvom verejnej
siete internet. Na protestných pochodoch a demonštráciách sa zúčastňujú aj zahraničný
partneri slovenských „nacionalistov“. Ide najmä o osoby z prostredia pravicových extrémistov
z Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarskej republiky a Srbskej republiky.
Od roku 2009 je zaznamenaný ich prechod z uzatvorených priestorov do ulíc, kde
organizátori získavali podporu a sympatie obyvateľov, ktorí začali akceptovať extrémistické
idey. Najväčší podiel na usporiadaní jednotlivých akcií mali zástupcovia občianskeho
združenia Slovenskej pospolitosti, ktorí mali snahu presadiť sa vo verejnom a politickom
živote. Ďalšou snahou Slovenskej pospolitosti bolo založenie novej politickej strany s
názvom Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS NS) na čele s Marianom Kotlebom, so
snahou kandidovať v parlamentných voľbách v roku 2010. Do parlamentných volieb
vstupovala strana už so symbolickým číslom 14 a volebný program tvorilo 14 bodov. Vo
voľbách získala strana podporu 1,33 % voličov, čo predstavovalo 33 724 hlasov. Do
parlamentu sa strana nedostala. Do parlamentu sa strana nedostala ani po predčasných
parlamentných voľbách v roku 2012 kedy získala 40 460 hlasov čo predstavovalo 1,58 %
platných hlasov.
ĽS NS začala po parlamentných voľbách sústreďovať snahu na komunálne voľby, ktoré sa
uskutočnili 27. novembra 2010. Na kandidátke ĽS NS kandidovali aj niektorí členovia
a predstavitelia Slovenskej pospolitosti vo viacerých mestách a obciach.
Extrémistická hudobná produkcia
Hudobná produkcia v rámci extrémistickej scény plní funkciu podpory a propagácie
jednotlivých extrémistických ideologických prúdov. Ide o medzinárodný fenomén, ktorý je
zameraný najmä na hudobný smer „white power“ (WP). V rámci tohto smeru je ideológia
pravicového extrémizmu prezentovaná najmä v textoch piesní.
Extrémistická hudobná produkcia – koncerty a vydávanie hudobných nosičov,
umožňuje:
-

vytváranie platforiem na stretávanie sa extrémistov zo SR i zo zahraničia,
propagovanie extrémizmu v textoch piesní s ideologickým obsahom,
získavanie finančných prostriedkov pre účinkujúcich i pre organizátorov či vydavateľov.

V ostatnej dobe sa slovenskí pravicoví extrémisti častejšie zúčastňujú na koncertoch
extrémistických hudobných skupín v zahraničí. Je to dôsledok preventívnych a represívnych
opatrení slovenských bezpečnostných zložiek, ktoré viedli k poklesu počtu koncertov
hudobného smeru WP na území Slovenska. Predstavitelia slovenských extrémistov sa
vyhýbajú organizovaniu WP koncertov na území SR. Organizujú sa koncerty, ktoré sú iného
zamerania než WP a sú pre priaznivcov pravicového extrémizmu (napr. National Socialist
Black Metal, neopagan folk).
Extrémistická komunita na internete
Internet, ako celosvetová počítačová sieť, sa stal jednoduchým a lacným nástrojom
na šírenie extrémistických názorov a ideológií. V SR existuje v súčasnosti niekoľko
webových stránok, ktoré sú zamerané na rozširovanie ideológie pravicového extrémizmu.
Zvyčajne obsahujú informácie súvisiace s popieraním holokaustu, politickým fašizmom,
neonacistickou ideológiou, rasizmom, xenofóbiou, svätou vojnou Rahowa, či s nadvládou
a kontrolované moderátormi zabezpečujúcimi ochranu pred nežiaducimi osobami.
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bielej rasy. Tieto webové sídla obsahujú aj odkazy na ďalšie pravicové extrémistické
organizácie v zahraničí.
Rozširovanie materiálov a ideológie vo virtuálnej rovine sa uskutočňuje pomocou
diskusných fór, ktoré sú riadené
Extrémisti na šírenie svojej ideológie začali využívať aj nový prvok internetu, a to
sociálne siete. V roku 2009 a 2010 sa na slovenskej časti siete Facebook objavilo niekoľko
protirómskych stránok a diskusií. Na webovom sídle aryanrebelu bolo zverejnené aj
poučenie, ako sa bezpečne správať na týchto sociálnych sieťach.
Extrémizmus na športoviskách – divácke násilie
Súčasný vývoj a stav trestnej činnosti páchanej pravicovými extrémistickými
skupinami, pod ktoré patrí riešenie problematiky diváckeho násilia, má narastajúcu tendenciu.
Ide najmä o pripravované protizákonné aktivity radikálnych fanúšikov (tzv. hooligans), ktorí
pôsobia v štruktúrach samostatných futbalových divízií a skupín, ktoré nemajú vodcu, ale
navonok vystupujú ako samostatná skupina.
Hooligans je chápané ako módna záležitosť, v rámci ktorej mladí ľudia využívajú
dohľad policajných a bezpečnostných zložiek na štadiónoch pri svojich provokáciách proti
tzv. fanúšikom z opačného tábora. Zvlášť útok na bezpečnostné zložky sa považuje za druh
„adrenalínovej aktivity“. V aktivitách členov a sympatizantov hnutia hooligans v SR
dochádza aj k prezentácii nacistickej, neonacistickej, či podobnej zakázanej symboliky.
Najznámejšie hooligans kluby v SR sú:
 Ultras Slovan Presburg, ktorý má družbu napríklad s výtržníkmi futbalového klubu z 1. FC
Brno, Austria Viedeň, Ruch Chorzów a podobne,
 Ultras Spartak Trnava, ktorý má družbu napríklad s výtržníkmi futbalového klubu z Baníka
Ostrava, GKS Katowice a podobne,
 Ultras Košice, ktorý má družbu napríklad s výtržníkmi futbalového klubu zo Sparty Praha,
 Wallace Army a Felvidéky Harcosok, ktoré majú družbu napríklad s výtržníkmi
futbalového klubu z Maďarska, najmä Ferencváros Budapešť, Újpest, Györ a podobne.
Prejavy a spôsoby chuligánskeho konania sa dajú zhrnúť do niekoľkých bodov:
 agresivita chuligánov počas presunov na futbalové zápasy často ovplyvnená
alkoholom a vsugerovanou túžbou po víťazstve. Objektom ich vyčíňania sú (alebo
môžu byť) dopravné prostriedky ktorými sa dopravili do miesta konania futbalových
zápasov, stanice, výklady obchodov po trase na štadión, chuligáni a fanúšikovia
súpera ale aj okoloidúci, ktorí sú častovaní nadávkami iba preto, že sú tam, kde sa oni
presúvajú. Sila ich agresivity je výrazne ovplyvnená poriadkovými silami, ktoré ich
sprevádzajú a v rámci možností ich správanie regulujú.
 vniknutie na hraciu plochu za účelom vybavenia si účtov s usporiadateľom, hráčom
alebo dokonca rozhodcom stretnutia.
 hádzanie predmetov na hraciu plochu (dymovnice, pyrotechnika, mince, rôzne
predmety osobnej potreby),
 hádzanie predmetov na aktérov stretnutia (hráčov, rozhodcov, trénerov),
 výtržnosti (provokácie a strety s políciou a usporiadateľskou službou),
 vandalizmus (vytrhávanie sedačiek, zapaľovanie a poškodzovanie zariadení
štadiónov),
 konflikty s užitím verbálneho a brachiálneho (surového) násilia (voči chuligánom,
fanúšikom, divákom súpera, hráčom vlastným alebo súpera, rozhodcom,
usporiadateľom, manažmentu, polície, predstaviteľom klubov) výsledkom ktorého
môže byť aj strata na ľudských životoch,
 verbálna agresia, rasistické prejavy futbalových chuligánov (hlásanie rasistických
názorov na hráčov odlišnej pleti),
 rasistické nadávky a znevažujúce prejavy (bučanie, pískanie, vydávanie
nezrozumiteľných škrekov hlavne pri dotyku takéhoto hráča s loptou),
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používanie rasistických hesiel, chorálov a symbolov (buď verbálne, alebo písomným
prejavom na transparentoch).
 agresivita po zápasoch ovplyvnená buď výhrou alebo v tom horšom prípade prehrou
svojho mužstva, ktorú často chápu ako krivdu na svojich miláčikoch a na samých
sebe. Objektom ich agresivity sa už môže stať široké okolie vrátane policajných síl,
ktoré sú často nútené použiť donucovacie prostriedky, vrátane vodných diel.
V rámci boja proti diváckemu násiliu bol kompetentnými orgánmi SR spracovaný návrh
Koncepcie boja proti diváckemu násiliu na roky 2012 – 2015.
1.2

Ľavicový extrémizmus v Slovenskej republike

Ľavicový extrémizmus sa všeobecne hodnotí menej prísne a spoločnosťou je vnímaný
oveľa tolerantnejšie. Dôvodom je najmä to, že väčšina týchto skupín verejne nedeklaruje
potlačovanie práv a slobôd ostatných občanov. Medzi ľavicovo orientované extrémistické
skupiny je možné zaradiť:
 anarchistov,
 antiglobalistov,
 radikálne ekologické a ochranárske hnutia,
 príslušníkov hnutia Punk,
 antifašistické hnutia AFA a ANTIFA.
Tieto nie sú zjednotené, nevytvárajú spoločnú platformu a nekoordinujú svoje postupy.
Snažia sa o presadzovanie iba svojej úzko profilovanej témy, ideológie a cieľa. Ide o malé
skupinky aktivistov, ktoré väčšinou vznikajú ako reakcia na akcie pravicových extrémistov.
Verejné protesty ľavicoví extrémisti organizujú na území SR iba sporadicky, v ostatnom
období takmer vôbec.
Majú svoje zoskupenia ako sú napríklad: Skinheads Against Racial Prejudice
(S.H.A.R.P.), ktoré vzniklo ako reakcia na boj proti rozmachu rasizmu a fašizmu v samotnom
hnutí skinheads. Základnou ideológiou hnutia S.H.A.R.P je odmietanie rasovej nenávisti,
rasovej jedinečnosti a odmietanie fašizmu.
Ďalším nemenej známym ľavicovým hnutím je Red Skins, ktorého prívrženci sú
považovaní za najradikálnejších. Vyznávajú rôzne marxistické ideológie. Členská základňa je
tvorená hlavne mladými ľuďmi. Majú svoje špecifické symboly, ku ktorým patrí deklarovaný
odpor proti konzumnému spôsobu života (supermarkety, autá, chemický priemysel). Pre
skupiny s prokomunistickou orientáciou je nepriateľstvo voči určitým vrstvám obyvateľstva
motivované predovšetkým sociálnymi a triednymi rozdielmi. Anarchisti zasa odmietajú
akúkoľvek autoritu, štátnu moc a právny poriadok a hlásajú neobmedzenú slobodu
jednotlivca. Medzi ďalšie známe skupiny antifašistov a anarchistov sa radia Antifašistická
akcia (AFA) a Antifa, ktoré sa sústreďujú na protesty pravicovo orientovaných extrémistov.
Ľavicový extrémizmus má podporu hlavne u študentov na akademickej pôde. Časť
tzv. „ľavicových extrémistov" pochádza z vyšších vrstiev a nemajú majetkové problémy. Len
zriedka však ide o skutočný záujem o idey (o národ, o pracujúcich). Ide skôr o psychickú
potrebu identifikovať sa s alternatívnou ideológiou v prostredí podobných ľudí.
Ostatné roky neboli pre ľavicovú scénu výnimočné. Najznámejším ľavicovým
zoskupením je Československá anarchistická federácia.
Na území SR sa ľavicoví extrémisti realizujú najmä formou osvetovej činnosti
(prednášky, diskusie) a vydávaním, či distribúciou materiálov s anarchistickou ideológiou.
Slovenskí ľavicoví extrémisti sa prejavujú najmä na internete, ktorý využívajú na vzájomnú
komunikáciu, propagáciu extrémistických ideológií a vyjadrenie si vzájomnej podpory
a spolupatričnosti.
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1.3

Nábožensky orientovaný extrémizmus

Existencia a činnosť siekt a deštruktívnych kultov predstavuje závažný, laickej, ale
i odbornej verejnosti takmer neznámy fenomén. Vo svojich vonkajších prejavoch, aj keď sú
v drvivej väčšine latentné, ohrozuje životy, zdravie a majetok ľudí, ekonomický systém
spoločnosti a v neposlednom rade aj samotné demokratické zriadenie spoločnosti.
Väčšina siekt pôsobiacich v súčasnosti na území SR sa dlhodobejšie prezentuje pod
všeobecne uznávanými ideami, ako je rodina, láska, ľudské práva, vzdelávanie, boj proti
drogám alebo pomoc mládeži. Impulzom a hlavným cieľom ich činnosti je predovšetkým
snaha o ekonomické obohatenie sa vedúcich predstaviteľov.
Na území SR vyvíjajú činnosť okrem registrovaných cirkví a náboženských spoločností
aj viaceré neregistrované náboženské spoločnosti. V SR pôsobí približne 50 väčších, štátom
neregistrovaných duchovných spoločenstiev. K najznámejším patria: Kresťanské
spoločenstvá, Slovo života, hnutie Hare Krišna, Cirkev zjednotenia (munisti), Scientologická
cirkev, hnutie Grálu, Sri Chinmoy, Sahája jóga, Slobodná ľudová misia a ďalšie.
Niektoré z nich hrubo a vedome zneužívajú náboženstvo a náboženské cítenie na nekalú
a netransparentnú činnosť s cieľom podmaniť si človeka a manipulovať s jeho vôľou a
vedomím. Podsúvajú verejnosti rôzne katastrofické scenáre, vykresľujú skazený a trpko
skúšaný svet a vinu pripisujú zlyhaniu politických, či náboženských inštitúcií a ich
neschopnosti vyviesť ľudstvo z marazmu. Namiesto racionálnych a reálnych riešení veľakrát
iba zneužívajú duchovný a mravný úpadok, stratu hodnotovej orientácie, krízu súčasnej
rodiny a oživujú v ľuďoch sklon k poverám, východným mystériám, okultizmu, ezoterike a
všetkému, čo speje k úniku od reality a vytvára imaginárny svet plný falošných očakávaní a
nádejí. Svet, ktorý sa uzatvára sám do seba a strháva so sebou všetkých, ktorí doň vstúpia.
2

BOJ PROTI EXTRÉMIZMU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Extrémizmus je ťažko odstrániteľný fenomén, pretože súvisí najmä s iracionálnymi
faktormi (identita, psychika, náboženstvo atď.). Je však možné ho regulovať. V tomto prípade
zohráva nezastupiteľnú úlohu štát so svojimi mocenskými nástrojmi, ďalej mimovládne
organizácie, výchova, školstvo atď. Extrémizmus má taktiež dostatočný potenciál na svoju
ďalšiu existenciu. Jeho prejavy sú a budú podmienené okrem historických súvislostí,
v ktorých vznikal a formoval sa, predovšetkým vývojom v globalizujúcom sa svete.
Oblasti, ktoré boli identifikované na základe vyhodnotenia predchádzajúcej koncepcie
boja proti extrémizmu na roky 2006 – 2010 schválenej uznesením vlády č. 368/2006 (je
predmetom samostatného materiálu) možno rozdeliť do troch skupín, a to:
a) vzdelávanie,
b) právna úprava,
c) organizačno-personálne zabezpečenie.
Základným cieľom je eliminácia príčin, prejavov a následkov extrémizmu a
rasovomotivovanej trestnej činnosti.
Na dosiahnutie všeobecného cieľa boli stanovené nasledovné čiastkové ciele:
1. Zmeny a doplnenia právnych mechanizmov.
2. Účinná ochrana pred extrémizmom a rasovo motivovanou trestnou činnosťou.
3. Systematické vzdelávanie príslušných profesijných skupín, ktoré majú pri výkone
svojho povolania vplyv na predchádzanie extrémizmu a rasovo motivovanej trestnej
činnosti.
4. Zvyšovanie právneho vedomia a informovanie verejnosti.
5. Implementácia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a zmlúv v oblasti
extrémizmu a rasovo motivovanej trestnej činnosti.
Za hlavné oblasti boja extrémizmu môžeme považovať::
 systematické a dôkladné preventívne pôsobenie na všetkých stupňoch základných
a stredných škôl,
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 vzdelávanie pedagógov, zamestnancov úradov v rámci rezortu ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny ako aj pracovníkov ostatných rezortov, ktorí participujú na
výchove mládeže,
 systematické monitorovanie extrémisticky zameraných jednotlivcov, skupín a hnutí
a včasné predchádzanie protiprávnemu konaniu,
 nulová tolerancia pre páchateľov trestných činov s extrémistickým prvkom,
 zefektívnenie spolupráce medzi zainteresovanými rezortmi a medzi mimovládnymi
organizáciami na úseku boja proti prejavom extrémizmu,
 zamedzenie prenikania vplyvov extrémizmu zo zahraničia,
 koordinácia aktivít v boji proti extrémizmu so zahraničím, s medzinárodnými
organizáciami a politickými orgánmi štátov Európskej únie.
Hlavnými subjektmi, ktoré participujú na boji proti extrémizmu formou preventívnych
a represívnych aktivít sú:
 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - má na boj proti extrémizmu vytvorený
odbor extrémizmu (PPZ)a na nižšom stupni (KRPZ) oddelenia extrémizmu
a diváckeho násilia.
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu, a športu Slovenskej republiky - podieľa sa na
činnosti medzirezortnej Multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov
zameranej na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu pod
koordináciou Ministerstva vnútra SR (MISO).
 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - rezort ministerstva spravodlivosti
vypracoval a predložil návrh na doplnenie zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v
znení neskorších predpisov. Návrh zákona bol prijatý Národnou radou SR (zákon č.
257/2009 Z. z.) a nadobudol účinnosť 1. septembra 2009.
 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky - zabezpečuje nešpecifickú primárnu
prevenciu proti extrémizmu ako súčasť osvetovej činnosti podľa § 2 zákona č.
61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z..
 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – má oddelenie odhaľovania a
dokumentovania trestnej činnosti metodicky riadi a kontroluje priebeh skráteného
vyšetrovania u prečinov extrémizmu, vedie evidencie a štatistiky v pôsobnosti
Vojenskej polície a riadi realizáciu prevencie (osvetová a prednášková činnosť, tvorba
interných normatívnych aktov, tvorba preventívnych programov) v oblasti
extrémizmu. Vojenská polícia vyhodnocuje každoročne situáciu v oblasti extrémizmu
a rasizmu v rezorte ministerstva obrany a je súčasťou mechanizmu toku informácií
medzi Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou a Vojenským obranným
spravodajstvom v oblasti plnenia úloh v boji proti extrémizmu a rasizmu.
 Úrad vlády Slovenskej republiky - Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania
Úradu vlády SR je odborným útvarom podpredsedu vlády pre ľudské práva
a národnostné menšiny a zároveň je gestorom tvorby a koordinácie plnenia základného
systematického nástroja vlády v oblasti prevencie a eliminácie negatívnych javov v
spoločnosti, akými sú rasizmus, xenofóbia, intolerancia a diskriminácia. Ďalším
nástrojom, ktorý možno považovať za súčasť štruktúr zameraných na oblasť boja proti
extrémizmu, je Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
zriadená uznesením vlády č. 158 z 2. 3. 2011 ako stály poradný orgán vlády. V rámci
rady bol zriadený Výbor pre predchádzane a elimináciu rasizmu, xenofóbie,
antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie ako jej stály odborný orgán
zameriavajúci sa na túto špecifickú problematiku.
 Generálne prokuratúra SR – o trestných veciach extrémizmu vedie stálu, presnú
evidenciu, vykonáva dozor počas konania.
 Slovenská informačná služba – úlohy boja proti extrémizmu plní spravodajskou
činnosťou na organizované formy a to získavaním, sústreďovaním a vyhodnocovaním
informácií a spoluprácou so zahraničím.
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Za ďalšie subjekty môžeme považovať:
 vyššie územné celky, mestá a obce,
 mimovládne organizácie (Ľudia proti rasizmu, Občan a demokracia, Nadácia
otvorenej spoločnosti, Slovenský helsinský výbor, Liga aktivistov pre ľudské
práva a i.),
 verejnoprávne inštitúcie (Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a ďalšie
masovokomunikačné prostriedky).
Pre účinný boj proti extrémizmu je teda dôležitá spolupráca s:
a) orgánmi štátnej správy, čo ma význam predovšetkým vtedy, keď je iný orgán odborne
vybavenejší pri posudzovaní problematiky a je k nemu priamo kompetentný (Slovenská
informačná služba, Ministerstvo obrany SR),
b) orgánmi samosprávy, a to v prípadoch preneseného výkonu štátnej správy,
c) vzdelávacími inštitúciami pri poskytovaní dôležitých odborných informácií, ako aj
spoluprácou pri prevencii kriminality,
d) neštátnymi organizáciami, kde možno využiť ich odborný prínos. Spolupráca by sa mala
týkať organizovania a usporiadania odborných i verejných diskusií a seminárov,
vzdelávacích programov a podobne,
e) medzinárodnými inštitúciami zaoberajúcimi sa bojom proti extrémizmu a elimináciou
všetkých jeho prejavoch.
ZÁVER
Problematika extrémizmu v tej či onej forme sa dotýka všetkých demokratických štátov,
Slovenskú republiku nevynímajúc. Prejavy extrémizmu prinášajú so sebou nebezpečenstvo
priameho ohrozenia občanov a riadneho fungovania demokratickej spoločnosti a v spojení
s kriminalitou je jedným z najnebezpečnejších protispoločenských javov. Boj proti tomuto
protispoločenskému javu sa musí stať našou každodennou úlohou.
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Abstrakt:
Na území České republiky je několik desítek tisíc mostů, některé z nich spadají do OPSÚ
a tzv. Určené silniční síťě (USS) České republiky, která je určena mnoha prvky. Článek
ukazuje na možnost využití Laboratoře Reach Back pro diagnostiku mostů. Ukazuje na
možnosti využití diagnostických metod na USS i mimo ni. Příspěvek poukazuje na metody
použitelné při stanovení zatížitelnosti mostů a možnosti jejich využití na kritické
infrastruktuře. AČR využívá informačních technologií, které jsou využitelné pro sdílení
informací mezi spolupracujícími týmy při diagnostice mostů s využitím specializovaného
konceptu Reach Back. Proto bude v článku popsáno využití Laboratoře Reach Back, která
pomůže k rychlejší ochraně majetku obzvláště mostů a zjištění jejich skutečného stavu.
Klíčová slova:
AČR, deformace, diagnostika, průhyb, laboratoř Reach Back, zatěžovací test, železobetonový most.

Abstract:
In Czech Republic are a lot of bridges which is on selected road network of Czech
Republic and is defined by many components. The contribution describes the procedure of
diagnostics statement and laboratory Reach Back. The article shows possibility of using
diagnostic methods on the selected road network. The main purpose of this article is about
determination of the current state of the bridge construction. Based on an experimental
verification of the state of reinforced concrete bridge structure the loading capacity has been
determined. The article shows effective use of experience of diagnostics statement with
modern information technologies for sharing the information between cooperating members
with the laboratory Reach Back. The article also shows using laboratory Reach Back which
can help for faster protection of property especially bridges and determination their
actual condition.
Key words:
AČR, deformation, diagnostics, deflection, Reach Back Laboratory, load test, reinforced concrete bridge.

ÚVOD
Na operační přípravě státního území (OPSÚ) se podílí mnoho složek, mezi jednu z nich
patří i Ženijní vojsko Armády České republiky (ŽV AČR). Oblastí OPSÚ se musí zabývat i
ŽV AČR, protože v případě nenadálých událostí (živelných katastrof) musí následně řešit
všechny otázky s tím spjaté. ŽV musí následně udržovat určenou silniční síť (USS), která je
nejvíce zasažena nenadálými událostmi a udržovat ji v odpovídajícím stavu.
OPSÚ je v zahraničí, na rozdíl od ČR, již od 50 let systematicky organizována a
realizována na základě komplexních plánů rozvoje. Je součástí národních předpisů i
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aliančních doktrín a jejich plnění. Zvláštní důraz je kladen na vytvoření ideálních podmínek
pro mobilizaci, na přísun operačních záloh a strategických sil z území jiných členských států
na území daného členského státu. V rámci OPSÚ zahraničních armád je tato problematika
řešena v rámci Ženijních opatření operační přípravy státního území, které v ČR zatím
nemáme v tomto smyslu zavedeno.
V poslední době, se ale oblasti OPSÚ začíná věnovat velká pozornost. A to nejen proto,
že navazuje na národní a nadnárodní systémy ochrany, ale že se ochranou kritické
infrastruktury zabývá mnoho expertů z bezpečnostních složek, který tuto oblast řadí mezi
nejdůležitější z pohledu ochrany obyvatelstva, majetku a životního prostředí.
OPERAČNÍ PŘÍPRAVA STÁTNÍHO ÚZEMÍ
Operační příprava státního území je souhrn opatření vojenského, ekonomického a
obranného charakteru, která se plánují a uskutečňují v míru, za stavu ohrožení státu nebo za
válečného stavu s cílem vytvořit na území státu nezbytné podmínky pro splnění úkolů
ozbrojených sil a zabezpečení potřeb obyvatelstva [1].
V rámci opatření OPSÚ se dopravní infrastruktura člení na operační infrastrukturu (OI)
pro pozemní, leteckou a říční dopravu. OI pro pozemní dopravu je tvořena „Určenou sítí
dopravních cest“ (USDC), která se dále dělí na:

určenou silniční síť (USS),

určenou železniční síť (UŽS) [4].
Určenou silniční síť tvoří převážně dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy.
V dnešní době je tvořena podélnými a příčnými silnicemi a jejich vytyčením. Jedná se o 3
podélné tahy silnic ve směru východ - západ a o pět příčných tahů silnic ve směru sever - jih s
napojením v hraničních přechodech na silniční síť sousedních států. Na ně je napojeno šest
silničních úseků s požadovaným zajištěním sjízdnosti.
Nejdůležitější je získat správné informace o stavu objektů dopravní infrastruktury na
území ČR. K tomuto účelu by bylo dobré mít k dispozici metody zjišťování stavu objektů.
Jako nejvhodnější se jeví diagnostické metody, které lze využít k určování stavu mostů nejen
na USS. V době ohrožení státu přebírá odpovědnost za určenou silniční síť (USS) a dalších
mnoho oblastí OPSÚ Armáda České republiky obzvláště ŽV, které v rámci ženijních opatření
k zabezpečení pohybu by mělo být schopno USS udržovat v patřičném stavu. To se týká i
velkého množství mostních objektů, které jsou na USS.
Vzhledem k obecně velmi špatnému stavu mostů v ČR, ale také interoperabilitě s
partnery v rámci NATO, musí být schopno ŽV AČR diagnostikovat a zhodnotit stavební stav
mostů. Mělo by být schopno udělat prohlídky všech mostů na USS a stanovit jejich
zatěžovací třídu podle STANAG 2021 [6]. Tyto výsledky by pak měly být pravidelně
aktualizovány, protože stav mostů se může velice rychle měnit a s ním i jeho MLC [6]
(Military Load Classification - Vojenská klasifikace zatížení). U mostů se sníženou
zatížitelností by mělo být schopno udělat mimořádné prohlídky.
STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ
Význam kritické infrastruktury obzvláště mostních konstrukcí na dopravních
komunikacích je nezpochybnitelný. Přibližně 95 % mostů v České republice bylo postaveno v
minulém století nebo dříve a tyto stavby nesplňují současné požadavky vzhledem k jejich
věku, kapacitě, prostorovému uspořádání a obraně státu [7]. Mostní konstrukce mají velmi
důležitou roli ve vojenské strategii a jsou kritickým bodem při pohybu vojenských jednotek
přes území. Statistiky Ministerstva dopravy ČR uvádějí varovné počty mostů, jejichž stav je
klasifikován jako špatný až havarijní. Kromě toho je řada mostů, které nevyhovují
požadavkům zatížení podle nynějších platných norem. Posouzení stavu mostní konstrukce se
doposud provádělo v souladu s ČSN 736220 [3].
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Ke zjištění skutečného stavu mostu má prvořadý význam diagnostický průzkum. Na
jeho základě se odvozuje zjištění stavu konstrukce a její schopnost přenášet statické a
dynamické účinky zatížení. Přitom se zjišťuje stav konstrukce z hlediska mechanických
vlastností stavebních konstrukčních materiálů při zhodnocení degradace materiálu. Kvalita
diagnostiky záleží na úrovni diagnostického zařízení a především na lidském činiteli. Tzn. na
odborné vyspělosti a zkušenosti členů týmů, provádějících prohlídku mostní konstrukce.
Úspěch diagnostiky podstatně ovlivní důkladná příprava před její realizací. Zpravidla se
provádí hodnocení mostní konstrukce jako celku, kde se sledují průhyby, sedání a dopady
stavebních úprav jednotlivých částí mostní konstrukce [8].
Dalším krokem je sledování a posouzení jednotlivých částí mostní konstrukce (založení,
spodní stavba, nosná konstrukce, příslušenství). Stanovení stávajících vlastností použitých
stavebních materiálů (konstrukční ocel, beton, betonářská výztuž, předpínací výztuž, zaplnění
předpínacích kanálků atd.). Před zahájením prací spojených s diagnostikou je vhodné sestavit
projekt diagnostiky.
Tento projekt by měl obsahovat náčrtek konstrukce s vyznačením míst potenciálních
závad, stanovit místa zkoušek kvality stavebních materiálů, popř. i místo odběru vzorku pro
laboratorní vyšetření. Provedení diagnostiky by mělo předcházet prostudování výsledků
předchozích prohlídek, aby zejména v případě trhlin bylo možno sledovat jejich změny a
analyzovat jejich růst. Důležitý je správný a přesný záznam závad. Jako velice vhodné se jeví
dlouhodobé sledování vývoje deformací mostních konstrukcí pod zatížením.
Podle stupně poškození diagnostikované konstrukce se metody dělí na nedestruktivní,
semidestruktivní a destruktivní. Nejčastěji se používají při diagnostice mostů metody
nedestruktivní a semidestruktivní. U diagnostiky mostů většinou není možno použít
destruktivní metody, protože most musí i nadále sloužit svému účelu.
V článku budou využity některé diagnostické metody k určení stavu mostů, které by se
eventuálně dali použít i v AČR při určování stavu objektů na USS a tak pomohli k ochraně
krytické infrastruktury. Měly by to být metody hodnocení skutečného stavu mostů nejen dle
civilních norem, ale i dle mezinárodních NATO norem - STANAG.
ZPŮSOB ŘEŠENÍ
Stanovení cíle článku vyplývá především z požadavků na ochranu kritické
infrastruktury. Z této široké oblasti byla vybrána část související s OPSÚ a ženijním vojskem.
Ženijní vojsko se podílí na zjištění stavu objektů dopravní infrastruktury na určené dopravní
síti. V článku se proto budeme zabývat rozšířením schopností ženijního vojska v oblasti
diagnostiky mostů. Tato schopnost se rozšíří tak, že vedle pracoviště projektování staveb,
které se zabývá projektováním mostních provizorií [9] a jiných dočasných staveb vojenského
charakteru na K-203 vznikne „Pracoviště diagnostiky a hodnocení stavebního stavu mostů.“
Nově vzniklé pracoviště diagnostiky a hodnocení stavebního stavu mostů (DHSSM) pomůže
zmapovat metody používané při vyhodnocování stavu mostů a vypracovat postup diagnostiky
mostů, který by mohl být použitelný k určování stavu mostů v AČR. Výsledky práce budou
využity ve prospěch ŽV v rámci nově vzniklého pracoviště DHSSM s využitím konceptu
Reach Back. Díky tomu se rozšíří také laboratoř Reach Back o část diagnostiky a hodnocení
stavebního stavu mostů.
HODNOCENÍ STAVEBNÍHO STAVU MOSTŮ
V této části bude popsáno pracoviště diagnostiky a hodnocení stavebního stavu mostů.
Tvorba protokolu o diagnostice mostu nebo o jeho zatěžování je téměř vždy výsledkem
spolupráce několika odborníků - specialistů. Velitel jednotky však žádný takový tým
odborníků k dispozici nemá. Jak má tedy vyřešit tuto situaci v podmínkách AČR, kdy počet
diagnostik mostů realizovaných ženijními jednotkami není nijak veliký, kdy je nutné některé
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projekty řešit nárazově a v časové tísni (např. určování stavu mostů po povodních). A jak to
udělat za situace, kdy se tyto jednotky nachází i mimo území České republiky [11]?
Základním problémem, který je v článku řešen, je jak nejlépe určit stav objektů
dopravní infrastruktury na určené dopravní síti v resortu MO obzvláště u ŽV. K řešení jak
bylo výše řečeno je vhodné zavedení nového pracoviště na K-203.
Pro řešení těchto problémů je vhodné aplikovat systém, který využívá systémového
přístupu k řešení problému, již byl na K-203 úspěšně použit a je užíván nejen na území ČR.
Všem uvedeným požadavkům odpovídají právě aplikace používané v rámci laboratoře
Reach Back. Systém Reach Back je v současné době rovněž úspěšně využíván i pro
projektování mostních provizorií a jeho kvality byly několikrát úspěšně testovány obzvláště
po povodních v letech 2002, 2006, 2009 a 2010 [9]. Spolehlivost laboratoře Reach Back byla
zkoušena i v rámci AČR při NRF – 15. Při tvorbě Cvičiště C-IED v Bechyni, ale také
v zahraničí, obzvláště při nasazení v zahraničních misích v rámci NATO např. v Kosovu
nebo Afganistánu. Kladné zkušenosti s využitím laboratoře Reach Back by mohly přispět
k efektivnímu využití pracoviště DHSSM a tak pomoci i k jeho rozšíření nejen v resortu MO.

Obr. 1 Současné možnosti laboratoře Reach Back [5]
Vytvoření samostatné části diagnostiky a hodnocení stavebního stavu mostů v rámci
laboratoře Reach Back by velice pomohlo právě velitelům při diagnostice mostů po
povodních i v jiných situacích, kdy musí překonat nějakým způsobem narušený mostní
objekt. Za pomoci systému Reach Back by mohli být neustále v kontaktu a spolupracovat
přímo na postižených místech při diagnostice mostních objektů téměř kdekoli na světě (Obr.
1.). Za pomoci konceptu Reach Back byla vytvořena část týkající se pracoviště DHSSM do
které budou průběžně vkládány všechny vytvořené dokumenty potřebné pro pracoviště
DHSSM.
V rámci laboratoře Reach Back funguje i server „Informační portál ženijního vojska“
dále (IPŽV) na něm byla již několikrát vyzkoušena funkčnost a použitelnost technologií a
systém dostatečně splňuje předpokládané použití pro školící systém příslušníků ženijního
vojska [5]. Článek ukazuje na možnost rozšíření IPŽV o část týkající se diagnostiky mostů,
která nebyla dosud vytvořena a tak můžeme pomoci i k ochraně krytické infrastruktury.
Výkonný server, na kterém IPŽV běží, poskytuje dostatečný výkon pro implementaci
vzdělávacího systému pro maximálně 30 současně připojených uživatelů.
V současné době se stále pracuje na tom, jak ještě bude rozšířena laboratoř Reach Back
o část diagnostiky mostů. Řeší se, jak bude dokončena implementace jednotlivých částí
diagnostiky mostů v rámci pracoviště diagnostiky a hodnocení stavebního stavu mostů do
konceptu Reach Back. Některé věci byly vyzkoušené na Miklós Zrínyj National Defence
University v Budapešti při studijním pobytu ERASMUS v Maďarsku. S využitím vzdáleného
281

přístupu na K-203 fungovala základní komunikace v rámci laboratoře Rach Back bez
problémů. Koncept Reach Back proto bude cestou jak vyřešit problém ŽV v oblasti
diagnostiky mostů a mohl by i napomoci vyřešit problémy s ochranou krytické infrastruktury.
S pomocí konceptu je např. schopno pracoviště DHSSM spolu s odborníky na K-203
vymodelovat konstrukci mostu ve speciálních programech (Obr. 2.) s využitím moderních IT
technologií jako je např. program SCIA NEXIS a další.

Obr. 2 Příhradový most dr. Šíleného přes řeku Moravu v Kojetíně vymodelován v programu
SCIA - Nexis
Nově vzniklé pracoviště DHSSM bude moci s využitím odborníků z K-203 efektivněji
porovnat a vyhodnotit vypočítané teoretické průhyby konstrukce pod zatížením při zatěžovací
zkoušce oproti naměřeným průhybům. Na (Obr. 3.) jsou zobrazeny teoretické průhyby
vypočtené v delším poli u TMS 66 m v obci Víska po povodních v roce 2010.
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Obr. 3 Výpočet průhybů v programu SCIA - Nexis na TMS [5]
Stále častější povodně, nejen na našem území, jsou důvodem pro nasazení ženijního
vojska ve prospěch civilního obyvatelstva. V těchto případech ŽV vyčleňuje síly a prostředky
k plnění záchranných a likvidačních prací. Pomoc poskytovaná jednotkami ŽV v rámci IZS
při odstraňování následků povodní je opravdu různorodá (odřady k evakuaci osob a pro
stavbu náhradních přemostění, zabezpečení průjezdnosti na komunikacích ve městech i mimo
ně, provádění zemních prací atd.) [11]. Nejdůležitější je většinou co nejrychlejší obnova
kritické dopravní infrastruktury. K tomu je potřeba co nejrychleji zjistit skutečný stav
zasažených mostů a obnovit je (Obr. 4.).

Obr. 4 Stržený most po zasažení povodněmi na podzim 2010 - Dolní Vítkov
Obnova dopravní infrastruktury je jedním z nejdůležitějších úkolů ŽV při pomoci
v postižených oblastech. Stržené nebo staticky narušené mosty jsou častým následkem
povodní. Je velice důležité co nejrychleji zabezpečit stavbu náhradních přemostění tak, aby
byla zajištěna dopravní obslužnost ve všech povodní zasažených oblastech. Před započetím
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jakýchkoliv prací je velice důležité zjistit reálný stav mostu. A právě k tomuto účelu bude
vhodné využít pracoviště DHSSM.
Experimentální ověření vybraného mostu
V této kapitole bude popsána experimentálně ověřená funkčnost pracoviště DHSSM
spolu s vybranými diagnostickými metodami, které byly použity při experimentálním ověření
stavu železobetonového mostu přes mlýnský náhon v Kojetíně. Na experimentu bude ukázána
vhodnost použití vybraných metod pro ŽV AČR. Na podzim roku 2010 bylo rozhodnuto, že
ve městě Kojetín blízko výcvikového střediska Ministerstva dopravy bude provedena
diagnostika mostu přes Mlýnský náhon v Kojetíně a také zatěžovací zkouška mostu.
Diagnostika mostu v Kojetíně je ideální příležitostí vyzkoušet funkčnost navrženého
systému z podkladů vytvořených pro činnost pracoviště DHSSM v rámci reálné situace.
V průběhu přípravy i realizace diagnostiky bylo možné otestovat využití moderních IT při
spolupráci přes laboratoř Reach Back. Při diagnostice mostu a při spolupráci diagnostické
skupiny s odborníky z UO (Katedry ženijních technologií) a v neposlední řadě při správě dat
o diagnostice mostu [5]. Vybudování pracoviště diagnostiky a hodnocení mostních konstrukcí
tak přispěje velkou měrou k efektivnějšímu, rychlejšímu a hospodárnějšímu plnění
stanovených úkolů ŽV AČR. V následující podkapitole bude popsán experiment.
Diagnostika mostu přes mlýnský náhon v Kojetíně.
V této podkapitole bude popsán most ev. č. KO - M - 2 v městě Kojetín (Obr. 5.), který
je na místní komunikaci a je v majetku města Kojetín. Mostní objekt je téměř přesně
orientován ve směru od JV k SZ a tvoří předěl mezi ulicemi Mlýnská a Závodí. Vlastní
konstrukce mostu je popisována v souladu s ČSN 73 6220 [3]. Ze statického hlediska se jedná
o spojitý nosník s dvěma poli. Celková délka mostu je 18,736 m. Výpočtové rozpětí pole je
9,24 m. Most je trámový a má mírnou pravou šikmost.
U mostu byla stanovena pevnost betonu opěr a nosné konstrukce sklerometrickou
metodou upřesněnou zjištěním pevností na jádrových vývrtech průměru 100 mm. Zkušební
postupy vycházely z platných ČSN 73 1315, 73 1317, 73 1373, 73 2011 a 73 0038 a dalších
souvisejících předpisů.

Obr. 5 Most přes Mlýnský náhon v Kojetíně
Dále byl proveden chemický rozbor betonu, při kterém byla stanovena hloubka
karbonatace betonu, jednak pomocí indikátorů zbarvení fenolftaleinu ve vrtech a jádrových
vývrtech a dále chemickým rozborem betonového prášku z vrtů vrtaných do různých hloubek.
Na základě tohoto rozboru bylo zjištěno, že je výztuž v konstrukci mostu dostatečně chráněna
proti korozi. Dále byla pro zjištění množství, polohy a průměru výztuže využita radiografická
stereometoda křížového snímkování (Obr. 6. vlevo) [8].
Skutečné ověření průběhu výztuže mostovky bylo ověřeno mezi 2. a 3. trámem v
bezprostřední blízkosti Závodské opěry, a to elektromagnetickou indukční metodou. Průběh
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výztuže byl trasován během měření a vyznačen modrou barvou přímo na kontrolovanou
konstrukci (Obr. 6. vpravo) [8].

Obr. 6 Most přes Mlýnský náhon v Kojetíně
Dále byla provedena destruktivní diagnostická metoda a to zkouška tahem. Pomocí této
metody se zjistila pevnost použité oceli v nosné konstrukci (NK) mostu. Následovala zkouška
tvrdosti podle Vickerse na vzorku výztuže a chemická analýza. Na základě zjištěných
výsledků se provedlo zatřídění oceli NK a stanovení zatížitelnosti.
Na mostu byla provedena diagnostika a zatěžovací zkouška, při které podíl naměřených
hodnot trvalých deformací k celkovým naměřeným hodnotám deformací je pod hranicí 0,25.
Dá se říci, že první pole mostu je podle zátěžového testu v dobrém stavu. Druhé pole mostu je
však ve výrazně horším stavu a maximální naměřené hodnoty trvalých deformací o hodnotě
10 % u všech hodnocených měření vyžadují zvýšenou pozornost. Beton C16 / 20, z nějž je
vyrobena mostovka, s hustotou 2160 kg / m3 je možné považovat za nižší standard [8].
Na základě výsledků měření zatížitelnosti mostu není v žádném případě možné
zvyšovat jeho únosnost. Naopak je nezbytně nutné provést řadu oprav k zachování stávající
únosnosti mostu a na základě statického posouzení snížit zatížitelnost konstrukce.
Použití konceptu laboratoře Reach Back je v tomto případě přínosem. Spočívá zejména
v poskytování technické podpory a sdílení poznatků mezi kooperujícím technickým
oddělením univerzity a technikem pracujícím v terénu [10]. Informace a data jsou sdíleny ve
vizuální podobě a jsou okamžitě k dispozici pro určené týmy nejen na konkrétním území, ale
na celém světě.
ZÁVĚR
V podmínkách ŽV AČR slouží Reach Back k odborné technické podpoře ženistů, kteří
jsou nasazeni v terénu (zahraniční mise, pomoc při povodních apod.), kdy nemají k dispozici
potřebné vybavení. Koncept je podporován experty, kteří jsou schopni pomocí sítě internet
on-line spolupráce nebo konsultace při řešení odborných problémů, které při plnění úkolů
nasazené ženijní jednotky mají. Potřebné informace tak mohou být sdíleny v reálném čase [2]
pro ženijní jednotky po celém světě. Tohoto systému by se dalo využít i při ochraně kritické
infrastruktury v návaznosti na OPSÚ a USS, jak bylo ukázáno na možnostech pracoviště
diagnostiky a hodnocení stavebního stavu mostů a jeho využití na určení stavu mostů. ŽV
AČR má díky výše zmíněnému rozšířenou schopnost v oblasti diagnostiky mostních objektů.
Chceme-li efektivně diagnostikovat, je důležité zabezpečit i kvalitní správu těchto dat, aby se
uchovala pro možnost dalšího použití. K tomuto účelu je dobré využít konceptu Reach Back,
díky kterému budou všechna data, jednoduše dohledatelná, bezpečně sdílena a zároveň
zálohována. Tento koncept by tak mohl být použit i v rámci ochrany kritické infrastruktury.
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Abstrakt
Príspevok sa zameriava na informačnú podporu procesov krízového štábu. Za týmto
účelom bol použitý procesný rámec pre krízové riadenie v Českej republike. Výsledkom
je informačný systém pre podporu a evaluáciu rozhodovania na úrovni krízového štábu.
Prípadová štúdia je zameraná na riešenie krízové situácie s únikom nebezpečných látok.
Abstract
The paper deals with information support of crisis staff processes. The process
framework for Emergency management in the Czech Republic was used for these purposes.
The outcome of the paper is information system suitable for support and evaluation
of decision making at the level of crisis staff. The case study is focused on solving emergency
situations dealing with the leak of dangerous substances.
Klíčová slova:
procené riadenie, krizový štáb, únik nebezpečných látok, podpora rozhodovania,
vyhodnotenie zásahu
Keywords:
process management, crisis staff, leak of dangerous substances, decision support,
intervention evaluation
ÚVOD
Krízový manažment je v Českej republike definovaný ako súhrn riadiacich činností
príslušných orgánov zameraných na analýzu a vyhodnocovanie bezpečnostných rizík,
plánovanie, organizovanie, realizáciu a kontrolu činností vykonávaných v súvislosti
s riešením krízovej situácie [1]. V krízovú situáciu môže vyústiť mimoriadna udalosť, ktorá je
charakterizovaná ako škodlivé pôsobenie síl a javov vyvolaných činnosťou človeka,
prírodnými vplyvmi, a tiež havárie, ktoré ohrozujú život, zdravie, majetok alebo životné
prostredie a vyžadujú vykonanie záchranných a likvidačných prác. Za účelom zvládania
mimoriadnych udalostí je vybudovaný Integrovaný záchranný systém, ktorý sa skladá zo
základných zložiek ako je Hasičský záchranný zbor, Polícia alebo Zdravotná záchranná
služba. Krízová situácia je následne taká mimoriadna udalosť, pri ktorej je vyhlásený krízový
stav.
Orgány krízového riadenia, a teda aj krízový štáb, sú zo zákona povinné využívať pri
plánovaní krízových opatrení a riešení krízových situácií informačné systémy krízového
riadenia [1]. V súčasnosti používané informačné systémy krízového riadenia sú primárne
dátové s cieľom poskytnúť užívateľovi potrebné dáta pre riešenie danej situácie. Súčasné

286

možnosti IT umožňujú okrem dátového pohľadu, podporiť i prebiehajúce procesy na úrovni
krízového štábu. Z tohto dôvodu sú použité aktuálne prístupy procesného manažmentu.
Hlavným cieľom je vytvoriť informačnú podporu riešenia krízových situácii na úrovni
krízového štábu. Kombinácia krízového a procesného riadenia nie je ojedinelá a podobným
spôsobom sa k informačnej podpore krízového riadenia snažia dospieť i mnohí ďalší
odborníci alebo výskumné projekty [3, 4, 8]. Riešenie krízových situácii je pomerne náročná
problematika, a preto je článok spracovaný formou prípadovej štúdie, ktorá sa zameriava na
riešenia havárie s únikom nebezpečných látok.
1

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – DEFINÍCIA PROBLÉMU

Havárie veľkého rozsahu spôsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami a
chemickými prípravkami (novela zákona č. 59/2006 Zb.) je mimoriadna udalosť prejavujúca
sa neriadenými energetickými tokmi (požiar, výbuch) a únikmi toxických látok. Jedná sa o
čiastočne alebo úplne neovládateľnú, časovo a priestorovo ohraničenou udalosť, ktorá vznikla
alebo jej vznik bezprostredne hrozí v súvislosti s používaním objektu alebo zariadenia, v
ktorom je nebezpečná látka vyrábaná, spracovávaná, používaná, prepravovaná alebo
skladovaná, a ktorá vedie k bezprostrednému alebo následnému závažnému poškodeniu alebo
ohrozeniu života a zdravia občanov, hospodárskych zvierat, životného prostredia alebo ku
škode na majetku [7].
Riešenie havárie veľkého rozsahu, ale aj ďalších krízových situácii, prebieha na troch
úrovniach [4]. Na úrovni obce, kraja alebo štátu. Postupuje sa podľa odpovedajúcich
krízových plánov, ktoré sú pre každú úroveň spracované samostatne. Krízový plán je súbor
dokumentov obsahujúci popis a analýzu hrozieb a súhrn krízových opatrení a postupov, ktoré
ministerstva, iné správne úrady a orgány územnej samosprávy spracovávajú k zaisteniu
pripravenosti na riešenie krízových situácií. Súčasť krízového plánu tvorí i časť príloh, kde
patria typové a operačné plány. Typové plány predstavujú jednotlivé druhy krízových situácií
doporučené typové postupy, zásady a opatrenia pre ich riešenie. Oproti tomu Operačné plány
predstavujú v podstate rozpracovanie typových plánov a ďalších dokumentov pre daný
správny úrad, územie, zložky alebo objekt.
Pre riešenie havárie veľkého rozsahu je vhodné použiť odpovedajúci typový plán
s názvom Havárie veľkého rozsahu spôsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami
a chemickými prípravkami spracovaný ministerstvom vnútra ČR, ktorý rieši problematiku
plošne na úrovni celej Českej republike. Ďalším zdrojom informácii sú operačné plány na
úrovni kraja. Sem konkrétne patria jednotlivé havarijné plány (HP), ktoré sa ďalej delia:
 Krajský HP (Havarijní plán kraje) – spracováva hasič v spolupráci s krajom, všetky
možné miesta, kde môže vzniknúť havária predovšetkým antropogénnym pôsobením
viď zákon č. 239/2000 Zb. a vyhláška č. 328/2001 Zb.
 Vnútorný HP (daného subjektu či zriadenia) – spracováva subjekt splňujúci
podmienku zákona č. 18/1997 Zb. nebo č. 59/2006 Zb.
 Vonkajší HP (daného zriadenia či subjektu) – spracováva hasič, nadväzuje na
vnútorný HP viď vyššie uvedená legislatíva vyhláška č. 328/2001 Zb.
2

PRÍSTUPY A METÓDY

Aktuálne v oblasti procesného riadenia existujú dva hlavné prúdy. Jedná sa o business
proces manažment, v súčasnosti zastupovaný organizáciou Object Management Group
(OMG) a workflow manažment, za ktorým stojí spoločnosť Workflow Management Coalition
(WfMC). Ďalšia časť článku je venovaná stručnému popisu a predstaveniu týchto dvoch
oblastí.
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2.1

Manažment podnikových procesov

Prístup je zastrešovaný organizáciou OMG, ktorá sa v júni roku 2005 zjednotila s
organizáciou Business Process Management Initiative (BPMI). Cieľom tohto zjednotenia je
ešte efektívnejšia podpora štandardizácie podnikových procesov.

Obrázok 1: Životný cyklus podnikových procesov
Business proces manažment je postavený na pozorovaniach, že každý produkt, ktorý
spoločnosť na trhu predstaví, je výsledkom množstva vykonaných aktivít [10]. Podnikové
procesy tak tvoria kľúčové nástroje k organizácii týchto aktivít a zlepšujú porozumenie
vzťahov medzi nimi. V business proces manažmente majú dôležitú úlohu informačné
technológie, pretože je stále viac a viac aktivít, ktoré sú pomocou týchto technológií
vykonávané. Aktivity podnikových procesov môžu byť vykonávané manuálne alebo
za podpory informačného systému. Existuje tiež veľa podnikových aktivít, ktoré môžu byť
vykonávané úplne automatizovane, bez akéhokoľvek ľudského zásahu.
Aktivity business proces manažmentu je vo všeobecnosti možné zoskupiť do piatich
kategórií alebo fáz: Návrh, Modelovanie, Vykonávanie, Monitorovanie a Optimalizovanie.
Tieto kategórie sú prezentované vo forme životného cyklu business proces manažmentu
(obrázok 1). Životný cyklus dobre ilustruje vzájomné previazanie fáz medzi sebou a taktiež
cyklickú štruktúru, ktorá ukazuje logické závislosti.
2.2

Workflow manažment

Súčasná podoba workflow manažmentu je datovaná od roku 1993, keď bola založená
spoločnosť Workflow Management Coalition. WfMC je celosvetová organizácia, ktorá spája
nielen nadšencov, vývojárov, konzultantov, analytikov, ale aj univerzitné a iné výskumné
pracoviská či skupiny zaoberajúce sa oblasťou workflow a workflow manažmentom.
Organizácia WfMC sa podieľa na tvorbe a aj sama vytvára procesne orientované štandardy,
vzdeláva trh v relevantných oblastiach a zároveň je jedna z mála organizácií, ktorá sa čisto
zameriava iba na oblasť štandardov v oblasti procesov.
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Obrázok 2: Workflow referenčný model [10]
WfMC je autorom architektonického pohľadu reprezentujúceho workflow manažment
systém nazývaného workflow referenčný model (obrázok 2). Tento model identifikuje
najdôležitejšie systémové rozhrania, ktoré pokrývajú päť oblastí funkcionality medzi
workflow manažment systémom a jeho okolím [10]. Model taktiež poukazuje na základné
softwarové nástroje, ktoré sú kľúčové pre zavádzanie procesov do organizácií.
3

TVORBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Cieľom kapitoly je popísať postup nasadenia procesov na úrovni krízového štábu.
Obecne pri tvorbe informačného systému je vhodné postupovať podľa zavedenej metodiky. K
tomuto účelu bola zvolená procesne orientovaná metodika [5, 6]. Metodika postupne popisuje
fáze nasadenia procesov, konkrétne ich identifikáciu, modelovanie, konfiguráciu,
vykonávanie/monitoring a optimalizáciu. Jedná sa o komplexnú problematiku, a preto je
v článku kladený dôraz primárne na fázu identifikáciu procesov a ich modelovanie.
3.1

Identifikácia užívateľských rolí

Fáza identifikácie procesov pozostáva predovšetkým z identifikácie užívateľským rolí
a primárnych a podporných procesov na úrovni krízového štábu. Cieľom je tieto pohľady
prepojiť a stanoviť jednoznačnú zodpovednosť užívateľských rolí za identifikované procesy.
Neoddeliteľnou súčasťou je i vytvorenie terminologického slovníku, ktorý umožní zefektívniť
komunikáciu medzi odborníkmi orientovanými na krízové riadenia a špecialistami v oblasti
informačných technológii. K tomuto účelu je možné použiť terminologický slovník
definovaný ministerstvom vnútra, ktorý je orientovaný na problematiku krízového riadenia.
Slovník popisujúci problematiku procesov a informačných technológii bolo treba
dodefinovať. Výsledkom týchto činností je tvorba požiadaviek na fungovanie krízového
štábu, ktorá komplexne mapuje situáciu a poskytuje základy pohľad potrebný pre následné
modelovanie, optimalizáciu a automatizáciu procesov na úrovni krízového štábu.
Prvým krokom automatizácie procesov je identifikácia užívateľským rolí. Tu je nutné
vychádzať zo smernice ministerstva vnútra v ktorej sú stanovené jednotné pravidlá
organizačného usporiadania krízového štábu kraja a obce, jeho uvedenie do pohotovosti,
vedenie dokumentácie a niektoré ďalšie podrobnosti. Základnou zložkou krízového štábu je
stála pracovná skupina. Riadiacimi pracovníkmi stálej pracovnej skupiny sú tajomník
krízového štábu, vedúci stálej pracovní skupiny a vedúci odborných skupín.

289

Obrázok 3: Organizačná štruktúra krízového štábu
Krízový štáb je pracovným orgánom hejtmana kraja alebo starostu obce (vedúci
krízového štábu), ktorý ho zvoláva a používa pri riešení krízovej situácie a k zmierneniu jej
následkov, vrátane plnenia úloh orgánov krízového riadenia za stavu ohrozenia štátu
vyhláseného v súvislosti so zaisťovaním obrany Českej republiky a za vojnového stavu
prípadne pri koordinácii záchranných a likvidačných prac hejtmanom alebo starostov obce s
rozšírenou pôsobnosťou v súvislosti s riešením mimoriadnej udalosti. Zvolanie krízového
štábu sa vykonáva na pokyn vedúceho krízového štábu, ktorý súčasne stanoví čas a miesto
úvodnej spoločnej schôdze krízového štábu. Súčasť krízového štábu tvorí už vyššie uvedená
stála pracovná skupina, starosta alebo hejtman obce vrátane zástupcov reprezentujúcich
jednotlivé zložky IZS. Primárne zástupca od Polície, Hasičského záchranného zboru,
Zdravotnej záchrannej služby, prípadne Armády ČR. Základnú štruktúru krízového štábu
predstavuje obrázok 3.
Medzi ďalšie užívateľské role patrí Operátor KOPIS a Vedúci zásahu. Operátor
KOPIS príma informáciu o vzniknutej krízovej situácii. Od volajúceho musí byť zistené
maximum informácií, a to primárne: adresa udalosti, druh udalosti (požiar, živelní pohroma
alebo iná mimoriadna udalosť), bližšie údaje o udalosti potrebných pre jednotku (napr.
ohrozenie osôb, ich počet, charakter objektu, v ktorom k udalosti došlo, aké iné
nebezpečenstvo hrozí), meno osoby podávajúcej správu o udalosti, jej telefónne číslo a adresu
odkiaľ volá. Následne sú vyrozumené zložky IZS a v prípade situácie väčšieho rozsahu je
zároveň informovaný starosta. Ďalšou kľúčovou rolou je Vedúci zásahu. Veliteľ zásahu riadi
činnosť jednotiek a ďalších subjektov, ktorých súčinnosti si vyžiadal na mieste zásahu.
Stanoví štruktúru riadenia na mieste zásahu. Pri zložitejšom zásahu môže si veliteľ zásahu
vyžiadať prostredníctvom zložiek IZS zvolanie územne príslušného krízového štábu, a tak
požiadať o koordináciu záchranných a likvidačných prác.
3.2

Identifikácia a modelovanie procesov

Ďalším krokom úspešnej informačnej podpory krízového štábu je identifikácia
a modelovanie procesov a postupov, vykonávaných za účelom zvládnutia úniku nebezpečnej
látky. Tieto informácie sú spracované v havarijnom pláne kraja alebo vonkajšom havarijnom
pláne organizácie s možným rizikom úniku nebezpečných látok [7]. Výsledkom je skupina
procesov namodelovaných v notácii BPMN (ďalšie informácie viď [9]).
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Obrázok 4: Namodelované procesy v notácii BPMN
Cieľom týchto dokumentov je navrhnúť postupy pre riešenia činností za účelom
vykonávania záchranných a likvidačných prác na území kraje [2]:
a) vyrozumenie,
b) varovanie obyvateľstva,
c) záchranné a likvidačné prace,
d) ukrytie obyvateľstva,
e) jódová profylaxia,
f) evakuácia osôb,
g) individuálna ochrana osôb,
h) dekontaminácia,
i) monitorovanie,
j) regulácia pohybu osôb a vozidiel,
k) traumatológia ,
l) pohotovostné činnosti veterinárnych opatrení,
m) regulácia distribúcie a požívania potravín, krmív a vody,
n) opatrenie pri úmrtí osôb v zamorenej oblasti,
o) zaistenie verejného poriadku a bezpečnosti,
p) komunikácia s verejnosťou a hromadnými informačnými prostriedkami.
3.3

Konfigurácia procesov

Pred samotným riešením krízovej situácie riešiacej haváriu s únikom nebezpečných
látok je potreba aby zasahujúce zložky mali k dispozícii všetky nevyhnutné informácie. Tieto
informácie je možné rozdeliť primárne do dvoch skupín. V prvom rade sa jedná o informácie
týkajúce sa daného územia. Príkladom môže byť napríklad: hustota osídlenia, počet
obyvateľov po jednotlivých obciach, významné budovy (úrady, školy, divadla, galérie),
zdroje ohrozenia (podniky s nebezpečnými látkami, štadióny, zdroje jadrových komponent
alebo ionizujúce žiarenie), priestory, ktoré majú zvláštnu dôležitosť alebo objekty kritickej
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infraštruktúry. Tieto informácie sú častou súčasťou znalostí účastníkov krízového štábu ale aj
súčasťou krízového plánu obce a kraja a zároveň súčasťou havarijného plánu kraja alebo
obce.

Obrázok 5: Užívateľské rozhranie pre zadávanie vstupov
Ďalšími potrebnými informáciami sú informácie o dostupných zdrojoch a
prostriedkoch k riešeniu danej krízovej situácie. Jedná sa primárne o ľudské zdroje (dostatok
hasičov, dostatok príslušníkov polície) ale taktiež o potrebné materiálne vybavenie v podobe
napríklad špecializovaných oblekov umožňujúcich pohyb v nebezpečnej zóne alebo ďalšie
špecifické vybavenie. Pokiaľ potrebné zdroje k dispozícii nie sú, nie je možné krízovú
situáciu riešiť. Z tohto dôvodu je nutné žiadať o pomoc ďalšie jednotky alebo materiálne
vybavenie k zvládnutiu i týchto situácii väčšieho rozsahu.
ZÁVER
Z pohľadu zvládania krízových situácií sa procesný spôsob riadenia ukazuje ako veľmi
efektívny nástroj, pretože jednoznačne definuje role a zodpovednosť jednotlivých aktérov, a
zároveň jednoznačne hovorí, aké úlohy a v akom poradí majú byť vykonávané, čo uľahčuje
rozhodovanie v krízových situáciách. Tento príspevok taktiež popisuje základné princípy
tvorby procesných máp, ich analýzy v oblasti verejnej správy. Pre tvorbu informačnej
podpory bol použitý Procesný rámec pre krízové riadenie v Českej republike, ktorý vychádza
z mnohých praktických skúseností s realizáciu výskumného zámeru Dynamická
geovizualizácia v krízovom riadení [4, 5] ale aj ďalších projektov [3, 8]. V rámci príspevkov
je ilustrované i praktické použitie procesného rámca na reálnej prípadovej štúdii popisujúcej
únik nebezpečných látok.
Pri procesného rámca je taktiež vhodné klásť dôraz na zodpovedajúcu softwarovú
podporu. Tú v dnešnej dobe poskytuje nástroje BPMS, ktoré sa snažia podporiť jednotlivé
fázy metodiky vlastnými nástrojmi. V prípade komplexného systému krízového riadenia je
potreba počítať i s úzkou väzbou na ďalšie systémy typu GIS, alebo iné prevádzkové systémy,
používané v rámci IZS. Z tohto dôvodu je nutné klásť dôraz i na procesne orientovanou
architektúrou [5], ktorá bude ilustrovať celkové nasadenie systému.
292

Týmto spôsobom vznikol funkčný informačný systém postavený na podnikových
procesoch. Toto riešenie je možné použiť pre výukové alebo tréningové účely, pretože
zvolená architektúra umožní komplexný monitoring prebiehajúcich činností a zároveň
umožňuje informačne podporiť vykonávané rozhodnutia. Informačný systém zatiaľ podporuje
základnú funkcionalitu riešiacu únik nebezpečných látok. Toto riešenie je však možné
jednoducho rozšíriť a doplniť o celú sadu ďalších krízových scenárov.
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Abstrakt:
This article deals with eutrophication trend in water reservoirs of the Morava basin.
In brief there is described eutrophication, causes of its development and mass development
of cyanobacteria as one of the main symptom of eutrophication in water reservoirs.
Thereafter there is characterized area of the Morava basin, specified water reservoirs
in the area with distinguishing water reservoirs according to their purpose to water-supply
and recreational. Situation in monitored reservoirs is evaluated through the years 2003-2010.
Eutrophication trend in water reservoirs is there assessed principally in relation to changing
climatic condition during studied years.
Klíčová slova:
Eutrophication, cyanobacteria, the Morava basin, water-supply reservoirs, recreational
reservoirs, trophy level
ÚVOD
Význam vody v poslední době celosvětově roste, neboť lidstvo využívá více než
polovinu všech dostupných zásob sladké vody a na základě odhadů by toto množství mělo
dosáhnout 70%. V důsledku kontaminace vodních zdrojů vlivem antropogenní činnosti však
souběžně dochází k poklesu množství pitné jakostní vody. [1]
Jedním z aktuálních negativních projevů znehodnocujících využívání vod
z vodárenských nádrží je eutrofizace vyvolaná zvýšeným přísunem nutrientů do životního
prostředí. Na nádržích s vysokým obsahem živin dochází pravidelně během letních měsíců
k masovému rozvoji vodního květu sinic, což se odráží ve zhoršené kvalitě pitné vody, riziku
možného ohrožení lidského zdraví po konzumaci vody kontaminované cyanotoxiny
a zvýšenými náklady na vodárenskou úpravu.
Tato problematika je řešena i pro rekreační nádrže, ale zde má negativní dopad
na člověka menší rozsah, vzhledem k délce trvání a frekvenci působení cyanotoxinů na lidský
organismus během rekreační sezóny.
1

EUTROFIZACE

Eutrofizace představuje souhrn přírodních a uměle vyvolaných procesů, které vedou
ke zvyšování obsahu anorganických živin ve stojatých a tekoucích vodách. Přírodní
eutrofizace je způsobována uvolňováním nutrientů fosforu a dusíku z půdy, sedimentů
a odumřelých vodních organismů, zatímco umělá eutrofizace je způsobena intenzivní
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zemědělskou výrobou, přísunem nitrátů, fosfátů a amoniaku s odpady z živočišné produkce,
některými druhy průmyslových odpadních vod, používáním polyfosforečnanů v pracích
a čisticích prostředcích, zvýšenou produkcí komunálních odpadních vod a zplodinami
spalování. [2, 3, 4]
V České republice mají projevy eutrofizace zpravidla sezónní charakter,
neboť v zimních měsících je primární produkce fytoplanktonu vesměs nízká, k jeho rozvoji
dochází nejčastěji koncem jara a v průběhu léta [4].
Mezi hlavní negativní dopady eutrofizace patří snížení samočistící schopnosti vody,
narušení kyslíkového režimu v nádrži, pokles biodiverzity vodního ekosystému, snížení
estetické hodnoty vodní plochy (zápach, změna chuti, snížení průhlednosti vody),
ale i problémy s jejím čištěním. [2, 4, 5]
Nárůst planktonních sinic, řas a vodních makrofyt je zpravidla prvním signálem
počínající eutrofizace na vodním biotopu. Sinice jsou jednoduché autotrofní fotosyntetizující
organismy, které jsou za příznivých životních podmínek schopny na hladině vytvářet vodní
květ. Významným nežádoucím účinkem masového rozvoje vodního květu je produkce celé
řady toxických látek (cyanotoxinů), které mohou mít škodlivý vliv na lidské zdraví,
zejména u citlivých jedinců a dětí.
2

POVODÍ MORAVY

Území povodí řeky Moravy patří do působnosti státního podniku Povodí Moravy
a nachází se v jihovýchodní části České republiky, na předělu České vysočiny, Západních
Karpat a Panonské provincie. Hydrologicky náleží k povodí Dunaje a úmoří Černého moře
a zabírá značnou část České republiky o ploše 21.137,7 km2. Základním zdrojem vody
pro celé území jsou atmosférické srážky. Údolní nádrže a rybníky jsou vybudovány ve větším
rozsahu v dílčím povodí Dyje. Rozhodujícími toky v povodí jsou řeky Morava a Bečva
v moravní části, Dyje, Svratka a Jihlava v dyjskosvratecké části. Celková délka vodních toků,
kterou mělo Povodí Moravy, s.p. ve správě k 31. prosinci 2010 byla 3.993,823 km, z toho je
vodohospodářsky významných toků 3.778,747 km. Na vodních tocích spravovaných tímto
podnikem je vybudována řada vodohospodářských objektů: 37 vodních nádrží,
z toho 28 přehrad, 8 rybníků a 1 hospodářská nádrž, 189 jezů, na 1.130 km ochranných
protipovodňových hrází, 14 malých vodních elektráren, 21,1 km plavebních kanálů
a 13 plavebních komor, 17 čerpacích stanic a řada dalších menších objektů, které slouží
k řízení odtoku, ochraně před povodněmi a zajištění vody pro průmysl, vodárenské systémy,
zemědělství, k využití vodní energie a plavbě [6].
Masový rozvoj vodního květu sinic jako projev eutrofizace představuje problém
i na vodárenských a rekreačních nádržích v povodí Moravy.
Vegetační sezóny 2004, 2005 a 2006 byly v mnoha ohledech velmi podobné. Nízké
teploty a vyšší srážky na jaře vedly ke snižování biomasy řas a sinic a ke snížení případů
dominance masivního vodního květu. V roce 2007 stoupl počet zaznamenaných intenzivních
sinicových vodních květů. Rok 2008 byl ve srovnání s roky 2004, 2005, 2006 a 2007 v letním
období teplejší a hlavně sušší, což se odrazilo v biologické kvalitě vody ve vodních nádržích,
která se v průměru spíše zhoršila nebo zůstala stejná. Roky 2007 a 2008 byly také ovlivněny
velmi teplou zimou a absencí ledového pokryvu. Díky těmto skutečnostem byla vegetační
sezóna nádrží posunuta. Rozvoj sinic v roce 2009 sice poklesl, stoupl však celkový počet
masivních rozvojů řas a sinic. Rok 2010 byl specifický svými hydrologicko-klimatickými
podmínkami, kdy květen a červen se vyznačoval nadprůměrnými srážkami, někdy dokonce
přívalovými. V důsledku toho docházelo na nádržích k posunu vegetační sezóny a především
k opoždění maximálního letního rozvoje fytoplanktonu. [7, 8, 9]
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2.1

Vodárenské nádrže

Vodárenské nádrže jsou nádrže sloužící jako zdroj pitné vody pro velký počet
obyvatel. Vodárenské nádrže jsou přesně vymezeny vyhláškou Ministerstva zemědělství
č. 137/1999 Sb. a zákon 254/2001 Sb. (§ 30) stanoví kolem těchto nádrží ochranná
pásma [8, 9]. Jakost vody v nádržích podléhá přísným kritériím, kvalita v přítocích je
posuzována na základě Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v místě odběru vody na úpravnu je
jakost vody potom hodnocena podle vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 428/2001
Sb. [10, 11].
Vodárenské nádrže jsou významným prvkem kritické infrastruktury. Prvkem kritické
infrastruktury je stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná infrastruktura, jejichž poškození
nebo narušení jejich funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení
základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu [12].
V povodí Moravy je sledováno 14 vodárenských nádrží, kterými jsou vodní díla
Opatovice, Fryšták, Slušovice, Karolinka, Hubenov, Nová Říše, Landštejn, Znojmo, Mostiště,
Vír, Boskovice, Bojkovice, Ludkovice a Koryčany.
V roce 2010 bylo v rámci povodí Moravy (oblast řeky Moravy a Dyje) odebráno
pro vodárenské účely 119,918 mil m3 vody, z toho 30% je odebíráno z povrchových
vodárenských nádrží (ostatní z podzemních zdrojů) [13]. Masový rozvoj sinic s produkcí
toxinů na vodárenských nádržích tak představuje významnou komplikaci v rámci zabezpečení
obyvatelstva pitnou vodou v požadovaném množství a kvalitě.
V roce 2008 vlivem teplého a suchého počasí došlo na mnoha vodárenských nádržích
k výraznému snížení hladiny – např. u nádrže Vír až o patnáct metrů. Takové podmínky
nesvědčí biologické kvalitě vody, a proto docházelo k zesilování projevů eutrofizace. V roce
2008 podobně jako v roce 2007 nedošlo k vytvoření ledové pokrývky a vegetační sezóna tedy
mohla začít velmi brzy. Ve srovnání s lety 2005, 2006 a 2007, které byly pro biologickou
jakost vody neobyčejně příznivé, došlo ke značnému zhoršení. Současně se více prosadily
silné sinicové vodní květy.
Příkladem je vodárenská nádrž Vír, která v roce 2007 odpovídala podle koncentrace
chlorofylu a u hráze téměř oligotrofii, v roce 2008 se na ní rozvinul masový vodní květ a byla
silně eutrofní. Další nádrží se silným vodním květem bylo Mostiště, kde však byla situace
podobná roku 2007, nádrž se v obou letech projevovala jako eutrofní.
Vodárenské přehrady Vír a Mostiště jsou bezesporu hlavním a nejžhavějším
problémem v rámci nádrží spravovaných Povodím Moravy, s. p. Je to dáno součtem dvou
závažných faktorů, a to počtem osob závislých na pitné vodě pocházející z těchto nádrží
a dále intenzitou rozvoje sinic v obou vodárenských tělesech. [7]
Rok 2009 byl zejména vlivem deštivého července charakterizován dobrým stavem
úrovně hladiny většiny nádrží. Snaha o udržení co nejvyšší hladiny je hned po snižování
koncentrace fosforu v hlavních přítocích druhým nejvýznamnějším prostředkem v boji
proti eutrofizaci nádrží. Přesto však došlo u některých nádrží ke zhoršení stávajícího stavu.
Ve srovnání s rokem 2008 se radikálně změnila situace ve vodárenské nádrži Mostiště,
kde se neprosadil sinicový vodní květ, ale rozvinul se podobně silný krásivkový zákal.
Extremně masový vodní květ se naopak vyvinul v nádrži Vír, kde se nečekaně prosadil
v srpnu spíše červencový druh Aphanizomenon flos-aquae. Dokonce koncentrace chlorofylu,
odpovídající hypertrofii, byla nejvyšší naměřenou ve směsné vrstvě nádrže od roku 1992. [8]
V roce 2010 se vlivem počasí na většině nádrží sinicový květ buďto nerozvinul
nebo nevytvářel mohutnou biomasu. [9]
Vývoj stupně trofie na sledovaných vodárenských nádržích v letech 2008-2010
je uveden v tabulce 1.
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Tabulka 1 Vývoj trofické úrovně na vodárenských nádržích v letech 2008-2010
Rok
Počet sledovaných nádrží
Hypertrofie

Fryšták
Znojmo

Eutrofie

Mostiště
Hubenov
Vír
Boskovice
Bojkovice
Opatovice

Mezotrofie

Ludkovice
Nová Říše
Koryčany
Slušovice
Landštejn
Karolinka

Stupeň
trofie

Oligotrofie
2.2

2008
14

2009
14
Mostiště
Fryšták
Vír
Boskovice
Ludkovice
Hubenov
Znojmo
Nová Říše

Opatovice
Koryčany
Slušovice
Bojkovice
Landštejn
Karolinka

2010
14
-

Bojkovice
Boskovice
Ludkovice
Fryšták
Mostiště
Opatovice
Vír
Hubenov
Nová Říše
Znojmo
Koryčany
Slušovice
Landštejn
Karolinka
-

Rekreační nádrže (ostatní nádrže)

Rekreační nádrže patří dle klasifikace nádrží mezi tzv. ostatní nádrže. Ostatní nádrže
jsou určeny především pro účely, které primárně nejsou vázány na jakost vody. Funkce nádrží
přímo závislé na jakosti vody (např. koupání, vodní sporty, rybaření) jsou druhořadé,
přesto jsou § 34 Vodního zákona [10] stanovena koupací místa (tzv. povrchové vody
využívané ke koupání). V nádržích využívaných ke koupání musí voda odpovídat limitům,
které jsou stanoveny vyhláškou ministerstva zdravotnictví ČR č. 464/2000 Sb. [14].
Během vegetační sezóny (duben-říjen) byl na vybraných rekreačních nádržích
jedenkrát měsíčně zjišťován obsah chlorofylu a a kvalitativní složení fytoplanktonu
ze směsného vzorku ze čtyřmetrového vodního sloupce epilimnia.
Zatímco v roce 2003 se vyskytly sinice jako dominanty při současném překročení
koncentrace chlorofylu a 30 μg.l-1 celkem 14x, v roce 2004 pouze 6x, v roce 2005 se silnější
sinicový vodní květ vyskytl 9x, v roce 2006 rovněž 9x, v roce 2007 celkem 13x, v roce 2008
to bylo už 19x. Hodnota koncentrace chlorofylu a 30 μg.l-1 byla v roce 2003 překročena
při rozvoji libovolné skupiny řas nebo sinic 45x, v roce 2004 35x, v roce 2005 celkem 36x,
v roce 2006 pouze 24x, v roce 2007 celkem 28x, v roce 2008 to bylo 36x, v roce 2009 17x
a 2010 1x. Překročení koncentrace chlorofylu a 100 μg.l-1, které již indikuje hypertrofní
situaci v nádrži, bylo v roce 2003 zaznamenáno 9x, v letech 2004 i 2005 3x, v roce 2006
pouze 2x, v roce 2007 7x , v roce 2008 9x, 2009 15x a v roce 2010 12x. [7, 8, 9]
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Přehled sledovaných rekreačních nádrží z hlediska trofie v letech 2008 až 2010 je
uveden v tabulce 2. Ani jedna sledovaná nádrž nemohla být klasifikována jako oligotrofní.
Tabulka 2 Trofická úroveň vybraných rekreačních nádrží v letech 2008-2010
Rok
Počet sledovaných nádrží
Hypertrofie

2008
13
Jevišovice
Nové Mlýny - Střední
Moravská Třebová
Plumlov
Brněnská přehrada
Oleksovice
Nové Mlýny - Horní

Stupeň
trofie
Eutrofie

Mezotrofie

Luhačovice
Nové Mlýny - Dolní
Bystřička
Křetínka
Horní Bečva
Vranov

2009
14
Podhradský rybník
Plumlov
Nové Mlýny - Střední
Oleksovice
Brněnské přehrada
Luhačovice
Moravská Třebová
Nové Mlýny - Horní
Jevišovice
Nové Mlýny - Dolní
Horní Bečva
Bystřička
Luhačovice
Vranov

2010
12
Nové Mlýny - Střední
Nové Mlýny - Horní
Moravská Třebová
Jevišovice
Nové Mlýny - Dolní
Oleksovice

-

Bystřička
Horní Bečva

Luhačovice
Brněnská přehrada
Vranov
Křetínka

ZÁVĚR
V současné době je problematika eutrofizace, silného oživení nádrží s masovým
rozvojem vodního květu sinic a přítomností cyanotoxinů často diskutovaným tématem,
neboť výrazně snižuje kvalitu vody a tím omezuje její využívání. Z hodnocení vývoje
eutrofizace na vodárenských a rekreačních nádržích v povodí Moravy vyplývá, že změny
klimatických podmínek mají významný vliv na rozvoj eutrofizace a výskyt masového rozvoje
sinic na nádržích. Samozřejmě zde působí velká spousta dalších faktorů. Nalezení souvislostí
a vztahů mezi těmito faktory by mohlo hrát klíčovou roli při řešení této problematiky.
Včasnou volbou vhodného opatření na základě sledování měnících se podmínek na nádrži
by pak mohlo dojít k zamezení rozvoje eutrofizace a předejití tak masovému rozvoji sinic
s produkcí toxinů.
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Abstrakt:
This article focuses on the analysis of investments in the protection of persons and
property in the cities of the Slovak Republic on the basis of budgets of these cities. The aim is
to identify and to describe the structure and volume of investments in technical means of
protection and personal protection (metropolitan police) – implemented and planned in the
city, and also to highlight their importance in creating and maintaining a secure environment
for its residents, as well as in the protection of public and private assets.
.
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ÚVOD
Mestá (obce) ako samostatne hospodáriace subjekty verejnej správy (územnej
samosprávy) si zostavujú a schvaľujú rozpočty, na základe ktorých čerpajú prostriedky do
jednotlivých oblastí – programov dôležitých pre ich existenciu, prevádzku a ďalší rozvoj
v budúcnosti. Výnimkou nie je ani oblasť bezpečnosti, do ktorej mestá investujú značné
finančné prostriedky s cieľom vytvoriť bezpečné prostredie, znižovať kriminalitu a ochrániť
občanov, verejný a súkromný majetok.
1

ROZPOČET MESTA A INVESTÍCIE DO OBLASTI BEZPEČNOSTI

Kriminalita je negatívny spoločenský jav, ktorý sa čoraz viac a intenzívnejšie prejavuje
svojimi negatívnymi dôsledkami. Dochádza k nárastu organizovanej kriminality, zvyšuje sa
brutalita trestných činov, veková hranica páchateľov sa znižuje a čoraz častejšie je kriminalita
(vraždy, krádeže) páchaná aj za bieleho dňa [1]. Keďže výskyt a početnosť trestných činov
narastá s rastúcou koncentráciou obyvateľstva, ku vzniku trestných činov častejšie a vo
väčšom rozsahu dochádza viac v mestách ako na vidieku. V dôsledku toho sú mestá nútené
vynaložiť viac úsilia a finančných prostriedkov na znižovanie či prevenciu kriminality.
Väčšie mestá (obce) si zriaďujú mestské (obecné) polície, organizujú preventívne aktivity
a realizujú rôzne projekty zamerané na odradenie potenciálneho páchateľa, prípadne vedú ku
zvýšeniu pravdepodobnosti jeho včasného odhalenia a úspešného chytenia (napr. zavedenie
kamerového systému). Týmto spôsobom dochádza k efektívnejšej ochrane jeho obyvateľstva
i súkromného a verejného majetku v danom meste. Toto v konečnom dôsledku pozitívne
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pôsobí i na vlastný vývoj a hospodárenie (hospodárstvo) mesta, ktoré si každé mesto (obec)
ako samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky samostatne riadi
a spravuje.
Mesto (obec) si financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov (príjmy
z majetku, výnosy z miestnych daní a poplatkov, a i.), zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších
zdrojov [2]. Medzi tieto základné potreby okrem iných patrí aj bezpečnosť – potreba vytvoriť
a udržiavať bezpečné prostredie, ktorého cieľom je zabezpečiť potrebnú ochranu verejného
poriadku, majetku a zdravia občanov. V súvislosti s uspokojovaním týchto potrieb vznikajú
danému mestu výdavky, ktoré si financuje každoročne na základe vopred vypracovaného
(zostaveného) rozpočtu.
Rozpočet mesta (obce) je základom finančného hospodárenia mesta a zostavuje sa na
obdobie jedného kalendárneho roka. Obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou
samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja
a finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám [2].
Pri zostavovaní rozpočtu mesto (obec) postupuje v súlade:
 so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
 s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších
predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a s ďalšími zákonmi a zásadami.
O základných otázkach života mesta (obce) rozhoduje mestské (obecné) zastupiteľstvo,
ktorému je vyhradené najmä [3]:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý
užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať
hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať
záverečný účet obce.
Rozpočet mesta (obce) sa vnútorne člení na [4] bežné príjmy a bežné výdavky,
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie (príjmové a výdavkové). Vecné
vymedzenie jednotlivých položiek bežných a kapitálových výdavkov, finančných operácií
a ich jednotné triedenie je podľa rozpočtovej klasifikácie. Rozpočtovú klasifikáciu tvorí [5]
druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia, funkčná klasifikácia a ekonomická
klasifikácia. Pri zostavovaní rozpočtov sa často využíva práve ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie [6], pre ktorej jednotné uplatnenie Ministerstvo financií SR vydáva
metodické usmernenie [7]. Podľa tohto usmernenia je možné každý príjem či výdavok
jednoznačne zatriediť do vytvorenej podpoložky – má určený šesťmiestny kód (napr. 713003
Nákup telekomunikačnej techniky). Jednotlivé podpoložky, ktoré majú rovnaký ekonomický
charakter, tvoria položky – trojmiestny kód (napr. 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia). Tieto sa sústreďujú do kategórií (napr. 710 Obstarávanie kapitálových
aktív) a kategórie do hlavných kategórii (napr. 700 Kapitálové výdavky). Týmto spôsobom
možno výdavky – investície do oblasti bezpečnosti roztriediť do základnej štruktúry hlavných
kategórií a kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie (tabuľka 1).
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Tabuľka 1 Štruktúra hlavných kategórií a kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie
Kód
Hlavná kategória, kategória
600

Bežné výdavky
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania

610
620

Poistné a príspevok do poisťovní

630

Tovary a služby

640

Bežné transfery

650

Splácanie úrokov a ostatné platby...

700

Kapitálové výdavky

710

Obstarávanie kapitálových aktív

720

Kapitálové transfery

600+700

VÝDAVKY SPOLU

Vo všeobecnosti môžu byť investície vecné a finančné. Pri vecnom investovaní ide
o umiestnenie peňažných prostriedkov (kapitálu) do dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku, pri finančnom investovaní ide o získanie finančného majetku [8]. V prípade
investícií do oblasti bezpečnosti pôjde predovšetkým o charakter vecného investovania.
Pod pojmom investície do oblasti bezpečnosti budeme chápať súhrnné výdavky – bežné
a kapitálové, ktoré v tejto oblasti (programe) vznikli (v rozpočte uvádzané ako plnenie) alebo
ide o ich návrh (očakávané výdavky v budúcnosti). V teórii i praxi sú za skutočné investície
považované kapitálové výdavky (investičné výdavky). V jednotlivých programoch mesta
prevládajú bežné výdavky. Výnimkou nie je ani oblasť bezpečnosti. Napríklad. v meste Žilina
predstavovali bežné výdavky v roku 2011 takmer 96% (1 629 128,77€) z celkových výdavkov
na program Bezpečnosť, tabuľka 2 [9]. Keďže tieto sú pre vytvorenie a udržanie bezpečného
prostredia rovnako veľmi dôležité a vzájomne prepojené s kapitálovými, je vhodné
(primerané) ich považovať za súčasť celkových investícií do ochrany osôb a majetku v
meste.
Tabuľka 2 Investície do podprogramu Verejný poriadok a bezpečnosť mesta Žilina, rok 2011
(podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie)
Kód

Hlavná kategória, kategória

Hodnota [€]

600

Bežné výdavky

1 603 181,72

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
610

vyrovnania

1 016 706,26

620

Poistné a príspevok do poisťovní

354 102,18

630

Tovary a služby

212 981,96

640

Bežné transfery

19 391,32
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650
700

Splácanie úrokov a ostatné platby...
Kapitálové výdavky

710

Obstarávanie kapitálových aktív

720

Kapitálové transfery

600+700

VÝDAVKY SPOLU

0,00
69 091,56
69 091,56
0,00
1 672 273,28

Z tabuľky 2 vyplýva, že mesto Žilina investovalo do programu Verejný poriadok
a bezpečnosť - do Mestskej polície za rok 2011 celkom 1 672 273,28 €, z čoho 95,87% tvorili
bežné výdavky (najmä kategória 610 - mzdy zamestnancov mestskej polície). V rámci
kapitálových výdavkov vo výške 69 091,56 € išlo o obstaranie kapitálových aktív a to
konkrétne o nákup telekomunikačnej techniky (položka 713 – nákup strojov, prístrojov,
zariadení a techniky), o projektovú dokumentáciu Mestského kamerového systému (716 –
prípravná a projektová dokumentácia) a o realizáciu nových stavieb (717 – realizácia stavieb
a ich technického zhodnotenia). Pre doplnenie v roku 2011 investovalo mesto Žilina v rámci
programu Bezpečnosť do podprogramu Civilná ochrana 6 342,89 € a do Ochrany pred
požiarmi 19 604,16 €.
2

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA

Aby dané mesto (obec) mohlo efektívne a bez väčších ťažkostí uspokojiť svoje potreby
a zabezpečiť si plynulú prevádzku a ďalej sa rozvíjať, musí tieto svoje potreby zohľadniť pri
zostavovaní rozpočtu vo výdavkovej časti, kde si prostredníctvom rozpočtovacieho procesu
navrhne a schváli, kde a koľko môže investovať, aby bolo schopné tieto výdavky pokryť
rozpočtovanými príjmami. Za týmto účelom si mesto zostavuje programový rozpočet,
v ktorom definuje a presne vymedzuje jednotlivé programy – súhrny/skupiny navzájom
súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov
a zámerov. Napríklad zámerom programu Bezpečnosť v meste Žilina je vytvoriť Bezpečné
mesto. Tieto programy sa ďalej členia na detailnejšie podprogramy, prvky a/alebo projekty.
V rámci programu Bezpečnosť sa často v rozpočtoch miest SR uvádzajú ako podprogramy:
 Podprogram Verejný poriadok a bezpečnosť (Policajné služby - ide o zabezpečovanie
ochrany verejného poriadku, majetku a zdravia občanov),
 Podprogram Civilná ochrana (Civilná obrana – zahŕňa údržbu ochranných stavieb
civilnej ochrany, vypracovávanie a aktualizáciu dokumentácie pre plnenie úloh na
úseku civilnej ochrany, krízového riadenia v systéme hospodárskej mobilizácie a iné),
 Požiarna ochrana (Ochrana pred požiarmi – ide o udržiavanie prevádzkyschopnosti
hasičských zbrojníc).
Niektoré mestá uvádzajú i podrobnejšie členenie programu Bezpečnosť a okrem
spomínaných rozlišujú (uvádzajú) v rozpočtoch napr. podprogram Verejné osvetlenie alebo
Kamerový systém mesta.
Napríklad mesto Žilina vo svojom programovom rozpočte vymedzuje 13 programov, do
ktorých investuje svoje finančné prostriedky. Podiel jednotlivých programov na celkových
výdavkoch (73 750 383,71 €) mesta Žilina, ktoré tu vznikli v súvislosti s jeho činnosťou za
rok 2011, znázorňuje graf 1.
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Graf 1 Štruktúra výdavkov mesta Žilina podľa programov za rok 2011[9]
Takmer ¾ celkových výdavkov predstavujú 2 programy – Podporná činnosť (zahŕňa
zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých odborov
Mestského úradu, správa mesta) a Vzdelávanie. Z trinástich programov najmenej mesto Žilina
v tomto roku investovalo do programu Rozvojové projekty (0,06 %). Investície do oblasti
bezpečnosti predstavovali 2,30 % z celkových výdavkov mesta.
3

ANALÝZA INVESTÍCIÍ DO OCHRANY OSÔB A MAJETKU V MESTE ŽILINA
V OBDOBÍ 2008-2014

V rámci analýzy investícií do ochrany osôb a majetku v meste sa zameriame
podrobnejšie na jedno z najväčších miest SR – mesto Žilina s počtom obyvateľov 57 987 k
31.12.2010 (tabuľka 3). Ide o hlavné – krajské mesto Žilinského kraja, ktoré je považované za
centrum severozápadného Slovenska.
Tabuľka č. 3 Základná charakteristika mesta Žilina [10]
Mesto
Žilina

Počet obyvateľov
(k 31.12.2010)
85129

Výmera územia
mesta v km2
80,0285

Hustota obyvateľstva
na km2
1064

Pre oblasť bezpečnosti má mesto Žilina vo svojom rozpočte vymedzený program
Bezpečnosť, do ktorého investovalo v sledovanom období 2008-2011 v priemere
1 704 278,66 € (tabuľka 4), pričom najviac investovalo v roku 2009, čo predstavovalo
výdavky do programu Bezpečnosť v hodnote 1 868 934,85 €. Naopak najmenej vo výške
1 522 823,25 € mesto investovalo v roku 2008. V období 2008-11 bežné výdavky každoročne
tvorili viac ako 90% z celkových výdavkov do programu Bezpečnosť, pričom v roku
2011dosiahli 95,93% (1 629 128,77 €). Toto bolo spôsobené predovšetkým nižším objemom
realizovaných kapitálových výdavkov, ktoré v roku 2011dosiahli hodnotu len 69 091,56 €.
Tabuľka č. 4 Realizované investície do oblasti bezpečnosti v meste Žilina v období 2008-11
(v €)
(Zdroj: Spracované autorom na základe [9])
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Program Bezpečnosť
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

2008
1 417 425,58
105 397,66
1 522 823,25

2009

2010

2011

1 696 595,28 1 600 387,03
172 339,57 126 749,16
1 868 934,85 1 727 136,19

1 629 128,77
69 091,56
1 698 220,33

Pokiaľ ide o štruktúru investícií do programu Bezpečnosť mesto Žilina rozlišuje tri
podprogramy: Verejný poriadok a bezpečnosť (Policajné služby), Civilná ochrana a Ochrana
pred požiarmi. Podiel, výšku a vývoj výdavkov v rámci jednotlivých podprogramov programu
Bezpečnosť mesta Žilina počas sledovaného obdobia 2008-11 zobrazuje graf 2.
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Graf 2 Štruktúra realizovaných investícií do oblasti bezpečnosti v meste Žilina v období
2008-11 (v €)
(Zdroj: Spracované autorom na základe [9])
V celom sledovanom období 2008-11 prevažnú časť – v priemere 98% ročne
z celkových investícií do oblasti bezpečnosti smerovali finančné prostriedky do podprogramu
Verejný poriadok a bezpečnosť, ktorý je z troch uvedených podprogramov najrozsiahlejší,
pretože ide tu o financovanie Mestskej polície (predovšetkým mzdové náklady, výdavky na
energie, služby, atď.), jej projektov a aktivít, ktoré podstatne prispievajú k budovaniu
a udržiavaniu poriadku v meste. Zároveň tu dochádza k výraznejšiemu kolísaniu objemu
investícií do tohto podprogramu, čo je spôsobené predovšetkým značnými výkyvmi
kapitálových výdavkov – kým v roku 2009 dosiahli hodnotu viac ako 170 000 €, tak v roku
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2011 predstavovali kapitálové výdavky len necelých 70 000 €. K vytvoreniu bezpečného
prostredia pre všetkých občanov a ich majetok prispievajú i podprogramy Civilná ochrana a
Ochrana pred požiarmi, do ktorých mesto každoročne investuje v priemere približne 29 000 €.
Plánované výdavky do oblasti bezpečnosti mesta Žilina v období 2012-14 sa očakávajú
v hodnote okolo 1 700 000 € na rok (tabuľka 5), pričom ide o odhad očakávaných bežných
výdavkov (najmä mzdy), ktoré vznikajú v každom roku a je možné ich výšku oveľa
jednoduchšie odhadnúť v blízkej budúcnosti (v porovnaní s kapitálovými) vychádzajúc i z
predošlých rozpočtov.
Tabuľka 5 Plánované investície do oblasti bezpečnosti v meste Žilina v období 2012-14 (v €)
(Zdroj: Spracované autorom na základe [9])
Program Bezpečnosť
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky spolu

2012
1 700 340,00
80 000,00
1 780 340,00

2013
1 700 340,00
0,00
1 700 340,00

2014
1 700 340,00
0,00
1 700 340,00

ZÁVER
Z výsledkov analýzy investícií do ochrany majetku osôb a majetku v meste Žilina
možno konštatovať, že na to, aby dokázalo mesto vytvoriť a udržiavať bezpečné prostredie,
ktoré bude viesť ku komplexnému zabezpečeniu verejného poriadku, k ochrane obyvateľov
a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, ako aj k ochrane verejného a súkromného
majetku, je potrebné podporiť a investovať finančné prostriedky nielen do mestskej polície,
ale aj do požiarnej a civilnej ochrany. Toto v konečnom dôsledku prispeje významným
spôsobom ku spokojnosti občanov mesta a tiež k ďalšiemu rozvoju mesta v budúcnosti.
Príspevok je publikovaný v rámci riešenia projektu VEGA 1/0743/11 Podpora
bezpečnosti osôb a majetku na miestnej úrovni a IGP Analýza investícií do ochrany osôb
a majetku v miestnych samosprávach.
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ETICKÁ DIMENZIA VZŤAHU MEDZI UDRŽATEĽNÝM ROZVOJIM
A CSR
ETHICAL DIMENSION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CSR
JURAJ MADEJ
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva
Košťova 1, 040 01 Košice, Slovensko
e-mail: juraj.madej@vsbm.sk

AbstraktT:
Príspevok poukazuje na nejednoznačnosť prístupu k morálnej zodpovednosti
organizácií. Treba povedať, že v tejto súvislosti sa hovorí tiež o spoločenskej zodpovednosti
podnikov (CSR), ktorá je chápaná ako sociálne zodpovedné správanie v etickom zmysle.
Autor konštatuje, že spoločenská zodpovednosť predstavuje akúsi formu spoločenskej zmluvy,
ktorú sa podnikateľský subjekt zaväzuje dodržiavať voči svojmu okoliu a je organickou
súčasťou hospodárskej etiky. Hospodárska etika sa nedotýka len správania hospodárskeho
subjektu voči svojmu okoliu, ale má všeobecnú platnosť a vyžaduje, aby sa jednotlivec, alebo
organizácia, správali presne podľa pravidiel etiky. Hospodárska etika tak predstavuje širšiu
oblasť, než spoločenská zodpovednosť podnikania. Článok analyzuje etický rozmer vnútornej
súvislosti medzi udržateľným rozvojom a spoločenskou zodpovednosťou organizácií
a poukazuje na bezpečnostné konzekvencie.
Abstract:
This contribution highlights the ambiguous approach to the moral responsibility of
organizations. It is necessary to note that in this context, we can also talk about Corporate
Social Responsibility (CSR), which is seen as socially responsible behaviour in an ethical
sense. The author notes that social responsibility is a kind of social contract, which the
business entity will abide by the contract and is an integral part of the economic ethics.
Economic ethics does not affect only the behaviour of economic entity to their surroundings,
but also has general application and requires that an individual or an organization behave
exactly according to the rules of ethics. Economic ethics represents more than corporate
social responsibility. The paper analyzes the ethical dimension of the inner connection
between sustainable development and social responsibility of the organizations and mentions
the safety consequences.
Kľúčové slová:
bezpečnosť, hospodárska etika, udržateľný rozvoj, spoločenská zodpovednosť
organizácií (CSR).
Keywords:
security, busuness ethics, sustainable development, corporate social responsibility.
ÚVOD
Problematika udržateľného rozvoja je zložitá a preto sa zákonite dotýka viacerých
oblastí: spoločenskej, ekonomickej, environmentálnej. Uvedené roviny reflektovania
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problému sa vzťahujú na jedinečného aktéra celého zložitého procesu. Týmto aktérom je
človek ako jednotlivec a zároveň originálny zlomok toho, čomu hovoríme ľudstvo.
Človek vo svojej novej mohutnosti, ktorú mu poskytuje predovšetkým technika
a špecifické vedomosti, potrebuje aj pokoru. Pokoru nie v zmysle nekritického klaňania sa
modlám, poklonkovania mocným tohto sveta, či otrockého prežívania kdesi na ľudskej
periférii. Na mysli máme autentickú pokoru. Zmyslom autentickej pokory, v našom ponímaní,
je predovšetkým poznanie samého seba, poznanie vlastných možností, schopností i limitov.
Ale autentická pokora je tiež prejavom úcty voči svetu v ktorom žijeme i odrazom etického
vedenia a morálneho správania sa k druhým ľudským jedincom i univerzu.
Pokúsime sa načrtnúť a v etickej rovine reflektovať aspoň čiastkové oblasti vzťahov
v trojuholníku, ktorého vrcholy tvoria: človek, hospodárska činnosť korporácií (vrátane
spoločenskej zodpovednosti korporácií) a udržateľný rozvoj.
1

HOSPODÁRSKÁ ETIKA A MORÁLNA ZODPOVEDNOSŤ PODNIKOV

Z ekonomického hľadiska je zmyslom podnikania dosahovanie zisku. Priestor pre
účinkovanie etiky vidíme ako v procese tvorby zisku, tak pri jeho rozdeľovaní. Každopádne
podnikanie plní dôležitú úlohu. Podniky sa podieľajú na uspokojovaní technických,
ekonomických a sociálnych požiadaviek a potrieb jednotlivcov i celej spoločnosti. Podľa
niektorých autorov, jednou z dôležitých úloh podnikov je etickým a zodpovedných
pôsobením vychovávať svojich pracovníkov a tak sa podieľať na vývoji etického prostredia
celej spoločnosti.86 Ale to je iba jedno z poslaní podnikov. Nezastupiteľné miesto pre
pôsobenie etiky a vytváranie morálnej klímy má proces rozdeľovania a nakladania
s hospodárskym výsledkom podnikov. Tento problémový proces môžeme nahliadnuť
prostredníctvom morálnej zodpovednosti podnikania (vrátane bezpečnostných úloh
a problémov súvisiacich s udržateľným rozvojom).
Morálna zodpovednosť organizácií nie je jednoznačný pojem. Treba povedať, že v tejto
súvislosti sa hovorí tiež o spoločenskej zodpovednosti podnikov, ktorá je chápaná ako
sociálne zodpovedné správanie v etickom zmysle. Spoločenská zodpovednosť, ako na to
upozorňuje napr. E. Hanuláková, sa často stotožňuje s hospodárskou etikou. No podľa
autorky, a je to aj náš názor, tento prístup nie je správny. Hanuláková konštatuje, že
spoločenská zodpovednosť predstavuje akúsi formu spoločenskej zmluvy, ktorú sa subjekt
podnikania zaväzuje dodržiavať voči svojmu okoliu. Hospodárska etika sa nedotýka len
správania hospodárskeho subjektu voči svojmu okoliu, ale má všeobecnú platnosť a vyžaduje,
aby sa jednotlivec, alebo organizácia, správali presne podľa pravidiel etiky. Hospodárska
etika tak predstavuje širšiu oblasť, než spoločenská zodpovednosť podnikania. Spoločenská
zodpovednosť je „nevyhnutnou“ súčasťou hospodárskej etiky.87 Na dôležitý fakt upozorňuje
V. Kunz. Podľa neho spoločenská zodpovednosť firiem, ako relatívne nová teoretická oblasť,
„začala do seba logicky integrovať pojmoslovie spojené s konceptom trvalo udržateľného
rozvoja a prispôsobila ho podmienkam podnikateľského sektoru“.88 Súčasťou vytvárania
teórie hospodárskej etiky by mala byť aj sféra konceptu trvalo udržateľného rozvoja.
Inými slovami, v rámci rozvíjania hospodárskej etiky je potrebné sa venovať aj dvom,
zdanlivo samostatným problémom, a to spoločenskej zodpovednosti korporácií a teórii trvalo
udržateľného rozvoja. Z uvedeného vypláva aj dôležitý záver. Koncept udržateľného rozvoja
má etický a morálny základ.

86

Por. DYTRT, Z. a kol.: Manažerská etika. Brno : Computer Press 2011, s. 139.
Por. HANULÁKOVÁ, E.: Podnikateľská etika. Bratislava : EUROUNION 1997, s. 40.
88
KUNZ, V.: Společenská odpovědnost firem. Praha : Grada Publishing 2012, s. 48.
87
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1.1

Etika pôsobenia korporácií

Viacerí teoretici za jeden z najproblémovejších prejavov globálneho kapitalizmu
považujú pôsobenie nadnárodných podnikateľských korporácií.89 S tým možno súhlasiť,
zvýšený dôraz však kladieme na slovo pôsobenie, čím nespochybňujeme samotné jestvovanie
korporácií. Pozornosť chceme predovšetkým upriamiť na fakt, že korporácie (aj nadnárodné)
majú etické a morálne rezervy v procese tvorby i rozdeľovania hospodárskeho výsledku a to
voči ľuďom, spoločnosti i životnému prostrediu. Etická rovina týchto problémov vystupuje
ako nová úloha, ktorá je o to naliehavejšia, že korporácie vytvárajú bohatstvo a dávajú prácu
miliónom zamestnancov, čo samozrejme zasahuje aj do spôsobu a kvality života týchto ľudí.
Neželaným dôsledkom je preberanie a stotožňovanie sa s rôznymi organizačnými
pseudohodnotami a spôsobmi konania, ktoré s etikou nemajú takmer nič spoločné. Neetické
spôsoby niektorých podnikov sa odzrkadľujú v postojoch i aktivitách ľudí, ktorí
v korporáciách pracujú, resp. s nimi spolupracujú, či inak vstupujú do procesu vzájomnej
interakcie. Neželaný kruh sa uzatvára tak, že etika je vytláčaná na okraj intelektuálneho,
praktického a v širšom kontexte i vedeckého záujmu. Je to škoda, lebo filozofia, ktorej je
etika súčasťou, je jednou zo základných výrazových foriem myslenia 90 a môže tak zásadným
spôsobom ovplyvňovať nielen osobné myslenie, ale i globálne spoločenské a environmentálne
dianie.
Domnievame sa, že etika potrebuje vo svojom aplikačnom rozmere väčšie sebavedomie
i prezentáciu. Ako tento cieľ dosiahnuť? V prvom rade je treba, aby eticky premýšľali
a morálne konali vlastníci a manažéri korporácií, lebo ich pôsobenie úzko súvisí
s uplatňovaním vplyvu a moci.91 Predovšetkým aktivita týchto sociálnych reprezentantov
zakladá eticko-morálnu platformu korporácií, ktorá môže byť podstatnou a veľmi vplyvnou
zložkou ich organizačnej kultúry. Významný konzervatívny mysliteľ a teoretik
„demokratického kapitalizmu“ M. Novak pripisuje korporáciám mimoriadnu dôležitosť
a považuje ich, vedľa rodiny, za najkľúčovejšiu inštitúciu občianskej spoločnosti.92 Ak tento,
zďaleka nie ojedinelý názor, prijmeme za smerodajný, etický rozmer problému „pôsobenia“
korporácií naberá na vážnosti.
1.2

Širšie a užšie poňatie spoločenskej zodpovednosti podnikov

Na problém spoločenskej zodpovednosti podnikov sa pozrieme optikou popredného
českého odborníka J. Bláhu a ďalších.93 Bláha rozlišuje dve základné roviny spoločenskej
zodpovednosti podnikov. Jednotlivé úrovne sa líšia množstvom subjektov, na ktoré sa
zodpovednosť vzťahuje. Vzhľadom na to, Bláha hovorí o zodpovednosti v užšom a širšom
zmysle.

89

Synonymami pre pojem nadnárodná korporácia môžu byť: transnacionálna korporácia,
mnohonárodná spoločnosť, multinacionálny podnik, supranárodná korporácia.
90
Podľa J. F. Lyotarda, medzi výrazové formy myslenia patria: umenie, literatúra, filozofia,
politika. Por. LYOTARD, J.-F..: Postmoderno vysvetľované deťom. Korešpondencia 1982 –
1985 (Le postmoderne expliqué aux enfants). In: LYOTARD, J.-F.: O postmodernizme. Praha
: Filosofický ústav AV ČR 1993, s. 72.
91
Napríklad uznávaný filozof liberalizmu J. S. Mill hovorí o troch rozlíšiteľných zdrojoch
morálneho vplyvu, ktorými sú: výnimočná múdrosť a cnosť (skutočná alebo predpokladaná),
moc osloviť ľudstvo v mene náboženstva, svetská moc. Por.: MILL, J. S.: Duch doby. In:
MILL, J. S.: Logika liberalizmu. Bratislava : Kalligram, 2005, ISBN 80-7149-783-5, s. 784.
92
Por. NOVAK, M. Business as a Calling. Work and the Examined Life. New York : The
Free Press, 1996, ISBN 0-684-82748-4, s. 136.
93
Por. BLÁHA, J., DYTRT, Z.: Manažerská etika. Praha : Management Press 2003, s. 91-95.
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Užšie poňatie spoločenskej zodpovednosti podnikov.94 Toto poňatie vychádza z názoru,
že z dosiahnutého zisku by mali mať úžitok predovšetkým vlastníci podniku (akcionári,
podielnici). Názor je podporovaný týmito argumentmi:
 Podielnici sú vlastníkmi firmy, takže zisk im legálne patrí. Manažéri sú
zamestnancami vlastníkov. Preto majú zákonom uloženú povinnosť riadiť
organizáciu v záujme vlastníkov a maximalizovať zisk.
 Pri výrobe produktov sú uspokojované nároky všetkých ostatných subjektov.
Manažéri a zamestnanci dostávajú mzdu. Miestne spoločenstvo má úžitok z
daňových výnosov. Dodávatelia majú zaplatené za tovar a služby. Zisk pripadá
vlastníkom ako odmena za riziko, ktoré podstupujú. Má sa za to, že každá zo
zúčastnených strán dostáva odmenu, s ktorou slobodne súhlasila.
Širšie poňatie spoločenskej zodpovednosti podnikov. Toto poňatie vychádza z teórie
skupín, zainteresovaných na podnikaní (stakeholders).95 Ide o skupiny, ktoré majú z firmy
prospech, alebo škodu. Práva týchto skupín sú teda firmou buď rešpektované, alebo
porušované. Uvádzame jednotlivé skupiny stakeholders a ich formy prospechu:
 vlastníci – výnosy; zhodnotenie vloženého kapitálu,
 management – zaistenie právomocí pre rozhodovanie; možnosť realizácie
projektov a zámerov,
 zamestnanci – sociálne istoty; mzdy a platy; zodpovedajúce pracovné zaradenie,
 dodávatelia – príjem platieb za dodávky; stabilná možnosť predaja,
 zákazníci – možnosť nákupu kvalitného a rôznorodého tovaru a služieb,
 miestne spoločenstvá – zaistenie pracovných príležitostí; prínos k rozvoju
obyvateľstva; daňový prínos.
Okrem klasifikácie z hľadiska širšieho a užšieho poňatia spoločenskej zodpovednosti
podnikov, upozorňuje V. Kunz na možné rozlišovanie podľa toho, či je spoločenská
zodpovednosť organizácií (CSR) uplatňovaná vo vnútri, alebo mimo firmy.96
V súvislosti s morálnou zodpovednosťou organizácií zdôrazňujeme úlohu komunikácie,
ktorú považujeme za jeden z dôležitých faktorov rozvoja hospodárskej etiky. Súhlasíme
s názorom J. Bláhu, podľa ktorého imidž každej organizácie významne závisí na tom, či je
ochotná viesť dialóg so všetkými zainteresovanými skupinami. Podľa autora je úlohou
komunikácie so zainteresovanými skupinami predovšetkým sledovať a zjednocovať všetky
aktivity organizácie tak, aby sa správala a bola vnímaná ako zodpovedný občan. Samotná
zodpovednosť je vzťah, ktorý mieri k následkom ľudského správania. Konajúci človek musí
niesť zodpovednosť za dôsledky svojich činov, prípadne má za ne ručiť.97 Podobne je to
s organizáciou.
Podľa viacerých autorov, ako píše E. Hanuláková, sa subjekty podnikania správajú
eticky a zodpovedne, ak prispôsobivo a primerane reagujú na dôležité výzvy dnešnej doby.
Tieto „výzvy súčasnosti“ uvedieme v podobnom duchu, ako o nich pojednáva autorka:
 dosiahnuť a dlhodobo udržať ekologickú rovnováhu – ide o nachádzanie
optimálneho vzťahu medzi výrobou a obmedzenými prírodnými zdrojmi,
 dosiahnuť a dlhodobo udržať rovnováhu medzi podnikaním a etikou – ide
o hľadanie foriem integrácie etiky a hospodárskej činnosti,
 zvyšovať produktivitu a z kvalitatívneho hľadiska ju napĺňať novým obsahom –
ide o harmonizáciu potrieb jednotlivcov, potrieb podnikateľskej komunity
a potrieb spoločnosti,
 uznať význam ľudského faktora v podnikaní – ide o hľadanie kompromisu medzi
potrebami jednotlivca a spoločnosti,
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Toto poňatie je blízke mysleniu amerického ekonóma M. Friedmana (1912 - 2006).
Teória zainteresovaných skupín vychádza z princípu rešpektovania druhých, ktorý
teoreticky rozvíjal I. Kant (1724 - 1804).
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reagovať na spoločenské trendy, požiadavky a potreby,
vytvárať funkčný vzťah sociálneho partnerstva medzi podnikateľskou komunitou,
vládou a ostatnými relevantnými skupinami.98
Tento prístup je blízky teóriám spolupracujúcich skupín a udržateľného rozvoja. E.
Hanuláková je presvedčená, že vplyvom neustálych spoločenských a hospodárskych zmien je
akceptovanie uvedených výziev podnikmi nevyhnutné.
Problematiku sociálnej zodpovednosti podnikov považujeme za kľúčovú pri riešení
fenoménu prehlbovania priepasti medzi chudobou a bohatstvom, resp. medzi roztvárajúcou sa
nerovnosťou v dôchodkoch a majetku. Dôležitou je otázka, či podniky majú mať aj iné
legitímne ciele, než len dosahovať maximálny zisk pre svojich akcionárov. V tejto súvislosti
upozorňujeme na reflexiu problému v myslení D. Smrekovej a Z. Palovičovej.99 Autorky
zdôrazňujú, že v teórii možno poukázať na tri základné názorové línie.
Prvá názorová línia definuje spoločensky zodpovedné správanie podnikov
prostredníctvom ekonomickej efektívnosti a dodržiavania právnych noriem. Inými slovami,
organizácia sa správa spoločensky zodpovedne, keď zabezpečuje maximalizáciu zisku pre
svojich vlastníkov (akcionárov) a nedostáva sa do konfliktu s právnym poriadkom. Ako
reprezentanta takéhoto prístupu k sociálnej zodpovednosti autorky uvádzajú M. Friedmana
(1912 - 2006). Táto názorová línia je podobná užšiemu poňatiu spoločenskej zodpovednosti J.
Bláhu, o čom sme písali vyššie.
Druhá názorová línia je autorkami charakterizovaná „funkcionálnym“ typom
uvažovania. Sociálna zodpovednosť začína byť reflektovaná len vtedy, keď k tomu jestvujú
v prvom rade ekonomické a nie morálne pohnútky. Etika sa využíva iba ako nástroj na
zvýšenie zisku. Ako predstaviteľ tohto prístupu k sociálnej zodpovednosti je uvádzaný A. Z.
Carr. Domnievame sa, že táto názorová línia je iba formou užšieho poňatia spoločenskej
zodpovednosti.
Tretia názorová línia vníma sociálnu zodpovednosť ako oblasť prieniku ekonomických
záujmov podniku a potrieb a záujmov spoločnosti. Podnik nie je nezávislým a uzavretým
systémom orientovaným na vlastný ekonomický prospech, ale cíti sa zaviazaný a povinný aj
voči spoločnosti, ktorej je vlastne súčasťou. To ho núti rozkladať svoje ciele na sféru
podnikovú a verejnú. Predstaviteľom tohto smeru je napr. P. F. Drucker (1909 - 2005). Táto
názorová línia korešponduje so širším poňatím spoločenskej zodpovednosti podnikov.
Domnievame sa, že vo sfére hospodárskej etiky je drvivá časť intelektuálnej energie
zainteresovaných odborníkov venovaná otázkam etiky vytvárania zisku. Otázky legitímnosti
a morálneho spôsobu nakladania s hospodárskym výsledkom podnikov sú menej nastoľované
a celkovo je tento problém nedostatočne riešený. Možno súhlasiť s D. Smrekovou a Z.
Palovičovou, aby si podnikateľské subjekty nezamieňali „slobodu podnikania za svojvôľu.“100
Podľa nášho názoru má problém širšie rozmery. Nestačí, aby etická reflexia a morálny apel i
sankcie boli namierené iba do oblasti tvorby hospodárskeho výsledku. Podniky nesmú
slobodu nakladania so ziskom absolutizovať a nerešpektovať pritom elementárne zásady
spravodlivosti a zodpovednosti voči hodnote a dôstojnosti chudobných. Nehľadiac na to, že
rozdeľovanie hospodárskeho výsledku do značnej miery ovplyvňuje aj sféru udržateľného
rozvoja a, ako ukážeme ďalej, aj oblasť bezpečnosti i budovania bezpečnostného prostredia.
2

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ KORPORÁCIÍ (TEÓRIA CSR)

Doposiaľ sme hovorili o spoločenskej zodpovednosti podnikov. Kapitalistický
hospodársky systém sa, podľa niektorých teoretikov, nachádza vo fáze korporatívneho
98
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SMREKOVÁ, D., PALOVIČOVÁ, Z.: Podnikateľská a environmentálna etika. Bratislava :
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kapitalizmu. Pojem korporatívny kapitalizmus nebudeme podrobnejšie rozoberať. Predbežne
stačí poznamenať, že korporáciou sa rozumie akciová spoločnosť, resp. organizácia (podnik).
Spoločenská zodpovednosť korporácií je teda pojem s rovnakým zmyslom, ako spoločenská
zodpovednosť organizácií. V angličtine sa na charakterizovanie morálnej zodpovednosti
organizácií požívajú termíny, ktoré pomocou začiatočných písmen slov, z ktorých
pozostávajú, možno zapísať ako CSR a SRI.
CSR – (Corporate Social Responsibility) sa prekladá ako spoločenská zodpovednosť
korporácií (organizácií). Podľa V. Klusoňa spoločenská zodpovednosť organizácií
predstavuje také konanie a rozhodovanie, ktorého cieľom je dosiahnutie priaznivých
výsledkov nielen vo vlastnom podnikaní, ale tiež v oblastiach sociálneho rozvoja,
podnikateľskej morálky, práva a ekológie. To všetko má potom dopady na akcionárov
(shareholders) a na okruh skupín zainteresovaných na podnikaní (stakeholders).
SRI – (Socially Responsible Investment) znamená spoločensky zodpovedné
investovanie. Výstupom aplikovania tohto princípu je akási implicitná dohoda korporácie so
spoločnosťou, ktorá je reprezentovaná spotrebiteľmi, štátom, miestnymi orgánmi, občianskou
spoločnosťou. Zmyslom implicitnej dohody je, že v dlhodobejšom horizonte nebude
motivácia ziskom zneužívaná na úkor širších verejných záujmov. Prostriedkom k tomu má
byť zodpovedajúca politika investovania. V rámci politiky investovania by investori pri
svojom rozhodovaní mali uplatňovať etické kritériá spoločenskej zodpovednosti organizácií.
Teória CSR sa začala rozvíjať v druhej polovici 20. storočia v USA. V Európe sa
intenzívnejšie odozvy na túto teóriu prejavili v deväťdesiatych rokoch 20. storočia.101 Firmy,
ktoré prijímajú koncept spoločenskej zodpovednosti, sa pri svojom podnikaní snažia nielen
o dosiahnutie zisku, ale ich prístup je komplexnejší a berie ohľad na životné i sociálne
prostredie. V teórii CSR sa hovorí o viacerých kritériách spoločenskej zodpovednosti, medzi
ktoré patria: a) kritériá založené na maximalizácii zisku, b) sociálne kritériá, c) ekologické
kritériá. Možno sa stretnúť s pojmom TBL – tripple bottom line (kritériová trojica): profit –
zisk (ekonomická oblasť), people – ľudia (sociálna oblasť), planet – planéta (ekologická
sféra).102 TBL je termín, ktorý vytvoril a dôrazne obhajoval John Elkington, autor mnohých
vplyvných kníh z oblasti podnikovej ekológie.103
Organizácie by sa v jednotlivých sférach mali venovať rôznym záujmovým oblastiam.
Uvedieme ich podľa M. Pavlíka, M. Bělčíka a V. Kunza.104
Ekonomická sféra. V tejto sfére by malo ísť o riešenie takýchto problémových okruhov:
 zavádzanie princípov dobrého riadenia (corporate governance),
 zabezpečovanie kvality a bezpečnosti produktov a služieb,
 vypracovanie etického kódexu,
 úprava vzťahov so zákazníkmi,
 odmietanie korupcie,
 transparentnosť,
 ochrana duševného vlastníctva,
 úprava a budovanie dobrých vzťahov s investormi,
 vytváranie férových dodávateľských a odberateľských vzťahov (fair trade),
 vytváranie prostredia pre inovácie a udržateľnosť produkcie,
 zavádzanie etiky marketingu a reklamy.
101
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Sociálna sféra súvisí predovšetkým so starostlivosťou firiem o svojich zamestnancov
a tiež s pracovnými podmienkami, ktoré firmy pre svojich zamestnancov vytvárajú. Sociálna
sféra sa dotýka aj sociálnej zodpovednosti organizácií voči miestnej komunite a vláde. Treba
poznamenať, že niektorí autori považujú zodpovednosť voči miestnej komunite a vláde za
samostatnú oblasť spoločenskej zodpovednosti.105 Vlastníci a zamestnávatelia by si mali
uvedomiť, ako správne poznamenáva V. Kunz, že spokojní a motivovaní zamestnanci sú
v dnešnej znalostnej spoločnosti „kľúčovým faktorom“ k úspešnému fungovaniu podnikov.106
Dodávame, že nie iba zamestnanci, ale aj príslušníci miestnej komunity, resp. členovia vlády.
V sociálnej sfére by sa mali riešiť predovšetkým tieto problémové okruhy:
 zdravie a bezpečnosť zamestnancov korporácie,
 kvalitná zamestnanecká politika,
 starostlivosť o vzdelanie a rekvalifikáciu zamestnancov,
 zamestnávanie ľudí so zhoršenou pozíciou na trhu práce,
 firemná filantropia a dobrovoľníctvo,
 dodržiavanie rovných príležitostí – pre ženy, mužov a vo všeobecnosti
znevýhodnených skupín,
 rovnosť žien a mužov,
 dodržiavanie ľudských práv, odmietanie detskej práce,
 vyváženosť pracovného a osobného života zamestnancov (work-life balance),
 riešenie rozdielnych pracovných potrieb a požiadaviek pre etnické minority,
handicapovaných a starších ľudí,
 zabezpečenie rekvalifikácie prepustených zamestnancov,
 načúvanie a dialóg s rôznymi skupinami zainteresovanými na podnikaní
(stakeholders),
 vytváranie plnohodnotného firemného občianstva – tzv. corporate citizenship,
 vzťah organizácií k miestnej komunite, harmonizácia podnikových a komunitných
potrieb,
 rozvoj dobrých vzťahov medzi firmou a vládou na národnej a regionálnej úrovni.
Možno poznamenať, že uplatňovanie rôznych spôsobov podpory miestnych komunít
preferujú firmy, ktoré chcú vo svojej komunite žiť trvalo s chcú ňou vychádzať na princípe
dobrých susedských a partnerských vzťahov.
Environmentálna sféra. Aktivity firiem smerom k životnému prostrediu boli často
podnecované štátnou ingerenciou v podobe zákonných opatrení. Firmy by si mali uvedomiť,
že ich ekologická zodpovednosť musí byť predovšetkým dôsledkom ich vlastného pohľadu na
svet. Environmentálna zodpovednosť sa dotýka ako vnútorného prostredia firiem, tak aj ich
vonkajšieho prostredia. Firmy môžu meniť vzhľad krajiny, zamorovať ju hlukom, emisiami,
odpadmi, či dopravnou záťažou. Sú to všetko okolnosti, na ktoré by firmy mali reagovať
systematickou a aktívnou environmentálnou politikou. V tejto sfére by malo ísť o riešenie
predovšetkým týchto problémových okruhov:
 hospodárna ekologická firemná kultúra – recyklácia, energetické úspory, úspora
vody a pod.,
 obmedzovanie negatívnych dopadov hospodárskej činnosti na životné prostredie
a komunitu,
 zavádzanie ekologickej výroby, produktov a služieb, ktoré sú šetrné k životnému
prostrediu,
105
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úsporné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi a ich ochrana,
investície do čistých technológií – znižovanie dopadov na životné prostredie,
investície do najlepších dostupných technológií.
Je potrebné poznamenať, že vyššie uvedené problémové okruhy, úlohy a princípy
v jednotlivých sférach CSR sa môžu meniť podľa potrieb, hodnotového dôrazu a stratégie
konkrétnych organizácií.
2.1

Eticko-morálna sféra CSR

Sme toho názoru, že CSR by sa mala zaoberať samostatnou oblasťou, ktorú by sme
mohli pracovne nazvať eticko-morálnou sférou. V jej rámci by sa riešili úlohy v spojitosti so
zavádzaním a fungovaním organizačnej etickej infraštruktúry a ďalšie úlohy v spojitosti
s hodnotovou identifikáciou v oblastiach, nevyhnutných pre bezpečný a udržateľný rozvoj.
Na splnenie týchto úloh by korporácie mali organizovať, zabezpečovať a financovať: a)
vzdelávanie a školenie vedúcich pracovníkov i zamestnancov k etickému správaniu, b) etický
a sociálny audit, c) etické výbory, d) úrad firemného ombudsmana.
Vzdelávanie a školenie vedúcich pracovníkov i zamestnancov k etickému správaniu. Na
tomto úseku je potrebné priebežné a systematické prehlbovanie znalostí z oblasti etiky
i morálky. Súčasťou vzdelávania a školenia je tiež vytváranie a riešenie modelových, eticky
problémových situácií.
Etický a sociálny audit. Úlohou etického a sociálneho auditu je skúmanie spôsobov,
ktorými bol dosiahnutý hospodársky výsledok.107
Etické výbory. Môžu byť zložené z osôb, vystupujúcich ako poradcovia smerom
k štatutárnym orgánom korporácií. V etických výboroch by mali pôsobiť odborníci na
hospodársku etiku, predovšetkým z akademickej sféry a poradenstva. Zmyslom ich činnosti
by bolo efektívne pôsobenie na vecnú, odbornú a kvalitatívnu úroveň tvorby nástrojov
etického riadenia. Pripomíname, že základným nástrojom etického riadenia sú etické kódexy.
Etické výbory by sa aktívne venovali integrácii všetkých nástrojov etického riadenia do
hospodárskej činnosti korporácií.
Úrad firemného ombudsmana. Jedná sa o zriadenie stálej funkcie v organizačnej
štruktúre korporácie. Ombudsman by sa zameriaval na vytváranie a zachovávanie
rovnovážnych a harmonických záujmov medzi skupinami participujúcimi na podnikaní.108
Vážnou úlohou by malo byť vytváranie verejného tlaku zo strany korporácie a skupín
zainteresovaných na podnikaní, na spravodlivé a primerané rozdeľovanie zisku. Možno by
bolo potrebné inštalovať samostatný nástroj etického riadenia, ktorý by sa zaoberal
problémom morálneho zisku. Pojmom morálny zisk myslíme primeraný zisk z hľadiska
etických a sociálnych kritérií.
Náklady na inštalovanie a bezproblémový chod etickej infraštruktúry by, podľa nášho
názoru, mohli byť vyvažované vyššou kultúrnosťou vzťahov i správania a myslenia
dotknutých osôb. To by zasa zvyšovalo kvalitu práce i hodnotu pracovného výkonu
a v konečnom dôsledku i kvalitu života všetkých zainteresovaných. V neposlednom rade by
dochádzalo k znižovaniu úrovne sociálneho napätia, vznikajúceho v procese rozdeľovania
hospodárskeho výsledku korporácií.
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2.2

Bezpečnostná sféra CSR
Spoločenská zodpovednosť korporácií by sa mala zaoberať ďalšou špecifickou
oblasťou, ktorú by sme mohli pomenovať bezpečnostná sféra CSR. Predmetom jej záujmu by
mali byť napríklad otázky:
 bezpečnostnej politiky korporácií,
 vytvárania priaznivého bezpečnostného prostredia,
 udržateľného rozvoja.
Bezpečnosť sa chápe ako sloboda od násilia. Človek môže zažívať fyzické násilie,
pôsobiace otvorene, prostredníctvom tvrdých materiálnych prostriedkov, alebo skryté
(rafinované) donútenie, realizované cez nemateriálne elementy. Vzhľadom na druh násilia, od
ktorého sa chceme oslobodiť, môžeme v konečnom dôsledku hovoriť o tvrdej bezpečnosti
(hard security) a mäkkej bezpečnosti (soft security).
Zo spoločenskou zodpovednosťou korporácií súvisí koncepcia udržateľného rozvoja,
ktorá rozvíja teóriu možnosti uspokojovania potrieb súčasnej i budúcich generácií a absorbuje
priestor spoločného prieniku záujmov a potrieb v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej
oblasti.109 Presadiť trvalo udržateľný rozvoj znamená udržať celkovú kvalitu života, vyhnúť
sa trvalému ohrozovaniu životného prostredia a zachovať kontinuálne využívanie prírodných
zdrojov.
Zaujímavý názor vyslovil L. Stejskal. Podľa neho možno bezpečnosť takmer
stotožňovať s „udržateľnosťou“, resp. udržateľným rozvojom, lebo, ako argumentuje,
„všetko, čo je udržateľné, je svojím spôsobom bezpečné“. Ako bezpečnosť, tak aj
udržateľnosť sú spoločne zamerané na to, čo nastane, avšak čo sa týka budúcnosti a trvania,
bezpečnosť nemusí mať nevyhnutne dlhodobú perspektívu.110 Podľa autora by princípy
udržateľného rozvoja mali byť integrálnou súčasťou bezpečnostnej politiky štátov111
a dodávame, že aj zložkou bezpečnostnej politiky korporácií.
Dnes, keď sa kladie dôraz na indivíduum, ako na aktéra bezpečnosti, možno bezpečnosť
vnímať ako súbor predpokladov, umožňujúcich jednotlivcovi hospodársky a spoločensky
rásť, resp. napredovať. Dôležitú rolu v tejto sebarealizačnej a bezpečnostnej spôsobilosti
človeka prisudzujeme etike. Etika vystupuje ako jeden z regulátorov ľudského správania
a konania. Domovským teritóriom etiky je filozofia, ktorá využíva azda najmohutnejší nástroj
poznania a to myslenie. Etika, ako súčasť filozofie, takto v procese žiaducej premeny
správania disponuje aj „filozofickou silou“ logickej argumentácie. Čo je teda podstatné,
etické normy, princípy a požiadavky sa do morálnej praxe jednotlivca implikujú
prostredníctvom samoregulatívnej moci jeho myslenia. Inými slovami, etika je azda jediný
regulátor, ktorý funguje aj na báze vecnej a korektnej argumentácie. Úlohou je však ponúknuť
správne, pravdivé a vedecky podložené argumentačné predpoklady, z ktorých vyplývajú
jednoznačné závery, formujúce pochopenie zložitých a niekedy aj nepopulárnych faktov
a skutočností. Pochopenie týchto skutočností, ako akcia rozumu a vôle, je vhodným
predpolím na vnútorné, citovo zafarbené stotožnenie sa s nimi. Zdieľame presvedčenie, na
základe ktorého, ak sa človek s problémami nestotožní, nehľadá ani ich potrebné a často aj
nevyhnutné riešenia. Z nášho hľadiska teda nemožno napríklad súhlasiť s názormi, podľa
ktorých je rozvíjanie etiky a morálny apel na správanie človeka, v osobnom i vesmírnom
horizonte, iba utopickou víziou a plytvaním ľudskými, ideovými a materiálnych zdrojmi.
Problémom však zostáva, ako eticky správne, zodpovedne a účinne zdôvodniť nutnosť istých
109

V koncepte udržateľného rozvoja sa zrkadlí systém troch pilierov CSR, rozvíjajúci tzv.
triple bottom line, venujúcu sa ekonomickej (profit), sociálnej (pepple) a environmentálnej
(planet) oblasti.
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Karolinum, 2007, ISBN 978-80-246-1440-3, s. 28.
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Por. BALABÁN, M., DUCHEK, J., STEJSKAL, L. (ed.): Kapitoly o bezpečnosti. Praha :
Karolinum, 2007, ISBN 978-80-246-1440-3, s. 30.
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krokov, ktoré sú ekonomicky náročné, avšak z hľadiska bezpečnosti i udržateľného rozvoja
nevyhnutné.
ZÁVER
V štúdii rozvíjame a podporujeme názor, na základe ktorého, v rámci koncipovania
hospodárskej etiky, je potrebné sa venovať aj dvom, zdanlivo samostatným problémom a to
spoločenskej zodpovednosti korporácií i teórii trvalo udržateľného rozvoja. Ako dostatočný
dôvod uvádzame fakt, podporovaný viacerými teoretikmi, že hospodárska etika, ako moderná
aplikovaná etická disciplína, vo svojom predmete skúmania obsahuje sféru CSR i
oblasť udržateľného rozvoja. Z toho dôvodu možno povedať, že obe koncepcie (CSR, SD)
majú etický, v praktickom zmysle slova i morálny základ. V štúdii sme sa zamerali na
implementáciu hospodárskej etiky do činnosti hospodárskych subjektov. Pozornosť pritom
upriamujeme na známy fakt, podľa ktorého je korporátna forma podnikania z celosvetového
pohľadu najrozšírenejšia a neustále sa rozvíja. Pre korporácie, vystupujúce ako nezastupiteľné
inštitúcie občianskej spoločnosti, vyvstávajú viaceré úlohy. V reálnej hospodárskej činnosti je
predovšetkým potrebné nastaviť prax spoločenskej zodpovednosti korporácií na nosné idey
udržateľného rozvoja, ktorého organickou súčasťou by boli aj bezpečnostné problémy.
Niektoré ďalšie povinnosti, vznikajúce v organizačnom prostredí a týkajúce sa etického
rozmeru vzťahu medzi udržateľným rozvojom a spoločenskou zodpovednosťou korporácií,
môžeme zhrnúť nasledovne:
 vnútroorganizačný výcvik a vzdelávanie v oblasti etiky a etických aplikácii
(realizované prostredníctvom interných aj externých zdrojov),
 rozvíjanie organizačnej kultúry na základe dodržiavania etických noriem
a princípov s cieľom vytvoriť rozvojové prostredie pre implementáciu konceptu
udržateľného rozvoja,
 koncipovanie bezpečnostnej politiky s etickým akcentom,
 investovanie do hard i soft bezpečnosti,
 aktívna (aj ekonomická) účasť na vytváraní bezpečnostného prostredia.
Etika sa ukazuje ako moderný a nevyhnutný nástroj regulovania myslenia a správania,
smerujúceho k budúcnosti, postavenej na koncepcii udržateľného rozvoja a bezpečného života
ľudí. Život korporácií naznačí, ako bol tento nástroj využitý.
Literatúra:
DYTRT, Z. a kol.: Manažerská etika. Brno : Computer Press 2011.
BLÁHA, J., DYTRT, Z.: Manažerská etika. Praha : Management Press 2003.
ELKINGTON, J.: Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21 st Century Business.
Oxford : Capstone 1999.
HANULÁKOVÁ, E.: Podnikateľská etika. Bratislava : EUROUNION 1997.
JONAS, H.: Princip odpovědnosti. Praha : OIKOYMENH 1997.
KLUSOŇ, V.: Moderní korporace v soudobém kapitalismu. Praha : Karolinum 2010.
KUNZ, V.: Společenská odpovědnost firem. Praha : Grada Publishing 2012.
LYOTARD, J.-F.: O postmodernizme. Praha : Filosofický ústav AV ČR 1993.
MILL, J. S.: Logika liberalizmu. Bratislava : Kalligram 2005.
NOVAK, M. Business as a Calling. Work and the Examined Life. New York : The Free Press
1996.
PAVLÍK, M., BĚLČÍK, M. a kol.: Společenská odpovědnost organizace. Praha : Grada
Publishing 2010.
PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P., UHLÁŘ, P.: Etický a sociální audit – nástroj zkvalitňení
řízení. Praha : Prospektrum 2005.
PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P.: Etické řízení ve firmě. Praha : Grada Publishing 2007.
SMREKOVÁ, D., PALOVIČOVÁ, Z.: Podnikateľská a environmentálna etika. Bratislava :
IRIS 1999.
316

NEREGULÁRNE AKTIVITY - BEZPEČNOSTNÉ HROZBY
SÚČASNOSTI
IRREGULAR ACTIVITIES - ACTUAL SECURITY THREATS
IVAN MAJCHÚT
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
Demänovská 393, 031 06 Liptovský Mikuláš
ivan.majchut@aos.sk

Abstrakt:
The increase of the contradiction in various regions often escalates into open violence
and thereby affects their immediate surroundings but also remote regions. Irregular activities
pose a real display of the escalation of regional conflicts. The reason of their formation can
be function of ideologically motivated groups or organizations that aspire to political changes
in the region. A typical badge of irregular activity is insurgency which to fulfill its objectives
can use all other irregular activities such as terrorism, crime, riots, and others.
Understanding the principles of irregular activities will assist in the development of
countermeasures and the creating tools for their implementation, including military response.
Kľúčové slová:
Irregular activities, security threats, insurgency, terrorisms,
ÚVOD
Zjednodušený model stabilného štátu je možné prezentovať bezpečnosťou obyvateľstva,
ekonomickým
a štrukturálnym
rozvojom
a
uplatňovaním
vládnej
moci
a zákonnosti. Ich narušením sa vytvárajú predpoklady na krehkosť a následne i krach štátu.
Degradácia čo len jedného z uvedených znakov vedie k erózii aj tých ostatných. Nedostatočné
uplatňovanie vládnej moci generuje pokles výkonnosti ekonomiky a úrovne bezpečnosti, čo
stimuluje a následne aj stupňuje spoločenský konflikt. Do úvahy pripadá nepreberné
množstvo variantov takéhoto vývoja pričom každý konkrétny prípad môže byť iný (1).
Ak obyvateľstvo nemôže dosahovať svoje ciele prostredníctvom legálnych politických
nástrojov, vytvára sa priestor pre neregulárne aktivity. Výsledný efekt nestabilného štátu je
znateľný nielen na lokálnej, ale aj na regionálnej či dokonca globálnej úrovni. Nestabilita
začína vplyvom presídlencov dosahovať lokálne dimenzie, neskôr má regionálny dopad,
najmä keď sa presídlené osoby tlačia do susedných krajín a stávajú sa utečenci. Neregulárni
aktivisti začínajú vypĺňať stále sa rozširujúce mocenské vákuum. Jeho existencia je pre
neregulárnych aktivistov veľmi atraktívna. Vytvára priestor na plánovanie a realizáciu
vlastných záujmových aktivít vo vládou „nerušenom“ prostredí.
1

NEREGULÁRNI AKTIVISTI

Akčný potenciál neregulárnych aktivistov je možné rozdeliť do niekoľkých zložiek.
Predovšetkým je to konceptuálna, fyzická a morálna zložka. Predstavujú vhodný nástroj na
porozumenie spôsobilostiam neregulárnych aktivistov, predovšetkým povstalcov (2).
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1.1

Konceptuálna zložka

Bolo by naivné predpokladať, že neregulárni aktivisti nevyvíjajú a neuplatňujú svoje
vlastné koncepcie pôsobenia. Postupom času sa stávajú veľmi zruční a vynaliezaví
v propagande a provokačnej stratégii. Skupiny neregulárnych aktivistov sa učia medzi sebou
a preberajú skúsenosti aj od regulárnych bezpečnostných zložiek a organizácií
medzinárodného krízového manažmentu.
Neregulárni aktivisti preukazujú svoje spôsobilosti pri využívaní informácií na
dosahovanie širokého spektra svojich cieľov s výberovým časovým a priestorovým
zameriavaním prostredníctvom vydávania vyhlásení, produkovaním video šotov a bulletinov
na web stránkach, využívaním mobilných telefónov, a to neraz z ich vlastných mediálnych
centier. Táto propaganda má za cieľ podkopávať legitímnosť vlády a často je zameraná na
preniknutie do jednotlivých sociálnych skupín rozvíjajúcich sa štátov. Stáva sa tak úrodnou
pôdou pre získavanie nových členov do ich radov, najmä z prostredia neasimilovaných,
prehliadaných a nahnevaných imigrantov.
Siete spriatelených, spriaznených a známych osôb sa rozprestierajú po celom svete
a zakladajú sa na spoločnom kultúrnom základe, ideológii a skúsenostiach. Niekedy sú väzby
medzi takýmito osobami podporované aj ich špeciálnym výcvikom, či financiami z ich
zdrojov. Mnoho týchto osôb prechádza z organizácie do organizácie a s nimi z konfliktu do
konfliktu a vždy so sebou nesú svoje skúsenosti z vedenia operácií.
1.2

Fyzická zložka

Neregulárni aktivisti nemajú vo všeobecnosti fyzickú prevahu nad pravidelnými silami
a preto sa snažia využívať asymetrické postupy uplatňovaním svojej sily proti slabým
miestam protivníka v kritickom čase a mieste. Nevyhľadávajú nevyhnutne taktické víťazstvá,
ale vždy sa riadia svojou strategickou dlhodobou víziou. Ich častým cieľom je prečkať alebo
otupiť pozornosť svojho protivníka. Fyzickú zložku potenciálu neregulárnych aktivistov
predstavuje okrem personálu ich výstroj a výzbroj. Výzbroj je možné klasifikovať od
primitívneho až po vysoko sofistikovaný. Predovšetkým sú to také zbrane, ktoré umožňujú
dosiahnuť šokujúci a veľmi účinný efekt. Široká báza možností a používanie asymetrických
taktík dosahuje nielen efekt fyzickej deštrukcie ale aj psychologický efekt. Použitie takýchto
prostriedkov a taktík narastá predovšetkým v období stabilizačných fáz operácie a vedie
k abnormálnemu nárastu obetí v porovnaní s bojovou časťou operácie (3).
Mimoriadne účinné sú rôzne improvizované a podomácky vyrábané zbrane.
Predovšetkým sú to rôzne prispôsobené prostriedky na vedenie útoku paľbou alebo rôzne
výbušné systémy ale aj samovražedné útoky s využitím dopravnej techniky či bez nej.
Významnú časť fyzickej zložky predstavuje celý rad konvenčných a informačných
kanálov na financovanie príslušných aktivít. Neregulárni aktivisti využívajú bankové siete
a často pri tom využívajú internet, charitu a mimovládne organizácie. Rovnako sa objavuje
prvok privátneho patrónstva a sponzorstva sprostredkovávaný cez druhé osoby. Skúsenosti
ukazujú, že títo aktivisti neraz financujú a podporujú aj iných aktivistov tým, že im
sprostredkujú obchody aj bez ohľadu na ideologické rozdiely, ale v prípade, že ich činnosť je
pre ich záujmy prospešná.
Neregulárni aktivisti (predovšetkým povstalci a teroristi) už tradične uplatňujú bunkovú
štruktúru a pôsobia v prostredí, ktoré neprezrádza ich prítomnosť a bežné aktivity.
Neregulárni aktivisti veľmi dobre vedia o výhodách, ktoré im poskytuje zastavaný priestor
v podobe podzemných sietí, obyvateľstva s jeho finančnou, logistickou a aj morálnou
podporou, čo im poskytuje možnosť dočasného oddychu (bunky tzv. spia), vzájomnej
spolupráce a účinného manévru.

318

1.3

Morálna zložka (motivácia)

Základným motívom je túžba zmeniť ideologické, ekonomické, politické alebo právne
pomery v danom regióne. Zvyčajne ide o odmietanie platného práva a má tendenciu používať
pri riadení a presviedčaní násilie a hrozby. Vždy však vychádza z príslušného kultúrneho
zázemia. Neregulárni aktivisti sa obvykle snažia s využitím násilia alebo jeho hrozby zmeniť
status quo nahradením jestvujúcej vlády s tým, že za lojalitu ponúkajú fyzickú a ekonomickú
bezpečnosť danej spoločnosti. Ich cieľom je získať a udržať nezvratnú kontrolu nad zdrojmi.
V niektorých prípadoch môže byť cieľom týchto skupín udržiavať štát v nestabilite
a neorganizovanosti. Vyhovuje to ich hlavnému záujmu získavať podporu obyvateľstva. Vo
všeobecnosti sa teda použitím sily snažia zabrániť obnove štátnej moci alebo štátneho
riadenia.
2

NEREGULÁRNE AKTIVITY

Na účely tohto príspevku je možné pojem neregulárne aktivity definovať ako „použitie
alebo hrozba silou zo strany neregulárnych síl, skupín alebo jednotlivcov, ktorí sú často
ideologicky alebo kriminálne motivovaní za účelom ovplyvniť alebo odvrátiť zmeny chystané
alebo uskutočňované vládou“ (4).
Neregulárne aktivity nadobúdajú na význame v okamihu, kedy ich vplyv má dosah na
činnosť centrálnej vlády a nie je možné ich aktivity eliminovať uplatňovaním bežných
donucovacích prostriedkov. Od tohto bodu sa neregulárne hrozby premietajú do všetkých
oblastí života „postihnutého“ štátu či regiónu. Takýto stav môže vyžadovať medzinárodnú
intervenciu (napríklad síl NATO, EÚ, AÚ, OBSE).
Neregulárne aktivity sú obvykle vykonávané organizovanou skupinou alebo hnutím.
Mnohé z aktivít sú zámerne zastierané a mnohokrát nie je možné ich správne začleniť.
Teroristi, najmä nadnárodní, a zločinecké organizácie sa môžu spájať s povstaním na využitie
nestabilnej situácie alebo naopak, povstanie môže niektoré formy terorizmu a hlavných
kriminálnych aktivít využívať na dosiahnutie ich želaných cieľov. Do kategórie relevantných
neregulárnych aktivít môžeme zaradiť povstanie, terorizmus, kriminalitu, verejné nepokoje
a prípadne i podvratníctvo (5).
2.1

Povstanie

Na účel tohto príspevku je možné povstanie definovať ako „akcie organizovanej, často
ideologicky motivovanej skupiny alebo hnutia, ktorá sa snaží uskutočniť alebo odvrátiť
politickú zmenu štátnej moci v regióne presviedčaním alebo donucovaním obyvateľstva
prostredníctvom násilia a podvratníctva“ (6). V tejto súvislosti môžeme používať pojem
„povstalec“ na označenie tých aktérov, ktorí plánujú a vykonávajú povstalecké akcie.
Povstanie je obvykle charakterizované vedením dlhodobejšieho zápasu založeného na
politickej, ekonomickej, sociálnej alebo náboženskej ideológii, pri ktorom je používané
násilie alebo hrozba jeho použitia. Povstalci spravidla pociťujú, že je a bude nemožné
dosiahnuť ich ciele v súčasných politických pomeroch. Snažia sa podkopať úradnú moc vlády
a zároveň posilňovať legitimitu povstania. Kľúčom k tomu má byť získanie a udržanie
podpory obyvateľstva. Povstalci používajú podvratníctvo, propagandu a cielené násilie voči
vláde, vládnym inštitúciám a niekedy aj obyvateľstvu, aj keď násilie proti obyvateľstvu môže
byť pre ich ciele aj kontraproduktívne. Teroristi, najmä nadnárodní, a vodcovia zločineckých
organizácií sa môžu s povstalcami spájať, aj keď ideológia povstalcov nemusí k vzniku
nestability priamo prispievať. Preto je dôležité rozlišovať medzi „vecou“ povstalcov
a záujmami a ideálmi čistých teroristov a zločincov z presvedčenia. Je však potrebné
zdôrazniť, že povstalci v rozvratnom procese majú vlastnú iniciatívu len pokým sú sami
schopní voliť, proti ktorej časti obyvateľstva a bezpečnostných síl sa budú zameriavať.
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Každé povstalecké hnutie je jedinečné. Povstalecké organizácie sú spravidla zoskupené
do siete kvázi autonómnych buniek vedených na lokálnej úrovni a zjednocovaných na báze
spoločného cieľa a/alebo ideológie. Povstalci sa rýchlo učia a adaptujú na nové situácie,
pretože nie sú zaťažení problémami vyplývajúcimi z organizačných a hierarchicky
usporiadaných štruktúr. Niektoré ich aktivity, najmä ekonomického a politického charakteru,
môžu pritom budiť dojem legitímnosti.
Povstania nie sú obmedzené regionálnymi či štátnymi hranicami a môžu mať lokálny,
národný, nadnárodný či dokonca globálny charakter. Z vnútroštátneho pohľadu možno
konštatovať, že zo všetkých aktivít povstalcov je spravidla ich časť neregulárna a časť
regulárna. Povstanie rozvíjajúce sa vo vnútri štátu bude svoje aktivity (regulárne či
neregulárne) vždy odvíjať od svojich cieľov. Povstalci môžu vykonávať neregulárne aktivity
(kriminálne teroristické, podvratnícke a pod.) na účel obstarania si finančných zdrojov
potrebných na odstavenie opozičnej populácie, rozšírenie nestability a zníženie úrovne
bezpečnosti po celej krajine tak, aby vládna moc stratila nad štátom kontrolu. Zároveň však
povstalci môžu využívať celý rad legálnych nástrojov (politických, diplomatických,
sociálnych, ekonomických, náboženských a podobne), ktorých cieľom je získať legitímnosť
a finančné zdroje, rozširovať svoju ideológiu, získavať podporovateľov, mobilizovať
záujmovú skupinu populácie a získať vonkajšiu podporu. Vonkajšiu podporu je pritom
potrebné chápať ako nevyhnutný faktor legitimity cieľov povstania v medzinárodnom
meradle.
Na zrod a rozvoj povstania je potrebná podstata pocitu nespokojnosti a existencia jeho
reálneho základu. Pocity nespokojnosti vyrastajú z reálnych dôvodov na sťažnosti alebo
z pretrvávajúcich osobitých názorov časti populácie. Pocity nespokojnosti môžu mať reálny
základ alebo vychádzajú z osobitného vnímania reality. Niektoré z nich prestavujú živnú pôdu
rôznych stupňov povstania. Dôležitosť podstaty pocitu nespokojnosti či existencia jeho
reálneho základu sa môže časom meniť. Navyše treba akceptovať, že povstalci bývajú
majstrami v manipulácii a generovaní pocitov nespokojnosti tak, aby to slúžilo ich účelom.
Zdrojmi pocitu nespokojnosti môže byť celý rad skutočností.
Silné duševné rozpoloženie, založené na pocite identity, môže byť v konflikte
s postojmi miestnej vlády a potenciálne vyúsťuje do povstaleckej snahy o odtrhnutie sa,
zmenu hraníc alebo politický prevrat. Zdrojom pocitov nespokojnosti sa môže stať
náboženský extrémizmus. Prevažujúca hlboká chudoba často podporuje a živí širokú verejnú
nespokojnosť. Zdrojom pocitu nespokojnosti býva aj ekonomická nerovnosť, najmä veľké
rozdiely medzi veľkou väčšinou chudobných a malou skupinkou veľmi bohatých osôb.
Zdrojom pocitu nespokojnosti môže byť aj korupčné správanie najvyšších politických vrstiev,
vládnych úradníkov a kľúčových inštitúcií. Môžu to byť represie, ktoré majú celý rad foriem,
či už formou politickej diskriminácie, porušovania práv, policajnej brutality alebo
nezákonného väznenia.
Mnoho ľudí môže urážať a nadobudnúť pocit, že sú vykorisťovaní oni aj ich krajina
rozsiahlou prítomnosťou zahraničných firiem. Taktiež oficiálna prítomnosť zahraničných
vojenských síl či dokonca okupačných vojsk iného štátu je výrazným zdrojom nespokojnosti.
Ak majú časti obyvateľstva vôľu proti okupantom bojovať, má to spravidla formu hnutia
odporu.
Častým zdrojom nespokojnosti je absencia alebo kolaps poskytovania základných
služieb. Patrí sem predovšetkým dostupnosť potravín, vody, elektrickej energie, vzdelávania,
zdravotníctva, verejnej prepravy, vymožiteľnosti práva a záchrannej služby. Obyvateľstvo
takéto služby vyžaduje bez ohľadu na ich zdroj a náklady. Ľudia pritom podporujú takú vládu,
ktorá im základné služby zabezpečí.
Najcitlivejším faktorom vzniku a pretrvania povstania sú záujmy populácie a jej
očakávania. Hlavným faktorom je nespokojnosť obyvateľstva s počínaním vlády v oblasti
politickej, ekonomickej a sociálnej v komparácii s ponúkanou alternatívou zmien.
Povstanie nie je možné organizovať bez funkčného vodcovstva. To predstavuje celý
komplex problémov a môže byť centralizované či decentralizované a rovnako môže
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prechádzať od jednej formy k druhej. Tradičné vodcovstvo je sústredené okolo
charizmatickej, presvedčivej a politicky skúsenej osoby. Vodcovstvo v súčasnom
globalizovanom prostredí a podmienkach narastajúceho využívania informačných technológií
má podstatne väčšie možnosti na jeho decentralizované uplatňovanie.
Ak povstalci vedú svoje operácie bez vážnejšej odozvy vládnych bezpečnostných síl či
iných vládnych úradov, môže obyvateľstvo pociťovať nedostatočný vplyv vlády a pociťuje
strach pred možným chaosom, čo vláde podkopáva legitimitu. Inak povedané, čím vyšší
vplyv vlády, tým menší priestor na úspech povstalcov. Úspech vlády je skôr závislý od
vnútorného súhlasu obyvateľstva s jej počínaním ako od otvorenej podpory vláde.
Ideológia predstavuje základný kameň povstania. Predstavuje psychologické
a politické spojivo povstalcov. Základným mechanizmom je pritom šírenie vierohodnej
legendy. Legenda je stredom vnímania spolupatričnosti, a to predovšetkým kolektívnej, napr.
k náboženskej sekte, etnickej skupine či kmeňu. Príbehy o histórii a tradíciách danej
komunity môžu slúžiť ako odôvodnenie povstaleckých akcií. Ideológia môže rovnako vplývať
na domácu a zahraničnú politiku a verejnú mienku.
Povstaleckí vodcovia sa snažia využívať atraktívne kauzy na mobilizáciu podpory od
obyvateľstva. Kauzy spravidla vychádzajú z neriešených problémov, avšak povstalci majú
tendenciu aj neproblémové udalosti prekrucovať a kauzy umelo vytvárať, čo využívajú na
svoju propagandu a zavádzanie verejnosti. Sem patrí zdôrazňovanie príkladov ekonomickej
nerovnosti a podsúvanie káuz nelegálnych a nemorálnych zbohatnutí osôb aj krajín.
Povstania sú najzraniteľnejšie v čase ich zrodu a počiatočného vývoja. Pre ich rozvoj
a prežitie je teda úsilie vodcov zameriava na mobilizáciu vhodných cieľových skupín
obyvateľstva. Spravidla je možné postoje obyvateľstva rozdeliť do 4 skupín: podporovatelia
vlády, neutrálni, nenásilní odporcovia vlády, podporovatelia povstania. Získanie skupiny
neutrálov je cieľom obidvoch strán.
Vonkajšia podpora pochádza od iných štátov, emigrantov, utečencov a ďalších
neštátnych aktérov. Iné štáty z rôznych dôvodov obvykle poskytujú pomoc vojenskú,
finančnú, ekonomickú, logistickú a politickú. Zahraničné komunity emigrantov poskytujú
prevažne finančnú podporu, politický vplyv, spravodajstvo, zbrane, regrútov a vybavenie.
Utečenecké tábory poskytujú povstalcom útočisko na odpočinok, plánovanie, výcvik
a zároveň umožňujú riadenie utečeneckej komunity.
Významným zdrojom podpory a poradenstva povstaleckého hnutia môžu byť ostatné
povstalecké skupiny, vplyvní jedinci, humanitárne organizácie a organizácie na podporu
ľudských práv, náboženské organizácie, ale aj zločinecké organizácie. Povstania priťahujú
zločincov a žoldnierov. Únosy, vydieranie, bankové lúpeže a transport drog sú veľmi
lukratívne záležitosti pre získanie finančných zdrojov pre povstanie a rovnako aj prostriedok
nátlaku na vládu a jej orgány. Zločinecké organizácie parazitujú na nestabilnej situácii
a skrývajú pod rúškom povstania svoje skutočné ciele, ktorými sú najčastejšie obohacovanie
sa a získanie moci či nadvlády v regióne.
Povstania sa môžu vyvíjať vo fázach, v ktorých sa situácia postupne radikalizuje.
Povstanie sa vyvíja od verejných protestov cez občiansku neposlušnosť k rôznym
neregulárnym aktivitám až po konečný ozbrojený konflikt. Skúsenosti z rôznych regiónov
nám ukazujú, že nie vždy musia prebehnúť všetky fázy, a pre úspech povstania nie je
nevyhnutný lineárny postup uvedených fáz (7).
Aj keď je organizácia každého povstania jedinečná, napriek tomu medzi nimi jestvujú
určité podobnosti a všeobecné modely a štruktúry, ktoré môžu naznačiť spôsoby ich činnosti.
V počiatočnej fáze nie je obvykle vytvorená detailná organizácia povstalcov, tá sa však
v neskorších fázach transformuje do buniek, skupín a sietí. V organizačnom modeli povstania
môžeme objaviť rôzne podskupiny personálu ako napr. lídri, ozbrojené zložky, pomocníci.
Lídri v povstaní velia a riadia, a to spravidla silou revolučných myšlienok a svojou
charizmou. Ich postavenie niekedy vyplýva z náboženskej či kmeňovej hierarchie. Ozbrojené
zložky vedú operácie a akcie, vykonávajú rozkazy a udržiavajú lokálnu kontrolu, často
zabezpečujú chod výcvikových táborov (nábor a výcvik miestnych a zahraničných
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bojovníkov). Pomocníci vo forme aktívneho členstva alebo sympatizantov poskytujú služby
a podporu, ale priamych akcií sa nezúčastňujú. Pod aktívnou podporou sa rozumie aj členstvo
v tzv. podzemí čo predstavuje dvojaký život.
2.2

Terorizmus

Na účel tohto príspevku je možné terorizmus definovať ako „nezákonné použitie alebo
hrozba použitia sily alebo násilia proti jednotlivcom alebo majetku pri pokuse prinútiť alebo
zastrašiť vlády alebo spoločnosti na dosiahnutie politických, náboženských alebo
ideologických cieľov“ (5). Teroristické útoky majú spravidla veľmi vážny dopad na cieľové
objekty. Teroristické taktiky môžu mať rozsah od individuálnych vrážd politických či
náboženských lídrov až po hromadné vražedné bombové útoky, pričom otvoreným cieľom
niektorých teroristov je získanie a použitie zbraní hromadného ničenia.
Rizikové regióny pre vznik povstania je aspoň čiastočne možné vyhodnotiť
a predpokladať jeho dôsledky. Predpokladať a vytvárať účinné protiopatrenia pre prípad
teroristického útoku je veľmi zložité. Terorizmus je tak vážny problém súčasnosti, že mnohé
medzinárodné politické a bezpečnostné organizácie majú rozpracované svoje stratégie pre boj
s terorizmom.
Typickým príkladom je dokument „NATO Military Concept for Defence against
Terrorism“. Dokument sa vypracováva a podľa potreby novelizuje (napr. v roku 2002, v roku
2008). Sily NATO prispievajú k obrane proti terorizmu vo forme defenzívnych opatrení
(zníženie zraniteľnosti síl, jednotlivcov a majetku proti teroristickým útokom), typovým
plánovaním (vojenská podpora orgánom štátnej a verejnej správy pre prípad teroristického
útoku), protiterorizmom (ofenzívne opatrenia na zníženie zraniteľnosti síl, jednotlivcov a
majetku terorizmom) a vojenskou spoluprácou (súčinnosť s ostatnými národnými a
medzinárodnými organizáciami, najmä štátnymi orgánmi) (8).
2.3

Kriminalita

Kriminalita je prejavom každej spoločnosti a je na vláde a jej bezpečnostných zložkách
do akej miery s ňou dokáže bojovať. Jej organizovaná forma sa šíri predovšetkým
v krajinách, kde je slabá alebo neexistujúca vláda. Vyhľadáva finančný zisk všade tam, kde
nenarazí na relevantný odpor. Môže koexistovať aj s inými neregulárnymi aktivitami.
Najmarkantnejšími prejavmi kriminality v nestabilnom regióne je obchodovanie
s narkotikami, zbraňami a s ľuďmi. Špeciálnym prejavom slabosti vlády je pirátstvo.
Starostlivá analýza hlavných kriminálnych aktivít by mala byť integrálnou súčasťou
spravodajského vyhodnotenia postihnutej krajiny. Z nej by malo vyplynúť či kriminalita slúži
na získavanie zdrojov pre naplnenie iných cieľov napr. povstania alebo teroristických aktivít,
alebo cieľom kriminality je dosahovanie ziskov pre osobné potreby kriminálnych živlov.
2.4

Verejné nepokoje

Nenásilné politické úsilie s použitím propagandy, agitácie, štrajkov a pokojných
verejných demonštrácií či pochodov môže byť predzvesťou použitia tzv. občianskej
neposlušnosti. Tá sa prejavuje vypovedaním rešpektovania zásad civilného práva občanmi
v snahe vyvolať zmeny spôsobu vládnutia alebo legislatívy. Napriek tomu, že občianska
neposlušnosť sa prejavuje pasívnou rezistenciou a inými nenásilnými akciami, môžu vládne
orgány vyhodnotiť takúto situáciu nesprávne alebo reagovať neprimerane. Takáto
neprimeraná reakcia vládnych orgánov môže prerásť do davových nepokojov a násilných
akcií. Takéto akcie sú ideálnou živnou pôdou pre povstalcov a extrémistov.
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ZÁVER
Na vznik a nárast povstania je potrebná existencia konkrétnej príčiny nespokojnosti,
ktorá je vnímaná ako legitímna požiadavka, aj keď má spravidla ideologický podklad alebo
dokonca kriminálne pozadie. Celý rad ďalších neregulárnych aktivít funguje v symbióze
s povstaním. Povstalci sa však môžu prezentovať celým radom aj legálnych a legitímnych
aktivít, ktoré ich od neregulárnych aktivít odlišujú. Na rozdiel od gangsterstva, zločinnosti,
príležitostných lúpeží a chuligánstva potrebuje povstanie verejnú podporu. Napriek tomu je
nutné povstanie chápať ako neregulárnu aktivitu a protizákonnú činnosť.
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Abstrakt:
Crime victims had marginal interests of society for long time, comparing with an
interest to the offenders of these crime acts. But in fiftieth years of last century was started
branch forming of a Victimology, investigating crime victims. Specific, it tries understanding
happen changes in crime victims behaviour. Meaningful is also victims role in offender
motivation and what a way they "share"" an interaction during crime delict. Victimology
gained knowledge deepening build-up new knowledge about victim’s protection and
preventative measures. In the article will be simulated blazonry, by means of DYVELOP
method following libretto: from anthropologically acceptable small bodily punishment threats
originate by criminogennic way permanent inadequate violence and inadmissible senior
injury; it grow up at to his victimization, evolving to criminal case step by step in long-term
exposition. Victimology procuration and role are derived upon this cause.
Klíčová slova:
Crime victims, Victimology, senior injury / protection, DYVELOP blazons.

ÚVOD
Oběti trestných činů byly dlouhou dobu na okraji zájmu, v porovnání se zájmem o
pachatele těchto činů. Teprve v padesátých letech 20. století se začal formovat obor, zvaný
viktimologie [3], která zkoumá oběti trestných činů. Konkrétně se snaží porozumět, k jakým
změnám dochází v chování a prožívání obětí trestného činu. Významná je i role oběti
v motivaci pachatele a jakým způsobem se „spolupodílí“ na interakci v průběhu trestného
činu. Prohlubování získaných znalostí z viktimologie směřuje k vypracování poznatků o tom,
jak ochránit oběti a jaká preventivní opatřeními zaujmout. V článku bude erbovně uvedeno a
pomocí metody DYVELOP [4] simulováno následující libreto kazuistiky „ohrožení a újma
Seniora“: z antropologicky přípustné hrozby drobných tělesných trestů vznikla
kriminogenním způsobem permanentního nepřiměřeného násilí nepřípustná újma seniorovi,
přerůstající při dlouhodobé expozici v jeho viktimizaci z níž se postupně vyvinula trestní věc.
Opatření a role viktimologie jsou odvozeny na této věci. Tento článek je publikačním
výstupem diplomové práce pprap. Bc. Marka Mateje, studenta Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně, Fakulty humanitních studií na téma Senioři, jako oběti trestných činů [1]. Soustřeďuje
se na metodologii změn, zejména spojených se stárnutím a souvislostí vyplývajících do
modelování případu výše uvedené kauzistiky.
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Pojem kazuistika není do současné doby zcela jasně definovaný. Jisté je, že se odvozuje
od latinského slova casus (případ, událost, náhoda) a úkolem je „prvořadý a vyčerpávající
popis, případně i analýza určitého případu“. Většinou jde o procesy geneze a konfrontace, kdy
kazuistika slouží k ilustraci, nebo vyvození teoretických závěrů, pracovních hypotéz apod. [3]
Problematika stárnutí populace v globalizované postindustriální společnosti, kromě již
tradičních přístupů [3], přináší kvantitativní i kvalitativní změny a nové pohledy, na jevy i
procesy spojené s viktimizací seniorů. Je jasné, že všeobecný pohled na změny, spojené se
stárnutím populace, je ovlivněn mediálními vlivy, které mohou přístup a veřejné mínění
ostatní populace k seniorům zkreslovat. V současné době jsou v médiích nejfrekventovaněji
vnímanými odborníky ekonomové, kteří se vyjadřují k různým životním oblastem a tyto pak
hodnotí z pozice finančních přínosů či ztrát. Ekonomové často poukazují na nutnost
důchodové reformy. Média pak přináší negativní zprávy, ve kterých aktéry jsou právě lidé
staršího věku. Další skupinou moderátorů jsou lékaři, kteří vyzdvihují převážně nemoci stáří,
což pak utváří jakýsi stereotypní názor o tom, že starší lidé jsou jen slabí, nemocní a
bezbranní, závislí na cizí pomoci a péči [2]. To vede k celé řadě předsudků, nebo
přinejmenším k přílišnému zevšeobecňování a bagatelizaci následujících jevů:

Pauperizace - ekonomické zbídačování;

Ageismus - věková diskriminace;

Segregace - vytěsňování, nedobrovolný život vně společnosti;

Generační intolerance - pracovní příležitosti, vedoucí pozice, bydlení;

Předsudky - např. přeceňování nemocností a poklesu funkční zdatnosti ve stáří, apriorní
podezírání z přítomnosti diskreditujících postižení;

Podceňování léčitelnosti zdravotních obtíží i potřeby věkové modifikace zdravotnických
i jiných služeb.

Maladaptace - nepřizpůsobení se novým životním podmínkám např. stáří;

Osamělost - zvláště v souvislosti s ovdověním (např. ve skandinávských zemích žije
osaměle 40 % osob starších 60 let).
To vše je nutno kvalifikovaně analyzovat a zhodnotit, aby se dospělo k žádoucí
interpretaci a následné ochraně seniorů před nepříznivými projevy výše uvedených jevů,
populačních změn a nejnovějších poznatků v seniorské problematice.
1

ANALÝZA A HODNOCENÍ KAUZISTIK
1.1 Aplikace kvalitativního výzkumu

Hlavním cílem tohoto článku, je vymezení zvláštností ohrožení seniorů v souvislosti
s na nich páchané trestné činností. V úvodní kapitole je uvedeno libreto předmětné kazuistiky.
Jako vhodný nástroj analýzy a hodnocení, umožňující následně navrhnout nástin možných
aplikovaných forem opatření, pomoci a ochrany, vycházející z viktimologických a procesních
přístupů kvalitativního výzkumu, se jeví metoda DYVELOP [4] (Dynamická vektorová
logistika procesů).
Někteří metodologové chápou kvalitativní výzkum jen jako pouhý doplněk tradičních
kvantitativních výzkumných strategií. Jiný pohled vidí tuto kolekci metod jako jejich protipól
nebo vyhraněnou výzkumnou pozici ve vztahu k jednotné, na přírodovědných základech
postavené vědě. V současné době neexistuje jediný obecně uznávaný způsob, kterým lze
vymezit nebo dělat kvalitativní výzkum. V typickém případě kvalitativní výzkumník vybírá
na začátku jeho výzkumu téma a určí základní výzkumné otázky. Otázky může modifikovat
nebo doplňovat v průběhu výzkumu, zejména během sběru a analýzy dat. Z tohoto důvodu se
někdy kvalitativní výzkum považuje za „východisko z nouze“ nebo též „pružný typ“
výzkumu v situacích, kdy není možno získat dostatečně hodnověrné a statisticky dostatečně
přesvědčivé soubory dat. Důsledkem je, že v průběhu kvalitativního výzkumu nevznikají
pouze nové výzkumné otázky, ale také hypotézy i nová rozhodnutí a pružně se mění způsoby
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řešení problematiky. Práce kvalitativního výzkumníka je přirovnávána k činnosti detektiva,
dedukujícího, verifikujícího, nebo falzifikujícího induktivní hypotézy. Kvalitativní
výzkumník pak vyhledává a analyzuje jakékoliv informace, které přispívají k osvětlení
výzkumných otázek, provádí deduktivní a induktivní závěry [3]., Aplikace kvalitativního
výzkumu v tomto článku umožnila formulaci následujících deduktivních hypotéz, jež vznikly
jako produkt heuristických výzkumných procesů, využívajících mimo jiné brainstormingu [1]:
1.
Metodu DYVELOP je možno použít na modelování procesů viktimizace.
2.
Zjištění drobného „antropologicky tolerovaného“ násilí na seniorech je možno
viktimologicky zaštítit.
3.
Účinnost opatření skutečné pomoci a ochrany seniorů je závislá na povědomí o jejich
možných ohroženích.
4.
Nejúčinnější podpora ochrany a úrovně připravenosti seniorů v současných podmínkách
spočívá v důsledném zveřejňování kauz a reálných ohrožení, v seniory sledovaných
hromadných sdělovacích prostředcích.
Při počítačové podpoře a asistencí rozhodování o hodnověrnosti stanovených hypotéz,
byla tedy metoda DYVELOP použita. Tato metoda mimo jiné představuje jakési „esperanto
procesního přístupu“. Procesní přístup, byl poprvé standardizovaně definován ve velmi
významné globální normě pro systém řízení jakosti ISO 9001/ 9004: 2000 / 2008, kde je
zdůrazněna (citujeme)„nutnost, že pokud má jakákoli organizace fungovat efektivně, musí
identifikovat a řídit mnoho vzájemně propojených činností. Činnost, která využívá zdroje a je
řízena za účelem přeměny vstupů na výstupy, může být považována za proces. Výstup z
jednoho procesu často přímo tvoří vstup do dalšího procesu. Aplikování systému procesů v
rámci organizace, spolu s identifikací a vzájemným působením těchto procesů, i jejich
management, lze nazývat „procesním přístupem“. Výhodou procesního přístupu je pokročilé
řízení, které je poskytováno při zřetězení individuálních procesů s jakýmkoli procesním
systémem, stejně jako při jejich kombinaci a interakci. Takový přístup, je-li použit v rámci
systému managementu jakosti, zdůrazňuje důležitost:
a) pochopení a uspokojení potřeb,
b) potřebnosti uvážit procesy ve smyslu přidané hodnoty,
c) obdržení výsledků procesní výkonnosti a účinnosti, a
d) neustálého zlepšování procesů založeného na objektivním měření“ [5] .
Metodologicky DYVELOP velmi vhodným způsobem doplňuje a rozvíjí již obecně
vžitý přístup systémový, přičemž však nejde o navýšení složitosti problematiky, ale naopak
směřuje se k sofistikované jednoduchosti, účelnosti, efektivitě, propracovanosti, integraci a
univerzálnosti výsledného postupu řešení a k přívětivosti pro uživatele.
ZMĚNA, [4] jako bytostně neodmyslitelný atribut procesů, je dynamický jev. Řízené
změnové procesy mají své programy. Historicky relativně „nejstabilněji“ je naprogramovaná
změna v biologických nosičích genetické informace – v buňkách. Nejpřirozeněji se zde
projevující změnou je stárnutí. Například u biologických systémů se projevuje
stejnojmenným procesem; ve vesmíru - změnou jeho entropie atp. Z toho vyplývá jedna ze
základních změnových operačních funkcí všech procesních systémů = „stárnout“, kterou lze
v následujícím vztahu (1) vyjádřit hodnotou . O ověřených závislostech této hodnoty na
fyzikálních a chemických veličinách lze, na současné úrovni poznání, spolehlivě říci snad
jenom to, že se jedná akčníPřípad (slovesem „stárnout“ vyjadřující změnovou operační funkci
f [4, 5]), jež je zaměřený na tranzitní (průběžnou) změnu stavů, chování a atributů věcí
(objektů), je závislý na čase t a terminálně (výstupně) se po určitém čase projevuje smrtí
organismu.
 = f(t)
(1)
Doposud však nikdo nemůže zodpovědně říci, jaké má stárnutí cíle a o jeho smyslu se
vedou diskuse nejčastěji v theologickém prostředí. Lidskými smysly vnímatelná dynamika
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této změnové operační funkce v reálném a zejména viditelném prostředí nebývá „příliš
bouřlivá“, v porovnání například s dynamikou změnových funkcí, které jsou požadovány od
objektů industriální výroby a také od společenských procesů. Je však jasné, že živé
procesníSystémy a případyUžití, než se započnou řídit matematickým výrazem (1), musí
předtím nezbytně absolvovat vstupní terminální projev (událost) = početí, neboli aplikovat
změnovou operační funkci počíti.
Změnové procesyvšak mají mnoho modalit. Například ve vesmírném prostředí neživého
světa je změnová problematika „prozatím jen popsána fyzikálními zákony a jejich funkcemi“,
z nichž nemálo je doposud nepoznáno. Například i chaos a turbulence mají svá pravidla a
fakt, že je doposud neumíme řídit, na tom nic nemění. Změna v globálních měřítcích
industriálního společenského prostředí se stala všeprostupující, neustálou a hlavně obvyklou.
Navíc se zrychlilo a stále zrychluje i tempo změn.
Připustí-li se, že každá změna má svůj program, pak je nutno i připustit, že změna je
řiditelná. Jednorázové, anebo neustálé a opakované (cyklické) působení téhož programu, které
činí proces aktivním, musí být energeticky „živeno“ prací. Vynaložení práce, jako fyzikální
transformace energie, je podmínkou a probíhá napříč všemi změnovými procesy. Lidská
práce a je hlavním implicitním faktorem “umělých procesů ” (the man-made processes) i
jejich změn. Práce se tak stává základním zdrojem přidané hodnoty (the Value Added – VA).
Tato přidaná hodnota se ve společenském (zejména industriálním) prostředí přeměňuje a je
zdrojem hodnot ekonomických. Tento typ procesní změny budiž obecně nazýván reprodukce.
Evolučně se změna projeví, když proces, především vlivem změny operačního
prostředí, při svém opakování implicitně vytvoří pozměněné struktury, či chování.
Revolučně se změna projeví, když do ustálených programů a jejich procesů „se vloudí
chybička“ a explicitně začnou vznikat nové stavy struktury, chování či vlastnosti112.
Obecně je možno říci, že změna je veličinou relativní a to co do velikosti, ale
pravděpodobně i co do směru vektoru jejího působení a průběhu. To proto, že nikdo nemůže
zodpovědně říci, který vektorový směr je například ve vesmíru „ten správný, nebo je–li
kladný/ záporný, či jakou má absolutní hodnotu“? Je však nutno přiznat, že „nejdynamičtěji“
(nejdramatičněji) a „nejpřesněji“ je změna zachytitelná a změřitelná na přesně definovaných
rozhraních entit. Zde se do značné míry stírají relativistické vlastnosti změny. Role rozhraní
jako „účastníka změny“ je tím jasnější, čím jasněji je rozhraní definováno. Stejně musí být
jasně definovány vlastnosti i chování entit, rozhraním oddělených („rozhraničených“).
Role rozhraní ve vlnové mechanice, v mechanice fázových přeměn a jinde je již
dostatečně fyzikálně pochopena a doceněna. Ostatně, kde by byla veškerá optika bez
definovaných vlastností světla na rozhraních různých prostředí. Avšak i objevy, které vznikají
na rozhraní různých oborů, mají svůj pragmatický význam ve vzniku nových znalostí a
vědních disciplin.
ZMĚNU KVALITY je možno též definovat na struktuře inovací. Inovace jsou v
literatuře [6] vyjádřeny podrobně řádem (the order – Or) inovace, symbolizovaným reálným
číslem v horním indexu nad symbolem inovace = InOr. Inovační řády se záporným
znaménkem vyjadřují zhoršování (degradaci) stavu, chování a vlastností objektu (viz stárnutí
 podle matematické rovnice (1)). Inovační řády s kladným horním indexem v číselné řadě
0, 1, 2, …7, vyjadřují obecně zlepšování stavu, chování a vlastností. Řád inovace Or = 1
mají fyzikální procesy reprodukce, například sériová výroba. V biologii jde o prostou
reprodukci a v antropologii o zakonzervování kultury (obdoba mraveniště).
Inovačním řádem Or = 2 až 5 je charakterizován stav evoluce. Ve fyzikálních procesech
je evoluce reprezentovaná například fraktály. V biologii vznikem odrůd a ras. V antropologii
vývojem společnosti na stávajících společenských a výrobních vztazích.
112

Poznámka: Princip chyb je zdrojem překvapivého chování mnohých struktur: například přesun dislokací
dovoluje plasticitu materiálu, implantace „znečišťujících“ prvků do jinak krystalicky čistých struktur křemíku
způsobuje elektrickou polovodivost. Vada chromozómu způsobuje mutaci atd.
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Inovačním řádem Or = 6 až 7 je charakterizován stav „revoluce“. Ve fyzikálních
procesech je revoluce reprezentovaná například katastrofami. V biologii vznikem nových
druhů. V antropologii převratným objevem, zcela novým designem, revolučním skokem
společnosti a rozbitím stávajících společenských a výrobních vztahů. [5]
Seniorská část populace je jednoznačně spojena s životním obdobím, které nazýváme
stáří. Mühlpachr [3] v obecné rovině stáří označuje jako pozdní fázi ontogeneze, přirozeného
průběhu života. Dle jeho názoru jde o důsledek a projev geneticky podmíněných involučních
procesů, které jsou modifikovány některými dalšími faktory.
1.2 Modelování kauzistiky „ohrožení a újma seniora“ metodou DYVELOP
Na Obrázku č. 1 jsou nejprve určeni aktéři a jejich role na procesní scéně obecné
viktimologické kazuistiky (SmartArtMS).

Obrázek č. 1 Struktura rolí na scéně
Kvalitativní výzkum procesní/systémové scény speciální kazuistiky „ohrožení a újma
seniora“ podle DYVELOP nejprve vyžaduje definici kolekce účastných entit ve zvláštní
analytické Tabulce kauzálních entit [1]. Tato tabulka má tři sloupce:
 V prvním jsou morfologicky uvedeny stručné názvy, respektive symboly vztažných,
účastných a působících entit na scéně.
 Ve druhém sloupci je sémanticky podrobněji uveden význam a role těchto entit.
 Ve třetím jejich bližší pragmatické určení ve scénickém případu užití.
V řádcích Tabulky jsou vyjmenovány všechny vztažné, účastné a působící entity na scéně,
v hierarchickém pořadí od nejobecnějších ke zvláštním:
 Prostředí (ENV);
 Procesní systémy (PrS);
 Případy Užití (též use Case), událostní a akční (též operační funkce) a ostatní
(účastníci, rozhraní, vazby, vztahy, tendence, nástroje, objekty, stroje a zařízení,…).
Určitou úlohu v DYVELOP hrají i barvy (zejména semaforové) entit, které v Tabulce
kauzálních entiti v erbech dokreslují příslušné stavy, vlastnosti, chování a atributy entit na
scéně.
328

329

330

Vycházeje ze rčení, „…že jeden obrázek vydá za tisíc slov…“, se metoda DYVELOP
morfologicky (tvarově) vyjadřuje prostřednictvím speciálního graficko matematického
diagramu (schématu) nazvaného Erb (the Blazon)  Erb = the blazoning schema. Erb pak
má tu jedinečnou schopnost, že dokáže vyjádřit vztahy v kolekcích entit. Erb je procesním
metamodelem (mapou), který poměrně jednoduchou formou znázorňuje složitý informační
obsah tak, že role entit vyjadřuje ve virtuální realitě na příslušné procesní scéně. [5]
Na následujících erbech je modelován příběh: „ohrožení a újma Seniora“. Na operační
scéně Obrázku č. 2 na vztažném prostředí „SeniorENV“, jsou v elipsoidních tvarech
s příslušnými infinitivními slovesy akčních případů,modelovány čtyři nejvýznačnější operační
funkce, charakterizující chování Seniora: důvěřovat, činitObezřetnost, obávat a oslabovat.
V dolní části jsou všechny následující Obrázky jsou doplněny příslušným verbálním libretem
daného erbu.

Obrázek č. 2 Funkce Seniora
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Na scéně Obrázku č. 3 je jako ústřední entita použit erb z Obrázku č. 2 a z průniku s ním
je modelován nový erb vztahů se Seniorovi nejbližšími prostředími, ve kterých žije („socio,
antropo, formální a neformální“).

Obrázek č. 3 Environmentální vztahy Seniora

Obrázek č. 4 Vztahy Seniora s nepřátelskými prostředími
Na scéně Obrázku č. 4 je jako ústřední entita použit zmenšený erb z Obrázku č. 3 (tato
mnemotechnika je analogicky opakována i v následujících erbech) a v průniku s ním je
modelován nový erb vztahů se Seniorovi nepřátelskými prostředími („hrozby a zločinu“ viz
též Tabulku kauzálních entit). V dolní části je erb (podobně jako následující Obrázek č. 5)
doplněn příslušným verbálním libretem s ad hoc přídomky (černým písmem „exAbrupto,
exLex) před příslušnými ENV.
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Na erbu Obrázku č. 5 je modelováno prorůstání kriminogenního prostředí do Seniorova
„ENVblízkých“ a dále vznik dvou rudých kritických rozhraní, která se negativně vymezují
k zločinnému prostředí, čímž sdělují, že se s ním neztotožňují, respektive že kriminogenní
prostředí nemusí pocházet ze zločinného.

Obrázek č. 5 Vztahy prostředí Seniorovi blízkých osob s ostatními prostředími

Obrázek č. 6 Trestní UDÁLOST I.
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Na operační scéně Obrázku č. 6 je modelován vznik trestní UDÁLOSTI I., způsobené
„Pachatelkou“, na Seniorovi cestou procesních systémů „násilí“ a „újmy“ podle kazuistiky 1
„domácího násilí, kde je vztah oběti a Pachatele rodově-příbuzensky blízký“. Je uzřejmen
vznik kritického rozhraní mezi antropologicky „přiměřeným násilím“ a nepřiměřenou „trestní
újmou“, jež se vzájemně negativně vymezují. Jsou zde také objasněny vztahy všech
zobrazených entit k procesnímu řetězci viktimizace – „useCaseViktimizace“. Z nich vyplývá
validifikace 1. hypotézy: Metodu DYVELOP je možno použít na modelování procesů
viktimizace.
Zároveň se však falzifikuje 2. hypotéza: Zjištění drobného „antropologicky
tolerovaného“ násilí na seniorech je možno viktimologicky zaštítit, protože procesně (v
reálném čase) viktmizace nastupuje až ex post UDÁLOSTI.

Obrázek č. 7 Trestní UDÁLOST II.
Na operační scéně Obrázku č. 7 je modelován vznik trestní UDÁLOSTI II., způsobené
„příležitostným Pachatelem“, na Seniorovi, který byl svými blízkými osobami antropologicky
„vyčleněn z jejich náboženské slavnosti“ čímž mu bylo „okolo slavnosti se potloukajícím a
doposud netrestaným Pachatelem“ způsobeno „násilí“ a následná „újma okradením“, což
však, v podobných okolnostech, lze viktimologicky předpokládat. Je uveden i vznik
antagonistického kritického rozhraní mezi antropologicky a nábožensky odlišným
Seniorovým prostředí a prostředím náboženské slavnosti („religio“). Jsou zde též objasněny
vztahy zobrazených entit k procesnímu řetězci viktimizace – „useCaseViktimizace“, z nichž
vyplývá určitá „spoluzodpovědnost ENVreligio“ za UDÁLOST II. Zejména však z toho
vyplývá validifikace 3. hypotézy: Účinnost opatření skutečné pomoci a ochrany seniorů je
závislá na povědomí o jejich možných ohroženích. Procesní případ užití
„UseCaseViktimizace“ pak zde primárně operačně působí rušením negativních dopadů
UDÁLOSTi II., což je v erbu vyjádřeno přeškrtnutím příslušné operační funkce
„činitNegativníViktimizaci“ .
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Na operační scéně Obrázku č. 8 je modelován vliv vědní discipliny „Viktimologie“,
aplikované po průběhu UDÁLOSTi II., v případě užití vrcholného procesního řetězce
„useCaseViktimologie“, a jsou zde také uvedena z něho vyplývající viktimologická opatření.
Procesní případ užití „exPostUseCaseViktimizace“ zde stejně jako na Obrázku č. 7 primárně
operačně působí rušením negativních dopadů UDÁLOSTi II. ( „činitNegativníViktimizaci“).
Avšak sekundárně musí cyklicky opakovaně působit svoji nezastupitelnou funkcí
„činitPozitivníViktimizaci“.
Je zde uveden i vznik nového prostředí relevantních sdělovacích prostředků, které
vymezuje oblast působnosti „mediálníhoENV“ a jeho prostřednictvím působí pozitivní
angažování, zklidnění, prevenci a připravenost celého „SeniorENV“. Jsou zde tak objasněny
vztahy zobrazených entit k vrcholovému procesnímu řetězci „useCaseViktimologie“, z nichž
vyplývá jeho nezastupitelná spoluzodpovědnost za ochranu Seniorů před definovanými
ohroženími. Validifikuje se tak 4. hypotéza: Nejúčinnější podpora ochrany a úrovně
připravenosti seniorů v současných podmínkách spočívá v důsledném zveřejňování kauz a
reálných ohrožení, v seniory sledovaných hromadných sdělovacích prostředcích.

Obrázek č. 8 Úloha Viktimologie a sdělovacích prostředků
ZÁVĚR
Kvalitativní výzkum procesní/systémové scény ohrožení seniorů je zde završen
modelovým erbovním vyjádřením prostřednictvím metody DYVELOP. V erbech jsou
modelovány „příběhy ohrožení, násilí a újmy Seniorů“, doplněné příslušným verbálním
libretem daného erbu. Na erbovní scéně jsou modelovány vztahy Seniorovi nepřátelských
prostředí, možné prorůstání kriminogenního prostředí do ENVblízkých, vznik a průběh
trestních událostí, procesní systémy „násilí“ a „újmy“, vznik a působení kritických rozhraní,
viktimizace a viktimologie, atp.
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Je zde uveden i vznik nového prostředí relevantních sdělovacích prostředků, které
vymezuje oblast působnosti tzv. „mediálníhoENV“ a jeho prostřednictvím působí pozitivní
angažování, zklidnění, prevenci a připravenost celého Seniorského prostředí. Jsou tak
objasněny vztahy zobrazených entit k vrcholovému procesnímu řetězci použití viktimologie
jako vědy, z nichž vyplývá i její určitá spoluzodpovědnost za ochranu Seniorů před
definovanými ohroženími.
Jsou validifikovány heuristikami kvalitativního výzkumu dopředu stanovené tři
hypotézy:
1. - Metodu DYVELOP je možno použít na modelování procesů viktimizace.
3. - Účinnost opatření skutečné pomoci a ochrany seniorů je závislá na povědomí o
jejich možných ohroženích.
a 4. - Nejúčinnější podpora ochrany a úrovně připravenosti seniorů v současných
podmínkách spočívá v důsledném zveřejňování kauz a reálných ohrožení, v seniory
sledovaných hromadných sdělovacích prostředcích.
Zároveň je však falzifikována hypotéza 2.: Zjištění drobného „antropologicky
tolerovaného“ násilí na seniorech je možno viktimologicky zaštítit.
Tento článek přináší nové vhledy a nástiny řešení problematiky násilí páchaného na
seniorech. Úplné pochopení zde představených DYVELOP erbů vyžaduje živou on-linePower
PointMS prezentaci na Konferenci. Tím bude dosaženo vysoké sdělnosti a přínosů použitého
výrazového aparátu tohoto článku. [1]
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Abstrakt:
Článek pojednává o problematice zbraní hromadného ničení. Zabývá se závažnými
zvláštnostmi biologických zbraní a bioterorismu. Stručně připomíná velké americké cvičení
Temná zima z roku 2001. V další části se článek pokouší o definování biochemických zbraní
v souvislosti s celou oblastí zbraní hromadného ničení. Jsou naznačeny možnosti vývoje
v blízké budoucnosti. V závěru autor nabízí výsledky grantu „Ochrana proti zbraním
hromadného ničení“.
Abstract:
The article deals with the area of Weapons of Mass Destruction. The contribution refers
about serious differences of biological weapons and bioterrorism. The article shortly
describes a large American exercise entitled Dark Winter from 2001. Next part describes the
definition of biochemical weapons in the relation of all area of NBC Weapons. The author
mentions possibilities of next development in the near future in the area of germ
manipulations and biological research. Finally author offers the results from his research
grant entitled “Protection against Weapons of Mass Destruction”.
Klíčová slova:
chemické zbraně, biologické zbraně, bakteriologické zbraně, toxinové zbraně,
biochemické zbraně
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Chemical Weapons, Biological Weapons, Bacteriological Weapons, Toxin Weapons,
Biochemical Weapons
ÚVOD
Pokud se zamyslíme nad odborným termínem biochemické zbraně, logicky bychom měli
očekávat, že takové zbraně v sobě spojují prvky a základní rysy jak biologických, tak i
chemických zbraní. Ve snaze najít definici biochemických zbraní bychom si mohli pomoci
vydanými terminologickými a jinými slovníky, např. Ministerstva vnitra [1] Ministerstva
obrany z roku 2009 [2]. Hledaná definice však v těchto kvalitních a zajímavých
terminologických slovnících uvedena bohužel není. Na druhé straně je ovšem známo, že oba
uvedené terminologické slovníky jsou „lehce“ v nesouladu, což lze snadno dokumentovat
např. na odborném termínu „radiační ochrana“, která je uvedena ve vzpomínaných zdrojích
poněkud rozdílně, i když významově je velice blízká. Co z toho plyne?
Především to, že široká, složitá a důležitá oblast krizového řízení a havarijního plánování,
popřípadě lépe oblast ochrany obyvatelstva vyžaduje vypracování pouze jednoho společného
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a „nad rezortního odborného terminologického slovníku“. Ačkoliv je po takovém potřebném
díle voláno již několik let (nim. v autorových odborných článcích), dosud se tak nestalo a
zřejmě se nic takového, bohužel, nechystá. Není však nejmenších pochyb o tom, že průřez
„záchranářů“ v pojetí anglosaské literatury tzv. First Responders, případně Emergency
Responders zcela jasně vyžaduje jednotnou odbornou terminologii pro celou oblast ochrany
obyvatelstva, včetně krizového řízení a havarijního plánování.
Návratem k tématu a definici biochemických zbraní nezbude než se poohlídnout po
vyspělém zahraničí. V tomto smyslu je na místě využít odborné publikace ze Švédska [3],
která sice pojednává velmi dobře a obšírně o chemických zbraních a bojových chemických
látkách, ale okrajově se zmiňuje také o biologických zbraních a biologických agens. Kromě
toho je však k uvedené oblasti dostupná i jiná odborná nová a moderní domácí [4], případně
novější zahraniční literatura [např. 5, 6, 7].
Je vhodné připomenout „postavení“ jednotlivých druhů zbraní hromadného ničení.
Především proto, že tyto skutečnosti jsou jednak velmi významné (a to jak v národním, tak i
mezinárodním kontextu), ale jednak i proto, že jsou někdy vnímány a to i bezpečnostními
odborníky nejasně – nepřesně.
Oblast bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní:
Tyto zbraně jsou zakázány komplexně (výzkum, vývoj, výroba, skladování, transfer a
použití) a jejich zásoby byly zlikvidovány podle mezinárodní úmluvy. Závažným
nedostatkem je však to, že uvedená mezinárodní úmluva neobsahuje dostatečné silné
ověřovací (verifikační) mechanismy.
Oblast chemických zbraní a bojových chemických látek:
Tyto zbraně jsou zakázány komplexně (výzkum, vývoj, výroba, skladování, transfer a
použití) a jejich zásoby se průběžně likvidují. Z důvodů technických, finančních a jiných jsou
však zásoby chemických zbraní USA a Ruské federace likvidovány podstatně pomaleji, než je
to uvedeno v mezinárodní úmluvě o zákazu chemických zbraní. Mezinárodní ověřovací
mechanismy jsou nastaveny a fungují. Dohled nad tím má pak Organizace ro zákaz
chemických zbraní (OPCW) se sídlem v nizozemském Hagu.
Oblast jaderných zbraní:
Jaderné zbraně, ani radiologické zbraně nejsou zakázány žádnou mezinárodní smlouvou,
dohodou nebo konvencí. Na druhé straně je nutno zdůraznit, že některé oblasti jaderných
zbraní jsou různým způsobem regulovány pomocí mezinárodních smluv a dohod. Z tohoto
pohledu je nejdůležitější mezinárodní úmluva o jaderných zbraních, přijata v roce 1968 na
dobu určitou a v roce 1995 byla platnost mezinárodní úmluvy změněna na „bez časového
omezení“. Smutnou skutečností však zůstává, že americké jaderné zbraně jsou i přes 20 let po
skončení Studené války v několika Evropských zemích. Není to jasné porušení mezinárodní
dohody o nešíření jaderných zbraní? V současné době jsou největší tlaky na odsunutí
amerických jaderných zbraní Německu.
Pro oblast chemických a bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní je možné
najít celou řadu domácích informačních zdrojů [např. 8, 9, 10, 11].
1

ZÁVAŽNÉ ZVÁŠTNOSTI BIOLOGICKÝCH ZBRANÍ A BIOTERORISMU

Biologické zbraně, biologické agens, případně bioterorismus se značně liší od
chemického, radiologického a jaderného terorismu hlavně mnohými skutečnostmi podrobně
popsanými níže. Tím je nejen málo pravděpodobná biologická válka, ale hlavně a především
biologický terorismus je velmi nebezpečný a zákeřný. Uvedené zvláštnosti již byly
publikovány v odborném tisku v souvislosti s velkým amerických cvičením o bioterorismu
s názvem Temná zima (Dark Winter) [12]:
 Detekce a monitorování bojových biologických agens je značně komplikovaná, dlouhá a
mnohdy nespolehlivá.
Zatímco látky radioaktivní jsou detekovány okamžitě po zapnutí přístroje (případně po
jeho kalibraci nebo kontrole pomocí kontrolního zářiče), bojové chemické látky a nebezpečné
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průmyslové toxické chemické látky jsou zjišťovány pomocí přístrojů řádově v desítkách
sekund až několika minut, tak bojové biologické agens jsou zjišťovány staršími přístroji a
metodami v řádu hodin. Pouze nejmodernější biodetektory jsou schopny zjistit některé bojové
biologické agens v intervalu kolem 10 až 30 minut. Tyto přístroje a zařízení jsou neobyčejně
drahé. Ačkoliv jsou takové přístroje a zařízení obecně dostupné v nejrozvinutějších západních
zemích jako jsou např. USA, Kanada, Velká Británie, Francie, Německo, Švédsko, Izrael … a
jiné, existují v některých uvedených zemích vývozní omezení pro vývoz takových vysoce
vyspělých technických zařízení do některých „podezřelých zemí“, případně „nespřátelených
zemí“.
 Doba latence řady bojových biologických agens působí tak, že se první projevy závažné
choroby objeví až po několika hodinách či spíše dnech.
Tyto projevy mohou být velmi podobné běžným nemocem jako je nachlazení, chřipka
nebo angína. Projevy jsou proto nepříliš nápadné jako například: bolesti hlavy, horečka,
nevolnost, dušnost, slabost, malátnost, apod. V této době však zasažený jedinec může působit
jako zdroj nákazy dalších osob v rodině, v zaměstnání, v dopravních prostředcích, neboť
vykašlává zamořený a infikovaný vzduch.
 Biologické, bakteriologické a toxinové zbraně byly systematicky vyvíjeny a testovány pro
vojenské účely až do doby přijetí Úmluvy o zákazu těchto zbraní [13], která vstoupila
v platnost v roce 1975.
Výzkum a vývoj bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní probíhal
bezpochyby minimálně do vstupu v platnost (v roce 1975) Mezinárodní úmluvy o zákazu
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní z roku 1972. Je známo, že především
USA a tehdejší Sovětský svaz se navzájem čas od času obviňovaly z výzkumu a vývoje
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní. Jako známý případ k podpoře tohoto
tvrzení je možno připomenout tzv. Sverdlovský incident z roku 1979, kdy bylo sporami
antraxu v sovětským výzkumném centru zasaženo celkem 96 osob a z toho 66 osob zemřelo.
Nutno také zdůraznit, že Česká republika přijala v roce 2002 jak vlastní zákon o zákazu
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní [14] tak i prováděcí vyhlášku k zákonu
[15]. Tím se stala jednou z mála zemí, která přijala a postupně zabezpečila národní legislativu.
Nedostatkem výše uvedené mezinárodní konvence je i to, že právě zavedení národní
legislativy nepožaduje.
 Jsou dobře známy a popsány způsoby použití biologických, bakteriologických a
toxinových zbraní v odborné a patentové literatuře, na internetu, apod..
V odborné a patentové literatuře případně na internetu je možné najít řadu informací z této
oblasti. Kromě toho jsou takové informace a návody snadno dostupné ve vojenských
přepisech a příručkách a to včetně popisu diverzního použití, případně návodů na zamoření
vodních zdrojů, potravin, apod. Je celkem zřejmé, že zvláště tyto diverzní způsoby použití by
se mohly stát inspirativní po teroristy nebo jiné skupiny osob, které by mohly bojové
biologické agens použít nepřátelským způsobem.
 Poměrně snadno lze připravit scénáře biologických útoků proti civilnímu obyvatelstvu.
Scénáře biologických útoků je však nutné připravovat kompetentními odbornými týmy
především proto, aby se na jejich základě následně mohly připravit soubor možných
preventivních, ochranných, záchranných, léčebných a jiných opatření k omezení, případně až
eliminaci použití/zneužití bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní nebo jejich
ničivých náplní a to především proti lidem. Je pochopitelné, že vytvořené scénáře
biologických útoků proti civilnímu obyvatelstvu je možné velmi snadno zneužít, pokud se
dostanou do „nesprávných rukou“.
 Způsoby léčení vzniklých těžkých, smrtelných a mnohdy infekčních nemocí jsou zpravidla
specifické.
V současné době neexistuje dostatek vhodných vakcín a některých dalších potřebných
léčebných prostředků. Samotná vakcinace osob pak přichází většinou do úvahy v běžných
podmínkách jenom u speciálních jednotek a týmů, které budou dlouhodobě působit v
„rizikových oblastech“.
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 Velmi problematické je jednoznačně stanovit při kontrolních inspekcích, zda byl nebo je
biologický materiál použit k lékařskému nebo farmaceutickému výzkumu a testování nebo
k výrobě bojových biologických agens.
Takové kontrolní inspekce jsou možné jen na národní úrovni v České republice a
v některých jiných vyspělých zemích, kde byla mezinárodní úmluva zavedena do národní
legislativy.
Laboratorní zvířata (případně jiné moderní metody testování včetně počítačového
simulování) mohou být relativně snadno použita jak pro vývoj a testování nových léků a
nových léčebných procedur, tak k ověřování mechanismů, procedur a účinnosti bojových
biologických agens. Výživné roztoky se mohou používat jak k rychlé a bezpečné kultivaci
mikroorganismů k výrobě různých druhů potravin, tak i k pomnožování mikroorganismů
způsobujících smrtelná onemocnění, atd. Nejúčinnější přenos bojových biologických agens
z člověka na člověka je vzduchem. Někdy se uvádí, že problematická může být pro teroristy
příprava velikosti částic, které musí mít pouze určitou velikost, aby byly nadechnuty a zůstaly
v plících zasaženého jedince. Názory odborníků na snadnost získaní a namnožení bojových
biologických agens se velmi různí v celém spektru názorů (od velmi snadné přípravy až po
velmi obtížnou přípravu).
 Mezi principiální otázky patří: jak získat utajeně choroboplodné zárodky, jakým způsobem
je namnožit do potřebných množství, jak je použít vůči vybraným cílům.
 Příprava, manipulace a použití/zneužití bojových biologických agens proti lidem
(případně proti jiným „cílům“) je vysoce rizikovou operací, při které mohou být zasaženi
samotní výrobci (teroristé).
 Za nejvíce zranitelné veřejné místo ve velkých městech je všeobecně považována podzemní
dráha – metro.
 Jasné je však to, že nebezpečí biologického terorismu se bude neustále zvyšovat.
 Celá problematika je velmi složitá a v současné době stále prochází odbornou diskusí.
To jasně ukázal zákeřný, ale naštěstí primitivně provedený chemický teroristický útok
sarinem v tokijském metru 20. března 1995 v ranní dopravní špičce. I když se jednalo o
vysoce nebezpečnou a velmi jedovatou bojovou chemickou látku s jiným mechanismem
působení než je to u bojových biologických agens. Je však dobře známo, že japonská
náboženské sekta experimentovala také s biologickými zbraněmi a biologickými agens. Až na
několik ojedinělých incidentů se jí však nepodařilo připravit a provést větší bakteriologický,
biologický nebo toxinový útok.
Jako velmi dobrý odborný materiál je možno ke studiu bakteriologických (biologických) a
toxinových zbraní doporučit odbornou publikaci pana profesora Jiřího Matouška [16].
2

TEMNÁ ZIMA

Před skoro 11 lety proběhlo ve Spojených státech amerických velké simulační cvičení o
bioterorismu s názvem DARK WINTER (temná zima) [12]. Bylo to ve dnech 22. až 23.
června 2001. Simulační a testovací cvičení proběhlo na vojenské základně Andrews. Na
přípravě a provedení se podílela celá řada významných amerických organizací a institucí
bezpečnostního charakteru: Johns Hopkins Centrum pro civilní biologickou ochranu (Johns
Hopkins Center for Civilian Biodefense), Centrum pro strategická a mezinárodní studia
(Center for Strategic and International Studies), Institut pro národní (domácí) bezpečnost (The
ANSER Institute for Homeland Security), Institut pro prevenci terorismu (Institute for
Prevention of Terrorism), Federální agentura pro řešení mimořádných událostí (Federal
Emergency Management Agency).
Při uvedeném cvičení se jednalo se o simulovaný bioteroristický útok na 3 státy USA
během zimy roku 2002 (2003). Cvičení zahrnovalo celkem 17 účastníků cvičení včetně
několika bývalých významných amerických senátorů, ale také 60 pozorovatelů pouze z USA.
Výsledky cvičení o pravých neštovicích, které byly záměrně rozšířeny ve Spojených
státech amerických byly později zveřejněny ve formě několika informačních schůzek,
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zápisků, souhrnných tiskových zpráv a několika videoklipů. Výsledky byly publikovány ve
vědeckých časopisech USA. Rovněž tak výsledky cvičení byly také presentovány v červenci
2001 v americkém kongresu na kongresovém slyšení.
Průběh amerického cvičení DARK WINTER (temná zima) a jeho hlavní výsledky byly
podrobně a přehledně publikovány v České republice v roce 2011 formou případové studie
v českém odborném časopise 112 [12]. Překvapivý a zarážející je především velmi rychlý a
vysoký nárůst obětí bioteroristického napadení, který je v uvedeném článku podrobně
rozveden v přehledné tabulce.
3

BIOCHEMICKÉ ZBRANĚ

Problematika biochemických zbraní je uvedena v domácí odborné publikaci z poslední
doby [4]. V uvedené publikaci jsou zbraně biochemické popsány na str. 27-31 a další
poznámky jsou na str. 224.
Český přístup k problematice biochemických zbraní by mohl také pramenit z předpisu
Chem-51-8: Vyhodnocení chemické situace, Praha 1993, kde je poněkud překvapivě oblast
toxinů zařazena do oblasti chemických zbraní. Je to přímo v rozporu jak s mezinárodní
úmluvou [13], tak i s úzce navazující národní legislativou přijatou v roce 2002 [14, 15].
Podle názoru autora příspěvku je možné jako biochemickou zbraň chápat toxinové zbraně,
protože se to dáno jejich známým složením. Některé toxiny jako ricin (W), botulotoxin (X),
nebosaxitoxin (TZ) byly ještě nedávno součástí moderních zbraňových systémů, obvykle
nazývaných chemické nebo toxinové nebo biologické zbraně [4]. Není pochyb o tom, že
toxiny byly (a možná i jsou) předmětem intenzivního vědeckého, vojenského, lékařského a
jiného výzkumu. Toxiny vždy byly a jsou i nyní velmi zajímavé pro svoji velmi vysokou a
„spolehlivou“ toxicitu. Je všeobecně známo, že toxiny převyšují a to mnohonásobně
jedovatost i nejvíce toxických nervově paralytických bojových chemických látek.
Mohou působit nejen na člověka, ale také za zvířata, případně rostliny, životní prostředí.
Ačkoliv mají i své značně nevýhody, čím se myslí především jejich vysoká (a nežádoucí)
citlivost na světlo, teplo a někdy i sluneční záření, obecně je možné počítat s tím, že toxiny
jsou vysoce jedovaté látky zajímavé nejen z vojenského hlediska, ale především z hlediska
nových prostředků teroristů. Rychlý a nedostatečně kontrolovaný biologický výzkum přinese
bezpochyby nová vědecká zjištění a jejich možné aplikace se dají zneužít pro chemický,
biologický či biochemický terorismus. Z tohoto důvodu je nutno bádat a hledat účinné a
spolehlivé možnosti ochrany obyvatelstva.
ZÁVĚR
Vědecké poznání a následně vědecký pokrok lidské společnosti přináší pro lidstvo řadu
výhod a činí životy miliónů lidí na celém světě lepším a pohodlnějším. Na druhé straně
existuje od nepanšti možnost zneužití nových vědeckých poznatků nikoliv ve prospěch
lidstva, ale proti němu. Typickým smutným příkladem takových událostí je oblast jaderné
energie. Nejprve byly vyvinuty, vyrobeny a použity jaderné zbraně v roce 1945 a teprve po
téměř 10 letech v roce 1954 byla postavena a zpuštěna první jaderná elektrárna na světě
k výrobě elektrické energie.
V oblasti genetického výzkumu, vývoje a biologických manipulací probíhá v současné
době bouřlivý rozvoj, jehož důsledky si nedovedeme představit. V úrovni vědeckého poznání
je pravděpodobně značný rozdíl v jednotlivých zemích. Není pochyb o tom, že biologická
oblast je komplexně maximálně rozvinuta v USA. Tyto spekulativní úvahy mohou být pak
hlavním důvodem toho, proč USA jako jediný stát dlouhodobě a urputně brání přijetí
mezinárodního kontrolního (verifikačního) mechanismu k Mezinárodní úmluvě o zákazu
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní.
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Biochemické zbraně se tak mohou stát v blízké budoucnosti významným vojenskopolitickým prostředkem. Mohou do jisté míry nahradit současnou tezi o tom, že chemické
zbraně a bakteriologické (biologické) a toxinové zbraně jsou „jaderné zbraně chudých“.
Šíření zbraní hromadného ničení patří v současné době mezi nejzávažnější bezpečnostní
rizika na světě a závažnost tohoto problému se zvyšuje a prohlubuje. Jaderné, chemické,
bakteriologické (biologické) a toxinové zbraně se staly hlavní bezpečnostní výzvou 21. století
především proto, že jednoznačně zvyšují stupeň destabilizace jakéhokoliv konfliktu. Riziko
použití těchto zbraní není pouze otázkou válečného konfliktu, ale stále větší význam má
možnost reálného a snadného zneužití těchto zbraní teroristickými skupinami.
Již v roce 2002 prohlásil v televizním vysílání tehdejší americký ministr obrany Donald
H. Rumsfeld: „Máme jasné důkazy o tom, že teroristé usilují o získání zbraní hromadného
ničení“. Proto dnes nabývá na významu i komplexní řešení otázek ochrany obyvatel a kritické
infrastruktury společnosti, včetně ochrany před zneužitím moderních zbraní hromadného
ničení jako prostředku prosazování skupinových zájmů.
Je možno konstatovat, že připravenost obyvatelstva v České republice na účinky
jednotlivých zbraní hromadného ničení není v současné době na dostatečné úrovni. Uváděné
skutečnosti vyvolávají potřebu mít připraveného a vzdělaného občana, který má dobré
teoretické znalosti a praktické schopnosti a dovednosti problematiky týkající se ochrany
obyvatelstva, možných zdrojů a příčin ohrožení, vzniku havárií, mimořádných událostí,
živelních pohrom. V kterémkoliv čase, prostoru, z různých příčin může dojít k neomezenému
působení ničivých vlivů na lidi, přírodu, životní prostředí, flóru a faunu, majetek a prostředky,
při němž může dojít k jejich totálnímu zničení, případně jen poškození.
Je rovněž žádoucí, aby obyvatelé zvládli problematiku související s předcházení
mimořádným událostem a krizovým situacím, zabránění vzniku či rozvoje nežádoucích
dopadů, případně maximálnímu snížení dopadů na okolí. S teoretickou přípravou úzce souvisí
praktické schopnosti, dovednosti a návyky, znalosti a dovednosti používání prostředků a
technik zmírňující účinky, sloužící k provádění záchranných a likvidačních opatření,
poskytování první pomoci, svépomoci, atd.
Rychlou cestou k realizaci účinných opatření, zvýšení odborné úrovně znalostí a osvojení
praktických dovedností pro ochranu obyvatelstva je příprava vysokoškolských studentů, kteří
se po ukončení studia mohou přenášet své znalosti a dovednosti mezi další obyvatelstvo.
Například odborný předmět Ochrana proti zbraním hromadného ničení připravuje studenty
studijního programu Krizové řízení a ochrana obyvatelstva (VUT v Brně, Fakulta chemická)
na uplatnění ve státní správě, ve složkách Integrovaného záchranného systému a dále v
bezpečnostním managementu v činnostech řešících ochranu obyvatelstva.
V rámci řešení tohoto grantu byly vytvořeny autorským týmem ve složení: Otakar J.
Mika a Petr Lacina (Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně) Lubomír Polívka
(Policejní akademie České republiky v Praze) podrobné multimediální přednášky, které
umožní studentům lépe se seznámit s danou problematikou. V úplném závěru tohoto
diskutabilního příspěvku se můžeme vrátit do oblasti zbraní hromadného ničení a především
ochrany před nimi a nabídnout zpracované odborné přednášky ve formě Power Pointových
presentací.
V rámci řešení projektu se podařilo autorům získat přímou komunikací i velmi cenný
informační materiál přímo z Hirošimy. Kromě zajímavých a cenných tištěných materiálů
v angličtině to jsou i tři DVD v angličtině, z čehož nejzajímavější je obsáhlé DVD s názvem:
From Hiroshima to the Future (Hiroshima Peace Memorial Museum) v rozsahu 30 minut.
Výjimkou jsou pouze odborná skripta vydaná jen na CD (cena 75 Kč), které je možno
zakoupit v Prodejně akademického nakladatelství CERM, Vysoké učení technické v Brně,
Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno – Královo Pole, tel./fax: 541 143 512, email:
prodejnafp@cerm.cz nebo další informace viz www.cerm.cz
Podrobnosti o vydaném skripta na CD:
Mika O. J., Zeman M., Polívka L.: Základy ochrany před zbraněmi hromadného ničení,
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, ISBN 978-80-214-4263-4, Brno 2011.
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Kontakt pro komunikaci a vyžádání souboru přednášek: mika@fch.vutbr.cz
Zakončením příspěvku je pak odkaz na poslední odborné dílo, které podrobně pojednává o
ochraně obyvatelstva před následky použití zbraní hromadného ničení [17].
LITERATURA:
[1] Terminologický slovník Ministerstva vnitra České republiky, Ministerstvo vnitra České
republiky, Praha 2009.
[2] Terminologický slovník Ministerstva obrany České republiky, Ministerstvo obrany České
republiky, Praha 2009.
[3] FOI briefing book on chemical weapons – threats, effects and protection, ISBN 91-7056110-9, Edita Vastra Aros AB 2002.
[4] Pitschmann V. a kolektiv: Chemické zbraně a ochrana proti nim, ISBN 978-80-86571-119, MANUS 2011.
[5] Burke R. A.: Counter-Terrorism for Emergency Responders, London, New York, Second
Edition, Tailor and Francis Group, ISBN 978-0-8493-9923-7, Boca Raton 2007.
[6] Marrs T. C., Maynard R. L., Sidell F. R.: Chemical Warfare Agents, Toxikology and
Treatment, Second Edition, West Sussex, ISBN 978-0-470-01359-5, England 2007.
[7] Croddy E.: Chemical nad Biological Warfare, ISBN 0-387-95076-1, New York,
Copernicus Books, 2006.
[8] Matoušek J., Mika O., Vičar D.: Nové hrozby terorismu: chemický, biologický,
radiologický a jaderný terorismus, Universita obrany Brno, ISBN 80-7231-037-2, Brno 2005.
[9] Matoušek J., Linhart P.: Chemické zbraně, Sdružení požárního a bezpečnostního
inženýrství Ostrava, ISBN 80-86634-71-X, Ostrava 2005.
[10] Brzybohatý M., Mika O. J.: Ochrana před chemickým a biologickým terorismem,
Policejní akademie České republiky v Praze, ISBN 978-80-7251-271-3, Praha 2007.
[11] Prymula R., et al: Biologický a chemický terorismus: informace pro každého, Grada
Publishing, ISBN 80-247-0288-6, Praha 2002.
[12] Mika O. J.: Temná zima – deset let poté (Dark Winter), časopis 112, číslo 6, 2011, str.
18-19.
[13] Mezinárodní úmluva o zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o
jejich úplném zničení, OSN 1972.
[14] Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona.
[15] Vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých
opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o
změně živnostenského zákona.
[16] Matoušek J., Benetík J., Linhart P.: CBRN Biologické zbraně, Edice SPBI Spektrum,
ISBN 978-80-7385-003-6, Ostrava 2007
[17] Mika O. J., Říha M.: Ochrana obyvatelstva před následky použití zbraní hromadného
ničení, Námořní akademie České republiky, ISBN 978-80-87103-31-9, Praha 2011

343

VZDELÁVANIE KRÍZOVÝCH MANAŽÉROV SO ZAMERANÍM NA
ROZVOJ ICH OSOBNOSTNÝCH KVALÍT
EDUCATION OF CRISIS MANAGERS FOCUSED ON DEVELOPING
THEIR PERSONAL QUALITIES
VALÉRIA MORICOVÁ
Žilinská univerzita, Fakulta špeciálneho inžinierstva
Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina
valeria.moricova@fsi.uniza.sk

Abstrakt:
Preparation of staff in crisis management area and security field is difficult, mainly
because of situations that they have to deal with in their work. Their performance is affected
by many disturbing elements, which entails emergency and crisis situations. The conditions
under which they work may exceed their capacity, so they need to be constantly learning,
developing their personal qualities that are qualified to perform their jobs adequately and
efficiently.
Kľúčové slova:
Crisis manager, personality, education.
ÚVOD
Vedomosti sú jedným zo základných predpokladov pre vykonávanie akejkoľvek
činnosti, preto je nutné neustále zdokonaľovanie sa a vzdelávanie. Je potrebné nadobúdať
skúsenosti, získavať prax v oblasti, ktorej sa chce človek venovať. Rozvíjať a vzdelávať sa
v oblasti, v ktorej človek pracuje je potrebné aj z dôvodu neustálych zmien a inovácií
v pracovnom procese, na čo má vplyv neustály vývoj nových technológie. Organizácie by
mali investovať do ľudských zdrojov, rozvíjať komplexne osobnosť pracovníkov, pretože tým
získavajú výhodu a vyššiu konkurencieschopnosť pred inými. Práca krízových manažérov je
náročnejšia z dôvodu rôznorodosti pracovných podmienok, v ktorých pracujú a udalostí, ktoré
musia riešiť.
1

POŽIADAVKY NA VYKONÁVANIE PRÁCE KRÍZOVÉHO MANAŽÉRA

Krízový manažment je možné chápať vo viacerých významoch – ako vednú disciplínu,
praktický problém, osobitú riadiacu a zároveň špecifickú činnosť konkrétnej skupiny ľudí, ale
tiež umenie vedieť riešiť krízové javy. Šimák [1, s. 84] definuje krízový manažment ako
„interdisciplinárny vedný odbor, ktorý sa zaoberá riadením ako cieľavedomou činnosťou ľudí
a jeho poslaním je vytvoriť metodológiu riadenia s dôrazom na dosiahnutie efektívnosti tejto
činnosti vo vzťahu k vytýčenému cieľu, t.j. ochrane ľudského spoločenstva a materiálových
hodnôt pred účinkami kríz a počas ich prekonávania.“ Krízový manažment je ucelený súbor
teoretických prístupov, praktických odporúčaní a metód, uplatňovaných v hierarchizovanom a
funkčne prepojenom systéme orgánov verejnej správy, právnických a fyzických osôb, ktorého
cieľom je minimalizovať možnosť vzniku krízy, v prípade, že kríza nastala a následne
minimalizovať dobu jej trvania redukovať rozsah škôd. Dôležitou súčasťou krízového
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riadenia je aj odstraňovanie následkov pôsobenia negatívnych krízových faktorov, obnova
systému a jeho návrat do bežného stavu. [2] V odbornej literatúre sa používajú termíny
krízový manažment a krízové riadenie, ktoré sú viacerými autormi chápané ako synonymá.
Dominantnou ideou a cieľom krízového manažmentu je uskutočňovať preventívne
opatrenia, a tým minimalizovať pravdepodobnosť vzniku kríz, zabezpečiť adekvátnu prípravu
na riešenie konkrétnych kríz, ak vzniknú minimalizovať ich následky v prípade potreby
zabezpečiť obnovu. V rámci krízového riadenia sú presne stanovené jeho ciele, úlohy, zásady,
ktorými sa má krízový manažér riadiť pri plnení svojej funkcie. Úlohy krízového manažmentu
[1]:
 posudzovať možné riziká a analyzovať podmienky ich vzniku,
 popísať predpokladaný vývoj a priebeh kríz (vypracovanie možných variant a
scenárov vývoja kríz),
 prijať adekvátne riešenia na prevenciu i na riešenie vzniknutých kríz,
 okamžitou a adekvátnou reakciou dostať krízu pod kontrolu a minimalizovať škody
a straty,
 vykonávať preventívne opatrenia na všetkých úrovniach krízového riadenia
zameraného na predchádzanie vzniku kríz,
 vytvoriť predpoklady na riadenie kríz a uskutočnenie primeranej reakcie na
vzniknutú krízu,
 zabezpečiť pripravenosť na zásah na všetkých úrovniach a okamžité uskutočnenie
záchranných prác,
 zabrániť šíreniu paniky, podávať pravdivé informácie a vyvarovať sa
nepremyslenej činnosti.
Podmienky, v ktorých pracujú krízoví manažéri často narúšajú bezpečnosť jednotlivca,
ako aj celej spoločnosti. Krízové javy, s ktorými sa stretávajú vo svojej práci sa vyznačujú
nepredvídateľnosťou vzniku krízového javu, nedostatkom informácií, keď sú najpotrebnejšie
(napr.: pre rozhodovanie v danej situácii), nutnosťou vykonávanie činnosti v časovej tiesni,
narušením pracovného stereotypu, pracovných postupov, núteným prechodom na špecifický
režim činnosti, neúčinnosťou pripravených opatrení v konkrétnej situácii, potrebou práce
a komunikácie s obeťami a pod. vzniknuté krízové javy môžu mať priamy dopad na zdravie,
život, majetok, životné prostredie.
Krízového manažéra je možné definovať ako riadiaceho pracovníka, ktorý sa
rozhodujúcim spôsobom podieľa na riešení krízových javov. Funkcia krízového manažéra
môže mať v štruktúre organizácie, inštitúcie, verejnej správy alebo podniku dvojakú podobu.
Môže to byť:
1. jedna z rolí manažéra v organizácii, podniku alebo je to špeciálne pripravený
odborník, ktorý môže zastávať rôzne funkcie v organizácii alebo vo verejnej
správe.
2. každý vedúci pracovník, ktorý má zodpovednosť za plnenie cieľov organizácie, v
prípade, že ich splnenie je vážne ohrozené, ale môže to byť aj každý vedúci
pracovník, ktorý v rôznych organizáciách, na rôznych stupňoch riadenia, sa podieľa
na riešení krízových javov.
Krízoví manažéri zabezpečujú analýzy možných rizík a ohrození, koordinujú prípravu
krízových plánov, v prípade vzniku krízových javov efektívne riadia priebeh záchranných
prác, komunikujú s obeťami, verejnosťou, médiami. [3]
Na riešení krízových javov sa podieľajú riadiaci aj výkonní pracovníci krízového
riadenia a významným spôsobom ovplyvňujú proces riešenia kríz, preto je možné povedať, že
činnosti v rámci krízového riadenia majú technický, technologický a sociálno-psychologický
charakter.
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Jednotlivé ciele, úlohy krízového riadenia sú napĺňané na rozličných úrovniach verejnej

správy a samosprávy, zabezpečujú ich jednotlivé kompetentné orgány, inštitúcie, fyzické a
právnické osoby, ktoré tvoria štruktúru prvkov krízového riadenia štátu. V rámci profesie
krízových manažérov je potrebné rozlišovať riadiacich a výkonných pracovníkov krízového
riadenia podľa ich profesie, pracovného zaradenia a oblasti pôsobenia (obrázok č. 1).

Obrázok 1 Možnosti uplatnenia a pôsobnosť krízových manažérov
(Podľa: Míka, Manažérske metódy a techniky, 2006, s. 83)
Úlohy, pôsobnosť a právomoc pracovníkov krízového riadenia (riadiacich i výkonných)
sa odlišujú na základe úrovne riadenia, úrovne verejnej správy a konkrétneho vzniknutého
krízového javu, ako aj fázy krízového riadenia. Krízoví manažéri sa pri svojej práci musia
riadiť zásadami [1]:
 variantnosť riešení (premyslieť a naplánovať možné scenáre riešenia krízových
javov, byť pripravený na najhorší možný scenár, každú vzniknutú situáciu
posudzovať z viacerých aspektov),
 pravidelnosť a aktuálnosť prípravy (priebežne precvičovať nasadenie pracovníkov,
absolvovanie tréningov),
 iniciatívnosť (preberať iniciatívu v podávaní informácií o kríze),
 výlučnosť (v priebehu krízy sa zaoberať len jej riešením, prerušiť ostatné činnosti),
 dočasnosť (zrušiť mimoriadne opatrenia hneď po vytvorení podmienok pre ich
zrušenie) a iné.
Na vykonávanie práce krízového manažéra musí byť pracovník spôsobilý a sú na neho
kladené špecifické požiadavky. Vyžaduje sa od nich vysoká miera pripravenosti, pracovnej
346

spôsobilosti pracovníkov krízového riadenia po stránke fyzickej, psychickej, odbornej,
mravnej. Pracovnú spôsobilosť je možné definovať ako miera súladu medzi požiadavkami
konkrétnej profesie a predpokladmi pracovníkov. Pracovnú spôsobilosť tvoria zložky [4]:
 fyzická – posudzuje ju lekár na základe porovnania fyzickej zdatnosti a celkového
zdravotného stavu s fyzickými nárokmi danej profesie,
 psychická – posudzuje ich zvyčajne pracovný psychológ, môže byť posudzovaná z
klinického hľadiska, a to ako miera duševného zdravia pracovníka. Z hľadiska
pracovnej psychológie je psychická spôsobilosť definovaná ako pripravenosť
človeka pre výkon určitej pracovnej činnosti, profesie,
 odborná – vyjadruje stupeň a rozsah odbornej prípravy pracovníka pre vykonávanie
danej profesie, tie nemusia celkom zodpovedať požiadavkám praxe a preto je
potrebná aj možnosť praktického výkonu danej profesie,
 morálna a občianska – vyjadruje skutočnú kvalitu morálnych vlastností jedinca
potrebných pre zodpovedný a poctivý výkon práce.
Míka [5] uvádza schopnosti a zručnosti, ktorými by mal disponovať krízový manažér –
schopnosť sa samostatne a zodpovedne rozhodovať v neštandardných podmienkach,
schopnosť identifikovať najdôležitejšie v danej situácii, psychická odolnosť a pohotovosť
riešiť nečakané problémy, vedieť zrozumiteľne a stručne formulovať rozhodnutia, príkazy,
vedieť motivovať a viesť ľudí v náročných podmienkach, schopnosť porozumieť
informáciám, vedieť vyjednávať, presviedčať, schopnosť dlhodobo znášať pracovnú záťaž.
V odbornej literatúre sú uvedené osobnostné kvality potrebné pre vykonávanie práce
krízového manažéra sú [3; 6; 7]:
 vedomosti z oblasti krízového riadenia a schopnosť,
 schopnosť vedieť uplatniť a aplikovať získané vedomosti v praxi,
 schopnosť viesť a koordinovať ľudí pri riešení krízových javov,
 schopnosť sa rýchlo orientovať vo vzniknutej kríze, vedieť predvídať jej vývoj,
dôsledky a registrovať zmeny v danom prostredí,
 fyzická a psychická rezistencia umožňujúca znášať dlhodobo pôsobiaci pracovnú
záťaž,
 schopnosť rozhodovať v neštandardných podmienkach (počas krízy), skúsenosti z
práce v krízovom štábe, podieľanie sa na riešení krízových javov, výstižne,
jednoznačne a zrozumiteľne formulovať rozhodnutia a príkazy, vedieť vyjednávať,
vecne informovať verejnosť,
 disponovať osobnostnými vlastnosťami ako sú samostatnosť, kreativita,
rozhodnosť, spoľahlivosť, cieľavedomosť, disciplinovanosť, vytrvalosť, ochota
podstúpiť únosné riziko, čestnosť, zásadovosť, zodpovednosť, flexibilita,
identifikácia s funkciami a úlohami krízového riadenia v mierových i vojnových
podmienkach.
Osobnosť pracovníka do značnej miery ovplyvňuje pracovný proces, akým spôsobom
napĺňa jednotlivé úlohy, ciele vo svojej funkcii, ako sa správa v kolektíve, ale aj ako reaguje v
náročných situáciách, ktoré je možné nazývať záťažové situácie. Krízoví manažéri pracujú
prevažne v takých pracovných podmienkach, ktoré si vyžadujú špecifické požiadavky na
osobnosť krízových manažérov. Je možné povedať, že krízoví manažéri sa odlišujú od iných
manažérov. Sú na nich kladené špecifické požiadavky, ktoré sa odrážajú aj v ich
kompetenciách, ktorými pre výkon svojej profesie musia disponovať. Kompetencie sú
definované ako schopnosť, spôsobilosť, kvalifikácia [8]. Míka [3] definuje ako súhrn
vedomostí, schopností, zručností, skúseností, fyzickej a psychickej pripravenosti tieto kvality
využiť na efektívne vykonávanie určitých úloh, funkcií a rolí v súlade s pridelenými
právomocami a všeobecnými očakávaniami. Kompetencie krízového manažéra je možné
rozdeliť na [9]:
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odborné (technické) kompetencie ako sú vzdelanie a prax v danej oblasti či odvetví
krízového manažmentu, ekonomické, právne, technické vedomosti a všeobecný
rozhľad, znalosť cudzích jazykov, ovládanie metód a techník používaných v
krízovom riadení; rozhodovacie schopnosti – dynamické, flexibilné a adekvátne
rozhodovanie sa v podmienkach časovej tiesne, schopnosť riadiť realizáciu daného
rozhodnutia a následne niesť za svoje rozhodnutia aj zodpovednosť; organizačné
schopnosti potrebné pre koordinovanie činnosti jednotlivých subjektov
podieľajúcich sa na riešení krízových javov, zabezpečovanie efektívneho priebehu
záchranných prác; schopnosť kontrolovať, hodnotiť hlavne v oblasti prípravy
preventívnych opatrení, výsledkov činnosti krízových tímov, využívanie
informačných technológií, monitorovanie a vyhodnocovanie priebehu kríz,
sociálne kompetencie ako sú schopnosti viesť ľudí, získavať ich pre plnenie úloh,
prikazovať, delegovať, motivovať a stimulovať v špecifických podmienkach;
komunikačné zručnosti, aktívne načúvanie, vyžadovanie priebežných informácií a
rozpoznanie podstatných informácií, včasnosť informovanie, efektívne
komunikovanie s obeťami, médiami, nevyvolávanie paniky, neskresľovanie
informácií; schopnosti vytvárať, rozvíjať a efektívne viesť krízové tímy, sledovať
ich nasadenie a vedieť správne odhadnúť dobu odpočinku a vystriedanie
pracovníkov krízového riadenia; zručnosti riadenia interpersonálnych konfliktov
vznikajúcich pod vplyvom psychickej záťaže v krízach, ich prevencie a
konštruktívneho riešenia; mravné kvality osobnosti krízových manažérov, ktoré im
umožňujú byť aj morálnou autoritou pre okolie,
koncepčné kompetencie ako sú schopnosti umožňujúce akceptovať, posudzovať
všetky potrebné vzťahy a súvislosti, cieľovú orientáciu, videnie do budúcnosti;
zručnosti krízového plánovania, identifikovanie potencionálnych zdrojov kríz,
vypracovanie krízových plánov, možných scenárov priebehu kríz, implementácia
krízových plánov; schopnosti umožňujúce predvídať dôsledky svojich rozhodnutí
pri vedomí veľkej osobnej zodpovednosti za životy, zdravie ľudí, majetok a
životné prostredie.

Požiadavky, ktoré sú kladené na krízových manažérov musia naplniť pre efektívne
zvládanie svojich povinností v rámci krízového riadenia, jeho jednotlivých fáz, ktorými sú
prevencia – krízové plánovanie – vznik krízového javu – reakcia – obnova. Z pohľadu
náročnosti požiadaviek na osobnosť krízových manažérov je možné povedať, že
najnáročnejšia je fáza riešenia krízových javov. Zaťažuje nie len fyzickú stránku, ale aj
psychickú stránku osobnosti krízových manažérov, preto je nutná vysoká miera pripravenosti
pracovníkov krízového riadenia.
Krízy ovplyvňujú kvalitu a efektivitu rozhodovacích procesov riadiacich pracovníkov
krízového riadenia. Medzi faktory ovplyvňujúce proces tvorby účinných rozhodnutí v kríze sú
zaraďované [10]:
 samotný charakter krízového javu,
 pripravenosť krízových manažérov,
 pripravenosť realizátorov,
 kvalita informačného a komunikačného systému,
 pripravenosť verejnosti (obetí a dotknutej verejnosti),
 organizácia implementácie prijatých rozhodnutí,
 faktory prostredia a ich vývoj (technické, prírodné, ekonomické, sociálne, kultúrne
a iné),
 v prípade závažných krízových javov sa môžu vyskytnúť problémy, ktoré majú
vplyv na rozhodovanie (priority, účinnosť rozhodnutí, individuálne alebo skupinové
rozhodnutie, riešenie krízového javu viacerými krízovými štábmi – ich vzájomné
vzťahy).
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Organizácie, v ktorých krízoví manažéri pracujú, ako aj každý krízový manažér
individuálne by mal zvážiť svoje predpoklady, možnosti a či spĺňa požiadavky, ktoré sú
stanovené pre výkon jeho práce. Jednotlivé požiadavky sa samozrejme odlišujú podľa špecifík
pracovného zaradenia, organizácie, dislokácie miesta, kde sa organizácia nachádza, výskytu
krízových javov, síl a prostriedkov, ktoré má k dispozícií na riešenie krízových javov
a ďalších faktorov. Pracovníci by sa mali zamerať na harmonický rozvoj svojej osobnosti,
obnovovať si vedomosti, získavať informácie o nových postupoch, metódach práce, aby
neustrnuli v jednej rovine a rozvíjali svoje osobnostné kvality, v čom by ich mali ich
zamestnávatelia podporovať.
2

VZDELÁVANIE KRÍZOVÝCH MANAŽÉROV

Príprava odborníkov profesionálne pripravených na riešenie krízových javov je
významnou a spoločensky aktuálnou úlohou súčasnosti. Príprava krízových manažérov
prebieha na stredných a vysokých školách, ale taktiež prostredníctvom špecializovaných
seminárov a kurzov zameraných aj na krízové riadenie. V rámci I, II a III stupňa
vysokoškolského vzdelávania sa vzdeláva na inštitúciách (tabuľka 1) v oblastiach ochrany
obyvateľstva, civilná ochrana, krízového riadenia, krízového plánovania, analýzy rizík,
národná bezpečnosť, bezpečnosť, psychológia, integrovaný záchranný systém, požiarne
inžinierstvo, modelovanie krízových situácií. Uvádzam stručný prehľad škôl, ktoré poskytujú
vzdelávanie aj v oblasti bezpečnosti a krízového riadenia v rámci krajín V4 i v zahraničí.
Tabuľka 1 Prehľad inštitúcií poskytujúcich vzdelanie v oblasti bezpečnosti a krízového
riadenia v rámci krajín V4
Slovenská
republika

Česká
republika

Maďarsko

Poľsko

Stredná škola v Považskom Chlmci, Žilinská univerzita, Fakulta
špeciálneho inžinierstva, katedra krízového manažmentu, Technická
univerzita v Košiciach, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v
Košiciach, Akadémia policajného zboru, Univerzita Komenského v
Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene.
Policajná akadémia v Prahe, Vysoká škola ekonomická Inštitút krízového
manažmentu Praha, Fakulta bezpečnostných technológií Ostravská
univerzita v Ostrave ČR, Univerzita obrany, Brno, Technická univerzita v
Brne (Vysoké učení technické v Brne), Univerzita Tomáša Baťa v Zlíne,
Fakulta logistiky a krízového riedenia v Uherskom Hradišti, Technická
univerzita Ostrava (Vysoká škola báňská), Masarykova univerzita Brno.
Szent István univerzita, Univerzita národnej obrny Zrinyi Miklos v
Budapešti, Európai Üzleti Polytechnikum Budapešť, Univerzita technológie
a ekonomiky Budapešť, Óbuda Universita Budapešť, Univerzita z Pécs,
Centrálna európska univerzita.
Štátna vyššia odborná škola im. Szymona Szymonowica v Zamościu, Štátna
vyššia odborná škola v Gorzowie Wielkopolskim.

Problematika študijného odboru Občianska bezpečnosť sa v zahraničí študuje v rôznych
študijných programoch, napr.: Rizikový manažment, Krízový manažment, Núdzový
manažment, Manažment katastrôf a iné aj na týchto inštitúciách Georgia State University
Atlanta, Jacksonville State University Alabama, Rochester Institut of Technology New York
D.C., Pennsylvania State University, Arizona State University, Emergency response Institute
Alberta USA, Moskovskij gasudarstvennyj Universitet Moskva.

349

Na Fakulte špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len FŠI ŽU) je
poskytované vzdelávanie v študijnom odbore Občianska bezpečnosť, v ktorej absolvent
študijného programu nadobudne profesionálnu spôsobilosť plniť konkrétne úlohy na úseku
krízového riadenia. Absolventi študijného odboru „Občianska bezpečnosť“, študijného
programu „Krízový manažment“ sú podľa dosiahnutého stupňa vysokoškolského štúdia
spôsobilí vykonávať profesiu:
 referent krízového manažmentu, Bc. (Operator of Crissis Management), 1. stupeň,
ktorým je odborne spôsobilý riešiť krízové javy v konkrétnom prostredí, ovláda
zásady vykonávania prevencie vzniku krízových javov, nasadzovania
špecializovaných síl a prostriedkov i vykonávania záchranných prác, má informácie
z krízového riadenia verejnej správy i výrobných organizácií, vie pracovať s
informačnými systémami krízového manažmentu;
 krízový manažér, Ing. (Crissis Manager), 2.stupeň, ktorý ovláda metódy riešenia
krízových javov, analýzu a posudzovanie rizík v spoločenskom, hospodárskom,
prírodnom i technickom prostredí, je pripravený zastávať riadiace funkcie vo
verejnej správe, vo výrobných i nevýrobných organizáciách, je pripravený pôsobiť
na úseku ochrany osôb a majetku pred negatívnymi účinkami krízových javov,
ovláda metódy prípravy a vykonávania preventívnych opatrení, nástroje krízovej
komunikácie i informačné technológie využívané v krízovom riadení;
 krízový manažér, PhD. (Crissis Manager PhD.), 3.stupeň, ktorý ovláda vedecké
metódy a nástroje využívané v analýze rizík a ohrození bezpečnosti konkrétnych
subjektov, regiónov, prípadne celého štátu. Navrhuje nové metódy a technológie
riešenia krízových javov.
Študenti počas štúdia na FŠI ŽU získavajú teoretické vedomosti a praktické skúsenosti
v rámci predmetov ako sú matematika, fyzika, ekonomické teórie, sociológia, ochrana
spoločnosti, manažment, operačná analýza, základy technických vied, krízový manažment,
riešenie krízových situácií, právo, nebezpečné látky, manažérska štatistika, manažérska
psychológia, tieto predmety sú povinnými predmetmi a tvoria jadro štúdia na jednotlivých
vysokoškolského štúdia, taktiež absolvujú iné povinne voliteľné a voliteľné predmety.
Transfer nových informácií a tvorba nových materiálov sú podporované vedeckými
a výskumnými projektmi (7RP, ESF, APVV a iné).
Náročnosť práce krízových manažérov si vyžaduje, aby boli vzdelávaní aj v oblasti
psychológie, a to nie len kvôli tomu, aby vedeli ako zvládať a riešiť záťažové situácie, ale aj
preto, aby vedeli ako pracovať s obeťami mimoriadnych udalostí, ako k nim pristupovať,
vcítiť sa do ich prežívania. Na druhej strane aj oni potrebujú starostlivosť zo strany
odborníkov. Význam krízového riadenia a krízových manažérov je v súčasnosti zrejmý, a
preto by sa mal klásť väčší dôraz aj na psychosociálnu starostlivosť a prípravu krízových
manažérov na riešenie mimoriadnych udalostí a kríz z psychologického hľadiska. V rámci
vzdelávania študentov na Fakulte špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity sú zaradené aj
vyučovacie predmety zamerané na psychológiu. Sú to predmety Manažérska psychológia,
Praktiká z psychológie a Psychológia v záchranných službách. Obsahová náplň jednotlivých
predmetov je zameraná na všeobecnú psychológiu, psychológiu osobnosti, pracovnú
psychológiu, manažérsku psychológiu, psychológiu krízy a taktiež na komunikáciu, záťažové
situácie, mobbing, psychosociálnu starostlivosť, krízovú intervenciu. Predmety navštevujú
denní aj externí študenti v rámci 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia a pozostávajú z
prednášok a cvičení.

ZÁVER
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Na krízových manažérov sú kladené vyššie nároky, pretože sa vo svojej práci dostávajú
do rôznych situácií, v ktorých sa musia rýchlo rozhodovať, aj keď nemajú dostatok informácií
či času, musia flexibilne reagovať na vzniknuté často nepredvídateľné situácie, pracujú v
strese, v časovej tiesni, snažia sa ochrániť životy ľudí, ich zdravie, majetok ako aj životné
prostredie. Pracovné podmienky krízových manažérov môžu predstavovať zdroj záťažových
situácií, čo môže výrazne ovplyvniť ich výkonnosť, a preto je dôležitá ich pripravenosť.
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Abstrakt:
Recently, the EU policies are discussed in the policy environment, which in the last
decade has seen great changes and the responsibility for implementation of environmental
damage. Compensation for the destruction of environmental damage carry a heavy burden
to national budgets of individual countries, the EU has taken the initiative on the costs
of disposal of such damage, namely the principle of "polluter pays" principle. In the context
of these legislative changes can then be seen as a potential not only in the commercial
insurance.
Klíčová slova:
Environmental risks, the environment, environmental insurance, alternative methods.
ÚVOD
Česká republika se stala nedílnou součástí Evropské unie a to 1. května 2004. K tomuto
datu musela Česká republika přizpůsobit svou legislativní základnu právu EU. Mezi další
významné změny v české legislativě lze pak také řadit i politiky EU v jednotlivých oblastech,
které se postupně začleňují do národních legislativ. V poslední době nejvíce diskutovanou
politikou EU patří politika v oblasti životního prostředí, která v poslední dekádě zaznamenala
velké změny a to v odpovědnosti za realizaci škod na životním prostředí. Náhrady
na likvidaci škod na životním prostředí s sebou nesou velkou zátěž do národních rozpočtů
jednotlivých zemí, proto EU vyvinula iniciativu ohledně nákladů na likvidaci těchto škod
a to principem „znečišťovatel platí“. V kontextu těchto legislativních změn pak lze spatřovat
určitý potenciál nejen v rámci komerčního pojištění.
1

MOŽNOSTI SUBJEKTU VYROVNÁNÍ SE S RIZIKEM

Subjekt může rizika, jejichž realizaci nemůže odvrátit či omezit, finančně zabezpečit
pomocí tří základních nástrojů a to [1]:
 krytí prostřednictvím státu,
 individuální krytí rizika – z vlastních finančních zdrojů,
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 přenesení rizika na specializovanou instituci – pojišťovnu – tedy pojištění.
Každý z těchto nástrojů vyrovnání se s riziky musí jít v kontextu s principy risk
managementu, jehož hlavní zásadou je dosažení bezpečné činnosti při minimalizaci nákladů
na zajištění této bezpečnosti. V pojišťovnictví se pracuje s třemi základními fázemi risk
managementu, ke kterým patří [1]:
 identifikace rizika,
 ocenění a kvantifikace rizik,
 kontrola a financování rizik.
Environmentálními riziky se v rámci České republiky (ČR) – Ministerstva životního
prostředí zabývá Odbor environmentálních rizik a ekologických škod (OEREŠ).
Do environmentálních rizik řadí rizika v oblasti chemických látek, závažných průmyslových
havárií a rizika spojená s oblastí geneticky modifikovaných organismů. Právě OEREŠ vytváří
v ČR celostátní koncepci prevence škod ve výše uvedených oblastech, vytváří systémy
hodnocení těchto rizik a také navrhuje indikátory jejich sledování.
2

ODPOVĚDNOST ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – EU

Na úrovni Evropské unie (EU) bylo významným počinem v oblasti prevence a nápravy
škod na životním prostředí vydání směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES
ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou
škod na životním prostředí [2]. Základním účelem této směrnice bylo vytvořit rámec
odpovědnosti za životní prostředí založený na zásadě „znečišťovatel platí“.
V rámci této směrnice jsou definovány základní pojmy související s životním
prostředím. Zásadní je definice škod na životním prostředí, která je následující [2]:
 škody na chráněných druzích a přírodních stanovištích, což jsou jakékoli škody,
které mají závažné nepříznivé účinky na dosahování nebo zachovávání
příznivého stavu ochrany takových stanovišť nebo druhů. Význam takových
účinků je posuzován podle základní podmínky, přičemž jsou zohledněna kritéria
stanovená v příloze I této směrnice.
Škody na chráněných druzích a přírodních stanovištích nezahrnují dříve určené
nepříznivé účinky, které vyplývají z jednání provozovatele, které příslušné
orgány výslovně schválily v souladu s prováděcími ustanoveními k čl. 6
odst. 3 a 4 nebo článku 16 směrnice 92/43/EHS nebo článku 9 směrnice
79/409/EHS, nebo v případě stanovišť a druhů, na které se nevztahuje právo
Společenství, v souladu s obdobnými vnitrostátními předpisy na ochranu
přírody;
 škody na vodách, což jsou jakékoli škody, které mají závažný nepříznivý účinek
na ekologický, chemický nebo kvantitativní stav nebo ekologický potenciál
dotčených vod, jak je vymezen směrnicí 2000/60/ES, s výjimkou nepříznivých
účinků v případech, kdy se uplatňuje čl. 4 odst. 7 uvedené směrnice;
 škody na půdě, což je jakákoli kontaminace půdy, která představuje závažné
riziko pro lidské zdraví, které je nepříznivě ovlivněno v důsledku přímého nebo
nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů do půdy,
na půdu nebo pod povrch půdy.
Směrnice dále stanovuje oblast působnosti, výjimky, preventivní a nápravná opatření,
vymezuje, kdo hradí a za jakých podmínek náklady na prevenci a nápravu škod, aj.
V rámci přílohy II této směrnice Náprava škod na životním prostředí jsou definovány
následující druhy nápravy škod:
 primární = nápravné opatření, které vrací poškozené přírodní zdroje nebo jejich
narušené služby do výchozích podmínek nebo směrem k těmto podmínkám;
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doplňková = nápravné opatření přijaté v souvislosti s přírodním zdrojem
nebo jeho funkcemi, jehož cílem je skutečnost, že primární náprava škod
nevedla k plné obnově poškozených přírodních zdrojů nebo jejich funkcí;
 vyrovnávací = akce učiněná s cílem vyrovnat přechodné ztráty na přírodních
zdrojích nebo jejich funkcích, ke kterým dochází ode dne výskytu škod, a je
to akce, která probíhá, dokud primární náprava nedosáhne svého plného účinku;
 přechodné ztráty = ztráty, které jsou výsledkem skutečnosti, že poškozené
přírodní zdroje anebo jejich funkce nejsou schopny plnit svou ekologickou
úlohu nebo poskytovat služby ostatním přírodním zdrojům nebo veřejnosti do té
doby, dokud primární nebo doplňková opatření nedosáhnou účinku. Tyto ztráty
neobsahují finanční vyrovnání veřejnosti.
Transpozice této směrnice do národních legislativ znamenala v ČR vydání zákona
č. 167/2008 Sb., ze dne 22. dubna 2008, o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
a o změně některých zákonů [3].
3

ODPOVĚDNOST ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ČR

Zákon č. 167/2008 Sb. nabyl účinnosti od 17. srpna 2008, přičemž od 1. ledna 2013
nabude účinnosti § 14, odst. 1 až 4, který pojednává o finančním zajištění preventivních
opatření nebo nápravných opatření. Tento zákon zavádí v ČR:
 princip „znečišťovatel platí“,
 aspekt ekologické újmy,
 preventivní a nápravná opatření a jejich financování,
 příhraniční ekologickou újmu,
 výkon státní správy a sankcí
Zákon definuje ekologickou újmu následovně:
ekologickou újmou se rozumí nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné
zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo; jedná se o změnu na
 chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin
nebo přírodních stanovištích, která má závažné nepříznivé účinky na dosahování
nebo udržování příznivého stavu ochrany takových druhů nebo stanovišť,
s výjimkou nepříznivých účinků vyplývajících z jednání provozovatele, k němuž
byl oprávněn podle § 5b, 45i a 56 zákona o ochraně přírody a krajiny (Zákon
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů);
kritéria pro posouzení významu účinků na dosahování nebo udržení příznivého
stavu ochrany chráněných druhů a přírodních stanovišť jsou stanovena v příloze
č. 3 k tomuto zákonu,
 podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních léčivých zdrojů
a zdrojů přírodních minerálních vod (Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních
léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných
lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů
(lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.), která má závažný nepříznivý
účinek na ekologický, chemický nebo množstevní stav vody nebo na její
ekologický potenciál, s výjimkou nepříznivých účinků v případech stanovených
podle § 23a odst. 4 a 7 vodního zákona (Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod.), nebo
 půdě znečištěním, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské
zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů
nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj.
Zákon také vymezuje náklady, které mohou v souvislosti s ekologickou újmou
vzniknout:
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náklady potřebné na předcházení ekologické újmě;
náklady na její nápravu v rozsahu stanoveném zákonem;
náklady na zjištění a posouzení ekologické újmy;
náklady na posouzení vzniku její bezprostřední hrozby;
náklady na řízení, provedení preventivních nebo nápravných opatření nebo jejich
vymáhání od provozovatele;
 náklady na sběr dat;
 náklady na sledování a kontrolu nebo další náklady související s předcházením
ekologické újmě nebo s její nápravou.
Od 1. 1. 2013 nabude účinnosti § 14 odst. 1 až 4 zákona, který stanovuje povinnost
finančního zajištění pro provozovatele, jež jsou uvedeni v příloze 1 zákona a dále
pro provozovatele, kteří prokáží na základě hodnocení rizik, že jejich provozní činnost
by mohla způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava by si vyžádala náklady vyšší
než Kč 20 mil. Pro toto finanční zajištění lze využít právě produkty komerčního pojištění,
které se začínají v hojné míře vyskytovat již v nabídkách komerčních pojišťoven
(ať už se jedná o pobočky zahraničních pojišťoven, či pojišťoven působících na českém
pojistném trhu).
Existuje celá řada důvodů, proč mít toto finanční zajištění, i když by náprava
za způsobenou ekologickou újmu činila méně než Kč 20 mil. Mezi nejzásadnější důvod patří
fakt, že provozovatel nese odpovědnost za jím způsobené škody, které musí uhradit. Pokud
by tedy provozovatel způsobil ekologickou újmu, jejíž náprava by si vyžádala náklady
např. Kč 15 mil., tak sice ze zákona nemusí mít finanční zajištění, ale i tak musí tyto škody,
určené příslušným orgánem (ve většině případů jím bude Česká inspekce životního prostředí)
uhradit.
ZÁVĚR
Každý podnikatelský subjekt, který provozuje svou činnost na území ČR, by měl
provést analýzu rizik ohledně způsobení případné ekologické újmy a její finanční ohodnocení.
Pak záleží na ohodnocení nákladů na likvidaci případné ekologické újmy (a také na tom, zda
nespadá do skupiny provozovatelů taxativně vymezených v příloze 1 zákona č. 167/2008).
Pokud by byly náklady na likvidaci ekologické újmy u daného provozovatele vyšší než
Kč 20 mil., tak se musí ze zákona finančně zajistit. Pokud by bylo ohodnocení nákladů
na likvidaci ekologické újmy nižší než Kč 20 mil., tak záleží na finančním zdraví daného
subjektu a na jeho úvaze, zda se proti dopadům ekologické újmy finančně zajistí.
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Abstract:
The development of the world is fast, complicated, chaotic and full of revolutionary and
unexpected twists. It is hard to compare its reflection in human thinking and behaviour,
especially various kinds of control structures, through our existing experience. This leads to a
sense of helplessness and reduces the possibility to anticipate and make decisions. Therefore,
human decisions are often inadequate and their consequences unexpected; they also contain
various degrees of risk. The development of society is the sum of many factors, often
incongruous, that need to be identified and described to eliminate and manage their risk level.
The risk trends also include the ability to manage, to use power, the ability to utilise
information processes, electronic media, the relationship of freedom and necessity, the
problems of time, the provision of resources essential for life, insecurity, violence and others.
Key words:
Society, risks, crises, management, development trends
INTRODUCTION
The condition of the present-day globalised world draws the attention of the financial,
economic and political elites (are they genuine elites?). But it also captures the attention of socalled “ordinary people.” Various questions are asked, and answers are being sought. There is
a search for the characteristics of the actual development, for the description of things,
phenomena and processes in order to discover a sustainable future. There is a search for the
variants of decision-making to facilitate sustainability. The term “sustainable development”
has been reduced to sustainability rather than development.
The opinions are both optimistic and pessimistic, while the latter prevails. However, a
few years ago, optimism dominated with great dependence on the power of the market,
freedom and democracy. Was it based on lies or the historical hopes of that era?
Various “prestigious” conferences that are held are full of discussions and searches for
solutions. But no solutions are usually found, while despair and helplessness sneak in. It is
difficult to describe the conditions of the present-day world and their sources. This certainly
complicates or even precludes finding solutions. There are talks about the end of capitalism,
as its potential has apparently become outdated and its shortcomings have reached an
unprecedented extent. However, there is a lack of courage to admit this and seek adequate
measures. In the 1960s, scholars and politicians dealt with the possibility of convergence of
socialism and capitalism, of combining the advantages and suppressing the setbacks of these
systems in order to establish a different, improved socioeconomic system. This theory was
called “convergence theory.”
The solution often includes savings and cuts, often detrimental to people. Unfortunately,
these are intended rather on preserving the wealth of the rich at the expense of the socially
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disadvantaged majority. Employment is not only an economic category, but also a social
category! What is happening? It is as if we stopped thinking about our lives and our roots,
about simple humanity, the essence of humans and their mission. It is as if we were mere
components of large technical systems; as if we were artificial products of that which man
created for his benefit. In many cases, this turns against us.
The cognition and creative apprehension of the legacy of the past is important for
decision-making. It seems we underestimate this regularity. Are we destined to re-live the
past?
Development is always a unity of the past, present and future. New things always
appear while others vanish. Development is very complicated, as the variety of behaviour of
elements, subsystems and systems increases quite violently. There is an increase in the
quantity and complexity of bonds between them and ongoing transformations, which is worse
to comprehend and manage. It can be stated that the complexity and the resulting difficulties
in the manageability of things, phenomena and processes of the objective reality represent the
two main threats and risks to the present-day and, above all, the future world.
The following figure shows the general, universal development curve, often omitted or
incorrectly reflected by us in our thinking and actions. The behaviour of this curve is always
influenced by a concrete thing, phenomenon or process.

Fig. 1: General curve of the development of things, phenomena and processes.
Explanation:
P - realisation of potential
x1 - introductory stage
x2 - growth stage
x3 - maturity stage
x4 - saturation and reversal stage
x5 - downfall stage
t
- duration
1

MAIN RISK FACTORS

There are numerous factors that affect security. Some of them are a genuine part of the
existence of society, i.e. they are a condition for its functioning. These factors have mostly
positive effects: they increase security potential. Under certain circumstances, however, they
can realise their potential to an extent that makes them dangerous. For instance, we cannot
imagine our lives without automobiles and other means of transportation. Nevertheless, if
they get out of our control, they turn into means of security violation, they become something
of a weapon of mass destruction of lives, materials and the environment. Similar factors that
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may easily get out of control include information and information processes, global water,
alimentary and mineral resources, human factors, money functions, utilisation of various
kinds of energy (especially nuclear energy), the existence of states, political parties, culture
and many others.
Factors which have or may have negative effects, thus reducing the security potential,
include the following [5]:
 Management not adequate to the needs, deformation of the positive meaning of
power;
 Physical and mental integrity of man in relation to violent changes in living
conditions;
 Provision of sufficient quantity of food;
 Complicated conditions for decision-making, complicated prediction of the future;
 Impairment of the function and role of money and its impact on the life of man and
society;
 Impairment of the conditions of physical, mental and social health, the increase in
dangerous diseases;
 Negative effects of technology on life, health, possessions and the environment,
technological and technogenic hazards;
 Pension plans and the perspectives of people in their productive and post-productive
ages;
 Increasing differences in standards of living;
 Increasing differences between need and consumption, wasting of resources;
 Prices of goods and services fail to correspond to their importance for man and
society;
 Role and behaviour of churches;
 Behaviour and acting of political parties and politicians, other public figures, their
incorrectness, aggressiveness and display of power;
 Failure to respect the regularities of development and historical relevance;
 Role of multinational capital and its organisations – banks, companies, audits;
 Decreasing role of the state within the society in favour of the multinational
companies;
 Decrease in the sources of water and soil;
 Decreasing quality of goods and services;
 Role of the power of states and their means of power against other, less powerful
states;
 Condition of democracy and freedom;
 Dignity of man, quality of life;
 Decaying culture and failures of multiculturalism;
 Aggressiveness and deliberate manipulation by media and their effects on the
mentality of people;
 Decreasing number of people who are employed, with all effects on their lives;
 Problems of states running into debt;
 Problems of individuals and families running into debt;
 Increase of individualism, inability to communicate, seclusion of people;
 Increase of vandalism;
 Increase of violence of various types;
 Increase of the quantity and effects of weapons, possible abuse of weapons;
 Insufficient resources for security and its management, resolution of consequences
rather than prevention of causes;
 Redistribution of influence of power, capital and civilisation conflicts;
 Terrorism, including cyber-terrorism;
 Spread of animosity;
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 Underestimation and failure to use the potential of time in its absolute as well as
relative form.
The aforementioned factors that deserve a high degree of attention are complicated,
correlated and interacting; they overlap and have dissimilar quality and quantity. Therefore,
they are not arranged in any deliberate, hierarchical or other order. Their parameters,
manifestations and effects are hard to comprehend. The variety of their behaviours is
unlimited. It must be added that some factors are and will be evolving turbulently, while such
evolution may change surprisingly and influence the processes of security. Almost every day,
the media reports troublesome information of both national and international significance.
2

POSSIBLE MAIN CRISES

The financial crisis continues and probably will deepen, but it cannot be predicted for
how long and to what depths and extent it will influence the social process. We cannot expect
the banks and other monetary institutions to change their behaviour and start playing the
responsible roles they represent in the society. States invest a considerable amount of
collective money into the salvation of the financial system, primarily banks. There are signals
that banks abuse this assistance and return to their practices of risky banking operations. What
will be solved by the market, and what will have to be solved by the states and international
organisations? How successfully?
The economic crisis is likely going to deepen. The key problems include petroleum and
other energy resources; production; trade; import and export of raw materials, materials and
technologies and the production of food; water; marine and submarine resources.
Political crisis is also to be expected. Politics totally fails to manage the processes in
society, and it is impossible to eliminate various protests, including very violent ones.
Politicians fail to comprehend what is going on, and deal with formulating solutions, however
short-termed, instead. It is possible that a new, alternative social-political-economic order will
need to be established.
Social-cultural crisis. Its arrival and deepening is also to be expected. This area,
however, is very long-lasting as it also bears a strong relation to the mentality, traditions and
human relations, generation problems, race-specific issues and prejudices. The implications of
this crisis may be unexpected, including existential problems of people. The present-day
multiculturalism is a very complex phenomenon, and it is now evident that the original hopes
and measures taken for its development fell flat to a high degree and it is admitted that
multiculturalism has failed.
Human and interpersonal crisis. Man is a creative phenomenon, considered to be at the
peak of the imaginary evolutionary pyramid, standing above all. Since long ago, people have
utilised resources they found in nature for their existence and development. It is remarkable
what people can do for their existence, whether in a positive or negative sense. The difference
between the actual needs of people and their consumption seems to cause unprecedented
problems which increasingly impair and jeopardise human existence. Figuratively speaking,
humans are cutting their own throat. There are fears that the cut is already too deep and
overall destruction is a matter of short time and only an impulse for violation is necessary.
Interpersonal relations are upset by many factors of various natures. People undergo
dehumanisation with possible unforeseen consequences for their mere existence. How will
people be capable of handling technology? How will they be able to utilise basic resources –
water, air, soil, energy sources, raw materials, existing fauna and flora? Are we still aware of
the fact that these resources are limited? We behave as if the resources were unlimited and
indestructible! What shall we say when we find out that they are insufficient?
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3

SELECTED RISK TRENDS

As follows from the aforementioned, there are many factors with risk trends. The author
will focus on some of them in this part of the paper.
3.1

Information trends

We live in the age of information, and we suffer from large amounts of information we
cannot process. The main conflict which causes a stir in the present-day world is the conflict
between the amount of information and the ability of people to transform information into
production that brings added value in a broad, not only economic, sense. On the one hand, we
wish for and often need (and even more often do not need) plenty of information. On the other
hand, we are confused and upset by the excess of information because we cannot utilise it; we
do not know what to do with it. This is aggravated by the fact that to a high degree, our age is
the age of misinformation rather than information. The information producers deliver
information in a manner that is often manipulative or even deceitful. We witness this on a
daily basis in various areas.
It is beyond dispute that information technology influences the lives of people in an
unprecedented way. Apart from the considerable positive effects, their impact is also negative.
One of the pivotal problems of today is the conflict between the obligatory requirements for
information and some of their characteristic features. Just to remind you – untruthfulness,
manipulation, non-objectivity, ambivalence, imbalance, vulgarity, abhorrence, tabloid and
defamatory features, etc.
Focussing on the present-day news, one discovers that most information is negative in
its nature. Why is that? The answer is simple. It is caused by the fact that for the most part,
the processes of this world are negative. Even the art of today seems decaying to a certain
degree. Art reflects society. This provokes contemplation and calls for a remedy. Let us
understand it as an opportunity, not a reason for defeatism!
3.2

Health trends

Health. A word in heavy use. We wish health to each other frequently, and many people
learn about the importance of health and the negative things a disease, no matter how banal,
can cause. According to health web sources, the number of diseased people is increasing. The
two main causes of death are cardiovascular diseases and malignant neoplasm diseases. The
number of patients increases, while their age decreases. The causes are disputable. There are
numerous influences and it is almost impossible to discover all of them. It seems the
civilisation processes and their negative influence upon man, their rapidity and acuteness are
not acceptable by the human organism, and thus the organism gives in. The means we need
for quality health care increase, while their amount decreases. There are numerous reasons for
this – wastage, selfish financial and personal interests, irresponsibility of people and later
patients. Money penetrates the health sector and plays an ever increasing role.
In his publication “Mým marodům” [1], Jan Hnízdil writes, in an amusing and catching
manner, about the making of a patient. He states numerous observations not only from his
medical practice. He writes about psychosomatics (by the way, its development is closely
related to the work of Sigmund Freud), that is the necessity to examine the indivisibility of
mental and physical processes. Even the old Greeks knew the concept of kalokagathia – the
ideal of body and soul (Rudyard Kipling composed a beautiful poem, “If,” on this topic).
Hnízdil is also critical of the development of new medicaments that have side-effects so
strong that they do harm and bring on new illnesses. He describes the business surrounding
the medicaments and medicine as such, and states that people feel more and more ill despite
the amount of money expended on their treatment.
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Public health reform in the Czech Republic is being discussed. It is probably another
fraudulent business. People cannot afford to be ill, to buy expensive medicaments, pay for the
stay in hospitals, etc. As a result, their bodies wear out sooner, they may live until later
productive age of 40–45 years, but then business will discard them, squeezed dry, and let the
state care for them. They will not live to retirement age and the state will save this way. This
is quite a real pattern.
3.3

Water trends

There is no life without water. Water is more and more precious, but we dare not admit
and realise it. Water was, is and will be very valuable, especially in places where there is a
lack of it. Wars over water were, are and probably will be waged. Hydrologists insist that
ground water is on the decrease. Some rivers, ponds and also lakes (Kaspian, Aral) are drying
up. Water reservoirs are indispensable for sufficiency of water, but there are some negative
sides to them. The pollution of water by the human civilisation products increases. It is
estimated that one-fifth of the world population lacks water. The yield of springs in the Czech
Republic is also decreasing, while water consumption grows. Unfortunately, due to the
pricing policies of the water supply companies, it is not worthwhile to economise on water.
The website of Veolia states the volume of water necessary for the production of certain
consumables. These are admittedly average values, and therefore these figures may be
controversial. Nevertheless, it is a good idea to think about these data. Some examples stating
how much water is necessary to produce certain consumables: 1 cup of tea = 35 litres, 1 cup
of coffee = 140 litres, 100 g of vegetables = 19.5 litres, 1 apple = 70 litres, 1 slice of bread =
40 litres, 1 hamburger = 2 400 litres, 1 dl of wine = 120 litres, 1 glass of beer = 75 litres, 1
glass of orange juice = 170 litres, 1 glass of milk = 200 litres, 1 kg of beef = 15 000 litres.
3.4

Time trends

Time in its absolute sense is the same for everything and everyone. That is time’s
special quality. However, time metamorphoses in its relativity. We have less and less time,
the processes proceed ever quicker, they vary violently and more radically. We lack time for
thinking, for decision-making; we have no time to focus and be conscious of ourselves, of the
time horizon for the consequences of our decisions. The impermanence of time is more and
more acute. Our ideas and goals are increasingly utilitarian in time. The experience of what
surrounds us is shallow. We are in a hurry; we get nervous because we do not have time. We
are forced to utilise time more intensely for our work, and our working hours often stretch
beyond the legal limit and this is abused by employers. Time for our individual needs shortens
and its utilisation for rest and cultivation of our lives worsens due to stress and the fast pace of
our lives.
CONCLUSION
The issues of security and its opposite, insecurity, are extensive and comprehensive. It
is impossible for man and/or the control structures to grasp them. Society consists of an
unlimited number of systems, subsystems and elements; therefore, the full variety of
behaviour is also unlimited and imponderable. The point is to find out how to determine
significant elements and systems and their possible behaviour in this chaotic and everevolving objective reality. If we cannot recognise them, then we cannot resolve them. This is
the possible main cause of present-day and, in particular, future problems. Development
trends are complicated and relatively risky. The intention of this paper is to point out some
risk trends that call for such attention.
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What will the future be like? This question has been asked by people at all times. Only
the answers are more and more unclear. There are notions about the end of capitalism. What
will come next? What will threaten humankind? This is the right place to recall the 1960s
with the discussions about merging of socialism and capitalism (so-called “convergence
theory”). In principle, it was about combining the advantages and suppressing the setbacks of
both socio-economic formations. Let us be optimistic, let us hope and strive for a good
solution to development!
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Abstract:
A specific GIS application will be presented on a pilot project dealing with
morfohydrogeometrical analysis for the determination of a preferred groundwater flow paths.
Analysis is based on the basic assumption, that the relief is a form of expression of geological
content. Another assumption is, that the relief consists of two basic shapes - hollow and
convex, that means depressions and elevations. System of the interlinked depressions
represents preferred groundwater flow paths. From the plasticity of relief can also be defined
the boundaries between different geologial units. On the base of obtained results are designed
groundwater source protection zones and are predicted directions of the spread of pollutants.
It is also possible to estimate the location of suitable sites for the abstraction well for drinking
water.
Keywords:
GIS, morfohydrogeometrical analysis, groundwater flow path, spread of pollutants

ÚVOD
Příspěvek se zabývá metodikou digitálního zpracování morfohydrogeometrické analýzy
v prostředí GIS. Identifikuje nehomogenity horninového prostředí s přednostním pohybem
podzemní vody. Jsou jí zjišťovány privilegované cesty proudění podzemní vody (PCV).
Klasické způsoby lokalizace jsou konfrontovány se způsoby lokalizace v prostředí GIS.
Realizace tohoto úkolu je podpořena dotací v rámci operačního programu Podnikání a
inovace. Projekt byl zpracováván v rámci klastru CREA Hydro & Energy, o.s. , ve kterém je
společnost GEOtest, a,.s. členem. Nese číslo 5.1 SPK01/004 a jeho poskytovatelem je
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.
Metoda hledání privilegovaných cest podzemní vody je v současné době aplikována při
interpretaci průběhů vrstevnic na podkladu tištěných Základních map ČR 1 : 10 000. Úkolem
bylo postup zdigitalizovat a automatizovat. Nutným předpokladem pro zpracování je kvalitní
digitální model terénu. V projektu bylo pracováno s modelem od firmy GEODIS
BRNO, spol. s r.o. s přesností vyšší než jeden metr. Model byl získán částí ze
stereofotogrammetrickým vyhodnocením leteckých měřických snímků a částí z leteckého
laserového scanneru. Data byla zpracována v programovém prostředí ArcGIS v aplikaci
ArcMap. Zde jsou pomocí nástrojů geografických informačních systémů (GIS) hledány
privilegované cesty povrchového odtoku, které vznikají při odtoku srážek (v případě pevných
srážek při jejich tání), přičemž k dotaci vody dochází z bezprostředního okolí. Na základě
definování cest stoku povrchové vody jsme schopni lokalizovat cesty proudění vody
podzemní. Ta se akumuluje v místech sníženin či lokálních depresí. Její odtok je podmíněn
gravitačně, cestou nejmenšího odporu.

363

1. MORFOHYDROGEOMETRICKÁ ANALÝZA
V hydrosféře dochází v rámci koloběhu vody k transformaci srážek jednak na vodu
povrchového odtoku a dále pak na podzemní vodu. Ta se odvodněním do toků mění na vodu
povrchovou. Povrchový odtok jako odtok vody v toku je pouze dílčím projevem v celém
hydrologickém cyklu. Je situován do míst přirozené akumulace podzemních vod. Mezi
povrchovým tokem a prouděním podzemní vody existuje hydraulická spojitost. V krajině je
možné definovat dílčí segmenty – povodí, které představují uzavřené oblasti z hlediska
hydrologické bilance (Obr. 1).

Obr. 1: Složky hydrologické bilance (podle [1] Domenico a Schwartz, 1998)
Dá se předpokládat, že orografické povodí, které je vymezeno nejvyššími elevacemi na
jeho periferii, odpovídá hydrogeologickému povodí. Do povodí vstupují atmosférické srážky
(infiltrací), výstup tvoří evaporace, transpirace vody vegetací, povrchový a podzemní odtok.
Infiltrovaná voda dotuje vodu podzemní a vytváří i hypodermický odtok. Hypodermický
odtok je otok vody horninovým prostředím a/nebo půdou, která nedosáhla na hladinu
podzemní vody. Nejvýznamnější složku povrchového odtoku z povodí tvoří odtok vody
realizovaný vodními toky. Ty jsou situovány do míst přirozené akumulace podzemních vod.
V bezsrážkových obdobích představuje odtok v povrchových tocích odtok podzemní vody.
Proudění podzemní vody závisí na hydrogeologických poměrech – například na složení
hornin, jejich porušení, sklonu nepropustného podloží. V horninovém prostředí se voda šíří
zpravidla až o několik řádů pomaleji než na povrchu. Podzemní voda vždy teče v prostředí
s nejnižším hydraulickým odporem, zpravidla ve směru tíhové síly. Akumuluje se v dutinách
různých rozměrů – v pórech hornin, tektonických puklinách a puklinových zónách,
v krasových dutinách. Základní hydraulické parametry těchto částí horninového masívu –
propustnost a průtočnost – jsou vyšší než v okolním prostředí, které představuje místa
ztíženého pohybu podzemní vody. Místa s nejvyšší rychlostí proudění podzemní vody
a zároveň jejím největším přesouvaným objemem označujme jako privilegované cesty
proudění (PCPV). Výška hladiny podzemní vody v místech privilegovaných cest (PCPV)
většinou koresponduje s výškou hladiny podzemní vody ve svém okolí. V těchto místech má
voda pouze litologicky nebo tektonicky podmíněnou možnost pohybovat se rychleji a tedy ve
větším objemu. Tato místa tvoří nejvýznamnější složku podzemního odtoku vody z povodí.
Nacházejí se ve vzájemně provázaných depresích, ze kterých přednostně odvádí vodu ze
svého okolí. Jedná se především o místa poklesů, zářezů, úpadů, prohlubní či údolí. Prvním
viditelným projevem geofiltračních proudů na povrchu jsou prameny. Za projevy
geofiltračních proudů se dají považovat také koryta vodních toků v jejich přirozené poloze, či
jejich reliktní překryté polohy.
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2. ZPRACOVÁNÍ DAT
Metoda byla testována v 18 odlišných lokalitách. Cílem bylo nalézt obecná pravidla pro nastavení
prahových hodnota a sestavení srovnávacího etalonu pro oblasti s různými geomorfologickými a geologickými
poměry. Lokality můžeme identifikovat v přiložené mapě (Obr. 2).

Vstupní vrstvu tvořil digitalizovaný průběh klasicky ručně definované PCPV. Druhým
neméně důležitým vstupem byl digitální model terénu (DTM), jehož každý dílčí element –
pixel udává co nejpřesnější nadmořskou výšku k tomuto bodu lokalizovanou. Tento rastr
(Obr. 3) vstupuje do množství následných zpracování, při nichž je poloha privilegovaných
cest dále zpřesňována. Účelem zpracování bylo nalézt metodu, při které se průběh klasicky
ručně definovaných PCV dá nalézt automaticky v prostředí GIS.
Pro účely zpracování přesného hydrologického modelu bylo nejprve nutné odstranit z
DTM lokální deprese. Lokální deprese zastupují jak přirozené, tak umělé vodní plochy,
jakými jsou např. bažiny, jezera, přehrady, rybníky. Považujeme tato místa za již vyplněná
vodou. Můžeme je tedy eliminovat – zarovnat s okolím.
Následně je možné nad upraveným rastrem simulovat zjednodušený model odtoku, kde
dopadající srážky odtékají ve směru největšího sklonu svahu. Rychlost pohybu vody závisí na
velikosti sklonu svahu. Směr i velikost sklonu lze odvodit z rastru DTM (Obr. 4).
Nyní je možné ze získaných vrstev vypočítat rastr akumulace vody. Výstupem analýzy
je množství stékající vody do jednotlivých buněk rastru (Obr. 5). K hodnotě analyzované
buňky se připočítají hodnoty buněk do ní vtékající. Výsledný rastr je vhodné dále upravit
individuálně nastavenými prahy, jejichž účelem je najít a separovat od svého okolí rastr
vodních toků. Prahováním můžeme zvýraznit pouze významné akumulace, určit jejich směry,
počátky, apod.
Buňky, do kterých žádná voda nevtéká, reprezentují hřeben terénu. Do této analýzy
vstupuje rastr akumulace vodních toků získaný předchozí metodou a rastr udávající směr
odtoku. Výsledkem je vrstva reprezentující vzájemně separované dílčí úseky toků po místa
soutoku (Obr. 6).
3. INTERPRETACE NALEZENÝCH SKUTEČNOSTÍ
Všech 18 zkoumaných lokalit bylo podstoupeno shodným metodám srovnání. Jejich
účelem bylo nalézt univerzální způsob, postup, jakým způsobem je možné z modelu terénu
spolehlivě získat údaje o lokalizaci privilegovaných cest proudění podzemní vody.
Zpracovávaný soubor se ukázal být dostatečně pestrý. Nalezneme zde území s různou
rozlohou, s mnoha variantami krajinného pokryvu, s rozmanitou geologickou stavbou
odlišného typu a stáří. Výběr lokalit byl do značné míry ovlivněn snahou o co nejširší
souborovou pestrost.
Při hledání PCV bylo třeba stanovit takovou prahovou hodnotu, od které byl stok
povrchové vody z okolních pixelů považován za počátek privilegované cesty vody podzemní.
Nastavení prahových hodnot se liší v závislosti na morfometrickém typu reliéfu, ve kterém
PCV hledáme. Jako stěžejní faktor se jeví relativní výšková členitost udávaná hodnotou
směrodatné odchylky souboru digitálního modelu terénu. Bylo tak možné nalézt jak místa
současné polohy vodních toků a vodních ploch, tak místa vodou průtočná pouze při
vydatných srážkách či tání. Do zvýrazněných oblastí se stéká voda ze širokého okolí a mohou
se zde také situovat průběhy privilegovaných cest podzemní vody. (Obr. 7)
K navýšení přesnosti v lokalizaci analogově interpretovaných PCPV došlo ve všech
případech při započítání vlivu říční sítě. Povrchovými toky se odehrává odtok podzemní vody
a tvoří součást systému privilegovaných cest proudění podzemní vody. Ke zpřesnění
docházelo především v těžko postižitelných úsecích s nevýrazným plochým reliéfem, bez
nápadných geomorfologických tvarů..Široká říční údolí představují privilegované cesty
proudění vyššího řádu – regionálního významu, do pánevních struktur dochází k drenáži
podzemní vody z přilehlých horninových masívů. Změny v propustnosti fluviálních
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sedimentů jsou podmíněny mírou podílu jílů. Nejpropustnější jsou promyté korytové facie
štěrků. Jiné případy nastávají v místech krátkých zařízlých údolí, strmých skalních stěn či
kaňonovitých údolí. Zde se PCPV nachází a protéká jimi podzemní voda, ale je pouhým
rastrem akumulace nepostižitelná, jelikož se v bezprostředním okolí těchto míst neodehrává
akumulace vody z okolí a testovaná metoda lokalizace PCPV ji zde není schopna
identifikovat.
Další jev je možné vypozorovat v souvislosti se zpřesňováním lokalizace PCPV na
základě konkávních tvarů (Obr. 8). Touto metodou se ve většině případů dá dosáhnout
dalšího, drobného zpřesnění. Metoda rozliší úklon ploch a v rámci DTM zkoumané oblasti
a vyčlení místa konvexní, plochá a konkávní, s různou úrovní sklonu.
Významný vliv na přesnost lokalizace PCPV má krajinný pokryv. V území přírodně
blízkém je dosahováno přesnějších výsledků, než v území silně antropogenně ovlivněném.
Velmi podstatným faktorem je samotné geologické podloží, ve kterém se infiltrace,
akumulace a stok podzemní vody odehrává. Vliv má jak typ hornin, jejich struktura, sled
vrstev, porušení, zlomy, tak stupeň zvětrání, apod.
Variabilita vstupních dat se projevuje v pestrosti výstupních výsledků. Ty jsou patrné
z přiložené tabulky (Tab. 1.). Z lokalit můžeme nejprve vyčlenit dvě základní kategorie –
s dobrou a nízkou shodou s analogovým zpracováním. V tabulce je nízká shoda označena
šedými řádky. Tyto lokality nesplnily úspěšnost nad 50 % v lokalizaci analogových
privilegovaných cest proudění podzemní vody základní metodou prostého akumulovaného
odtoku. Jedná se o silně antropogenně přeměněné, zarovnané povrchy údolních niv. Ve
zbývajících 13 lokalitách můžeme považovat metodu za úspěšnou. Zde dosahujeme průměrné
přesnosti v lokalizaci analogově interpretovaných PCPV nad 80 %.
Tab 1 Sumarizace zjištěných výsledků pro 18 hodnocených lokalit
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úspěšn.

lokalita

nastav.

úspěšnost

úspěšnost

metody

max.

min.

prům

práh

metody

metody

akum.

nadm.

nadm.

nadm.

soutoku

prosté

akumulace

s toky a

výška

výška

výška

[pixel]

akum.

s říční sítí

paramet.

[m n.m.]

[m n.m.]

[m n.m.]

úpadu

rozdíl
hodnot

směrod.

nadm.

odchylka

povrch.
tvar

výšky Δ

σ

reliéfu

[m n.m.]

Broumovsko

400

56

77

77

786,1

424,4

564,8

361,7

68,9

< -0,1

Březová

400

58

63

58

660,7

385,2

483,3

275,5

43,6

< -0,1

Brtnice

200

76

89

89

620,5

436,6

533,0

183,9

28,5

0,0

Dačice

150

60

85

86

570,3

446,0

485,8

124,3

17,5

0,0

250

81

87

89

676,0

330,0

534,6

346,0

82,4

0,0

150

76

92

92

698,6

417,4

546,0

281,2

56,0

0,0

Hrotovice

400

64

79

81

517,6

352,3

434,0

165,3

19,9

0,0

Kunovice

150

68

87

88

451,2

298,1

375,9

153,1

29,9

0,0

Kurdějov

250

67

81

77

381,8

201,3

286,6

180,5

43,7

0,0

150

10

66

65

160,6

149,3

153,8

11,3

1,0

0,0

200

19

21

23

218,2

180,1

187,9

38,1

7,1

< -0,1

250

65

80

76

530,0

230,6

390,0

299,4

73,4

< -0,1

350

36

43

42

295,3

195,8

231,9

99,5

20,1

0,0

200

42

69

73

324,4

244,3

271,4

80,1

16,4

0,0

350

45

53

54

458,4

166,7

187,9

291,7

42,6

0,0

200

38

46

49

226,9

167,4

188,3

59,5

13,3

< -0,1

400

59

71

61

383,9

206,8

272,3

177,1

34,9

< -0,1

150

76

91

92

655,4

300,8

462,6

354,6

60,2

0,0

Drahanská
vrchovina
Hostýnské
vrchy
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ZÁVĚR
Úspěšnosti srovnání přesnosti lokalizace analogové metody s digitální se při nastavení
prahů na optimální hodnotu stoku pohybuje kolem 80 %. Metoda naopak selhává v krajině
silně antropogenně přeměněné, ležící v rovinách údolních niv. Rozdíly v přesnosti analogové
a digitální interpretace jsou dány jak odlišnou technologií způsobu zpracování, tak odlišnými
vstupními podklady. V případě manuálního, analogového zpracování z topografického
podkladu je koncový produkt výsledkem odborné erudice zpracovatele opírajícího se o
znalosti geomorfologie, geologie, hydrografie a hydrogeologie. Výsledek však může být
zatížen chybou lidského faktoru při interpretaci. Drobné neshody obou metod vyvažuje
rychlost, s jakou je možné digitální PCV získat. V současné době pracujeme na dalších
variantách zpřesnění na základě krajinného pokryvu a zabýváme se výzkumem zahrnujícím
časovou složku pro určení rychlostí proudění v různých horninových prostředích.
Interpretované privilegované cesty proudění podzemní vody slouží k různým účelům.
Jsou využitelné všude tam, kde je nutno definovat míru zranitelnosti horninového prostředí ve
vztahu k podzemní vodě nebo vyhledat část horninového prostředí s maximální propustností.
Základní oblasti využití privilegovaných cest proudění jsou:
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-

stanovení ochranných pásem zdrojů pitné vody;

-

podklad pro potřeby územního plánování;

-

nalezení vhodného místa pro situování hydrogeologických vrtů jako zdrojů pitné vody
(Obr. 10), metoda se také velmi osvědčila v aridních oblastech při interpretaci satelitních
snímků;

-

identifikace zranitelných povrchů terénu s ohledem na kontaminaci podzemních vod
(Obr. 10);

-

optimalizace protipovodňových opatření;

-

identifikace částí krajiny extrémně ohrožených kontaminací v důsledku dopravy
(Obr. 10);

-

prognóza dopadů antropogenních zásahů do horninového prostředí (např. výstavba tunelů)
na hydrogeologické podmínky – změnu vodního režimu v krajině;

-

určení směru a rychlosti šíření kontaminantů podzemní vodou v krizovém managementu
např. po haváriích (Obr. 9).
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Obr. 2: Zákres 18 řešených lokalit

Obr.3: Rastrový výškový model

Obr.4:Stanovní směru povrchového stoku
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Obr.5

Obr.6

Obr.7
Obr.8
Obr.5: Akumulace vody – privilegované cesty proudění podzemní vody
Obr.6: Dílčí povodí a vymezení privilegovaných cest podzemní vody dle míst soutoku
Obr.7: Akumulace podzemní vody zjištěná na základě rastru akumulace
Obr.8: Srovnání výsledků metody prosté akumulace s metodou lokalizace na základě
konkávních tvarů a říční sítě

Obr.9
Obr. 10
Obr 9: Využití PCV při projektování návrhu staveb
Obr.10: Využití PCV jako podkladu pro situování vrtů pro zdroje pitné vody a jako
identifikace zranitelných míst z hlediska kontaminace podzemní vody.
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Abstract:
Contamination of ground with petroleum products creates health hazards for both
people and animals. Particularly serious contamination of the environment occurred at the
former Soviet air bases “Bagicz” and “Brzeg” in Poland. In this paper examples of
environmental hazards resulting from petroleum products in the ground and attempts of the
health risk abatement are discussed. For the purpose of risk reduction, bioremediation
methods were developed and applied at the contaminated areas. Polluted grounds were
cleaned with the use of indigenous microorganisms extracted from the contaminated area,
capable of degrading hydrocarbons. In case of both airbases, where the original
concentration of the petroleum products amounted up to 17,400 mg/kg, 90 % reduction of the
petroleum in the ground was achieved within a few months.
Keywords: bioremediation; environment pollution; health hazard; petroleum products
INTRODUCTION
Contamination of the environment with hydrocarbons occurs frequently in industrial
areas. One of the products handled in big quantities by humans is oil. This liquid material is a
very common source of energy and probably the most important chemical raw material. On
the other hand, using it brings about big risk for the environment and human populations.
During an improper handling, hydrocarbons emission can occur, resulting in their migration
to grounds and waters, also to reservoirs of drinking water. It is mainly due to plant, pipes and
tanks failures as well as to transportation crashes, technological faults and simply to the
human mistakes. As a result high health risk is produced during such situations, which
requires adequate measures.
A particularly serious contamination of water-ground environment caused as a result of
reprehensible carelessness in chemicals’ handling took place at the former Soviet military
airfields in Poland. A report had been prepared by General Inspector for the Environmental
Protection giving the full data on damages in the environment. According to the report, costs of
grounds remediation on the area of 406 hectares formerly occupied by the air bases were
estimated for 5,220 million PLN (US $ 1,374 million) (ELWOS-TRIO 1994). The remediation
of the environment at these areas was recognized as one of the priorities in environment
protection in Poland.
There are many methods of cleaning the environment which always involve some kind of
interference, more or less harmful to the ambient surroundings. In case of contamination with
hydrocarbons, soil burning is sometimes used, which eliminates the pollutant effectively, but on
the other hand it is probably the most drastic way of contaminant’s removal. Such method has
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nothing to do with the sustainability, as the soil is completely turned into useless ash, instead
into clean soil with its biological life and homeostatic equilibrium.
Searching for effective methods enabling to abate the health risk at the contaminated
grounds started after the Russian troops withdrawal. This increased interest
of environmental engineers was focused on using microorganisms for neutralization of
chemical pollutants from the ambient environment. Diverse methods revealed in the scientific
literature based on a biodegradable activity of specific microorganisms extracted from the
polluted area or cultured in microbiological laboratories, capable of consuming carbon
included in the polluting hydrocarbons. This approach aiming at using microorganisms was
applied in investigations carried out by the authors. The investigations resulted in
development of an original bioremediation method patented and implemented in a big
commercial scale.
1

ENVIRONMENTAL HAZARD

Quantitative assessment of the health risk caused by petroleum products contaminating
environment is extremely problematic. No rational procedures have been developed yet,
enabling such an assessment. Petroleum products are composed of dozens hydrocarbons
differing in physical-chemical properties and toxicity. Such a mixture is tough for risk
calculation as its precise composition is not regular, moreover it can change in time
depending on many environmental factors such as temperature, aeration, humidity, biological
activity of the polluted environment etc. The toxicity of many petroleum products’
components has still not been known sufficiently. Petroleum products are chiefly used as fuels
such as gasoline fuel, diesel fuel, aviation fuel, heating fuel etc. Basic components of fuels
exhibiting evident toxicity are shown in table 1.
Also metals are found in fuels in form of additives improving performances and
combustion properties of the fuels. Most commonly cadmium, chromium, lead and arsenic are
present in such products causing varying toxicity values. Arsenic exhibits carcinogenic and
adverse reproductive effects. Lead can cause kidney disease, malnutrition, and weakness.
Contamination of waters and grounds with petroleum products creates health hazards
for both people and animals since, in most part, it toxically affects living organisms. Besides
contributing to increase of the health risk they unfavorably influence the plant production
(Ziółkowska, Wyszkowski 2010).
Contamination of soils with kerosene products changes their physical properties,
destroys the structure, causes particle dispersion as well as it limits filtration inducing water
retention. Disturbance of water relations within the root zone is the cause of symptoms
connected to the nutrients deficiency in plants. The symptoms of nutrient deficiency become
greater with a decrease of water uptake (Kołwzan et al. 2005).
Leakage of petroleum is harmful to plants, not only because of its direct toxicity but
also due to microorganisms’ activities. Hydrocarbon biodegradation in soil often causes
oxygen-free conditions in the root zone. The lack of oxygen and resulting from it rise of the
aggressive sulfate destroys roots of plants, including large trees which have a well developed
root system.
Tab. 1. Basic components of fuels and their toxic characteristics (EPA)
Component

Chemical symbol

Toxic effects to humans
Probable carcinogen (cancer-causing
agent),

Benzene

affecting

central

nervous

system, causing depression, irregular
heart rhythm etc.
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Abdominal pain, vomiting; central
nervous system effects; heart and liver

Xylenes

damage; bone marrow damage
Mutagenic (causes mutations), adverse
effects of central nervous system,
Toluene

depression, respiratory irritation, liver,
kidney damage
Narcosis,

Ethylbenzene

central

nervous

system

effects, skin and eye irritation
Abdominal

Pain,

jaundice,

renal

failure, optical neuritis and corneal

Naphtalene

damage
Polycyclic
aromatic
hydrocarbons
PAHs

numerous compounds of diverse
structure containing different
number of member rings

Diverse degrees of toxicity, several of
which are potential carcinogens

One of the most dangerous components of kerosene products are the aromatic compounds,
among which are the multi-ring aromatic hydrocarbons as well as some metabolites created
during the hydrocarbon decomposition. It is well known that some hydrocarbons, such as benzene
and benzo(a)pirene show carcinogenic effects even in low concentrations (Krieger 2001). The
above has been confirmed during the epidemiological research, which also shows that many of
the petroleum’s compounds play an important role in etiology of tumor disease in humans
(Kołwzan et al. 2005, Seńczuk 2005).
Ground contamination with petroleum products generates land degradation and deprives
soils of any agricultural value. Causes of soil contamination depend on the contamination
load, terrain conditions, undertaken improvement actions and time duration between failure
and intervention. Migration of contamination results in its propagation within ground/water
habitats. Transport of petroleum derivatives is very complex, thus there is a number of
mathematical models that describe the process under different conditions.
The speed of contamination dispersion depends not only on the load and volume of the
contamination but also on the properties of soil. The measure of soil’s resistance to pollution
is its volume, water permeability, types of the circulating waters and the dynamics of their
flow. Greater flow values, shortened and limited contact time of water and rock results from
high filtration coefficient, consequently limiting the possibility of contaminations remaining
in soils.
2
BIOREMEDIATION
WITH AVIATION FUELS

OF

THE

ENVIRONMENT

POLLUTED

Bioremediation is a remediation method that involves microorganisms capable of
degrading xenobiotics contaminating the environment. Degradation of the hydrocarbons
composing aviation fuels depends on many factors of which biological ones are crucial.
Among them the most important are:
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 qualitative and quantitative composition of microorganisms that colonize the
contaminated ecosystem,
 their adaptive abilities in changed environmental conditions,
 degradation activity in relation to particular types of xenobiotics,
 biological qualities of metabolites forming during the biodegradation process,
 spread of bacteria predators and parasites in water and ground habitats.
Substantial role in the process of hydrocarbon decomposition within the soil and water
environments play the bacteria from the following genera: Achromobacter, Acinetobacter,
Alcaligenes, Arthrobacter, Bacillus, Flavobacterium, Nocardia, Pseudomonas and
Corynebacterium.
From among fungus deteriorating hydrocarbons within the water environment
Aureobasidium, Rhodotorula and Sporobolomyces play the crucial role, whereas within the
soil environments the most common ones are Trichoderma and Mortierella. Aspergillus and
Penicillium fungus which decompose isolated hydrocarbons came from both water and soil
environments (Alexander 1994).
Apart from the biological also physical-chemical factors are important in the
bioremediation process. Among others the following can be mentioned: chemical structure of
xenobiotics, xenobiotics, water solubility, concentration of xenobiotics, availability of
electron acceptor, temperature, ph reaction, biogenic substances, water etc. Some of the
mentioned factors can be easily controlled in order to accelerate of the remediation process.
3

DEVELOPMENT OF THE BIOREMEDIATION METHOD

The bioremediation method and system for water-ground cleaning developed on the
basis of laboratory studies were applied at areas polluted with hydrocarbons. Both the method
and system were patented (Kołwzan et al. 2010; Grabas et al. 2010).
The method bases on utilization of specific bacteria strains isolated from the polluted
environment, capable degrading hydrocarbons. During the remediation process special
conditions must be maintained for the microorganisms grow, enabling to speed up the
contaminants biodegradation and shorten the whole process to a few or maximum to several
months.
The selected bacteria isolated from the contaminated ground must not include
pathogenic strains. They are examined for pathogenicity to exclude any hazardous
organisms, then the bacteria are reproduced in the microbiological laboratory, under
similar conditions as at the original contaminated environment. Thus, the microorganisms
are adapted to consume carbon from the contaminating hydrocarbons.
The obtained inoculum is then augmented at the site in special bioreactors under
control of temperature, pH, oxygen concentration, C:N:P-ratio etc. The fuel is added into
the bioreactor in order to accustom the bacteria to consume carbon from the hydrocarbons.
It is usually extracted from the contaminated ground. After a few days of propagation, the
bacteria suspension is obtained which is then applied into the polluted ground.
In ex-situ method the ground is excavated first and placed in form of windrows onto
an impermeable foil isolating the ground from the environment. In in-situ method the
process is carried out without moving the ground and the bacteria suspension is introduced
into the ground on the site, by means of drainage system or horizontal perforated pipes
immersed into the ground. In case of permeable grounds it is possible, both in ex-situ and
in-situ methods, to distribute the bacteria preparation by spraying it over the surface of the
contaminated area or the windrow. The suspension migrates then spontaneously to inner
layers of the polluted ground.
During the remediation process the ground is continuously aerated by means of the
aeration drainage system. Effluents from the windrows are purified from hydrocarbons in
stripping columns and recycled into the windrows or to bioreactors where subsequent bacteria
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preparations are prepared. The bioremediation process is monitored permanently by frequent
inspection of hydrocarbons concentration, bacteria number, pH, humidity, N, P,
dehydrogenase activity etc. The monitoring enables to control the process and the most
important parameters of the ground environment affecting bacteria propagation and their
activity related to the pollutant.
The in-situ method involves much more accuracy and care than the ex-situ one
because the polluted ground is in contact all the time with the ambient environment. Care
have to be taken when introducing the biological and chemical preparations into the
ground, so as not to hurt the environment with excess of the preparations. Reaching the
uncontaminated areas they could affect negatively the surroundings. This is not a case
when ex-situ method is accomplished as the whole cleaned ground, after its excavation, is
placed onto impermeable foil, where the process is carried out. The technological diagram
of the ex-situ method is shown in figure 1.

Fig. 1. The technological diagram of the ex-situ method. Description in the body text
The remediation process is usually conducted during spring and summer seasons till
autumn. Thus, it takes about 7 months but sometimes, in more problematic cases, two
seasons. After meeting the assumed purification standards the ground is moved to the
excavations from which it was dug out. The number of bacteria drops rapidly to the natural
background level. Taking into account that they originate from the same environment, no
danger exists related to introduction of any extraneous organisms into the ground. Very
soon homeostatic equilibrium is settled in the soil-water environment.
4

REALIZATION EXAMPLES

From among many big scale technical projects accomplished two examples realized
at former Soviet air bases in Poland polluted with the petroleum products are presented.
Ex-situ method was used in the area where a full control of ground parameters was needed
and where a risk of secondary pollution of ground with biogens and microorganisms used
could not be tolerated. Less expensive in-situ method was applied in the area where
danger of remediation agents migration to not polluted locations was excluded. Both
methods used appeared to be effective and enabled to restore biological life in the
contaminated areas (Pawełczyk et al. 2007; Grabas et al. 2011).
The methods were implemented at the following facilities:
 the former Russian Army military unit, air base in Bagicz near Kołobrzeg
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the former Russian Army military unit, air base in Szprotawa
the former Russian Army military unit, air base in Brzeg –
Polish military unit, air base Wrocław –
Polish military unit, air base in Królewo Malborskie
railway transshipment station Warszawa Gdańska, project „Arkadia”, area intended for
shopping center
 the former Russian Army military unit, air base in Kluczewo
 fuel bases in Zielona Góra, etc.
The main aim of the remediation treatment of grounds was reducing the petroleum
products’ concentration in the contaminated ground to the level acceptable by obligatory
standards. The scope of the work was:
– developing the biological process of polluted water and ground remediation,
– analyses and investigations of petroleum pollutant on the selected area and application
biogenic substances which stimulate petroleum products biodegradation,
– monitoring of fuel pollutants, biogens and autochthonous bacteria bioactivity in waters
and grounds on the reclamation area.
4.1

Bagicz air base (ex-situ method)

Bagicz former Russian air base is located in North Poland at the Baltic sea side, near the
town Kołobrzeg. Next to the base a spa Ustronie Morskie and health resort „Podczele” is
functioning using local mud for spa treatment. The mud marshland was endangered with the
petroleum products contamination, found in the surrounding area. The source of pollution
were fuel leakages from damaged tanks and pipes (toluene, xylene, 1,3-dimethyl-p-xylene).
Also heavy ends of diesel oil were found in the ground (Pawełczyk et al. 2001).
As a result 800 m3 of the ground was contaminated by the pollutants which had to be
neutralized. The average contents of the petroleum products in the ground was about 5500
mg/kg of dry matter. Basic parameters of the ground before start of the remediation process
are shown in table 2. Due to the recreation ground located in the nearest neighborhood, there
was a necessity to develop such a remediation method that could eliminate danger of
secondary pollution of the waters and grounds in that area.
The assumptions applied when elaborating the biological method were as follows:
– biological degradation of pollutants under oxygen conditions,
– using the autochthonous microflora,
– ex-situ method of remediation,
– closed water circulation system.
Tab. 2. Basic ground parameters prior to the remediation process
Petroleum product’s
CO2 released
contents
Dehydro-genase [mg CO2/g
P2O5
NH4-N NO3-N
[mg/kg dry m]
dry m/24 h]
pH
activity
3
[%]
[%] [mg/dm ]
[g TF/g dry m]
Extraction
GC method
method
318
142.2
7.5
0.0008 0.901
12.17
1.98
1.98
142
323.6
7.7
0.0008 1.378
7.69
1.32
1.32
937
2389.0
7.8
0.0009 1.600
6.83
1.21
1.21
330
114.2
7.8
0.0009 1.108
9.89
2.20
2.20
328
1769.1
7.6
0.0012 1.099
16.60
2.75
2.75
902
6989.9
7.5
0.0021 1.575
14.58
2.75
2.75
463
3867.3
7.8
0.0017 1.476
25.72
4.18
4.18
948
8771.6
7.2
0.0013 1.196
13.72
2.42
2.42
732
1473.7
7.6
0.0026 1.246
8.99
1.98
1.98
531
1919.5
7.4
0.0007 1.034
8.60
1.87
1.87
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1218
1216
810
934
423
430

5143.6
7137.7
3773.3
1115.2
234.8
153.2

7.5
7.4
7.5
7.4
7.4
7.4

0.0013
0.0009
0.0009
0.0007
0.0010
0.0012

1.104
1.040
0.985
2.294
0.962
1.099

10.53
26.06
15.96
15.01
12.30
15.44

1.98
5.95
2.64
2.42
2.09
3.30

1.98
5.95
2.64
2.42
2.09
3.30

The bioremediation process was carried out in three stages.
I stage – selection of bioactive microorganism strains in relation to the pollutants
present in the ground. The microorganisms applied were grown in the natural environment
polluted by the petroleum products. The taxonomy and pathogenic as well as relatively
pathogenic properties of the strains were examined.
II stage – essential bioremediation process carried out in aerated ground windrows. The
polluted ground was displaced and formed in windrows equipped with aeration and drainage
systems. During the process the windrows were sprayed with water, supplied with bacteria
suspension and aerated to maintain optimal living conditions for the bacteria. Effluents from
the windrows were collected in a well, then they were introduced to a stripping tower for the
pollutants removal and recycled to the windrows. The hydrocarbon vapors from the stripping
column were adsorbed in a charcoal filter.
Growth of micro flora in the windrows was stimulated by:
– inoculation the ground with autochthonous bacteria reproduced in the bioreactor,
– intensive aeration of the windrows using drainage system and immersed vertical air
lances,
– supplying the ground with biogenic substances,
– control of ground humidity and level of biogens.
III stage – displacing the ground from the windrows to the original site after completing the
bioremediation process, leveling the land, dismantling the remediation unit. Concentration of
petroleum products at the end of the remediation process is shown in table 3.
The applied bioremediation technology resulted in very good effects in spite of
unfavorable properties of the ground which was clayey and not permeable. The final level of
hydrocarbons in the ground before its displacement to the original site ranged from 18 to 103
mg/kg of dry matter. Using active autochthonous organisms capable of degrading the
pollutants, permanent recirculation of windrow effluents in the system of windrow-bioreactorstripping system and accurate monitoring and control of the process, enabled to achieve the
assumed purification degree of the polluted ground.
Tab. 3. Concentration of petroleum products after completing the remediation process
Sampling point number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Concentration of petroleum products [mg/kg d m]
Extraction method
GC method
18
<1
42
<1
37
<1
30
<1
28
<1
52
1.1
62
<1
78
<1
68
<1
44
<1
80
<1
61
<1
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13
14
15
16
4.2

103
74
63
49

<1
7.4
5.8
2.3

Szprotawa air base (in-situ method)

Szprotawa military area was the former German air base seized by the Russian troops
after the Second World War. The surface area of the base along with the fuel transshipment
station amounted to 670 hectares.
The contaminated area was located in the neighborhood of Szprotawa–Przemków road.
Petroleum products originated from the fuel base, 200 m away, South-East. The source of the
pollution were fuel tanks with plating damages which resulted in migration of ground water
contamination and its enlargement to the area of 250 m2.

Fig. 2. The polluted area at the air base in Szprotawa with the layout of remediation
appliances and piezometers
Tab. 4. Values characterizing the contaminated area
Surface
Average
Average
Conta
area of
concentration
thickness of the
Area
mina-tion
contaminated of petroleum products polluted layer
level
land [m2]
[mg/kg dry m.]
[m2]
high
203500
2320.00
1.25
Fuel pumping
area
low
70000
32.58
1.25
high
72250
816.64
1.00
Fuel pipeline
surroundings
low
27000
17.50
1.00
high
146750
1487.49
2.00
Main fuel base
surroundings
low
90500
38.05
2.00
high
256500
1365.04
2.00
Engine heating
slab surroundings
low
32500
14.10
2.00
The highest concentration of some aromatic hydrocarbons at the area was the following:
phenols – up to 1.00 mg/dm3, benzene(a)pyrene – up to 0.000036 mg/dm3, pyrene – up to
0.00133 mg/dm3, anthracene – up to 0.00258 mg/dm3, petroleum ether extractable substances
– up to 55 500 mg/dm3.
Tab. 5. Volumes of the polluted ground and amount of petroleum products present in
the ground, calculated on the basis of date from tab. 4
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Volume of
Amount of
Amount of petroleum
polluted
polluted
products
ground [m3]
ground *[Mg]
in the ground [Mg]
25437
457875
1062.27
Fuel
5
pumping area
87500
157500
5.13
72250
130050
106.20
Fuel pipeline
surroundings
27000
48600
0.85
29350
528300
785.84
0
Main fuel
base surroundings
18100
325800
12.40
0
51300
Engine
923400
1260.48
0
heating slab
surroundings
65000
117000
1.65
14936
268852
Total
3234.82
25
5
* Specific weight of the ground was assumed 1.8 mg/m3.
Area

In the first step of the remediation process the fuel was pumped out from several
technological wells drilled in the ground, according to recommendations resulting from the
hydro-geological examinations of the area. In that way 2780 dm3 of the fuel freely drifting on
the surface of ground waters was extracted.
The second step consisted in biological remediation of the ground applying the
in-situ method. The assumptions made were the following:
– isolation of bacteria capable to neutralize petroleum products
– taxonometry of the bacteria and elimination of the pathogenic strains
– reproduction of the selected cultures in the field reactors
– inoculation of the ground waters with the reproduced bacteria preparation
– maintaining the optimal conditions for the growth of microorganisms in ground
waters by aeration and supplying them with biogenic substances.
The microorganisms were isolated from the ground and reproduced in the
microbiological laboratory, applying the fuel extracted from the polluted area, as the only
source of carbon and energy. Mixed microorganisms culture was obtained composing of 7
bacteria strains and one yeast strain.
After multiple passaging the microorganisms were introduced into the 1 m3-volume field
bioreactor filled with water and biogens. For the pH stabilization at 6.8 to 7.2 level, buffering
agents were applied. As bacteria culture media the following chemical agents were used:
Na2HPO4, KH2PO4, (NH4)2SO4, Mg(NO3) and fertilizer product for special cultures from
Kemira company, Finland composed of: N total – 8.0%; N NO3 – 2.5%; N NH4 – 5.5%; P2O5 –
12%; K2O – 23%; MgO – 2.5%; S – 11.0%; B – 0.1%; Cu – 0.2%; Fe – 0.1%; Mn – 0.7%; Se –
0.0006%; Ca – 1.0%. Additionally petroleum product (aviation fuel) was introduced into the
bioreactor in the amount of 0.1 to 0.5% by volume.
The multiplied microorganisms were then introduced in form of suspension into the
polluted ground. For this purpose 12 piezometers and technological wells were installed in the
contaminated area (fig. 2). Additionally two depression wells were constructed. Moreover,
holes composing the so-called oxygen barrier were drilled southwards, close to the road. Its
aim was to protect the ground waters against migration of the pollutants towards water flow.
Behind the road, in the distance of several hundred meters, farm buildings and water wells
were located.
The undertaken measures aimed at establishing of a set of local bioreactors in the
piezometers and their surroundings, where the neutralization of petroleum products took
place. The piezometers were supplied with solutions of biogens and selected bacteria
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preparation. Besides, air was constantly pumped into the ground through
a system of pipes connected to a compressor.
The process was permanently monitored in order to control its progress. Apart from
kerosene concentration, level of biogens (N and P) was analyzed. Moreover, bacteria number,
pH, oxygen concentration and dehydrogenase activity in the ground were determined.
After application of the first part of the mineral nitrogen source, the dehydrogenase
activity of the ground increased up to values from the range 10.92 to 65.21 (g TF/g dry matter,
while amount of the released CO2 ranged between 2.09 and 11 mg/g/24 h. Further supplying
the ground with nitrogen and phosphorus resulted in higher dehydrogenase activity. The
highest observed values reached 82 to 125 (g TF/g dry matter). This testifies high intensity
of the hydrocarbons degrading processes under the conditions, which were “artificially”
created in the ground.
The remediation process enabled to reduce the pollutants level in the ground waters to
0.02–3.61 mg/dm3. The works carried out protected the area against propagating the
pollutants and reduced danger of bacteria and biogenic substances migration. The number of
microorganisms in the cleaned ground after the remediation process dropped to the natural
background.
CONCLUSIONS
The presented rehabilitation methods refer to different objects and technologies
developed on demand of the National Found of Environmental Protection and local
governments.
The task was very tough, as the polluted areas were widespread. Moreover, the
pollutants were of different qualitative and quantitative composition. This is why the
implementation of standard technological methods were useless and individual technology
adjusted to the local hydrological, geological, microbiological and physical-chemical
conditions had to be developed for every specific case.
The applied methods were safe for the environment since the original properties of the
ground were restored with its humus and biological life. The hydrocarbons were degraded into
simple, safe compounds, the same as those originating in natural processes. Actually the used
techniques follow natural self-cleaning processes and the basic difference between them lies just
in speeding up the “artificial” biodegradation by control of the microorganism’s reproduction.
With the aid of the controlled conditions, the environment cleaning process could be shortened
from hundreds of years to about one year or couple of months.
The above projects enabled to abate the health risk produced to humans as well as to
animals. Because of its complicity and big number of substances involved, no health risk
estimation, was possible at this stage of knowledge. The decision on using the cleaned land
was made on the basis of contaminants level measurements, which testified the allowable
concentrations. The areas at the former Russian airbases after their remediation are being used
now for the recreational purposes.
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Abstrakt:
The case study introduces into the educational process a new dimension of creative
activities of students, personalization and cooperation which has not been possible without
this technology. In this article the author has chosen a model out of the offer of elaborated
ones which is very topical at the present time.
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ÚVOD
Evropská bezpečnostní strategie (EBS), vznikla před sedmi lety a její obsah se za tuto
dobu příliš nezměnil. Přibylo mnoho výzev, zažili jsme částečnou energetickou krizi,
prožíváme hospodářskou a finanční krizi, přehodnocujeme migrační politiku, častěji se mluví
o environmentální bezpečnosti, některé země EU zažívají nárůst extrémistů a s obavami
sledujeme vývoj v některých afrických zemích a situaci na blízkém a středním východě.
Připravuje se bílá kniha pro doplnění EBS, která by měla zhodnotit dosažené výsledky
a pojmenovat slabiny evropské bezpečnostní doktríny, doplnit nové tematické oblasti. Patří
sem bezesporu ochrana hranic a kritické infrastruktury, boj proti terorismu, energetická
bezpečnost, dopady změny klimatu a přírodních katastrof na ochranu obyvatelstva a nikoliv
na posledním místě také ochrana před útoky na datové sítě – kyberterorismus [1].
Součástí kritické infrastruktury ČR nejsou jen jaderné elektrárny, energetické zdroje
všeho druhu, vládní a státní instituce, ale i výrobní a nevýrobní systémy a služby. Jejich
nefunkčnost by měla závažný dopad na bezpečnost státu, ekonomiku, veřejnou správu
a zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva.
Právě tato část veřejné správy, kterou si již v běžném životě bez informačních systémů
všeho druhu nedokážeme ani představit, je předmětem našeho zájmu. Naši studenti
ve studijním modulu ochrana obyvatel jsou připravováni na výkon funkcí, které jsou spojeny
právě s využitím informačních systémů krizového řízení, jež bezesporu obsahují velmi citlivá
data.
1

SCÉNÁŘ PŘÍPADOVÉ STUDIE
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V poslední době se stále častěji hovoří o systému managementu informační bezpečnosti
podle nových norem ISO/IEC 27001 a 27002. Tak lze doložit správný postup při vypracování
plánů, které na sebe navazují, a analýzu rizik provedenou dle standardů, které tyto normy
upravují. ISMS (anglicky Information Security Management System) je tedy část celkového
systému managementu organizace, která se orientuje na řízení rizik v oblasti bezpečnosti
informací. ISMS je efektivní dokumentovaný systém řízení a správy informačních aktiv
s cílem eliminovat jejich možnou ztrátu nebo poškození. Je souborem opatření, metod, zásad
a pravidel, vycházejících z osvědčených praktických postupů. Principy jsou definovány
dostatečně pružně, tak aby bylo možno rozsah a kvalitu opatření přizpůsobit charakteru
a struktuře subjektu [2].
V tomto duchu studenti předem dostávají scénář, který je uvádí do situace, informuje
o jejich odboru a pracovním zařazení.
První část zadání ukládá pro jednotlivé skupiny provést audit rizik podle reálií v zadání.
Pro účel případové studie byl použit k analýze program Ranit. Ve scénáři se jako příklad
uvažuje Městský úřad Vyškov. Zde jsou vytipována, vzhledem k charakteru jejich činnosti,
následující pracoviště propojené počítačovou sítí úřadu:
Odbor místního hospodářství - eviduje žádosti o přidělení bytu, navrhuje přidělení bytů
a nebytových prostor v majetku města a v domech s pečovatelskou službou, zajišťuje prodej
bytových domů a bytů ve vlastnictví města v souladu s pravidly prodeje.
Stavební úřad s plánem územního rozvoje - vydává územní rozhodnutí a územní
souhlas, provádí činnosti na úseku stavebního řádu.
Odbor územního plánování a rozvoje – provádí organizaci výběrových řízení
na dodavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek pro potřeby města, zpracování
rozvojových studií konkrétních lokalit, koordinace Programu podpory investorů rodinných
domků.
V městském úřadu je používán informační systém - „CenTIS“ (centrální informační
systém) pro řízení jednotlivých odborů. V systému jsou zpracovávána citlivá data. Obsahuje
rovněž údaje o smluvních vztazích s dodavateli i odběrateli. Systém rutinně používá
cca 75 pracovníků, kteří řídí veškerou agendu městského úřadu. Všechny informace nutné
pro jejich činnost jsou uloženy v informačním systému (IS) a je povinností pracovníků výše
uvedené aktivity řešit prostřednictvím IS. Dále jsou v zadání popisována významná aktiva
vyžadující zvýšenou pozornost dle dispozic ISMS. Jsou předem určena aktiva, která se mají
chránit, jsou zvolena a řízena možná rizika bezpečnosti informací, jsou zavedena opatření
s požadovanou úrovní záruk a ta jsou kontrolována.
Studenti, jako potencionální úředníci na těchto odborech, si musí především uvědomit,
že informace též představují aktiva - určitou hodnotu. Jsou to citlivá data občana a organizace,
a proto je nutné je chránit. Aby ochrana ohodnocených informací byla přiměřená, je třeba dále
pojmenovat a ohodnotit hrozby, které na aktiva působí, zranitelnosti (slabiny našich aktiv)
a stanovit výslednou míru rizik. Z hlediska bezpečnosti informací se v typické organizaci
mezi nejrizikovější faktory řadí personál úřadu, obzvláště její management. Statistiky uvádějí,
že informační bezpečnostní incidenty až z osmdesáti procent padají na vrub managementu
vlastní organizace. Situace se stala ještě aktuálnější s povinností využívat datové schránky
ve veřejné a státní správě.
To vše musí mít studenti na paměti při realizaci první části případové studie.
2

PŘÍPADOVÉ STUDIE – HAVARIJNÍ PLÁN INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

V průběhu posledních let se staly nedílnou součástí řízení informační bezpečnosti
v rámci každé větší organizace tzv. penetrační testy. Při testech technici simulují chování
útočníka s cílem odhalit pokud možno veškerá zranitelná místa zkoumaného informačního
systému, následné reakce na bezpečnostní incident.
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Za bezpečnostní incident se často považuje i podezření na porušení bezpečnostní politiky
nebo pokus o překonání bezpečnostních opatření. Bezpečnostní incident má obvykle tento
průběh: detekce incidentu – analýza incidentu – reakce na incident. [3]
Výhody pro organizaci jsou nesporné. Výsledky testů jí umožní zmapovat rizika chodu
důležitých informačních systémů a zároveň investovat do jejich zabezpečení efektivním
způsobem.
Druhá část případové studie směřuje k vytvoření havarijního plánu IS v plánovacím
systému MS Project, který již studenti dříve využívali [4].
Havarijní plán určuje, co dělat po odhalení útoku (bezpečnostním incidentu)
a jak postupovat, aby se udržela kontinuita činnosti organizace.
Je organizačně rozdělen na tři části:
 plán prevence – vytváří metodiku udržování aktuálnosti skladů dat, softwaru
a hardwaru, metodiku testování systémů,
 plán činnosti po útoku - součástí plánu jsou návody, jak postupovat v poskytování
služeb po zjištění útoku,
 plán obnovy - je to návod, jak postupovat při obnově činnosti IS po havárii.
Optimální havarijní plán se upravuje mnohdy i po mnoho let. Vzhledem k vývoji IT
a okolí, bývá jejich součástí i specifikace testování jejich aktuálnosti. Důvěryhodnost
havarijního plánu potvrdí jeho úspěšná oponentura, respektive provedený audit.
Zde tři skupiny studentů (plánovací týmy) řeší tři hlavní části havarijního plánu
s využitím plánovacího systému MS Project a každá provádí audit jedné části uvedeného
havarijního plánu. Týmy musí kontinuálně spolupracovat. Pro každou etapu auditu je přesně
definován cíl, ke kterému je třeba přiřadit úkol, síly a prostředky, včetně časové dotace.
Plán prevence bývá souborem opatření předcházejících možný útok, přitom
vyhodnocování kritičnosti a priorit víceuživatelských aplikací se provádí alespoň jednou
ročně. Vypracovávají se seznamy kritických aplikací tříděné podle priorit obnovy. Cílem
auditu je prověření dokumentace vyhodnocení priorit.
Plán činnosti po útoku bývá souborem scénářů pro situace vzájemně se lišící délkou
přerušení činnosti, potřebou návratu do původního stavu před útokem, omezením přístupu
do areálu organizace vlivem přírodní pohromy (např. záplavy), apod. Cílem auditu je sledovat
efektivnost aktivit týmu první reakce po útoku.
Plán obnovy musí obsahovat kritéria definující, co se chápe havárií, odpovědnosti
za aktivaci obnovy, odpovědnosti za aktivaci dílčích činností podle plánu obnovy a návody
k provádění činností podle plánu obnovy. Cílem auditu je snaha v co nejkratší době přejít
do režimu běžných aktivit.
Mezi jednotlivé etapy jsou vloženy tzv. milníky s nulovou časovou dotací, které
v návaznosti zahajují a ukončují činnost jednotlivých týmů. Většinou také slouží jako
kontrolní body určené pro realizaci zpětné vazby k plnění sdruženého úkolu.
To vše musí mít studenti na paměti při realizaci druhé části případové studie.
ZÁVĚR
Vzhledem k charakteru a významu případové studie ve výuce našich studentů právě
z této, tak často uváděné a citlivé oblasti, považuji tento přístup pro výkon jejich budoucí
profese za zásadní. Nebezpečí kyberterorismu pro informační systémy státní a veřejné správy
se stává čím dál více reálnou hrozbou, bohužel stále poněkud podceňovanou. Islámský
terorismus, a nejen on, po posledních událostech má faktickou šanci přerůst
v kyberterorismus.
Útočník – všehoschopný programátor – v zásadě potřebuje jen výkonný počítač. Proto
nepřekvapí fakt, že prostřednictvím počítačů a serverů, lze dnes zlikvidovat obchodní
konkurenci, vykrást banku, vloupat se do utajovaných dat podniků a institucí, odstavit
energetickou síť, či narušit vojenské operace. Bohužel, k těmto cílům stále častěji patří
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samotný Internet, který je zneužíván nejen k propagandě a prosazování různých ideologií,
získávání nových příznivců, ale v neposlední řadě právě ke kybernetickým zločinům [5].
Bohužel nejde situaci řešit druhým extrémem, že zakážeme na Internetu mechanismy
proti skoro čemukoliv on-line. Evropské komisi unikly dokumenty, které odkrývají,
co má následovat po přijetí smlouvy ACTA. Materiály obsahují zcela nové nástroje
a mechanismy, jak omezit svobodu projevu na Internetu [6]. ACTA je první smlouvou, která
má regulovat Internet.
Nelze souhlasit s tím, že by smlouva ACTA podkopávala principy svobodné
společnosti. Je potřeba zdůraznit, že specificky zmiňuje caching, tedy ukládání dat o našem
chování na Internetu někde utajeně v síti. Trochu šílená představa (poněkud snad nereálná),
ale již to, že se o tom zmiňuje, je náznak ohrožení. Jde to až nad rámec toho, co umožňuje
současná legislativa policii, ve většině členských zemí Evropské unie. Povoluje inspekce
počítačů na hranicích, odpojování kohokoliv od Internetu a jiná opatření v rozporu s lidskými
právy a dokonce je považuje za standardní.
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Abstract
Due to low interest of the political elites for requisitely holistic future development of the national
security system, guidelines for its systemic re-organization (i.e. knowledge, teamwork, dedication to
the mission, and requisite holism) are enhanced in the proposed article. Serious gaps between real
national needs and national political interests regarding national security system are found.
Reengineering of the national security system as inevitable, thorough, radical and dramatic
intervention is suggested. The findings are supported by research of the nature of police work and the
satisfaction of the residents with police work in 4 towns in the Republic of Slovenia, with 449
respondents, and 449 fulfilled questionnaires. Some results: the collected data reviles that that people
from country-side are more willing to cooperate with the police; the young people are more willing to
participate than older; in general people feel safe/secure in the Republic of Slovenia; the perception of
safety/security in local areas implies that “mini” police directorates could/should be implemented.
Without radical changes of the Slovenian national security system (i.e. reengineering) the entropy law
will accelerate by natural inertia, and lack of systemic thinking will lead toward to significant
overlooks and inevitable failure.
Key words: reengineering, Slovenian national security system, requisite holism

1. INTRODUCTION
The Slovenian national security system is facing new threats which cannot be fought without complete
and radical reorganization. Certain changes of the national security system, which were made in the
few, last years, do not meet the requirements for efficient, therefore the requisitely holistic approach is
required to remove the gaps and renovate the whole system of national security.
The reorganization of the police in the Republic of Slovenia in 2011 brought changes on
administrative and supportive level (regional) – Libra project, abolition of 3 police directorates
(Slovenj Gradec, Postojna and Krško) and integration to neighbouring directorates. The responses to
reorganization were mainly negative and reflected in protests and resistance of police officers and
civilians in local environment of abolished police directorates. The goals of reorganization were
mainly Human Resource Management rationalization and increase of operational capacity of police on
the field, but instead of that it negatively affected the efficiency and outcomes of police work.
To identify the needs and gaps of national security system, especially those of police made with
reorganization in 2011, a research was made. At the end some results are given which should represent
the basis for further changes.

2. THE NATIONAL SECURITY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
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The National Security Policy of the Republic of Slovenia is a balanced totality of vision, strategies,
programs, plans and activities of the State, necessary for the response to the sources of threats and
risks to its national security and thus to achieve its national security objectives aimed at protecting the
Slovenian national interests.
The Republic of Slovenia will develop mechanisms to enhance the overall safety culture, which is
based on awareness, prevention, tolerance, solidarity, cooperation and mutual aid among people and
on the culture of peace and nonviolence in ensuring security.
Dynamic changes of the modern security environment and the complexity of security threats and risks
in it require the organizational integration of individual departmental policies relevant in terms of
ensuring the national security into a consistent whole and organizational flexibility and adaptability to
the national security system and its subsystems. This is the only way to ensure a consistent and timely
response of the State to a full range of contemporary sources of threat and risk to the national security
(Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, 2010).
Contemporary sources of threat, threats to our environment are unclear and unrecognisable and require
measured solutions in real time. Unfortunately, most of the times it happens that in the current
organizational structure of the national security system none of the subjects of the national security
identify itself as the owner and rescuer of the problem. To put it simply, the owner and the participants
in solving the problem are rarely identified immediately at the emergence of a crisis. The threats are
complicated and require specialized knowledge for specific solutions. This means a loss of valuable
time and resources in emergency situations. Relations between different threats show the complexity
of the phenomenon, which requires multidisciplinary approaches. A practical question of common
action and efficiency of specialist in complex multi-disciplinary teams is raised.
Crisis communication must ensure that the information will reach every individual in all the important
moments in time and in a measured way. Every individual and organization must have in the first
place a built up confidence that they will have such information at their disposal and that based on
them, they will act correctly. Transmission and reception of data should exclude noise in both the
technical and even more so in personal terms both quantitatively and qualitatively.
In sum, everyone who needs it must have access to the right information regardless of time, place, the
situation in which he is and his state of data perception.
We believe that Slovenia does not need conventional army and conventional police, traditional
intelligence and security activities and traditional diplomatic activities, conventional voluntary civil
protection and disaster relief. The police (and the army) should be disbanded by classical bankruptcy
(some have successfully done this). Today in the Ministry of Defence, the Slovenian Armed Forces,
Civil Protection and Disaster Relief forces, the Ministry of Internal Affairs and the Slovenian police,
the Ministry of Foreign Affairs and our diplomacy, the Ministry of Justice and its Prison
administration and intelligence services operate a total of about 21.500 employed public servants.
They spend 1.350 billion EUR from the budget on an annual basis for its operation, including salaries.
Our thinking about reengineering, this is a comprehensive and radical change of the above-listed
subjects of the national security system is moving towards greater integration of all and greater
efficiency. We believe that by reorganization it is possible to reduce the number of public servants and
resources, costs, etc.

3. Reengineering of the national security system: Public Private Partnership
Public-private partnership is a relationship involving private investment in public projects and/or
public co-financing of private projects that are in the public interest, and such relationship is formed
between public and private partners in connection with the construction, maintenance and operation of
public infrastructure or other projects that are in the public interest, and in connection with the
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associated provision of commercial and other public services or activities provided in a way and under
the conditions applicable to commercial public services, or of other activities where their provision is
in the public interest, or of other investments of private or private and public funds in the construction
of structures and facilities that are in part or entirely in the public interest, or in activities where their
provision is in the public interest (Article 2 of PPPA OG RS, no. 27/2006).
Public Private Partnership - PPP is aimed at strengthening and promoting the private markets under
the criteria of public interest of the State (Parker, 2003). In doing so, private capital and private sector
companies finance and manage the infrastructure, which was previously funded and managed by
public funds. As noted by Spackman (2002), the projects financed by the private sector are the main
mechanism to expand the role of the private sector in the provision of public services. Such private
financing, inter alia, enables better contract identification and management and innovation designing.
At the strategic level, it extends the transparency of public procurements and effectively obliges
performers to long-term cooperation.
Parker (2003) concludes that caution is required when dealing with public-private partnerships and
that such partnerships do not necessarily lead to improved economic efficiency in public procurements
in the defence field. Much attention should be paid to negotiation in developing public-private
partnerships, to monitoring of their results and their renewal. Examples from abroad (e.g. the UK
defence sector) suggest that public-private partnerships are also associated with high transaction costs
to help prevent the potential benefits in terms of economic incentives to efficiency. This finding is
crucial to the defence sector, as well as in general for all public-private partnership with a certain type
of uncertainty. In this regard, Parker (ibid.) points out that the costs and benefits of public-private
partnerships must be carefully balanced with the costs and benefits of more traditional forms of public
procurements in the public sector.
Example: with the abolition of the police administrations in some parts of Slovenia, a large resistance
and the perception of citizens that the Slovenian police presence in the area will be too small and will
not provide sufficient security to citizens is observed. Slovenian police is establishing police offices in
certain towns, but they do not function effectively, because due to a massive fluctuation the work is
carried out by officers who do not identify themselves with the problems at the micro level.
Mini Police Station introduced in Detroit in Michigan State is based on the recognition that the smaller
police units deal with security problems of a certain community much easier and more effectively. It is
a decentralized police system, where only one police officer is employed per police unit. Such mini
Police stations could be applied to the Slovenian national security system.
In Slovenian territory, based on the public private partnership, Slovenian police could place mixed
teams of police officers and private guards, who would be selected through a public tender. Such
teams would have the power of preventive policing and to solve simple security problems. Above all,
they would restore the greater perception of safety in citizens in individual environments. Public
private partnership could also be applied in the field of civil protection and disaster relief, where
members of very well-developed voluntariness, e.g. Slovenian Fire Service, mountain rescue, etc., are
often even the primary rescue carriers. Their motivation and skills often border on the enviable
professionalism. Still complex threats and security events require knowledge that can be provided only
by professional officers and professional skills (e.g. CBRN field - chemical, biological, radiological,
nuclear defence).
The reengineering of an organization (hereinafter summarized from the Villa in Kovač, pp. 21., 1999)
and the consideration on this approach have come to the fore only after 1993, when they were
launched
among
theorists
and
practitioners
by
Hamer
and
Champy.
The authors namely believe that it is necessary to simply efface, abolish the old organization and its
principles and start all over again. This should be done:


Thoroughly – we need to ask ourselves, why do we do what we do, and why do we do it this
way;
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Radically – we shall not repair and patch the old, but we have to start anew;



Dramatically – this means a magnificent jump and not some insignificant progress. Replace
and improve everything for 100% and not only by 10%.

Such reengineering should be accomplished in most of the fields of Slovenian national security
system.

4. The research
A research of the nature of police work and the satisfaction of the residents with police work was
made, based on the following goals:


to further investigate and explore the perception of safety in local areas, where organizational
changes are taking place (plus in one additional town: Celje)



to research the nature of police work & the level of satisfaction with the police work in those
local areas



to prepare legal and other proposals for improving the perception of safety in those local areas

The research contained 4 towns and their surroundings: Slovenj Gradec, Krško, Postojna and Celje.
There were a total of 449 respondents and 449 fulfilled questionnaires (Slovenj Gradec: 117, Krško:
102, Postojna: 102, Celje: 128). The questionnaire consisted of 22 items; 13 questions based on a 5step scale. The participation was voluntary and anonymous. Sampling was random (in those local
areas).

5. Some results
The collected data reviles that:


the people from countryside are more willing to cooperate with the police than people from
the towns
 young people are more willing to participate in cooperation with police than older people
 in general people feel safe/secure in their town and in the Republic of Slovenia
 the perception of safety/security in local areas implies that “mini” police directorates
could/should be implemented
The results of research should (and must!) change the perspective of the stakeholders and policy
makers and to convince, in order to accept the needed radical measures for solving crisis of Slovenian
national security system as whole. Nevertheless, radical changes in the system of national security will
undoubtedly occur in the coming years.

6. Some conclusion
Awareness of this content and issue should give us answers on WHAT to do, while knowledge and
research should provide solutions or give answers on HOW TO realise this. Thinking about the
thorough and comprehensive changes in our national security system is intended to encourage
discussion and to begin the process of reorganization. The willingness to reflect on the comprehensive
and thorough changes is undoubtedly the elementary basis for the first steps and start. In case of crisis
is utterly important to know, who is the owner of the problem and the searcher of the solutions.
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Therefore it is necessary to start to lay off employees from the state administration as well and find
more effective roles for the redundant civil servants in society. In present conditions, the gap between
the understanding of public administration and the profit sector is too wide. Without radical changes of
the Slovenian national security system (i.e. reengineering) the entropy law will accelerate by natural
inertia, and lack of systemic thinking will lead toward to significant overlooks and inevitable failure.

References:
Kovač, J.; Vila, A. (2009). Sodobne oblike in pristopi pri orgniziranju: Moderna organizacija Kranj,
21
Parker, D. & Hartley, K. (2003). Transaction costs, relational contracting and public private
partnerships: a case study of UK defence. Journal of Purchasing and Supply Management, 9(3), 97–
108.
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, Državni zbor, URL 27/2010
Spackman, M. (2002). Public–private partnerships: lessons from the British approach. Economic
Systems, 26(3), 283–301.
Zakon o javno zasebnem partnerstvu [PPPA], Državni zbor RS, URL 127/2006

390

HODNOCENÍ RIZIK V OBJEKTECH
JAN PROCHÁZKA
České vysoké učení technické v Praze, fakulta dopravní
Konviktská 20, 110 00 Praha 1
japro2am@seznam.cz

Abstract:
The current task for people in the EU and elsewhere in the world is to live in the safe
area, with the potential of development. Therefore, the EU and its Member States have the
primary function to ensure the protection and development of human society. The article
deals with a basic assessment of the risks in the objects (buildings) and summarizes the
theoretical aspects and information on the essential criteria for the evaluation of risks in the
real objects. The article also provides the results of specific evaluation according to the UN
and EU criteria in the 175 objects.
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ÚVOD
Současným cílem lidí v EU i jinde na SVĚTĚ je žít v bezpečném prostoru s potenciálem
rozvoje. Proto EU a její členské státy mají základní funkci zajistit ochranu a rozvoj lidské
společnosti. Abychom cíl splnili, musíme kvalifikovaně řídit rizika [1]. Pro daný cíl musíme
rizika identifikovat, analyzovat a hodnotit. Práce se soustředila na problematiku rizik na
pracovištích.
Základem všech opatření vedoucích k ochraně zdraví a bezpečnosti práce je v zemích
Evropské unie princip stálého zlepšování. Směrnice EU obsahující pravidla ochrany zdraví a
bezpečnosti při práci mají zajistit prevenci úrazů a nemocí z povolání a přispívat k rozvoji
pracovního prostředí. Rámcová směrnice č. 89/391/EHS je důležitá především pro zavedení
opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Obsahuje klíčové
body, kterými jsou:
- prevence,
- neustálé zlepšování,
- zdraví a bezpečí,
- odpovědnost zaměstnavatele,
- účast zaměstnanců na zajišťování bezpečnosti.
Uvedená směrnice také obsahuje pravidla pro ochranné a preventivní služby, pro první
pomoc, požární ochranu a evakuaci pracovníků, vážné hrozící nebezpečí a hodnocení rizika.
Z pohledu současného pojetí integrální (komplexní) bezpečnosti směrnice zahrnuje všechny
oblasti veřejných a soukromých činností. Nejdůležitějším ustanovením sledované směrnice je
požadavek, že zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků v
každém ohledu ve vztahu k práci. Odpovědností členských států je pak vydávat obecné
předpisy a nařízení, ale nepřebírat odpovědnost za zaměstnavatele. Většina směrnic obsahuje
detailní informace pro zaměstnavatele o tom, jak mají zajistit bezpečnost a ochranu zdraví
pracovníků.
Princip odpovědnosti zaměstnavatele platí i tehdy, neplní-li pracovník své povinnosti.
Jak je uvedeno v rámcové směrnici č. 89/391/EHS, bezpečnost práce a ochrana zdraví při
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práci by měly být zahrnuty do systému řízení podniku na všech úrovních, tj. do integrální
bezpečnosti. EU požaduje, aby každá členská země:
- stanovila měřitelné cíle pro snížení počtu pracovních úrazů a onemocnění
souvisejících s praxí,
- zajistila zlepšení implementace platných právních předpisů,
- podpořila skutečnou kulturu prevence zahrnutím jejích principů do výuky a dalšího
- výcviku,
- podle rady EU vyzvala sociální partnery, aby v této oblasti hráli aktivní úlohu a
spolupracovali s úřady i podnikateli.
Na základě práce [2] jsou odborně cíle ochrany obyvatelstva zajištěny, když je pro lidi
zajištěno bezpečné místo, bezpečí osob a bezpečný systém na místě jejich života [3,4].
Původní výzkum v rámci OSN a EU [4] byl zahájen v oblasti ochrany zaměstnanců v
pracovním procesu, jak svědčí výsledky dále uvedené. Nicméně řada aspektů platí I v
mimopracovním životě lidí, tj. při práci doma, při rekreaci atd.
1

KRITÉRIA HODNOCENÍ RIZIK V OBJEKTECH

Na základě systematických a dlouhodobých studií [4-6] jsou prioritní prvky, které je
třeba v dané oblasti sledovat v sestupném pořadí následující:
1. Pro bezpečné místo je třeba sledovat:
- nouzovou připravenost přítomných,
- kvalitu přítomných zařízení,
- přítomnost nebezpečných látek,
- úroveň hluku,
- kvalitu elektrických zařízení,
- skutečnost, zda je provedeno základní hodnocení rizika,
- skutečnost, zda se provádí inspekce a monitoring místa s ohledem na rizika,
- skutečnost, zda se sleduje bezpečí lidí,
- kvalitu nakládání s odpadem,
- kvalitu strojů,
- kvalitu úklidu,
- kvalitu systému řízení změn,
- kvalitu preventivní údržby a oprav,
- kvalitu a rozmístění vchodů a východů,
- kvalitu ergonomických hodnocení,
- úroveň radiace,
- přítomnost a úroveň biologických ohrožení,
- kvalitu přejímání a odebírání materiál, zboží atd.
- kvalitu věcí pro životní pohodlí a pro životní prostředí.
2. Pro bezpečí osoby je třeba sledovat:
- úroveň výcviku,
- kvalitu popisu práce a struktury úkolů,
- schopnost poskytnutí první pomoci,
- existence a kvalitu osobních ochranných zařízení,
- způsoby řešení konfliktů a způsoby rozhodování,
- kvalitu a úroveň odhadu výkonu osoby,
- existence a kvalitu možnosti zotavení pracovníka při a po namáhavé práci,
- kvalitu asistenčních programů pro zaměstnance (nebo v území pro občany ze strany
veřejné správy),
- kvalitu organizace práce a způsoby vypořádání s únavou fyzickou i psychickou,
- kvalitu a úroveň rovných příležitostí – zda existují či neexistují opatření proti
diskriminaci,
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-

úroveň a kvalitu ubytování,
úroveň a kvalitu zdravotního dohledu,
úroveň a kvalitu zdravotních postupů,
úroveň a kvalitu dohledu nad návštěvníky a kontraktory (v území pak nad
nežádoucími elementy),
- úroveň a kvalitu kritérií výběru osob pro řízení a konkrétní úkony,
- úroveň a kvalitu sledování vnímavosti ke stresu,
- úroveň a kvalitu revize fluktuace osob,
- úroveň a kvalitu programů odezvy a jejich zpětné vazby,
- úroveň a kvalitu budování sociální sítě,
- úroveň a kvalitu modifikace chování.
3. Pro bezpečný systém v místě života lidí (tj. bezpečný lidský systém) je třeba sledovat:
- úroveň a kvalitu řízení nehod (obecně nouzových situací všeho druhu) ze strany
řídících pracovníků,
- úroveň a kvalitu spolupráce řídících pracovníků s orgány pro bezpečnost práce při
zvažování zdravotních aspektů,
- úroveň a kvalitu politiky a postupů orgánů pro bezpečnost práce.
- úroveň možnosti konzultací a postupů pro bezpečnou práci,
- úroveň a kvalitu kompetentnosti řízení,
- úroveň a kvalitu vytyčování úkolů,
- úroveň a kvalitu služeb zákazníkům,
- úroveň a kvalitu řízení kontraktorů,
- úroveň a kvalitu alokace zdrojů,
- úroveň a kvalitu odpovědnosti,
- úroveň a kvalitu péče o záznamy a archivace,
- úroveň a kvalitu modernizace legislativy,
- úroveň a kvalitu komunikace,
- úroveň a kvalitu souladu s kritérii orgánů pro bezpečnost práce,
- úroveň a kvalitu revize pracovních postupů, včetně analýzy mezer, nedostatků a
revize systému,
- úroveň a kvalitu auditů,
- úroveň a kvalitu sebehodnocení,
- úroveň a kvalitu modernizace postupů.
Na základě stejných zdrojů byly stanoveny položky spojené s vysokým rizikem:
1. Vysoké riziko pro bezpečné místo představují:
- přítomnost nebezpečných látek,
- neexistující nebo nekvalitní nouzová připravenost,
- přítomnost elektrických zařízení,
- přítomnost výrobních prostředků,
- přítomnost přebírání či odebírání materiál, zboží apod.,
- přítomnost vchodů a východů,
- neprovádění nebo špatné provádění ergonomických hodnocení,
- neprovádění nebo špatné provádění základního hodnocení rizika (často se porušuje).
2. Vysoké riziko pro bezpečí osoby představují:
- neexistující nebo špatný zdravotní dohled,
- nesledování vnímavosti ke stresu,
- neexistující nebo špatný dohled na návštěvníky a kontraktory,
- nepoužívaná nebo špatně používaná osobní ochranná zařízení,
- nekvalitní organizace práce a nerespektování únavy (často se porušuje).
3. Vysoké riziko pro bezpečný systém představují:
- nekvalitní řízení nehod,
- nemožnost konzultací,
- špatné řízení kontraktorů,
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špatná alokace zdrojů,
neprovádění nebo špatné provádění revize pracovních postupů, analýzy mezer a
nedostatků,
nekvalitní zajištění odpovědnosti.
ZAMĚŘENÍ NA BOZP

Ústava České republiky (zákon č. 1/1993 Sb.) ukládá státu povinnost ochraňovat životy
a zdraví občanů. Jde o ochranu jak při práci, tak i mimo ní, tj. v soukromém životě, při práci
doma, při rekreaci a sportu. Hlavním cílem zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(BOZP) je omezovat rizika ohrožující životy a zdraví zaměstnanců při práci. Povinnosti a
odpovědnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci je zakotvena
v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a v zákonech, kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění BOZP při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy. Na ustanovení zákoníku
práce navazují prováděcí a další související předpisy.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci nabývají stále většího významu. Podle publikace
[7] si dnes velká část zaměstnavatelů již uvědomuje, že dobré a zdraví neohrožující podmínky
jsou jak jedním z předpokladů konkurenceschopnosti, tak předpokladem pro spokojenost
zaměstnanců, která se pak odráží v kvalitě práce. Řada podniků se zapojila do preventivních
programů „Bezpečný podnik“, „Správná praxe“, „Podnik podporující zdraví“ atd. BOZP je
také prioritou odborových organizací. Zatímco dříve za plnění úkolů BOZP bylo považováno
jen plnění pokynů a pravidel vydaných ministerstvy, dnes jsou na úseku BOZP důležité dva
aspekty, a to odpovědnost zaměstnavatele a opatření zaměstnavatele v oblasti prevence rizik
8,9. Dle dnešního pojetí se na zajišťování BOZP musí podílet všichni zúčastnění, tj. jak
zaměstnavatelé, tak zaměstnanci, kontraktoři, návštěvníci apod.
Postup výkladu BOZP vychází z odborného poznání a z publikace [8]. Je připojen
přehled platné legislativy a analýza dvou zákonů, a to zákoníku práce (zákon č. 262/2006
Sb.) a zákona o veřejném zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.), které jsou důležité pro řešení
problémů BOZP.
Popis a charakteristika datového souboru
Na základě zadaných kritérií respondenti, kterými byli studenti kombinovaného studia
zaměření na řízení podniků a projektů, vytvořili datový soubor pro 175 objektů. Objekty si
respondenti volili s ohledem na znalost poměrů; většinou se jednalo o objekty, ve kterých se
nacházela jejich pracoviště. To znamená, že hodnocení byla spojena s BOZP. Předmětem
sledování byly 4 typy objektů, tabulka 1
Tabulka 1: Rozdělení datových souborů podle typu studovaného objektu a počet odpovědí.
Typ objektů
Obytná zařízení

Celkový počet
hodnocených objektů
22

Počet odpovědí
173

Objekty služeb

44

351

Firmy

98

815

Správní organizace

11

103

celkem

175

1442
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VÝSLEDKY HODNOCENÍ V REÁLNÝCH OBJEKTECH

Respondenti hodnotili úseky, pro které měli data z předmětných objektů, představu o
tom, co znamenají jednotlivá kritéria a v neposlední řadě i znalosti a způsobilosti pro
posouzení předmětných položek. Výsledky hodnocení z pohledu kritérií pro bezpečné místo,
jež byly uvedeny výše, jsou uvedeny v tabulce 2.
Tabulka 2: Hodnocení objektu dle kritérií pro bezpečné místo.
Kritéria pro posouzení, zda objekt je Počet
Počet
Počet
Počet
bezpečné místo – je místo bezpečné odpovědí odpovědí odpovědí odpovědí
s ohledem na:
celkem
ANO
NE
NEVÍM
nouzovou připravenost
82
76
4
2
zařízení

38

32

0

6

nebezpečné látky

73

55

8

10

hluk

61

41

14

6

elektrická zařízení

83

79

1

3

základní hodnocení rizika

44

36

1

7

inspekce / monitoring

40

35

5

0

bezpečí lidí

48

44

0

4

nakládání s odpadem

68

64

2

2

stroje

31

23

1

7

úklid

60

57

2

1

systém řízení změny

19

10

2

7

preventivní údržbu / opravy

71

63

3

5

vchody / východy

69

65

3

1

ergonomické požadavky

46

29

7

10

radiaci

25

8

6

11

biologická ohrožení

28

9

6

13

přebírání / odebírání zboží

14

10

0

4

věci pro pohodlí / životní prostředí

29

25

2

2

Celkový počet vyjádření respondentů

929

761

67

101

Z tabulky 2 vyplývá, že respondenti považovali za důležitá kritéria pro bezpečné místo
položky v sestupném pořadí: přítomnost elektrických zařízení, zajištění nouzové
připravenosti, přítomnost nebezpečných látek, provádění údržby / oprav, zajištěné vchody a
východy atd. Velkou pozornost respondenti přikládali nakládání s odpadem, hluku v objektu
a úklidu objektu. Z uvedeného vyplývá, že vyjmenovaným oblastem je třeba věnovat
pozornost, protože lidé jsou na ně citliví.
Výsledky hodnocení z pohledu bezpečné osoby jsou v tabulce 3.
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Tabulka 3: Hodnocení objektu dle kritérií pro bezpečnou osobu.
Kritéria pro posouzení, zda v objektu je Počet
Počet
Počet
Počet
osoba bezpečná – je osoba bezpečná odpovědí odpovědí odpovědí odpovědí
s ohledem na:
celkem
ANO
NE
NEVÍM
výcvik
23
23
0
0
popis práce a strukturu úkolů

24

24

0

0

schopnost poskytnutí první pomoci

29

24

1

4

osobní ochranná zařízení

25

24

0

1

konfliktní řešení a rozhodování

18

12

3

3

odhad výkonu osoby – zaměstnance

14

8

2

4

zotavení pracovníka při práci

8

5

2

1

asistenční programy pro zaměstnance

10

7

1

2

organizaci práce – únava

25

19

5

1

opatření proti diskriminaci

14

12

1

1

pestré ubytování

10

2

7

1

zdravotní dohled

26

24

1

1

zdravotní postupy

12

10

1

1

dohled na návštěvníky a kontraktory

13

12

1

0

kritéria výběru osob

18

14

1

3

vnímavost ke stresu

19

10

3

6

revize fluktuace osob

11

8

3

0

programy odezvy / zpětné vazby

10

7

2

1

budování sociální sítě

12

9

3

0

modifikace chování

5

3

0

2

326

257

37

32

Celkový počet vyjádření respondentů

Z tabulky 3 vyplývá, že respondenti považovali za důležitá kritéria pro bezpečnou osobu
v objektu položky v sestupném pořadí: schopnost poskytnout první pomoc, zdravotní dohled,
osobní ochranná zařízení.
Nejmenší počet respondentů měl k dispozici údaje pro hodnocení objektu z pohledu
kritérií na bezpečný systém. Výsledky tohoto hodnocení jsou v tabulce 4.
Z tabulky 4 vyplývá, že respondenti považovali za důležitá kritéria pro bezpečný systém
položky, které jsou dále uvedené v sestupném pořadí: péče o záznamy, audity, služby
zákazníkům atd. Zde se projevily největší mezery ve znalostech respondentů, protože dle
prací [2,41,43] a prací v nich citovaných základním opatřením pro zajištění bezpečnosti
objektu kvalita řízení
Tabulka 4: Hodnocení objektu dle kritérií pro bezpečný systém.
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Kritéria pro posouzení, zda objekt tvoří Počet
Počet
Počet
Počet
bezpečný systém – jsou v objektu odpovědí odpovědí odpovědí odpovědí
kvalitně zajištěny položky jako:
celkem
ANO
NE
NEVÍM
řízení nehod
11
9
0
2
spolupráce s orgány pro BOZP

7

6

1

0

politika a postupy orgánů pro BOZP

11

9

0

2

možnost konzultací postupů pro BOZP

11

10

0

1

kompetentnost řízení

10

10

0

0

vytyčování úkolů

8

7

0

1

služba zákazníkům

12

10

1

1

řízení kontraktorů

5

2

0

3

alokaci zdrojů

6

4

0

2

odpovědnost

12

12

0

0

péče o záznamy – archivace

16

16

0

0

modernizaci legislativy

10

9

0

1

komunikace

15

14

0

1

soulad s kritérii orgánů pro BOZP

6

6

0

0

revize pracovních postupů a mezer

9

9

0

0

revize systému

8

7

0

1

audity

12

11

1

0

sebehodnocení

9

5

3

1

modernizace postupů

9

7

1

1

187

163

7

17

Celkový počet vyjádření respondentů
ZÁVĚR

V rámcové směrnici č. 89/391/EHS, bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci by
měly být zahrnuty do systému řízení podniku na všech úrovních, tj. do komplexního systému
řízení bezpečnosti entity (viz kapitola 3). Odborníci pro BOZP v ČR zatím volí pozvolnější
postup a k podpoře BOZP na pracovištích v ČR doporučují v [8] následující kroky:
- zavést v podniku efektivní systém řízení bezpečnosti zahrnující BOZP, tj. začlenit
oblast řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí do
stávajícího systému řízení podniku,
- minimalizovat rizika poškození zdraví zaměstnanců a ztrát na životech,
- minimalizovat ztráty organizace v důsledku výskytu nouzových situací,
- dosáhnout stavu, kdy bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního
prostředí bude v rámci provozu podniku zajištěna v souladu s předpisy,
- dosáhnout vyšší úrovně BOZP v rámci celého podniku, zapojením všech zaměstnanců
o plnění závazků stanovených v politice BOZP a cílech a tím docílit větší ochrany
jejich zdraví,
- zlepšit podmínky pracovní a sociální pohody na pracovišti,
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-

zvýšit úroveň kultury práce a tak dosáhnout úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a ochrany životního prostředí, srovnatelné s úrovní dosahovanou v podnicích
zemí Evropské unie.
Z vyhodnocení reálných výsledků dle použitých kritérií OSN a EU pro bezpečné místo a
bezpečnou osobu vyplývá, že v ČR je třeba na pracovištích zaměřit pozornost na nouzové
plánování (není uloženo zákonem, a tudíž ve více než 90% případů chybí), nouzovou
připravenost všech přítomných, tj. jak zaměstnanců, tak kontraktorů a návštěv, na nakládání
s nebezpečnými látkami a na řádný výcvik zaměstnanců, kteří provádí nebezpečné úkony.
Pro posouzení dle ostatních souborů kritérií nebyl dostatečný počet údajů.
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OCHRANA OBJEKTŮ PŘED HAVÁRIEMI
PROTECTION OF BUILDINGS AGAINST ACCIDENT
DANA PROCHÁZKOVÁ
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Konviktská 20, 110 00 Praha 1
dr.prochakova.dana@seznam.cz

Abstrakt:
This article deals with both, the protection of buildings that may be sources of accident
and the protection of their vicinity. It summarizes present knowledge on accidents and their
causes. In detail it deals with the organizational accident and with its causes and it assembles
the lessons learned from past accidents. At the end it describes the safety management system
as the tool for protection of buildings and their vicinity against impacts of accidents.
Klíčová slova:
Protection of buildings, accident, accident causes, organisational accident, safety
management system.
ÚVOD
Po zkušenostech s dopady velkých technologických havárií je dnes pro každý objekt
důležité, aby tvořil bezpečný systém, tj. aby nebyl ohrožen ani zevnitř, ani zvenku a aby
neohrožoval své okolí. Moderní typ řízení, který se k uvedenému cíli používá, je procesní
řízení, které je strategické, systémové a proaktivní a je zaměřené na bezpečnost [1]. Pro jeho
implementaci je velmi důležité pochopení příčin možných havárií a instalace specifických
opatření a činností, které zajistí kvalitní prevenci a v případě vzniku havárie kvalitní a rychlou
odezvu, která zmírní dopady a sníží újmy na chráněných aktivech veřejných i vlastníka
objektu.
Analýza příčin minulých havárií ukazuje, že problematika je značně složitá a její řešení
vyžaduje vysoký odborný nadhled a skutečnou snahu řešit problémy, a to jak v oblasti řízení,
tak v oblasti inženýrských disciplín. Předložená práce se zabývá problematikou havárií, jejich
příčin a hodnocením havárií, shrnuje výsledky systémového hodnocení velkých
technologických havárií a popisuje systém řízení bezpečnosti jako nástroj k řízení havárií a
jejich nepřijatelných dopadů.
1

SOUHRN DOSAVADNÍCH ZNALOSTÍ

Velké technologické provozy a technické systémy jsou víc než jen množinou
technických částí zařízení a součástek. Jsou odrazem organizační struktury, managementu,
provozních předpisů a kultury konstrukčních organizací, které je vytvořily a také jsou
zpravidla i odrazem společnosti, ve které byly vytvořené (viz 1-3). Nehody jsou často
svalované na chyby operátorů nebo zařízení, bez rozlišení průmyslových, organizačních
a manažerských faktorů, které způsobily, že se předmětné chyby a nedostatky staly
nevyhnutelnými. Příčiny havárií mají často, ne-li skoro vždy, kořeny v organizaci - v její
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kultuře, managementu a struktuře. Všechny uvedené faktory jsou kritické pro bezpečnost
technických systémů.
Významnou podporu hypotéze o převážném vlivu vyjmenovaných organizačních příčin
na vznik havárií dává přehled výsledků zjištění ze závažných průmyslových havárií
z posledního období. Hlubší, nezávislé rozbory havárií, jednoznačně zvýrazňují organizační
a manažerské nedostatky. V uváděných příčinách je jen málo identifikovaných technických
příčin, ale většinou se jedná o problémy řízení, výcviku a organizačních nedostatků.
Ve většině velkých havárií z posledních 30 let byly technické informace o potřebné
prevenci havárií dopředu známé a často i implementované. Při každé havárii se však ukázalo,
že technické informace a řešení nebyly využity v důsledku nedostatků v organizaci a v jejím
řízení 3.
Všeobecně je nepravděpodobné, že kterákoliv jednotlivá podmínka / faktor může být
rozhodující, nebo dokonce postačující pro vznik havárie složitého systému. Ve většině
systémů, které byly konstruované s náležitou péčí o jejich bezpečnost, budou i v budoucnu
nehody a havárie nebo selhání záviset na mnohonásobnosti příčinných faktorů a na složitých
kombinacích podmínek technických, personálních, organizačních a sociálních.
Vysoká četnost havárií, které měly komplexní příčiny, vyplývá pravděpodobně ze
skutečnosti, že konkurenční organizační struktury a inženýrské disciplíny eliminují
jednodušší příčiny. Pozitivní je, že obrovská složitost nehodových procesů znamená, že je
možné najít mnoho příležitostí zasáhnout včas, nebo je eliminovat. Proto průřezové zvažování
všech podmínek vedoucích k nehodám je mnohem užitečnější, než zjednodušující vysvětlení.
Komplexní ochranu chráněných aktiv zajistí pouze sofistikované typy řízení, a to
řízení rizika zaměřené na bezpečí a udržitelný rozvoj aktiv uvnitř i vně objektu chápaného
jako systém, tj. řízení bezpečnosti [4]. Účelem a cílem všech typů řízení rizik je jejich snížení
na přijatelnou úroveň. Jakmile na základě stanovení ohrožení je nebezpečí jednou
identifikováno, musí být nejvyšší prioritou jeho eliminace, anebo jeho spolehlivé řízení.
Systém řízení bezpečnosti (ŚMS – Safety Management System - někdy též systémové řízení
bezpečnosti nebo jen krátce systémová bezpečnost) má cíl zvyšovat bezpečnost a provádí to
také na základě snižování rizik na úroveň přijatelného rizik [5,6]. Má široko akceptované
priority jak zvládnout nebezpečí, kterými jsou:
1. Eliminovat zdroje nebezpečí.
2. Redukovat (omezit) možné dopady, tj. možná nebezpečí pro chráněná aktiva zájmy /
rizika.
3. Zvládnout rizika.
4. Lokalizovat a zmírňovat škody.
Uvedené priority neznamenají, že stačí, aby byla při daném projektu aplikovaná jen
jedna z nich, nebo skutečnost, že nejvyšší priorita je nejžádanější. Pokud není možné
kompletně eliminovat zdroj rizika, je dalším nejlepším výběrem ochrana před dopady
spojenými s realizací rizika, a to minimalizováním vzniku realizace rizika způsobem, že se
příslušná bezpečnostní ochranná opatření (bezpečnostní systémy – Safety Systems) přímo
zabudují jak do projektu zařízení, tak i do podmínek provozu projektovaného zařízení, tj.
zajišťují bezpečnost. Dalšími v akceptovatelném pořádku priorit jsou zařízení na zvládnutí
nebezpečí a na zmírnění jejich dopadů (systémy spojené s bezpečností – Safety Related
Systems), které mají jen ochranné funkce. Jsou to např. pojistné ventily, které chrání před
nedovoleným přetlakem v případech, ve kterých se nedovolenému zvýšenému tlaku v zařízení
nedá úplně zabránit [3,7].
Bezpečnostní systémy jsou konstruované jako pasivní anebo aktivní. Nejefektivnějšími
bezpečnostními zařízeními jsou zařízení pasivní, která fungují na bázi fyzikálních principů
(např. gravitace) a pro uvedení do činnosti nepotřebují žádný přidaný impuls. Příkladem
pasivního bezpečnostního systému je železniční semafor, jehož rameno automaticky spadne
do polohy „stop“ vždy, když se přeruší ovládací proud v přívodním kabelu.
Aktivní bezpečnostní zařízení / systémy jsou méně vhodné, protože pro jejich aktivaci
pro zabránění havárie anebo zmírnění jejich dopadů jsou potřebné zvláštní iniciační impulsy.
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Jejich vytvoření zahrnuje detekci nebezpečí a rozpoznání odpovídající bezpečnostní
procedury. Příkladem aktivního bezpečnostního systému může být detektor kouře propojený
se sprchovým systémem.
Současné technické poznání dovoluje používat hybridní bezpečnostní systémy, které se
samostatně vypínají, když podmínky nejsou v rozsahu podmínek stanovených pro provoz
aktivních systémů; příkladem jsou ochrany důležitých objektů před velkými zemětřeseními
známé z Japonska, Nového Zélandu a z dalších seismicky aktivních oblastí [8].
Systém řízení bezpečnosti musí být vždy vybaven opatřeními pro minimalizování škod
v případech, že bezpečnostní opatření a bezpečnostní systémy selžou, anebo se vyskytne
neidentifikované nebezpečí. Minimalizování škod může mít podobu varovné a výstražné
signalizace, výcviku, pokynů a procedur pro chování v nebezpečných situacích, nebo izolace
nebezpečných zařízení od osídlených center. Opatření před nehodami včetně nouzového
plánování musí být vypracováno ještě před tím, než bude zařízení spuštěno do provozu. Při
vzniku havárie by už na to nemuselo být dosti času [3,9].
Správné porozumění určité problémové oblasti vyžaduje pochopení její historie,
vědeckého základu, kulturního a sociálního prostředí, ve kterém byla vyvinutá a ve kterém se
využívá. Systém řízení bezpečnosti má svoje kořeny v inženýrství průmyslové bezpečnosti,
která se krok za krokem rozvíjí už od 19. století. Relativně nová disciplína zabývající se
systémem řízení bezpečnosti (nebo v českém inženýrském slangu systémovou bezpečností) je
odpovědí na podmínky, které vznikly po 2. světové válce, když se vyvinuly její “rodičovské“
disciplíny, a to systémové inženýrství a systémová analýza, které se vyvinuly pro řešení
nových a komplexních inženýrských problémů. Vědecká báze všech těchto nových proudů
inženýrství spočívá v teorii systémů, jejíž vývoj začal v třicátých letech minulého století [10].
Příčiny havárií jsou rozmanité a většinou jde o kombinaci několika příčin. Při
vyšetřování havárií obvykle hledáme příčiny primární. Existují různé kategorie primárních
příčin. V nich jsou určitá klíčová slova, která charakterizují určitou množinu jevů / stavů /
provedení / atd., tzv. „před-podmínek“ pro selhání. Pro ukázku je uvedena tabulka 1, která
uvádí ve sloupci „některé příklady“ vždy pouze několik vybraných příkladů určitého
zájmového okruhu.
Tabulka 1. Vybrané primární příčiny nehod, které vyústily v havárie a jejich příklady;
převzato z [3].
Kategorie primárních
příčin
Externí systémy (vlivy
mimo hranice systému,
které na něj působí, ale
nejsou významně
ovlivněny systémem
samotným)

Původce

Příklady

Správní orgány

Vliv nové legislativy
Vliv externích inspektorů
Nedostatečná podpora mateřské
společnosti
Tlak od zákazníků
Know-how
Nedostatečné vazby mezi vnějšími
službami
Nedostatečné informace o toxicitě a
způsobu léčení postižených chemickými
látkami
Nátlakové skupiny
Přehnaný místní stavební rozvoj
Vývoj v životním prostředí
Nedostatečné procesní a technologické
know-how
Nedostatečné průmyslové normy

Průmyslové a obchodní
subjekty
Spolupráce s externími
nouzovými službami

Veřejnost
Klima v systému (vlivy
jako obchodní faktory,
kultura ve společnosti,

Technické znalosti
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bezpečnostní kultura a
technické know-how,
které reprezentují víru,
vnímání a očekávání
jednotlivci uvnitř této
společnosti)

Legislativa / předpisy

Změněné požadavky na umístění
Záměrná porušení
Pojišťovací požadavky
Politické klima / nátlakové
Veřejné mínění
skupiny
Nekorektní oznámení rizik
Ekonomické klima /
Nedostatek personálu a zařízení
obchodní faktory
Nedostatek nároků na výrobky
Výrobní kapacita
Obchodní zaměření
Rozmístěn zdrojů a dostupnost
Investiční strategie
Expanze do méně obydlených nebo méně
bezpečných oblastí
Kultura společnosti
Zájem na profitu
Nedostatečné zkušenosti
Sociální postoje
Kultura bezpečnosti
Špatný přístup managementu
k bezpečnosti
Nízké povědomí o rizicích
Organizace a řízení
Posloupnost rozhodování
Nedostatečná strategie
(možnosti pro řešení
Nedostatečné pracovní priority
problémů a učinění
Absence bezpečnostního oddělení
závěrů v systému)
Závazek k bezpečnosti
Není deklarace bezpečnostní politiky
Nejasné směrnice k bezpečnosti nebo
řízení rizika
Interakce
Nedostatečná organizační rozhraní
s interními/externími
Nevyjasněné vztahy mezi skupinami
systémy
Nedostatečná komunikace
Kvalita zajištění základny
Nedostatečné projekční a inženýrské
zabezpečení
Špatné umístění zařízení
Nedostatečná analýza rizika
Výrobní zdroje
Nedostatečné finance
Nedostatečná výrobní kapacita
Úroveň obsluhy
Umístění objektu a
Umístění zařízení a jeho
Chybné určení bezpečnostních zón a
výrobní zařízení
projekt
oddělení zařízení
(vztahuje se k projektu a
Nedostatečná havarijní zařízení
jeho realizaci)
Nedostatečná ochrana před vnějšími
riziky
Inženýrství a výrobní projekt Nedostatečná dokumentace
Nedostatečné určení požadavků
Nedostatečná předběžná analýza rizika
(PHA)
Zadání a realizace zařízení
Chyby ve stavbě
Neodpovídající montáž zařízení podle
projektu
Chyby v řízení prací
Doprava, skladování,
Nevhodný způsob dopravy
zpracovávání materiálu,
Nevhodné skladování a skladování ve
odpad materiálu
velkých objemech
Nevhodné použití materiálu
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Technická integrita
(otázky spolehlivosti a
použitelnosti zařízení,
včetně života zařízení projekt, stavba, provoz,
údržba a kontrola)

Kvalita zařízení

Použitelnost, dostupnost

Údržba
Vylepšení zařízení /
modifikace
Standardy
Kontrola řízení
(vzhledem
k bezpečnostnímu
managementu)

Umístění zdrojů a vývoj
Monitoring, kontrola kvality
a audit
Řízení změn
Kompetence / způsobilost
managementu
Odpovědnost
Dohled a kontrola
Odpovědnost za bezpečnost

Komunikace a
informace životně
důležité z hlediska
bezpečného provozu
zařízení)

Kvalita obsluhy zařízení za
normálních, abnormálních a
kritických podmínek
Kvalita informací
Bezpečnostní informace
Informační kanály
Média

Nedostatečný projekt nebo specifikace
služby
Nedostatečná kontrola kvality
Nevhodné nástroje a zařízení
Nedostatečná výrobní pohotovost
Nedostatečná dokumentace
Nepřiměřené prodloužení životnosti
zařízení
Nedostatečná preventivní údržba
Nekvalifikovaně a nedostatečně
provedené opravy
Nevhodná modifikace
Nedostatečné řešení změn
Nevhodné standardy
Nevhodné specifikace a/nebo projektová
kritéria
Chybějící kapitál
Chybějící personál nebo čas
Nepřiměřené plánování a kontrola zdrojů
Nedostatečná provozní opatření
Nedostatečné korigující akce
Nedostatečná odezva na změnu
Změna v technologii, zařízení nebo
postupech
Chyba ve vnímání nebo výběru mezi
podmínkami
Nedostatečný bezpečnostní výcvik nebo
technické znalosti
Definování odpovědnosti
Akceptování rizika na příliš nízké úrovni
Nesprávné příkazy a delegování
Nedostatečná kontrola pracovního
klimatu a praktik
Nejasné nebo konfliktní určení
odpovědností
Zanedbávání bezpečnostních faktorů
Chybějící přehled o bezpečných
postupech
Chabé havarijní plánování
Špatná koordinace havarijní odezvy
uvnitř/v okolí zařízení
Nedostatečná verbální komunikace
Nedostatek informací
Chybné informace o zařízení a procesu
Nedostatečné informace o materiálu
Nedostatečné modelování scénářů havárií
Nedostatečná bezpečnostní dokumentace
Absence informačních kanálů
Nedostatečný monitoring a sběr dat
Nedostatečné informování
Nesprávná odezva na informace
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Kvalita odezvy a
informování v případě
havárie
Komunikace v případě
havárie
Pracovní postupy a praktiky

Postupy a praxe (jasné
postupy pro bezpečný
způsob nakládání
s nebezpečnými látkami,
výrobní postupy a
Bezpečnostní studie
operace)

Pracovní prostředí
(pracoviště a podmínky
na pracovišti)

Výkon obsluhy
(provozní obsluha,
inspektoři, údržba a
další)

Nevhodné řídící centrum
Nedostatečné znalosti modelů úniků
Nedostatečné havarijní postupy
Absence havarijních informačních kanálů
Přetížení zařízení
Nepřiměřené provozní/údržbářské
postupy
Nedostatečná pracovní disciplína

Nedostatečná identifikace zdrojů rizik
Nedostatečné modelování scénářů
Žádné nebo nedostatečné postupy
hodnocení rizik
Kontrola kvality
Nedostatečná kontrola kvality produktů
Nedostatečný audit
Nedostatečné úvahy o zdraví a
bezpečnosti
Provozní postupy pro
Nedostatečné plánování
abnormální a kritické situace Absence řízení pro havarijní postupy
Nepřiměřený výcvik
Informování o nehodě
Nepřiměřené informování o nehodě
Nedostatečné vyšetření nehody
Pracovní prostředí
Stres, přetížení
Špatné pracovní podmínky
Nedostatečná ochrana
Péče o pracující
Nedostatečná péče o zdraví pracovníků
Neposkytnutí řádných pracovních
podmínek
Kultura bezpečnosti
Nedostatečné určení rizik
Malý důraz na dodržování
bezpečnostních opatření
Bezprostřední dozor a
Slabá kontrola
podpora
Špatná organizace práce
Nedostatek zkušených pracovních sil
Nedostatečné technické porozumění
Přijímání do práce
Nedostatečné výběrové řízení
Nedostatečný počáteční výcvik a zácvik
Osobní vlastnosti
Nedostatečné fyzické a mentální
předpoklady
Nedostatečná motivace
Nedostatek vzdělání a zkušeností
Školení
Žádné nebo nedostatečné školení
Nedostatečné hodnocení školení
Pracovní disciplína
Nepřiměřené pracovní normy
Odchylky od pracovních postupů
Bezpečnostní a provozní
Nedostatečné bezpečnostní hranice
hranice (tolerance)
Nízká úroveň bezpečnostních opatření

Příčiny většiny havárií nejsou jednoduché, obvykle jde o souběh celé řady příčin a
popřípadě náhodných kombinací příčin. Postup pro určení mnohonásobných příčin vychází
z cíle vyšetřování nehody, kterým je zabránit opakování nehody tím, že:
- identifikujeme a oceníme příčiny (primární příčiny a přispívající příčiny),
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-

identifikujeme a oceníme doporučená preventivní opatření, která redukují
pravděpodobnost vzniku nehod a / nebo dopady nehod,
- zajistíme efektivní provádění a sledování všech doporučených opatření.
Scénář postupu je následující:
1. Shromažďování důkazů.
2. Určení chronologického vývoje událostí.
3. Seznam faktů.
4. Vytvoření logického stromu událostí.
5. Přezkoumání a potvrzení úplnosti logického stromu procesu při srovnání s fakty, které se
získáme z odpovědí na otázky:
Je logický strom úplný?
Jsou identifikované příčiny systémové příčiny?
Je celkový přehled výsledků v souladu s logickými pravidly?
Byly uváženy všechny informace?
Pokud jsou odpovědi na všechny otázky ANO, tak se zpracují doporučení na zvýšení
bezpečnosti s ohledem na mnohonásobné příčiny. Pro tvorbu logického stromu se používá
metodika FTA (Fault Tree Analysis) [5,6].
2

ORGANIZAČNÍ HAVÁRIE

V dnešní technologické praxi se používá pojem „organizační havárie“. K jeho vymezení
došlo při zavádění směrnice Seveso I do praxe, při kterém byly na základě analýzy závažných
havárií, které byly nahlášeny od zavedení směrnice, identifikovány oblasti pro nová
ustanovení v nové směrnici. Jednou z oblastí příčin havárií se ukázaly přístupy k řízení
(koncepce řízení) a systémy řízení v objektech chápaných systémově. Z analýzy
shromážděných dat vyplynulo, že selhání systému řízení přispělo k příčinám více než 85%
nahlášených havárií [3,4].
Omezování rizik v rámci řízení bezpečnosti pokrývá několik okruhů: bezpečnost
procesů, ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců (bezpečnost práce) a omezování vlivů na
životní prostředí. Proto se do praxe zavedlo, že analýza dopadů řízení na bezpečnost podniku
se provádí dle modelu organizační havárie, obrázek 1 [11,12]. Příčiny organizační havárie se
hledají ve třech základních aspektech:
- organizační procesy,
- podmínky, které působí vznik chyb nebo porušení předpisů,
- chyby a/nebo porušení předpisů.
Organizační procesy zahrnují čtyři procesy, které jsou součástí každé technické či
technologické organizace: projekce a konstrukce, výstavba, provoz a údržba. Uvedené
procesy jsou zabudovány ve třech provázaných činnostech:
- stanovení cílů v rámci hospodářské a sociální situace podniku,
- organizace podniku pro splnění stanovených dlouhodobých strategických cílů,
- řízení provozních činností.
Každý z uvedených procesů a činností má svůj vlastní obecný druh scénáře selhání:
1. Stanovení cílů: neslučitelné cíle.
2. Organizace: nepřiměřené struktury.
3. Řízení: špatná komunikace, špatné plánování, nepřiměřená kontrola a sledování.
4. Projekce a konstrukce: chybná projekce, neodpovídající zábrany.
5. Výstavba: nevhodné materiály, neodpovídající zábrany.
6. Provoz: špatné provozní postupy, špatné školení a vzdělávání.
7. Údržba: špatný rozvrh údržby, špatné postupy údržby.
Podmínky, které působí vznik chyb, jsou:
1. Neseznámení s úkolem.
2. Nedostatek času.
3. Špatný odstup signálu od šumu.
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4. Neporozumění mezi konstruktérem a uživatelem.
5. Nevratnost chyb.
6. Zahlcení informacemi.
7. Záporný převod mezi úkoly (špatné předání úkolů).
8. Špatné vnímání (podcenění) rizika.
9. Špatná zpětná vazba ze systému.
10. Nezkušenost.
11. Špatné pokyny a postupy.
12. Nedostatečná kontrola.
13. Nevhodné vzdělání osoby s daným úkolem.
14. Nepřátelské prostředí.
15. Monotónnost a nuda.

Strategická
východiska

Řízení a
rozhodovací
a
organizační
procesy

Latentní

selhání

Ovlivňující
faktory

Chybná
pravidla

Porušení
podmínek

Nebezpečné
úkony

Bariéry
bezpečnosti

Chyby

HAVÁRIE
Úmysly
Omyly
Aktivní selhání

Latentní selhání bezpečnostních bariér
Obr. 1. Model organizační havárie [11,12]

Podmínky, které působí porušení předpisů a pravidel jsou:
1. Nedostatek kultury bezpečnosti v organizaci.
2. Rozpory mezi řídícími pracovníky a zaměstnanci.
3. Špatná morálka.
4. Špatný dohled a kontrola.
5. Normy tolerující porušování předpisů.
6. Špatné vnímání zdrojů rizik.
7. Postřehnutelný nedostatek péče a zájmu vedoucích pracovníků.
8. Malá hrdost na vlastní práci.
9. Machrovský přístup k práci, který povzbuzuje podstupování rizik.
10. Víra, že se nemůže nic špatného stát.
11. Nízká sebeúcta.
12. Poznaná bezmocnost.
13. Postřehnutelné povolení pro porušování pravidel.
14. Obojaká, dvojsmyslná nebo zjevně nesmyslná pravidla.
15. Věk a pohlaví: mladí muži se dopouštějí porušování pravidel.
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Nebezpečné konání se dá rozdělit na chyby a porušení předpisů / pravidel:
1. Chyby se dějí jako důsledek problémů v informačních procesech a dají se pochopit ve
vztahu k poznávacím funkcím jednotlivce. Dají se minimalizovat školením, zlepšením
pracovišť, rozhraní, lepším informováním atd.
2. Porušení předpisů / pravidel jsou založeny na motivaci. Jsou společenským jevem a dají
se pochopit jen v souvislostech dané organizace. Porušení se musí odstranit změnou
přístupů, přesvědčení, norem, morálky a kultury bezpečnosti.
Další podrobnosti lze najít v práci [3] a v pracích, které jsou v ní citované.
3

DATOVÉ ZDROJE O HAVÁRIÍCH

Řada států má své vlastní databáze údajů o haváriích (např. Nizozemí – databáze
FACTS od TNO, Velká Británie – databáze MHIDAS od AEA Technology, aj.). V oblasti
prevence závažných havárií směrnice Seveso č. 82/501/EHS obsahuje povinnost členských
států nahlásit závažné havárie do registru nazvaného „Systém hlášení závažných havárií“
(Major Accident Reporting Systém – MARS). Tento registr provozuje Úřad pro ohrožení
závažnými haváriemi (Major Accident Hazard Bureau – MAHB) ve Spojeném výzkumném
středisku Evropské unie ve městě Ispra v Itálii.
Předmětný úřad provádí též analýzy havárií, získaných zkušeností a analýzy přijatých
opatření s cílem využít získané informace pro účely prevence závažných havárií. Informace
jsou uvedené v příslušné odborné literatuře nebo na Internetu na adrese
<http://mahbsrv.jrc.it>. Dalším zdrojem je publikace Loss Prevention Bulletin.
Směrnice Seveso II č. 96/82/ES popsaný vývoj podpořila zavedením kritérií pro
povinné hlášení závažných havárií a formálními požadavky směrnice pro zajištění využívání
získaných obecných ponaučení.
4

PROBLEMATIKA HODNOCENÍ HAVÁRIÍ

Je skutečností, že popisy příčin havárií často zahrnují subjektivitu a filtrování zjištěných
informací. Pouze ojediněle jsou příčiny havárií vnímané identicky vedením společnosti,
inženýry, představiteli odborů, operátory, zaměstnanci v pojišťovnách, soudci, policisty,
novináři, státem a oběťmi. Ukazuje se, že každá specifikace možných příčin havárií
nevyhnutelně nese znaky střetu zájmů [3,4].
Některé podmínky mohou být považované za nebezpečné jednou skupinou, přičemž
druhá skupina je má za perfektně bezpečné a nevýznamné. K uvedeným střetům dochází často
v situacích, při kterých jsou potřebná normativní, etická a politická posouzení. Navíc,
rozhodnutí o příčině nehody mohou být ovlivněná hrozbou možných soudních sporů.
Opravdu, každý dotazovaný člověk může přisoudit k dané havárii či nehodě různou
příčinu. Jedna studie ukázala, že dělníci, kteří byli spokojeni se svou prací a byli včleněni do
podnikání, přisuzovali událostem hlavně osobní příčiny [3,4]. Naopak, pracovníci, kteří
nebyli spokojení, měli na podnikání jen malý podíl, uváděli daleko častěji neosobní příčiny,
které dokazovaly, že za události odpovídá podnik. Dalším faktorem subjektivity může být
pracovní postavení v organizaci. Čím nižší je hierarchické postavení, tím větší je tendence
svádět události na faktory spojené s organizací a naopak, jednotlivci, kteří mají vysoké
postavení v hierarchii, mají tendenci obviňovat dělníky. Uvedený fakt odporuje údajům z
hlášení o „skoro nehodách“, která dokazují, že příčinami vzniklých událostí jsou v převážné
míře technické a organizační závady (často mající kořen v rozhodnutích špičkových řídících
pracovníků). Je tedy zřejmé, že určení příčiny závisí na určitých charakteristikách oběti a na
analýze postavení oběti (hierarchické postavení, míra zainteresovanosti a spokojenost s prací)
na vztazích mezi obětí a analytikem a na stupni závažností havárie [3].
Identifikování příčiny nehody a z ní vyvinuté havárie může být ovlivněno i metodami
sběru dat. Většinou jsou údaje o haváriích shromažďované ve formě textových popisů
časového průběhu události s tendencí soustřeďovat se na běžné okolnosti bezprostředních
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jevů (které časově těsně předcházely vzniklé události). Na jedné straně, formuláře pro
zaznamenání jevů, které jsou předem připravené jen na bezprostředně související jevy,
většinou ani neumožňují zaznamenat i jiné související jevy. Na druhé straně, podrobněji
vymezené formuláře mohou omezit kategorie podmínek, které mají být zvažované při
vyšetřování příčin události [3].
Dalším problémem při identifikování příčin havárií je nepřiměřené zjednodušování.
Mnohokrát se při nehodách zdůrazní pouze některé faktory jako příčina, a to přesto, že
všechny zjištěné faktory byly stejně nevyhnutelné pro vznik události. Např. při smyku auta za
deště může působit mnoho faktorů, jako např.: mokrá vozovka, nedostatek zkušenosti řidiče,
nevybavení auta protismykovým brzdovým systémem a pod. Ani jeden z uvedených faktorů
není dostatečnou příčinou smyku, ale jakýkoliv z nich je často uváděný jako jediná příčina
smyku. Určitá podmínka / faktor může být vybraná jako příčina čistě proto, že se naplnila
jako poslední před vznikem události, nebo se zdá být nejnápadnější, nebo analytik má svůj
vlastní motiv pro její výběr. Mnoho odborníků zastává názor, že přestože často izolujeme
jednu podmínku a nazveme ji příčinou, přičemž ostatní podmínky považujeme za přispívající,
nemá takové odlišování žádný všeobecný základ [3].
Přílišné zjednodušování příčinných faktorů u havárií může být obzvlášť škodlivé pro
ochranu před haváriemi v budoucnosti. Společným typem přílišného zjednodušování je
úřední, formálně zákonný přístup, kterým se nehody připisují jen selháním člověka, nebo
technickým chybám, přičemž se ignorují organizační faktory a hledají se jednoduché zjevné
příčiny.
Právníci a pojišťovací agenti často příliš zjednodušují příčiny havárií a obyčejně
identifikují bezprostřední, resp. přímou příčinu nehody. Je jim jasné, že se na havárii podílelo
více faktorů, ale z praktických důvodů, obzvlášť pro určení viny a odpovědnosti za škodu,
identifikují podstatný faktor jako příčinu. Jejich cílem je určit, která ze zúčastněných stran má
ze zákona odpovědnost zaplatit škody. Předmětné určování může být ovlivněné platební
schopností zúčastněných stran nebo politickými úvahami [3,4].
Všeobecně neexistuje žádné objektivní kritérium pro upřednostnění jednoho faktoru
před druhým, z množiny těch, které se podílely na havárii. Právnický přístup ke kauzalitě má
výhodu jen pro určení viny a odpovědnosti. Pro technický pokrok, u kterého cílem je
porozumět a zabránit havárii, má právnický přístup pouze malý užitek. Může být dokonce
přímo škodlivý, protože většina relevantních faktorů z hlediska prevence budoucích havárii
může být u něj ignorovaná [3,4].
Opatření proti nehodám a haváriím, které z nich vznikají, by neměla být určovaná podle
relativního významu příčinných faktorů. Naopak, priority musí být dány takovým opatřením,
které bude co nejefektivněji redukovat ztráty. Zjednodušené vysvětlení nehod často
neposkytuje nevyhnutelné informace pro zabránění dalším nehodám v budoucnosti a kromě
důvodů souvisejících s odpovědností, je vynakládání času na určení relativních příspěvků
jednotlivých faktorů k předmětným událostem neproduktivní.
Nejčastěji vyskytujícím přílišným zjednodušením je podle zpráv o nehodách svalení
viny na člověka (operátora, pilota, řidiče, dělníka). V každém systému, do kterého je včleněný
člověk, může být hypoteticky příčina nehody vždy přiřazená člověku, ať už za jeho zásahy,
nebo za nedostatečnou prevenci havárií. I v případech, když je chyba člověka bezprostředně
spojená s nehodou, je chybou považovat člověka za jedinou příčinu nehody systému a snažit
se ho proto v budoucnosti z něho vyloučit, protože to má jen omezený účinek pro
identifikaci toho, co má být změněno, aby se efektivně zvýšila bezpečnost. Lidský faktor totiž
v řadě případů je jediný, který dokáže zvládnout díky intelektu složité situace [4], např.
zkušený operátor odvrátil při povodni v r. 2002 přelití hráze na přehradě Orlík, zkušený pilot
přistál v r. 2012 na řece Hudson, když přestaly fungovat motory letadla v důsledku nasátí
hejna hus atd.
Všeobecně se selhání člověka udává jako příčina nehody a uvádí se „vinen je lidský
činitel“. Analytici často zastaví rozbory při chybě člověka a nevěnují náležitou pozornost
jiným nevyhnutelným okolnostem, které musely spolupůsobit, aby k chybě člověka došlo.
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Protože objektivně můžeme o každé havárii říci, že ji způsobila chyba člověka, je
uvedená fráze demotivující pro konstruktivní přístup k akcím potřebným pro zabránění
opakovaným selháním člověka. Je velmi jednoduché říci někomu: „Buď opatrnější.“ Asi bude
vhodnější přestat se zjišťováním, jestli chyba člověka byla příčinou nehody a místo toho začít
zkoumat a aplikovat prevenci proti selháním člověka.
Obdobně přílišným zjednodušováním je i zaměření jen na technické chyby
a bezprostřední fyzikální jevy. Předmětný typ převládajícího úzkého zaměření může vést
k přehlédnutí některých nejdůležitějších faktorů nehody.
5

POUČENÍ Z MINULÝCH HAVÁRIÍ

Před průmyslovou revolucí byly nehody, havárie a neštěstí výsledkem živelních pohrom
nebo několika, relativně dobře známých, jednoduchých technologických zařízení (např.
vysokotlaké parní kotle). V 20. století vědecký a technologický pokrok zredukoval nebo
eliminoval mnohá z tehdejších rizik. Na druhou stranu věda a technologie přinesla nová
nebezpečí. Příkladem může být přítomnost nebezpečných chemických látek produkovaných
antropogenními technologiemi v ovzduší nebo využívání radioaktivního záření, které zvýšilo
potenciál pro úmrtí a choroby z ozáření.
Mnohá z nových nebezpečí jsou záludnější, hůře odhalitelná a odstranitelná, než v
minulosti. Navíc neexistuje žádná předchozí zkušenost, které by mohlo být využito při
překonávání nových nebezpečí. Mnoho zkušeností a poučení z předcházejících havárií je
uloženo v zákonech, normách a v postupech dobré praxe. Ale odpovídající zákony a normy
pro mnohé z nových inženýrských odvětví a technologií ještě nejsou vypracované. Mnohokrát
se poučení získané za celá staletí ztratí, když se starší technologie nahradí novějšími.
Například, když se mechanické zařízení nahradí digitálními počítači.
I když redundance (znásobení součástkových komponent pro ochranu před selháním
obvodů měřící nebo regulační funkce - zálohování) poskytuje ochranu před haváriemi
zapříčiněnými selháním individuálních částí, není stejně efektivní vůči nebezpečím, která
vygenerují interakce mezi komponenty ve stále komplexnějších a vzájemně interagujících
inženýrských systémech dneška. Redundance mohou ve skutečnosti zvýšit složitost až do
takové míry, při které už ony samotné jsou přispívajícími faktory k haváriím.
Mnohá z nových nebezpečí jsou svázaná se zvětšující se složitostí systémů, které se
dnes budují. Složitost nejen vytváří nová nebezpečí, ale dělá je i hůře odhalitelnými. Dalšími
novými nebezpečími jsou již jen heslovitě např.:
- vzrůstající expozice nebezpečí,
- zvyšování kumulace energií a dosahů nebezpečí,
- zvyšování automatizace,
- narůstající centralizace a výrobní kapacita,
- nárůst tempa technologických změn.
V pracích [3,4] jsou detailně shrnuty výsledky analýz expertů v případě havárií
Flixbourgh (1. 4. 1974, Velká Británie), Seveso (10. 7. 1976, Itálie) a Bhópal (2.-3. 12. 1984,
Indie), pro které jsou v odborné literatuře dostupná fakta v dostatečné podrobnosti. Např.
při analyzování tragédie v Bhópalu bylo konstatováno, že lidé nejsou úplně bezpeční před
riziky, která přinášejí nebezpečné technologie a každý výběr nové technologie přináší s sebou
možnost nejhoršího možného scénáře, který je třeba vzít v úvahu při každém rozhodování o
její realizaci a že lidé mají právo nejen přesně vědět, jaké jsou nejhorší scénáře, ale také se
musí podílet na všech rozhodnutích, které přímo nebo nepřímo ovlivňují jejich budoucí zdraví
a blahobyt. V mnoha případech je nutné přijmout fakt, že výsledkem využití uvedených
kritérií může být rozhodnutí zabránit realizaci nebezpečné technologie nebo důkladně
monitorovat rizika dle principu předběžné opatrnosti.
Studiem nehod provozovatelé mohou omezit nebezpečné nebo neproduktivní pracovní
praktiky, a tím zvýšit kulturu bezpečnosti práce. Pozitivní zpětnou vazbu na vznik nehod
mohou mít i audity řízení, audity bezpečnosti, audity nebezpečných dějů, chemických reakcí,
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zprávy o nehodách a skoro nehodách a monitoring dodržování všech opatření 3. Existují 3
kategorie nebo „úrovně“ doporučení, a to:
1. Bezprostřední technická doporučení.
2. Doporučení pro zabránění nebezpečí.
3. Doporučení pro řízení zaměřená na primární příčiny nehod.
Bezprostřední technická doporučení jsou zaměřená na zabránění určitých nehod. Např.
u odběru vzorků kapalného chlóru ve výrobně chlóru existuje určité nebezpečí úniku chlóru a
následná inhalace plynného chlóru obsluhou při vzorkování chlóru. Příslušná doporučení
jsou:
- změna techniky vzorkování,
- trénink správného odběru,
- použití ochranných pomůcek.
Doporučení pro zabránění (odvrácení) nebezpečí jsou zaměřená na odvrácení
nepřijatelných nehod nebo alespoň jejich nepřijatelných dopadů. Např. se provede zlepšení
běžných, oddělujících opatření umístěných mezi obsluhu a vlastní nebezpečí, tj. modifikace
vzorkovací aparatury, vzorkováním v jiném místě nebo in-line analyzátorem, který odstraňuje
potřebu ručního vzorkování.
Doporučení pro řízení zaměřené na primární příčiny nehody. Analýzou situace se
identifikují nutné změny v systému řízení bezpečnosti, je-li ustaven nebo v jiných řídicích
systémech. Vše je zaměřené nejen na prevenci dané nehody, ale i na jiné podobné nehody.
Opatření takto koncipovaná jsou více důsledná a déle přetrvávající. V případě vzorkování
chlóru to může být:
1. Zlepšení v metodách odběru vzorků. Sofistikovaně se odpoví na otázky: Kdo se účastní
rozhodování? Jaká jsou kritéria pro stanovení místa odběru? Jaké jsou metody odběru a
přístrojové vybavení? Kdo je oprávněn k odběru? Existuje periodický audit?, a odpovědi
se zavedou do praxe.
2. Zlepšení v systému řízení pro zaváděcí, hodnotící a monitorovací standardní výrobní
postupy. Sofistikovaně se odpoví na otázky: Jsou postupy adekvátní, srozumitelné a jsou
důsledně prováděny? Je tento pracovní úkol stále nezbytný?, a odpovědi se zavedou do
praxe.
3. Zavedení rutinního postupu jako je např. analýza bezpečnosti práce, ve které jsou úkoly
systematicky posuzovány z hlediska potenciálního nebezpečí.
6

SYSTÉM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

Systém řízení bezpečnosti (SMS – Safety Management System) využívá teorii systémů
a systémové inženýrství pro prevenci předpověditelných havárií a pro minimalizování dopadů
nepředvídatelných havárií [3]. Zajímá se všeobecně o ztráty a škody a ne jen o smrtelné úrazy,
anebo o zranění, např. o poškození majetku, nesplnění poslání (mise, účelu), anebo škody na
životním prostředí. Klíčovým bodem je považovat ztráty za dostatečně vážné na to, aby na
jejich prevenci byl věnovaný dostatek času, úsilí a prostředků. Velikost investic věnovaných
na předcházení haváriím, anebo jejich dopadům je vždy závislá na sociálních, politických a
ekonomických faktorech.
Prvotním zájmem systému řízení bezpečnosti je řízení rizik, jehož úkoly, zásady a cíle
jsou v práci [6]. V r. 1968 vzniká nová disciplína „inženýrství řízení bezpečí systému
(systémová bezpečnost)“ jako „organizované veřejné mínění“. Jedná se o plánovaný,
osvojený a systematický přístup k identifikování, analyzování a kontrolování rizik během
celého životního cyklu systému za účelem snížení pravděpodobnosti výskytu nehod a
minimalizace jejich dopadů. Na konci 70. let vzniká další disciplína, a to řízení zaměřené na
bezpečnost, v první fázi bylo cílem jen bezpečí systému a v druhé bezpečí systému i jeho
okolí [10].
Základem pokrokového řízení bezpečnosti je aplikace programu na zvyšování
bezpečnosti pomocí systému řízení bezpečnosti, který musí zabezpečovat přesně stanovený
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postup metodické kontroly bezpečnostních aspektů a hodnotit projekt zařízení ve smyslu
identifikování možných zdrojů rizik a předepsání časově i nákladně efektivních nápravných
zásahů. Cíle programu zajišťují:
- bezpečí a funkce zařízení, které odpovídají jeho poslání,
- identifikaci, vyhodnocení, eliminaci anebo regulování možných rizik na akceptovatelné
úrovni u všech zařízení přidružených k systému, podsystému a k jednotlivým částem,
- řízení dopadů od ohrožení, která představují všechny možné pohromy se zdroji uvnitř i
vně systému, která nemohou být eliminována, přičemž musí být zajištěna ochrana
personálu, lidí v okolí, zařízení a majetku,
- použití nových materiálů, anebo výrobků a testovacích technik jen způsobem, který je
spojen jenom s minimálním rizikem,
- včlenění bezpečnostních faktorů již během vzniku systému, tj. minimalizace dočasných,
nápravných opatření, která vedou ke zlepšení,
- zvážení všech vhodných historických údajů o zajištění bezpečí, které byly generované
podobnými programy na zvyšování bezpečnosti.
Průmyslová odvětví si buď adaptovala program na zvyšování bezpečnosti pomocí
systému řízení bezpečnosti z vojenství anebo NASA, anebo samostatně vyvinula své vlastní
programy podle zkušeností, které byly získány z výstavby elektráren, z výroby složitých
nebezpečných a drahých zařízení. Čekání na výskyt havárií a následné eliminování příčin se
stalo neekonomickým a někdy až neakceptovatelným způsobem úprav a zdokonalování
systémů.
Budování mnohých dnešních komplexních systémů si vyžaduje integraci částí
(podsystémů a komponentů) zhotovených různými samostatnými dodavateli a organizacemi. I
když každý z dodavatelů dodrží požadovanou kvalitu svých částí, kombinování podsystémů
do systémů vnáší nové chyby a nebezpečí, které nejsou vidět, pokud se na jednotlivé části
díváme jako na oddělené objekty. V mnohých průmyslových odvětvích se potvrdilo, že
zabudování bezpečnosti do zařízení nebo výrobků může zredukovat celkové náklady na jejich
životní cyklus, a že dosažení akceptovatelné úrovně bezpečnosti vyžaduje přístupy
systémové.
Aktivity související se systémem řízení bezpečnosti začínají hned v nejranějších
stádiích vývoje koncepce systému a pokračují přes všechny projekční činnosti, výstavbu,
výrobu, testování, provoz a odstavení. Podstatný aspekt, který odlišuje přístup založený na
systému řízení bezpečnosti od ostatních přístupů k bezpečnosti je prvořadý důraz na včasnou
identifikaci a klasifikaci nebezpečí tak, aby mohly být přijaté nápravy pro jejich eliminování,
anebo minimalizování ještě před konečným projektovým rozhodnutím.
I navzdory tomu, že je systém řízení bezpečnosti relativně novou a ještě stále se
vyvíjející disciplínou, má své základní ideje, které jsou zachovány ve všech jejich projevech a
odlišují ji od ostatních přístupů k řízení bezpečnosti a k řízení rizika, které je podstatou celého
přístupu. Jde o zásady, že systém řízení bezpečnosti:
- zdůrazňuje budování bezpečnosti a ne její přidávání do vytvořeného systému,
- sleduje objekt jako systém, tj. ne jako soubor podsystémů a komponent,
- pojímá ohrožení a s nimi spojená nebezpečí poněkud šířeji, než jen jako chyby obsluhy,
- klade důraz raději na analýzu, než na později získanou zkušenost a na dodatečně
vytvořené standardy,
- upřednostňuje kvalitativní přístupy před kvantitativními,
- rozpoznává důležitost změn a konfliktů cílů v projektu systému a je více, než jen
systémové inženýrství.
Nejdůležitějším aspektem systému řízení bezpečnosti v souvislostech s prevencí
havárií jsou procedury řízení bezpečnosti. Účinné řízení bezpečnosti spočívá ve stanovení
politiky a v definování cílů bezpečnosti, tj. v: plánování úloh a procedur; definování
odpovědnosti a určení kompetencí; dokumentování a v průběžném sledování ohrožení a
z nich plynoucích nebezpečí včetně kontrol; udržování bezpečnostního informačního systému
včetně zpětné vazby a forem hlášení poruch / havárií apod.
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Systém řízení bezpečnosti je odpovědný za zajištění bezpečnosti systému jako celku
včetně analýzy interface mezi komponentami. Aktivity na úrovni bezpečnosti komponentů,
jako např. bezpečnost raketové odpalovací rampy, mohou být součástí všeobecné
odpovědnosti za systém řízení bezpečnosti, anebo mohou být částí inženýrského řešení
komponentů při velkých a komplexních projektech. Pro vymezené druhy nebezpečí, jakými
mohou být požáry, jaderná bezpečnost anebo výbušné prostředí, může být požadované další
členění odpovědnosti za bezpečnost. Při jakémkoli odstupňování rozčlenění úsilí o kvalitní
systém řízení bezpečnosti mají odpovědnost za integraci jednotlivých bezpečnostních aktivit a
informací inženýři systému řízení bezpečnosti. Systém řízení bezpečnosti je obyčejně
provázaný s odpovídajícími inženýrskými, anebo vědeckými disciplínami jako např.
inženýrství spolehlivosti, zajištění kvality, lidský faktor apod. [4].
Jaké procesy a úlohy systému řízení bezpečnosti se provedou v konkrétním projektu,
závisí na jeho velikosti a úrovni rizika projektovaného systému. Všeobecně platí, že
bezpečnost a spolehlivost spolu úzce souvisí. Přitom platí, že bezpečné zařízení nebo
bezpečný systém musí být spolehlivý, ale spolehlivý systém ještě nemusí být bezpečný.
Spolehlivostní inženýrství se přednostně zabývá chybami a redukováním četnosti jejich
výskytu. Spolehlivost je definovaná jako charakteristika daného objektu, která je vyjádřená
pomocí pravděpodobnosti, že sledovaný objekt bude vykonávat specifikovaným způsobem
funkce, které jsou na něm požadovány během stanoveného časového intervalu a za
stanovených resp. předpokládaných podmínek.
Reprezentativními technikami spolehlivostního inženýrství zaměřeného na minimalizaci
chyb komponentů (součástek) a tím i chyb komplexních systémů, které byly zapříčiněné
chybami komponentů, jsou:
1. Paralelní redundance.
2. Zálohování zařízení.
3. Koeficient a rezerva bezpečnosti.
4. Snižování počtu přetížení.
5. Limitování doby použití.
Uvedené techniky jsou prokazatelně efektivní pro zvýšení spolehlivosti, ale dle výše
uvedených fakt bezpečnost nevyhnutelně nezvyšují, ba dokonce za jistých okolností ji mohou
redukovat (např. vložení mnoha záloh vytvoří zdroje vnitřních vazeb, tzv. interdependences,
přes která se šíří kaskádovitá selhání systémů [1,6,7]). Analýzy rizik prováděné u systému
řízení bezpečnosti se dívají na interakce a nezaměřují se jen na chyby anebo jistoty
inženýrského řešení. Spolehlivostní inženýři často považují spolehlivost a bezpečnost za
synonyma. To je pravda jen v některých speciálních případech. Všeobecně má bezpečnost
širší / vyšší význam. Běžně mají spolehlivost a bezpečnost mnoho společných vlastností.
Mnohé havárie však nastanou bez toho, že by selhala nějaká komponenta. Právě naopak,
častokrát všechny komponenty při haváriích fungovaly podle očekávání a bezchybně [3].
Taktéž se může stát, že komponenty mohou selhat (mít poruchu) bez toho, aby došlo
k havárii. Havárie a nehody mohou být zapříčiněny provozem zařízení mimo povolené
rozsahy hodnot parametrů nebo časových limitů, z kterých vycházely analýzy bezpečnosti či
analýzy spolehlivosti. To znamená, že systém může mít vysokou spolehlivost a přece může
dojít k havárii. Navíc, generalizované pravděpodobnosti a analýzy spolehlivosti se nemohou
přímo aplikovat na specifické, anebo lokální podmínky. Nejdůležitější je, že havárie a nehody
mnohdy nejsou výsledkem jednoduchých kombinací chyb (selhání) komponentů [3].
Bezpečnost je vlastnost, která vystupuje na úrovni systému, když jsou komponenty
provozovány společně. Události vedoucí k havárii mohou být složitou kombinací chyby
zařízení, nesprávné údržby, problémů informačního a řídicího systému, zásahů člověka a
konstrukčních chyb. Analýzy spolehlivosti se zaobírají jen pravděpodobnostmi havárií a
nehod souvisejících s chybami. To znamená, že nevyšetřují potenciální škody, které může
způsobit správná činnost (provoz) jednotlivých komponentů.
Není tudíž možné, aby spolehlivostní inženýrství nahrazovalo systém řízení bezpečnosti,
může ji ale doplnit. Musí to však být provedeno s jasným vědomím, že konečným cílem je
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zvýšení odolnosti systému vůči nebezpečím spojeným s výskytem náhodných chyb. Je vždy
lepší, když se zařízení (systém) navrhuje tak, že individuálně náhodné chyby nemohou
způsobit havárii, i kdyby se vyskytly; je si však třeba uvědomit, že to není vždy možné.
Velké opatrnosti je třeba při aplikování technik odhadování spolehlivosti pro
posuzování bezpečnosti. Pokud nejsou havárie nevyhnutelně zapříčiněné událostmi, které se
dají vyjádřit pravděpodobnostmi, nelze pro ně všeobecně používat míry pravděpodobnosti
rizika. Odhady pravděpodobnosti měří pravděpodobnost náhodných chyb a ne rizik a nehod
anebo havárií. Když se při analýzách systému řízení bezpečnosti najde projektová chyba, je
daleko účinnější ji odstranit, než někoho přesvědčovat pomocí vypočítaných
pravděpodobností, že tato chyba nikdy nezpůsobí havárii. Nízké hodnoty pravděpodobnosti
výskytu havárie nezaručují bezpečnost a bezpečnost nevyžaduje mnohdy ultra vysokou
spolehlivost zařízení.
Hlavním nedostatkem pravděpodobnostních modelů nejčastěji není to, co zahrnují, ale
to, co nezahrnují. Nízké hodnoty pravděpodobnosti jednoduše hovoří o tom, že systém
neselže uvažovaným způsobem, ale naopak, selže s daleko vyšší pravděpodobností způsobem,
o kterém uvažováno nebylo. Odlišování rizika nehody od chyb je podstatné pro to, abychom
porozuměli rozdílu mezi bezpečností a spolehlivostí.
Z praktických důvodů musí být přístupy systému řízení bezpečnosti efektivní a cenově
dostupné. Návratnosti nákladů na program systému řízení bezpečnosti se dosáhne tehdy, když
se zabrání haváriím. Efektivnost programu na zvyšování bezpečnosti pomocí systému řízení
bezpečnosti se prokazuje velmi těžko, protože měřit něco, co se nestalo, je těžké.
Jeden z nepřímých způsobů měření efektivnosti programu na zvyšování bezpečnosti
pomocí systému řízení bezpečnosti, byť i ne celkem uspokojivý pro nedostatek
porovnávaných faktorů, je porovnávání systémů, které měly program na zvyšování
bezpečnosti pomocí systému řízení bezpečnosti s těmi, které ho neměly. Jinou cestou
zjišťování efektivnosti programu na zvyšování bezpečnosti pomocí systému řízení
bezpečnosti je vykazování nebezpečí, které bylo personálem systému řízení bezpečnosti
korigováno ještě předtím, než došlo k havárii, anebo bylo jinak zjištěno.
Třetí cestou odhadování efektivnosti programů na zvyšování bezpečnosti pomocí
systému řízení bezpečnosti je zkoumání případů, při kterých nebylo respektované doporučení
pro zvyšování bezpečnosti a došlo k haváriím.
Zvýšený tlak na efektivnost a ekonomičnost podnikání se promítá i do systémů řízení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) [4]. Souhrnně lze vztah bezpečnost (riziko)
versus ekonomika vidět ve třech rovinách:
1. Podnikové náklady vynaložené na eliminaci ztrát a škod převyšují náklady na snížení
rizika. Úkolem řídících pracovníků (managementu) je nalézt a podpořit prostředky
směřující k jejich snížení.
2. Snižování rizik je nákladné z hlediska výsledků analýzy nákladů a ztrát, ale je vyžadováno
okolím (veřejností). V tomto případě vliv veřejnosti může výrazně ovlivnit výši nákladů
do řízení bezpečnosti s cílem zvýšit bezpečí a zajistit udržitelný rozvoj základních
veřejných chráněných zájmů.
3. Jedná se o čistě ekonomické náklady na zlepšení pracovních podmínek, ale ty jsou
vyžadovány právními předpisy. V tomto případě je velmi obtížné nalézt ekonomické
stimuly.
Dnes však lidé vyžadují mnohem více než v minulosti, dnes chtějí, aby riziko bylo
známé a kontrolované v takové míře, jak jen je to prakticky možné. V podnicích jsou
stanovená práva zaměstnanců a spotřebitelů a veřejnost se dozví, s jakými riziky se setkává
a kdo je za ně odpovědný.
Posun od čistě osobní odpovědnosti k veřejné, nebo podnikové odpovědnosti za rizika,
je převládajícím fenoménem dneška. Na začátku minulého století se od dělníků očekávalo, že:
si zabezpečí svoje vlastní nástroje; znají rizika spojená se svou prací; a přejímají odpovědnost
za svoji vlastní bezpečnost. Zmíněný postoj byl částečně odůvodnitelný skutečností, že
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pracující věnovali celou svou kariéru výrobě jednoho, nebo dvou produktů. Svoji práci
důkladně znali a měli pod kontrolou vše, co souviselo s jejím vykonáváním.
V oblasti bezpečnosti jsou dnes dělníci daleko víc závislí na svých zaměstnavatelích,
což přirozeně vyvolává přesun odpovědnosti za bezpečnost od pracovníků
k zaměstnavatelům. Ve většině průmyslových zemí se od zaměstnavatelů požaduje, aby
zabezpečili bezpečné pracovní prostředí a nutné vybavení a zařízení pro jeho udržování.
Navíc, změny zákonů a odpovědnost za jejich plnění vedou k programům bezpečných
produktů, které chrání jak pracující při jejich výrobě, tak i spotřebitele.
Je jasné, že pokud jde o riziko, dnešní složitá, technologicky orientovaná společnost
požaduje, aby důvěra veřejnosti byla založená na znalostech expertů. V uvedeném smyslu je
odpovědnost za detekci a ochranu před nebezpečím přenesená z obyvatelstva na stát,
management podniků, inženýry, bezpečnostní experty a na jiné odborníky. Není ale rozumné
úplně se vzdát osobní odpovědnosti. V některých případech, jako např. při havárii
v chemickém provozu nadnárodní firmy Union Carbide (USA) v Bhópálu (Indie, 1984) se
obyvatelstvo při nouzovém plánování a účinném chování při havárii zcela spolehlo na
instituce, což mělo tragické následky. Chemická továrna Bhópál Union Carbide byla
provozována tak, že bylo jisté, že v ní musí dojít k vážné havárii [3]. Také nouzové
plánování, evakuační plán, trénink a pomůcky byly neadekvátní možnému nebezpečí. Okolní
obyvatelstvo nebylo varované před možným i vzniklým nebezpečím a nikdo mu neoznámil
ani jednoduchá opatření (např. dát si na obličej vlhký šátek), která by mohla tehdy zachránit
lidem život. Katastrofické havárie předmětného druhu vyburcovaly veřejnost k větší
zainteresovanosti v otázkách rizika [4].
Naopak, zájem veřejnosti u problémů, které minulé generace považovaly za zajištěné,
jako např. nebezpečí související se zdravotnictvím, dopravou a průmyslem, vede ke státní
regulaci a k vytváření veřejných sdružení pro kontrolu nebezpečí, která byla kdysi tolerovaná.
Na základě současného poznání [1-4,13] byl sestaven přehledný model systému řízení
bezpečnosti (SMS), obr. 2. Je si třeba uvědomit, že uvedený model SMS platí pro systémy
s nepříliš složitou strukturou a s jasně definovanými vztahy a toky mezi elementy systému. I
zde však platí, že vzhledem k rozmanitosti systémů, které jsou objektem řízení je nutné každý
konkrétní SMS rozpracovat podle konceptu, který respektuje konkrétní strukturu a specifika
systému, jímž nahrazujeme objekt, který chceme řídit. Uvedeným konceptem určujeme též,
jaká rizika sledujeme a jakým způsobem je zvažujeme, tj. zda rozhodování při řízení
provádíme podle výsledků hodnocení rizik dílčích, integrovaných nebo integrálních. Je třeba
zdůraznit, že pouze integrální rizika zahrnují průřezová rizika, která jsou spojená s vnitřními
závislostmi mezi vzájemně propojenými aktivy systémů nebo mezi vzájemně propojenými
jednotlivými systémy v případě tzv. systémů systémů (SoS – System of Systems) [6].
ZÁVĚR
Na základě šetření velkých havárií lze konstatovat, že řada primárních (kauzálních) a
sekundárních příčin se u nehod opakuje, ačkoliv existuje poměrně dost znalostí potřebných
k prevenci nejen skoro nehod, ale i závažných havárií, popř. ke zmírnění jejich dopadů, a tím
ke zmenšení ztrát a škod s nimi spojených. Příčinou daného stavu, kromě lidského činitele,
jsou nedostatky jak v zavedení funkčního systému řízení bezpečnosti, tak i neznalost závěrů
z již vyšetřovaných nehod a havárií.
Je skutečností, že i v organizacích, v kterých se vyskytly havárie, jsou s postupem času
a změnami personálu původní opatření provedená po proběhlé havárii zapomenuta nebo
nejsou předána všem pracovníkům v dané organizace. Proto je třeba zavést následující
opatření ke zlepšení společné paměti organizace:
1. Připojení poznámky ke každému pokynu, předpisu nebo normě, proč je právě takový.
2. Popis staré i nedávné havárie v podnikovém tisku s poučeními z nich vyplývající, a
projednání na školeních o bezpečnosti pro všechny složky podniku.
3. Pravidelná kontrola dodržování vydaných opatření.
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4. Odstranění existujících zařízení teprve po poznání, proč bylo instalováno. Rušení
původního postupu po zjištění, proč byl přijat. Je to nutné, aby se neodstranilo něco, co
má zabránit havárii nebo má zmírnit její dopady.
5. Zavedení lepšího informačního systému pro nalezení podrobností o haváriích a vydaných
doporučeních po havárii.

Obr. 2. Obecný model systému řízení bezpečnosti reálných objektů.
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Abstrakt:
This article deals with risk and safety. It describes the risk identification, analysis,
assessment, management and trade-off. The main principles are given with aim to ensure
security and sustainable development. It concentrates to the human system risks and
characterizes the process of risk optimization.
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ÚVOD
Kategorizace (klasifikace) rizika je běžnou záležitostí průměrného člověka v různých
situacích. Činí tak dokonce každý živý organismus, neboť dobré vypořádání rizika je základní
podmínkou jeho přežití. V obou případech se tak většinou činí podvědomě, automaticky a
vysokou rychlostí, aniž by cílem hodnocení byla jakákoliv veličina. Téměř vždy jde o
minimalizaci rizika. Riziko i jeho nejistoty a neurčitosti jsou mnohadimensionální a zasahují
všechny aspekty činností, a proto existuje mnoho jejich druhů. Dnes do hry vstupují nové
skutečnosti, které souvisí s novými vývojovými aspekty, které lze vyjádřit pojmy postmoderní
společnost, globalizace, integrální bezpečnost, skupinové riziko, terorismus, riziková
společnost, aj.
Proces, jehož cílem je optimalizace rizika, se skládá z identifikace, analýzy, hodnocení,
řízení a zvládnutí rizik. První část procesu, která se zabývá identifikací, analýzou a
hodnocením rizik, přináší podklady potřebné pro druhou část procesu, ve které jsou
realizována opatření pro snížení rizik na únosnou míru (případně udržení rizika na únosné
míře) pomocí ověřených inženýrských disciplín [1]. Zatímco první část procesu „identifikace,
analýza a hodnocení rizik“ lze chápat jako činnost výhradně vědeckou (multidisciplinární),
tak řízení a zvládání rizika vzhledem k možným dopadům přijatých opatření, zahrnuje vedle
vědeckých disciplín (technologie, ekonomie, sociologie, psychologie) i technický, finanční a
politický aspekt. To znamená, že jde o opatření a činnosti, které mají povahu víceoborovou a
mezioborovou.
1

RIZIKO

Pojem riziko je používán od středověku. Proto i historie odhadu rizika je velmi dlouhá a
je srovnatelná s historií bankovnictví a pojišťovnictví. Např. bez znalosti rizika nelze
pojišťovat, nelze poskytovat úvěry, bankovní záruky a jiné finanční služby. Pro posuzování
rizik byl vyvinut bezpočet pomocných pracovních pomůcek, metodických návodů,
uživatelských příruček a softwarů. Jejich struktura je značně vertikálně a horizontálně
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diferencována a vyčerpávající klasifikace je obtížná [2]. Základní přehled metod, nástrojů a
technik pro rizikové inženýrství je uveden v publikaci [3]. V praxi v souvislosti s určováním
rizik jde o odpověď na otázky:
- jaké ohrožení představuje pohroma, tj. daný jev?,
- jaké dopady na aktiva mohou nastat?,
- jaký je scénář ohrožení?, tj. jak jsou rozloženy dopady?,
- jaká je pravděpodobnost výskytu takto veliké pohromy?,
- jak je riziko veliké, tj. pokud některý nepřijatelný dopad nastane, jaké budou škody a újmy
na chráněných zájmech?
Řízení rizik je proces, který člověk prováděl od samého počátku uvědomělého konání.
Systematicky a teoreticky byl propracováván v řadě lidských odvětví, tj. v medicíně
(metodické postupy a postupy tzv. dobré praxe), při rozvoji technologií (např. od cca 19.
století v oblasti technických norem), při ochraně a péči o životní prostředí (cca od 70. let
dvacátého století), v oblasti řízení organizací a veřejné správy atd. V současné době jde o
vypořádání rizik ve prospěch bezpečí a udržitelného rozvoje sledované entity (obvykle objekt,
území nebo organizace), která se chápe systémově, tj. jde o kontinuální proces řízení
v prostoru a čase v dynamicky se vyvíjejícím lidském systému, který je otevřený. Uvedené
skutečnosti způsobují, že řízení rizik není proces jednorázový, ale opakovaný s tím, že se
musí zvažovat skutečnost, že procesy a proměny v okolí sledovaného systému jsou také zdroji
rizik pro jednotlivé podsystémy sledovaného systému. Posledně jmenovaný fakt je často
v České republice zanedbáván při hodnocení rizik v organizacích (např. při povodních v r.
2002 se zjistilo, že Spolana a.s. ukládala odpad do zátopového území stoleté povodně, tj. při
rozhodování nevzala v úvahu povodeň jako zdroj rizika pro podnik). Je to z toho důvodu, že
v ČR není ani obecná vzdělanost, ani legislativa vyžadující všeobecnou aplikaci principu
„ALL HAZARD APPROACH“ [4], který prosazuje nejen odborná komunita, ale i EU;
výjimku tvoří jaderné technologie, jejichž bezpečnost je sledovaná Mezinárodní agenturou
pro atomovou energii (MAAE – IAEA), kde aplikace uvedeného principu je samozřejmostí.
Profesionální přístup k riziku vyžaduje řád, který začíná stanovením významu pojmu
riziko – definování rizika. V obecné rovině pojem definice vyjadřuje přesné a správné
vysvětlení významu slova, což je v případě rizika obtížný úkol, protože v každodenní praxi se
riziko používá heuristicky a často se zaměňuje s nebezpečím, a to přesto, že nebezpečí je
určité (označuje aktuální stav) a riziko je jen očekávaná možnost.
Řízení rizika není dodržení již stanovených standardů, kódů a pravidel, protože i tam
vzniká riziko (např. po zemětřesení Loma Prieta v r. 1989 zavedly v Kalifornii normy, které
odolnost zajišťovaly vysoce tuhou konstrukcí a podpěrnými sloupy; v r. 1994 přišlo
zemětřesení v Nortridge a nově postavené konstrukce pobořilo, protože jeho mechanismus byl
jiný než u zemětřesení předchozího, a proto došlo k další změně norem a nové normy byly
založené na posilování pružné odolnosti konstrukcí, které mají určitou schopnost adaptace
[5]). Základní paradigma pro řízení rizik jsou tudíž tvrzení:
- nic není absolutně bezpečné,
- v každém systému (tj. organizaci, území) jsou všechna aktiva (chráněné zájmy) vystavena
rizikům od několika pohrom, jejichž fyzikální podstata je různá, a proto napadá různé
vlastnosti aktiv,
- navzdory všemu vlastník / správce území – veřejná správa / stát má odpovědnost za řízení
rizik.
Pro získání znalosti o riziku je nejprve třeba vyhodnotit závažnost pohromy, což se provádí
pomocí historických dat nebo modelováním [2]. Velkou roli při tom hraje zranitelnost objektu
/ infrastruktury / aktiva / území vůči dané pohromě. Zranitelnost vůči dané pohromě je malá,
střední, velká nebo velmi velká. Sebelépe formulovaná zákonná norma a metodika však
nemůže překročit objektivní fyzikální zákony a výsledky vědecké analýzy. Proto si musíme
uvědomit, že analýza rizik je nástrojem, který jen pomáhá při rozhodovacím procesu, ale
samotné rozhodnutí nepřináší. Jak analýza rizik, tak kritéria hodnocení a přijatelnosti mohou
být předmětem diskuse. Obecně je zapotřebí dosáhnout konsensu všech zúčastněných stran o
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různých alternativních možnostech pro vyjednávání s rizikem, které připadají v úvahu.
Rozhodovacího procesu se většinou zúčastňuje řada subjektů, jejichž znalosti a zkušenosti
jsou nestejné a různorodé. Uvedenou skutečnost lze považovat na jedné straně za
komplikující faktor celého procesu, ale na druhé straně za nástroj, kterým se postihne
různorodost předmětu rozhodování. Uvedená skutečnost rovněž podtrhuje potřebu souboru
jasných definic a postupů, a také definované metody, nástroje a techniky pro rizikové
inženýrství [2,3].
Je si třeba uvědomit, že v praxi je třeba odlišovat rizika spojená s dynamickým vývojem
systému, tj. s procesy, které produkují jevy, které mají nepřijatelné dopady na systém, který
řídíme, a rizika spojená s aplikací vybraného způsobu hodnocení variant řešení, které
v procesu řízení provádíme. Druhý typ rizika vzniká obvykle z dále uvedených důvodů:
- nepochopení problému a špatná formulace problému,
- neúplnost dat a nekvalifikované či neúplné vyjádření podstatných vlastností objektu či
předmětu hodnocení,
- způsob tvorby variant řešení,
- způsob provedení multikriteriálního hodnocení variant,
- náhodné okolnosti.
Chyby uvedeného druhu nelze obvykle vyloučit při konkrétním hodnocení. Jsou větší,
když hodnocení / expertní odhad provádí jeden člověk. Mohou nabýt značného významu a
ovlivnit výrazně výsledek hodnocení. Částečně je lze eliminovat použitím týmu
kvalifikovaných expertů. Ovšem i ve zmíněném případě existuje riziko související s kvalitou
provedení expertního posouzení. Proto v praxi existují postupy, kterými se vybírají experti
pro posuzování určitých problémů, které zaručují, že všechny závažné aspekty, vědomosti a
zkušenosti budou při hodnocení vzaty v úvahu, že hodnocení bude objektivní a nezaujaté. To
znamená, že ke snížení rizika spojeného s hodnocením se jednak určitým způsobem vybírají
experti (musí se prokázat jejich kompetentnost) a jednak se stanovuje opakovatelný,
transparentní a logicky správný postup hodnocení.
Pro řízení rizika platí, že je vždy nutné jej především poznat a současně být seznámen s
tím, jak je řídit. Jedno americké přísloví říká: „Není nutno se rizika bát – je nutno je mít pod
kontrolou.“
Zvládání rizika probíhá vždy v určitých konkrétních podmínkách a značně závisí na
znalostech, schopnostech, technických prostředcích, financích a legislativě, a v neposlední
řadě i na zkušenostech (tzv. dobré inženýrské praxi), které jsou v daném konkrétním případě
k dispozici [1,2].
2

BEZPEČNOST A RIZIKO

Bezpečnost, jako soubor opatření a činností zajišťujících bezpečí a udržitelný rozvoj
sledovaného systému (tj. omezujících podmínky vzniku nebezpečí), vytvářejí lidé, kteří by se
např. u lidského systému měli starat nejen o přežití, moc, sociální shodu a prevenci škod, ale
měli by i vyřešit následující metodicko-konceptuální problémy:
1. O bezpečnosti se často uvažuje v „kulturní izolaci“, a to vede k tomu, že bezpečnost se
stává sebe referenční. Uvažování o bezpečnosti se rovněž formuje pod vlivem apriorně
definovaných rizik.
2. Bezpečnostní studie jsou zhusta předpojaté, a proto by bylo žádoucí oprostit koncept
bezpečnosti od ideologického a politického klišé.
3. Existující metodologie bezpečnosti bere často zcela nedostatečně v úvahu řešení problémů
a ani nepřikládá význam výsledkům teorie rozhodování.
Je třeba vyjasnit vztah mezi rizikem a bezpečnosti. Podstata problému je v otázce: Jak se
identifikují rizika a hrozby? Odpověď: Stanovují se věrohodnými scénáři. Ale jak se takový
scénář tvoří? Obvykle se scénář odkazuje na minulé události a jevy, a nebere v úvahu
porušování pravidel a pátrání po možných překvapeních.
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Moderní stát hraje v případě lidského systému roli, která se dá popsat v termínech řízení
rizik, protože přerozděluje určité typy rizik prostřednictvím systému blahobytu / veřejného
blaha a zdravotní péče. Rostoucí debaty o riziku na úrovni veřejné správy je možné vysvětlit
jako důsledek uvědomění rizik, kvůli nimž může selhat poskytování veřejných služeb. Nadto
veřejnost se může při špatně zvládaných krizových a nouzových situacích domnívat, že
veřejná správa je zdrojem rizik.
Rizika vstupují do veřejné oblasti, naplňují-li některý z dále uvedených atributů:
1. Jde o externality, které nemohou řešit tržní mechanismy.
2. V souvislosti s individuálními právy jsou občanům vnucovány škodlivé dopady.
3. Je ohrožena značná část veřejnosti.
4. Politické rozhodnutí vyvolá událost, při které dojde k realizaci rizika.
5. Nežádoucí jevy, při kterých se realizují nepřijatelná rizika, jsou rozloženy tak, že neberou
ohled na politickou spravedlivost.
Veřejná správa by měla proto rizika analyzovat nejen z hlediska společenských dopadů,
nýbrž také z hlediska dopadů na systém řízení veřejné správy. Může se totiž stát, že
rozhodování veřejné správy může dopady nouzové situace ještě zhoršit. Kroky postupu řízení
rizik veřejné správy se liší od běžného postupu řízení jen tím, že se musí věnovat značná
pozornost formulaci kontextu a musí se sledovat rizika ze strategických a procesních hledisek,
tj.:
1. Ve strategickém kontextu, který se zabývá vztahy mezi institucí veřejné správy a
prostředím sledovaným systémově se posuzuje schopnost veřejné správy a ostatních
zúčastněných při dosažení strategických cílů v oblasti bezpečnosti, ochrany, mobility a
stavu prostředí (zdravotní a environmentální rizika).
2. V organizačním kontextu se posuzuje schopnost instituce, tj. veřejné správy, řešit
problémy.
3. V kontextu řízení rizik se posuzuje prahová úroveň rizika, maximální úroveň dopadů a
řeší se priority rozhodování.
Řízení území nebo jiného subjektu musí kvůli zajištění udržitelného rozvoje respektovat
tzv. strategická rizika a logickým způsobem je řídit, obrázek 1 [6]. S ohledem na výše
uvedené skutečnosti předložená práce zakládá způsob řízení rizik založený na současném
poznání s cílem problémy řešit ve prospěch bezpečí a udržitelného rozvoje lidského systému a
jeho chráněných zájmů.
Pro řízení bezpečnosti lidského systému, který je modelem určitého spravovaného
území včetně lidské společnosti, která ho obývá, jsou zásadní důležitosti vlastnosti lidského
systému jako zranitelnost, pružná odolnost a adaptabilita ke změnám vyvolaným vnitřními i
vnějšími pohromami. Zranitelnost je integrální vlastnost systému, která je příčinou reality, že
systém se za určitých podmínek nechová žádoucím způsobem, protože je pozměněna, ve
smyslu lidského vnímání narušena, jedna nebo více složek z následného seznamu:
- struktura a forma složení prvků systému,
- forma, směr a intenzita vazeb systému,
- forma, směr a intenzita toků systému,
- vytvoření nových či ztráta nebo závažná změna starých spřažení (tzv. interdependences),
tj. vazeb napříč systému a jeho okolí.
Jedná se o dynamickou vlastnost, která se mění v prostoru a čase a jistým způsobem také
územně specificky, protože závisí na systému samotném a na podmínkách, do kterých je
systém zasazen.
Nejedná se o zcela novou věc, ale o vyšší stupeň poznání reality, protože všem, kteří
prováděli nebo provádí při všech druzích hodnocení bezpečnosti (spojených s umísťováním,
projektováním, navrhováním, výstavbou a provozem) objektů a infrastruktur syntézy s cílem
dosáhnout dlouhodobě funkční a bezpečné objekty a infrastruktury, vždy šlo, jde a i půjde o
nalezení přijatelného řešení pro daný případ v podmínkách, které existují v daném místě. Tj.
nejdříve hrály roli dílčí zranitelnosti, poté jejich agregace (integrovaná zranitelnost) a dnes
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kvůli existenci spřažení (interdependences) vycházíme ze systémového hodnocení a snažíme
se určit integrální zranitelnost.
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Obr. 1. Logický model pro řízení bezpečnosti lidského systému; zpracováno dle [6].

Lidský systém trpí jak přímými dopady pohrom, tak dopady zprostředkovanými
složitými sítěmi vazeb, z nichž některé se aktivují jen za určitých kritických podmínek
(obrázek 2). Je také skutečností, že některé z dopadů se projevují až s větším či menším
časovým zpožděním a že v důsledku různých vnitřních a přímých a zpětných vazeb v lidském
systému dochází za určitých podmínek k téměř nepředvídatelným nouzovým až značně
kritickým situacím (ekonomická krize v r. 1929, ropná krize 1970, ekonomická krize 2007-9
apod.).
Lidský systém, tj. lidská společnost a její prostor pro život jsou stále více zranitelné
tradičními pohromami, protože lidé pro svůj život potřebují stále více sofistikované
technologie, které jsou složitější a projeví se dříve nebo později dopady, které na počátku byly
nepředvídatelné. Velikost dopadů tradičních pohrom roste jak kvůli zranitelnostem
technologií, tak kvůli rostoucímu počtu lidí. Zranitelnosti historických i nových technologií
vyvolávají nové dopady, které jsou někdy tak velké, že vlastně představují pro lidstvo nové
pohromy. Nedávné rozsáhlé výpadky elektrického proudu nás o tom přesvědčily, např.
výpadek elektrického proudu v USA a Kanadě, ke kterému došlo dne 14. 8. 2003 odpoledne,
způsobil škody v desítkách miliard USD a rozvrátil život lidí a hospodářství na více než 10
dní.
V případě, že nemáme k dispozici data, která dostatečným způsobem charakterizují
riziko, které je předmětem našeho zájmu, musíme si je vytvořit. Způsobů tvorby dat je
několik. Známe-li polohu míst vzniku historických pohrom, vytvoříme pomocí vhodné
matematické simulace věrohodný scénář pohromy. Četnost výskytu odhadneme buď pomocí
dat o výskytu pohromy, nebo pomocí analogie, která je založená na vhodném katalogu pro
danou pohromu. Každá pohroma má jinou fyzikální, biologickou či společenskou podstatu a
jiné zákonitosti při působení na chráněné zájmy lidského systému. Řízení pohrom vyžaduje
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Obr. 2. Schématické zobrazení dopadů extrémních pohrom.

dle [2] použité literatury činnosti, které jsou znázorněny na obrázku 3. Pět klíčových aktivit
v rámci řízení rizika je:
1. Vymez cíle a centrum zájmu: identifikovat kontext, určit prioritní cíle a určit oblast a
centrum zájmu úkolu. Výběry založené v rámci této aktivity jsou založeny na hodnocení
zájmů a entit. Tím stanovíme, které riziko nás zajímá.
2. Popiš: směřujíce k objektivnímu pochopení pravděpodobnosti a velikosti dopadů (v
kvalitativním nebo lépe kvantitativním vyjádření). Jedná se o vysoce technickou nebo
vědeckou činnost.
3. Stanov: vyhodnocení kvality předpovědi pokud možno popisným krokem, balanc
kladných a záporných důsledků, rozhodnutí, jak zmírnit a řídit riziko a jak implementovat
příslušná opatření a činnosti do praxe. Uvedená činnost reprezentuje klíčový krok
rozhodnutí v rámci řízení a zvládání rizika.
4. Komunikuj: projednej s klíčovými aktéry procesu a ostatními zúčastněnými. Měla by být
zahrnuta i komunikace s veřejností, konzultace, odstranění konfliktů a stanovení
partnerství.
5. Monitoruj a získávej poučení: činnost, která popisuje monitoring a důsledky rozhodnutí a
činnosti, které způsobují změnu podmínek a objevení nových důkazů. Činnost musí být
orientována na výstupy.

422

POHROMA

Zranitelnost města /
regionu
Hodnocení rizika
Sociální podmínky

Rozhodovací proces
zúčastněných

Strategie pro řízení
pohrom
- role privátního
sektoru
- role veřejného
sektoru

Obr. 3. Činnosti důležité pro řízení pohrom.

3

ŘÍZENÍ A ZVLÁDÁNÍ RIZIK

Na základě práce [2] je proces řízení rizika znázorněn schématem na obrázku 4. Při jeho
sestavení bylo nutno se vyrovnat s různými odbornými koncepty, které se vyskytují v odborné
literatuře, jež jsou citované v uvedené práci. Každé řízení rizik směřuje k jeho ovládání, tj.
představuje kulturu, procesy a struktury zaměřené na efektivní řízení potenciálních příležitostí
a možných nežádoucích důsledků. Je to interaktivní proces, který se skládá z kroků, které při
zachování plánované postupnosti umožňují trvalé zkvalitnění rozhodnutí a tím i následné
zlepšování výsledků uskutečňovaných procesů. Řízení rizik musí být integrální činností každé
řídící praxe, bez ohledu na úroveň řízení.
Řízení rizik je důležitou složkou řízení organizací. Organizace, zejména ty úspěšné, si
jsou vědomy toho, že implementování mezinárodních norem umožňuje provádět řízení rizik
mnohem efektivněji, tím maximalizovat příležitosti a minimalizovat ztráty při dosahování
podnikových cílů. Norma ISO 31000 „Řízení rizik – Principy a směrnice pro implementaci“
pro řízení rizik [7,8] je strategickým dokumentem, který zahrnuje všechny formy rizik včetně
oblasti bezpečnosti a životního prostředí. Vychází z podkladů národních norem Austrálie,
Kanady a Japonska a z Pokynu ISO/IEC 73 [9] a je natolik obecná, že je použitelná ve všech
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Obr. 4. Obvyklé schéma pro řízení rizika.
typech organizací. Opírá se o projektové a procesní řízení v organizaci. Její model je na
obrázku 4.
Podle citované normy kvalifikované řízení rizik:
a) vytváří hodnoty, protože přispívá k prokazatelnému dosahování cílů jako zlepšení zdraví,
bezpečí, kvality životního prostředí, účinnosti procesů a činností atd.,
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b) je nedílnou součástí procesů, které probíhají v systému, protože za ně odpovídá řídící
struktura systému a je nedílnou součástí všech procesů, z nich složených projektů
v objektu i řízení změn,
c) je součástí rozhodovacích procesů v systému, čímž pomáhá rozhodovat podle důležitosti a
rozpoznávat alternativní způsoby řešení problémů,
d) je realistické, protože se explicitně zabývá nejistotou i neurčitostí jak v podmínkách,
v nichž se systém nachází, tak v procesech, které v objektu i vně probíhají,
e) je systematické, uspořádané a včasné, čímž zajišťuje účinnost opatření a činností,
f) je založeno na nejlepších dostupných informacích, což zajišťuje aktuální řešení založené
na znalostech,
g) je přizpůsobené systému, tj. je místně specifické, což zaručuje jak hospodárnost, tak
účinnost,
h) bere v úvahu lidské a kulturní faktory v systému, což ovlivňuje jeho přijatelnost u
zúčastněných,
i) je transparentní a komplexní, což zvyšuje jeho spolehlivost,
j) je dynamické, opakovatelné a reaguje na změny v systému, což zaručuje jeho aktuálnost a
napomáhá neustálému zlepšování a rozvoji systému.
Rámec řízení rizik zahrnuje:
1. Pochopení systému a jeho souvislostí. V oblasti vně systému je třeba sledovat především
kulturní, politické, právní, finanční, technologické, ekonomické, přírodní a konkurenční
aspekty prostředí. V oblasti vnitřní se jedná především o kvalitu zdrojů a znalostí (např.
kapitál, čas, lidé, procesy, systémy a technologie), informační systémy, informační toky a
rozhodovací procesy (jak oficiální, tak neoficiální), vnitřní zainteresované strany,
hodnoty, kultura a řídící struktura systému.
2. Politiku řízení rizik. Politika řízení rizik určuje vazby mezi řízením rizik, cíli systému a
dalšími politikami (je upřednostněna nebo je na posledním místě při rozhodování; jak se
řeší konflikty; jaké metody řízení se používají; jaké nástroje podporují řízení rizik atd.
3. Integraci výsledků řízení rizik do řídících procesů. Aby řízení rizik bylo efektivní a
účinné, musí být obsaženo ve všech směrnicích a realizačních procesech, které v systému
probíhají. Patří do strategického plánování a do politiky rozvoje.
4. Stanovení odpovědnosti za opatření a činnosti spojené s řízením rizik.
5. Zdroje nutné pro řízení rizik včetně znalostí, dovedností, zkušeností a kompetencí.
6. Stanovení mechanismů pro interní komunikaci a podávání zpráv o rizicích a jejich
zvládání.
7. Stanovení mechanismů pro externí komunikaci a podávání zpráv o rizicích a jejich
zvládání.
Pro implementaci opatření a činností řízení rizik je nutné aplikovat vhodné inženýrské
postupy, které jsou vhodné v daném konkrétním případě [1]:
1. Stanovit vhodnou strategii a politiku a zařadit je do všech procesů v systému.
2. Proces řízení rizik začlenit do všech významných úrovní a funkcí systému, tj. musí být
součástí všech předpisů a směrnic pro procesy v systému.
4
-

VYBRANÉ ČINNOSTI NUTNÉ PRO OPTIMALIZACI RIZIK
Údaje shromážděné v práci [2] ukazují, že kritéria pro posuzování rizik vychází z:
charakteru a druhu následků, které se mohou vyskytnout včetně jejich měření,
způsobu stanovení pravděpodobnosti výskytu rizika,
časového rámce následků a pravděpodobnosti výskytu rizika,
způsobu určení úrovně rizika,
úrovně, pod níž je riziko přijatelné nebo tolerovatelné,
úrovně rizika, od níž je třeba zajistit cílenou odezvu,
možnosti kombinace více rizik.
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Analýza rizika znamená kritické studium kauzálního vztahu příčiny – dopady.
Hodnocení rizik znamená porovnání úrovní rizik získaných analýzou a ohodnocením rizik
s kritérii pro posuzování rizik. Hodnocení rizika z pohledu prevence, připravenosti, odezvy a
obnovy musí obsahovat:
- identifikaci ohrožení; specifikaci jevů (nebo scénářů), které ohrožují; specifikaci četnosti
výskytu jevů (nebo scénářů), které ohrožují; odhad důsledků jevů (nebo scénářů), které
ohrožují (ve kterých je zahrnuto i působení místní zranitelnosti); odhad rizika
z kombinace důsledků jevů (nebo scénářů), které ohrožují a četností výskytu; ocenění
kroků pro odhad rizika a provedení odhadu rizika; ocenění výsledků odhadu rizika pro
potřeby rozhodnutí,
- standardy a normy pro regulaci projektování a provozování lidských činností; postupy a
systémy řízení bezpečnosti; a popř. další,
- jakým způsobem jsou cíle řízení rizika nastaveny, zda: cíle o úrovni rizika jsou
kvalitativní nebo kvantitativní; splňují technické standardy; standardy řízení jsou
systémové; a další.
Zvládání rizik v případě, že riziko není přijatelné, spočívá v:
- vyhnutí se riziku (tj. nezahájit nebo nepokračovat v činnostech, které jsou zdrojem rizika),
když to jde – u přírodních pohrom to nejde,
- odstranění zdrojů rizik, tj. zabránění vzniku pohrom, když to jde – u přírodních pohrom to
nejde,
- snížení pravděpodobnosti výskytu rizika, tj. výskytu větších pohrom (např. snížením
množství nebezpečných chemických látek v podnicích), když to jde – u přírodních
pohrom to nejde,
- snížení závažnosti dopadů rizika, tj. příprava zmírňujících opatření jako jsou varovací
systémy, systémy odezvy a obnovy,
- sdílení rizika, tj. rozdělení rizika mezi zúčastněné a pojišťovny,
- retence rizika.
Při výběru opatření na zvládání rizik je třeba zajistit, aby náklady na zvládnutí rizik
nepřevýšily možné škody vyvolané realizací rizika.
Pro posuzování účinnosti řízení rizika se používá index, který hodnotí výkonnost řízení
rizika – RMI (Risk Management Index). Jedná se o kvalitativní míru, která je založená na
cílech, které si řízení rizik vytyčilo. Někdy se též používají indikátory, u kterých se požaduje,
aby byly transparentní, robustní, reprezentativní a snadno pochopitelné pro uživatele
(veřejnost, politici, veřejná správa apod.). Podle úvah současných filosofů rizika ve
společnosti mají svoji objektivní i subjektivní stránku, navíc nestojí mimo kulturní a
hodnotové souvislosti (nejsou v tomto směru ani „čistě vědeckým“ problémem a zasluhují
pozornost i z hlediska občanské participace).
I když moderní společnost uplatňuje onu pohodlnou strategii pojištění a odškodnění,
nelze na ni plně spoléhat, neboť některá rizika jsou schopna zasáhnout podstatu sociálního
systému, což platí pro některá rizika bezpečnostní. Proti „zvědečtění bezpečnostní politiky“
nelze nic namítnout, pokud dokážeme být reflexivní, což znamená především odhadovat
důsledky jednotlivých aktů a nepodléhat iluzi o možnosti „dokonalého řešení“. Spoléhání
veřejnosti na experty (a instituce) může přivodit oslabení schopnosti podílet se aktivně na
řešení a dokonat tak odtržení privátního a veřejného (což se pak projeví jako inherentní riziko,
na kterém expertíza ztroskotá). Podle odborných koncepcí při vyrovnávání s riziky mají dle
svých možností povinnosti a odpovědnosti všichni zúčastnění (tj. všechny zájmové skupiny).
Lidé proto mají mít možnost zúčastnit se rozhodování, projevit své potřeby a názory, a
to bez obavy z postihů. Obvykle je snaha o zapojení co největšího počtu lidí (i za cenu
zvýšených nákladů na počátku procesu), dosahování konsensu a shody. Je to také
respektování odlišných názorů a vyjasňování pozic a záměrů různých skupin i jednotlivců.
Jestliže zapojujeme do procesu rozhodování veřejnost tak zapojujeme všechny zúčastněné,
podle jiných materiálů tzv. podílníky (stakeholders) nebo také dotčené osoby a skupiny.
Podílníkem je ten (jedinec, skupina, organizace), kdo může ovlivnit nebo kdo může být
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ovlivněn (pozitivně i negativně) výsledkem rozhodnutí, plánu, programu nebo i procesem,
který k výsledku vede.
Problém nastává v odborných záležitostech, kde podklady pro rozhodování jsou
založené na hodnoceních, která jsou složitá a pro řadu normálních občanů nepochopitelná.
Situace v těchto případech je proto často válkou různých skupin (lobby), které usilují o
zakázku. Proto je třeba, aby se postupy hodnocení opíraly o legislativu a aby kritéria výběru
konkrétních řešení byla zaměřena na veřejně prospěšné cíle, umožňovala transparentnost
rozhodování při výběru správného řešení s ohledem na zdroje, síly a prostředky veřejné
správy, které má k dispozici.
Odborně je třeba především posoudit: jak kruté (jaké ztráty, škody a újmy vzniknou na
chráněných zájmech) je to, co se může přihodit; jaká je přijatelnost dopadů přímých i
zprostředkovaných spletitou sítí vazeb a toků a jejich následků; a zda jsou bezpečnostní
opatření a systém řízení bezpečnosti adekvátní existujícímu ohrožení v daném systému, tj. zda
jsou takové, že zajistí, že riziko bude při realizaci akceptovatelné.
Z uvedených důvodů je třeba analýzu rizika chápat jako proces analýzy pohrom všeho
druhu (tj. přírodních, souvisejících s činnostmi a chováním lidí) v určitém systému a doplněný
o odhad (ocenění) úrovní rizika pro aktiva; v případě bezpečného lidského systému jde o
zdraví a životy lidí, životní prostředí (včetně hospodářských zvířat), majetek, veřejné blaho,
kritické infrastruktury a technologie. Hodnocení rizika je komplexní proces kvantitativního
ohodnocení velikosti a četnosti výskytu nebo pravděpodobnosti výskytu pohrom, jejich
dopadů a následků, zvláště s ohledem na poškození zdraví a škody na majetku a životním
prostředí. Tento proces je pak doplněn o rozhodnutí o závažnosti rizika nebo jeho složek na
základě výsledků analýzy rizika, a to buď relativním oceněním strategie redukce rizika, nebo
porovnáním s cílovým rizikem.
Kvalitativní analýza rizika je typ analýzy rizika, ve které se používá kvalitativní odhad
rizika určité pohromy, tj. nečíselný popis skládající se z identifikace a popisu pohrom,
relativního ocenění závažnosti pohrom, identifikace, sestavení a popisu scénářů pohrom až do
kroku vytvoření scénářů.
Semikvantitativní analýza rizika je typ analýzy rizika, ve které se používá
semikvantitativní odhad rizika určité pohromy, tj. kategorie četností výskytu a následků pro
scénáře jsou definovány určitými stupni závažnosti slovně i kvantitativně (např. číselným
rozpětím). Míra rizika je vyjádřena pak obdobně jako u kvalitativní analýzy rizika
s upřesněním kategorií závažnosti následků a četností výskytu scénářů.
Kvantitativní analýza rizika je typ analýzy rizika, ve které je použit systematický postup
numerického vyčíslení očekávané četnosti výskytu a následků potenciálních pohrom, který je
založený na inženýrském odhadu nebo na specifických matematických metodách. Skládá se
obvykle z následujících hlavních základních úloh: identifikace a popis možných pohrom
(scénářů pohrom); stanovení největší očekávané velikosti pohrom; odhad pravděpodobnosti
výskytu každého možného konečného stavu každé nebezpečné události, která je spojená s
pohromou, výpočet následků každé očekávané velikosti pohromy; a kombinace
pravděpodobností výskytů a následků, tzv. míra rizika, která je pak výsledkem sumarizace
rizik všech vybraných pohrom pro odhad. Míra rizika může být vyjádřena různým způsobem,
mezi běžně užívané patří individuální a společenské riziko.
V některých pojetích analýza rizika zároveň obsahuje návrhy pro vyjednávání s rizikem;
v jiných je uveden speciální krok „vypořádání rizika“, který na analýzu rizika navazuje. Pro
kvantifikaci následků se používá modelování procesů a jevů, které jsou spojeny s výskytem
pohromy s tím, že se zvažuje zranitelnost aktiv. Před zahájením prací spojených s analýzou a
hodnocením rizik, spojených s pohromami je nutno stanovit účel analýzy rizik a její hloubku.
Analýza rizik musí zajistit, že všechny možné pohromy pro stanovená aktiva byly
identifikovány a analyzovány. Z hlediska hospodárného nakládání se zdroji hloubka studie
musí být úměrná riziku, které pohroma představuje.
Na základě práce [2] základní principy kvalitní a kvalifikované analýzy rizik jsou:

427

1. Analýza rizik využívá pozorování toho, co známe k predikci toho, co neznáme, proto se

analýza rizik musí stavět na přístupu vědeckého myšlení (nikoli na vyplňování tabulek).

2. Analýza rizik integruje znalosti o fyzikálních, chemických, biologických, ekonomických a

sociálních procesech s cílem určit odezvu (reakci) na různé okolnosti. Analýza rizika
integruje analytické nástroje z různých disciplín.
3. Analýza rizik plánovitě počítá s nejistotou a neurčitostí v procesech, které probíhají ve
sledovaném systému a jeho okolí.
Podle Mezinárodní organizace pro standardizaci (International Organization for
Standardization) se kvalifikované řízení rizik musí řídit dále uvedenými zásadami:
1. Řízení rizik musí být nedílnou součástí systému řízení sledované entity.
2. Řízení rizik musí být obsaženo v každém procesu rozhodování sledované entity.
3. Řízení rizik se musí explicitně zabývat nejistou a neurčitostí v procesech a podmínkách
sledované entity a jejího okolí.
4. Řízení rizik musí být systematické a strukturované.
5. Řízení rizik musí vycházet z nejlepších dostupných informací.
6. Řízení rizik musí být dynamické a vhodně reagovat na různé změny.
7. Řízení rizik musí být uzpůsobeno každé instituci.
8. Řízení rizik musí mít na zřeteli vliv člověka (lidský faktor).
9. Řízení rizik musí mít schopnost neustálého zlepšování.
5

PROCES OPTIMALIZACE RIZIK

Na základě údajů v práci [2] a v pracích v ní citovaných při výběru optimální varianty
pro řízení a zvládání rizika v daném konkrétním případě pak hraje roli:
- dosažená úroveň bezpečí při aplikaci varianty,
- technická proveditelnost opatření s tím, že se bere vhodnost opatření pro daný systém,
- materiálová náročnost i energetická náročnost,
- rychlost realizace,
- nároky na kvalifikovaný personál,
- nároky na informační zajištění,
- nároky na finance,
- nároky na odpovědnost,
- nároky na řízení / organizaci v území apod.
Následuje sestavení programu realizace. Pro jeho podporu se vytváří koncepce, což de
facto je plán přípravy a provedení změn ve sledovaném systému, který směřuje k naplnění
stanovených cílů. Určuje způsob řešení závažného problému. Skládá se z analytické a
návrhové části. V první jmenované se vyhodnotí výchozí stav a obvykle se připravuje ve
formě studie. Návrhová část mívá obvykle 7 kroků [2]:
1. Cíle koncepce (stanovuje zadavatel v případě, že se zadává zpracování jako zakázka jinak
řešitel).
2. Posouzení variant na dosažení cílů.
3. Návrh realizačních termínů a způsobů jejich kontroly.
4. Soubor podmínek a předpokladů pro realizaci jednotlivých variant.
5. Ekonomická analýza nároků variant na zdroje a očekávaný užitek (analýza nákladů a
užitků - CBA).
6. Identifikace rizik jednotlivých variant a návrh způsobu jejich řízení (způsobu vyjednávání
s riziky).
7. Souhrn kompetencí, které jsou nutné k realizaci.
Program realizace se rozdělí na projekty, pro které se vytvoří konkrétní realizační plány
a ustaví kvalifikované monitoringy. Realizační plán je projekt na realizaci vytyčených
záměrů [2]. Má krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý časový horizont, ve kterých je
stanoven:
- způsob realizace,
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-

odpovědnost,
kompetence,
předpoklady k realizaci,
potřebné zdroje.
Realizační plán obsahuje prováděcí metodiky, což jsou dokumenty pro provedení
jednotlivých procesů, ze kterých se skládá projekt. Z pohledu kvality řízení je nutné zajistit
provázanost procesů tvořících projekt, tj. odstranit duplicity, prostoje, hluchá místa apod.
Po odsouhlasení projektu je třeba zahájit realizaci a zároveň zajistit monitoring. Základní
úkoly monitoringu jsou zajištění: sběru relevantních dat; systém zpracování a řízení datových
toků; rozdělení informací; dokumentace vytvořené na základě informací (včetně hodnocení
pro potřeby řízení); podklady pro úřední výkony; podklady pro plánování, dlouhodobé a
krátkodobé, nouzové i krizové řízení; a hodnocení a predikce. Před zahájením realizace se
ještě rozpracují možná korekční opatření pro případy, ve kterých monitoring odhalí závažné
odchylky od předpokládaných hodnot údajů, které jsou nutné pro naplnění záměrů.
ZÁVĚR
Pro optimální řízení a zvládání rizik je velmi důležitá analýza rizika. Z pohledu řízení
znalostí analýza rizika:
- využívá znalosti a ocenění toho, co víme pro předvídání toho, co nevíme. Obecné
explicitní znalosti pro práci s rizikem jsou metodiky stanovení rizik; požadavky právních
norem; a poučeni ze zkušeností. Obecné implicitní (tacitní) znalosti jsou komunikační
dovednosti; znalost zákonitostí procesů; a praktická znalost analýzy rizika. Specifické
explicitní znalosti jsou: popis systému / procesu; systém řízení; a pravidla bezpečnosti.
Specifické implicitní znalosti jsou: znalost minulé události; a znalost aktuální situace,
- integruje znalosti o různých typech procesů určujících jevy a děje za různých okolností,
- spoléhá na vědecké znalosti, které pak prakticky aplikuje.
Na analýzu rizika navazuje řízení rizika, jehož cílem je zabránit či vyhnout se závažným
rizikům, zvládat průměrná rizika a žít s malými riziky. Na základě pochopení rizika a
vyhodnocení rizika se provádí vypořádání rizika ve prospěch bezpečí a udržitelného rozvoje
lidského či jiného systému, který je předmětem našeho zájmu.
V současném kvalifikovaném řízení útvarů chápaných systémově je technika označovaná „řízení
problémů“. Každé řízení problémů obsahuje řízení rizik, ale obrácen to neplatí [10]. Protože zdrojů rizik je
mnoho a nové zdroje rizik přibývají, je z pohledu strategie řízení území nutné:
rizika a jejich atributy poznávat,
určovat prioritní rizika v čase a území,
zaměřit se na vyjednávání s prioritními riziky.
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Abstrakt
Cílem tohoto článku je poskytnout základní přehled o procesu a zkušeností z doposud
největší vojenské mise EU na africkém kontinentu – operace EUFOR Tchad/RCA - která byla
oficiálně spuštěna dne 20. ledna 2008. Hlavní důraz je kladen na obecné informace a získané
praktické zkušenosti z tohoto nasazení sil. Věřím, že tento článek přispěje k hlubšímu pochopení
situace v Africe a složitostí této mise. Je nutné si uvědomit, že se nejednalo o typickou operaci ve
smyslu konceptu bojového uskupení EU Battlegroup (BG), ačkoli některé znaky operace mohou k
tomuto závěru svádět. Byly pouze využity obdobné prvky (nasazení konkrétních osob, financování
prostřednictvím systému ATHENA, využití prostor určených pro operační velitelství EU na
francouzském území, podobná komunikace s EU atd.). V podstatě se jednalo o unikátní
dobrovolnou humanitární operaci se zapojením států EU. Ozbrojené síly států, které jsou
zahrnuty v plánu připravenosti v EU BG nebyly využity, zůstaly vyčleněny pro případné nutné
nasazení dle rozhodnutí Rady EU.

Klíčová slova:
humanitární krize, bojové uskupení EU, koncept operace, uprchlíci, běženci
Abstract
The aim of this paper is to provide a general overview of the process and experience from
so far the largest EU military mission on the Africa continent – EUFOR Tchad / RCA - which
launching was officially approved on 20 January 2008. The main focus is put on general
information and lessons learned from this deployment of forces. I believe that article will
contribute to deeper understanding of the situation in Africa and to complexity of this mission. It
is necessary to note that it was not the typical operation in the sense of EU Battle-group (BG)
concept, although some features of this conclusion are tempting. Only the similar elements were
used (deployment of specific persons, financing through ATHENA system, use of premises
intended for EU operational headquarters on the French territory, similar communication with
EU etc.). Basically, it was a single humanitarian operation within “the coalition of the willing”.
Armed forces of the States which are included in the schedule of readiness for EU BG, were not
activated, they followed to be prepared for possible emergency use on under decision of EU.

Key words:
humanitarian crisis, battle group EU, concept of operation, refugees, internally displaced
people
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1

HISTORIE KONFLIKTU V ČADU

Čad se nachází uprostřed Afriky – jde o pátý největší stát kontinentu, rozloha celého
Čadu je asi 2,5 x větší než rozloha Francie. Nachází se v těžce dostupném, vzdáleném (cca
4400 km vzdušnou čarou z Bruselu do hlavního města Čadu N´Djameny) a izolovaném
regionu, daleko od rozvinutějších částí Afriky. Čad bývá často nazýván „Zapomenuté srdce
Afriky“. Má necelých 10 milionů obyvatel, z nichž polovina je mladší 15 let. Je to bývalá
francouzská kolonie, která získala samostatnost v roce 1960. Od té doby jde o velmi
nestabilní, nepokoji zmítanou zemi, údajně s největší korupcí na světě. Nedávno tu byla
objevena bohatá ložiska ropy, zlata a diamantů, což podstatně zvýšilo atraktivitu regionu a
zájem určitých skupin získat zde vládu. Celková rozloha oblasti plánované operace má
rozměry asi 250 km x 850 km, přibližně 215 000 km2, což je trojnásobek rozlohy České
republiky.
Konflikt v této části Afriky se začal rozvíjet přibližně v roce 2003 v západní části
Súdánu zvané Dárfůr. Postupně se situace zhoršovala, často docházelo k ozbrojeným střetům
o ovládnutí této oblasti mezi vládními jednotkami, různými skupinami rebelů a rodovými
kmeny. Většina obyvatel Dárfůru uprchla do jiných oblastí, řada z nich překročila hranice do
relativně klidnějšího a bezpečného Čadu. Celkový počet uprchlíků z Dárfůru za celou dobu
konfliktu se odhaduje na 2 miliony. V době zahájení operace bylo na území Čadu asi 250 000
uprchlíků (refugees) ze sudánského Dárfůru a asi 190 000 čadských běženců (internally
displaced persons), kteří opustili příhraniční území Čadu a stáhli se z míst bojů hlouběji do
vnitrozemí. Někteří se nastěhovali ke svým příbuzným, jiní si vybudovali nové domovy, ale
většina těchto lidí, uprchlíků i běženců, byla soustředěna ve 12 velkých táborech, z nichž
největší, poblíž města Bredjing, poskytoval azyl pro více než 40 000 osob. Situace podél
hranice mezi Čadem, Súdánem a SAR (Středoafrickou republikou) se stala neúnosná, čadské
vládě činilo obrovské problémy zabezpečit dodávky potravin, vody a léků pro tak obrovské
množství lidí. Proto se OSN rozhodlo, na základě žádosti prezidenta Čadu, řešit tuto
humanitární krizi vysláním speciální vojenské mise do této oblasti.
Humanitární krize v Čadu se vyznačoval těmito fakty:
Nestabilní politická situace – přestože prezident Idriss Déby vládnul v roce 2008
Čadu již 18 let, měl on a jeho vláda jen velmi malou podporu obyvatelstva a zásadně odmítal
jakékoliv jednání s opozicí. Navíc pobouřil veřejnost změnou ústavy tak, aby mohl vládnout
ještě další období. Poslední volby byly vyhodnoceny mezinárodními pozorovateli jako
zmanipulované a neférové. Přesto měl prezident Déby stále politickou podporu Francie,
Africké unie i OSN, protože poskytuje alespoň určitou záruku stability a bezpečnosti. V
dubnu 2006 byl Déby téměř svržen po silném útoku povstalců, ale nakonec svou pozici
ubránil.
Neustálé boje mezi čadskou armádou a rebely, kteří jsou výrazně podporováni
znepřátelenou súdánskou stranou.
Kmenové boje mezi „Arabskými“ a „Africkými“ kmeny.
Boje mezi různými čadskými kmeny.
Sociální nerovnováha a nestabilita díky uprchlíkům.
Časté ozbrojené střety přes státní hranici se Súdánem.
Šíření infekčních nemocí v Čadu a SAR díky špatné hygieně a nízké lékařské péči.
Vysoká zločinnost včetně pašeráctví prohlubuje humanitární krizi.
Počet lidí žijících v nouzových táborech:
250 000 uprchlíků - Súdánců na území Čadu
180 000 běženců - domácích obyvatel na území Čadu
15 000 uprchlíků - Súdánců na území SAR
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CÍL OPERACE

Cílem několika schválených operací OSN ve střední Africe bylo především zabránit
prohlubování krize v Dárfůru a tím i rozšiřování nestability do ostatních sousedních regionů.
Operace EUFOR chtěla, v úzké spolupráci s ostatními organizacemi (především s OSN a
Africkou unií), přispět k vyřešení krize za použití politických, humanitárních a
bezpečnostních nástrojů.
Úkolem jednotek EUFOR, které působily ve východním Čadu a severovýchodní části
SAR podél hranice se Súdánem bylo především:
Ochránit civilní osoby v nebezpečí
Zabezpečit plynulost dodávek humanitární pomoci (především potravin a léků) do
uprchlických táborů
Zabezpečit volný pohyb osob z humanitárních organizací v prostoru
Usnadnit návrat násilně vysídlených osob do původních domovů
V SAR svou přítomností odrazovat ozbrojené skupiny od tranzitních přechodů ze
Súdánu do Čadu a zpět
Jednotky EUFOR nebyly využity k ostraze státní hranice, při místních konfliktech se
chovaly vojensky neutrálně, zbraně mohly použít jen na sebeobranu v případě vlastního
napadení nebo na ochranu bezbranných civilistů.
Konečným cílem bylo vytvoření takového stabilního a bezpečného prostředí, které by
bylo i nadále udržitelné bez podpory mezinárodní vojenské přítomnosti. Schválená doba
působení mise EUFOR byla 12 měsíců od dosažení počátečních operačních schopností.
Situace se v průběhu mise vyhodnocovala, a pokud ani po ročním působení jednotek EUFOR
nedošlo k uspokojivému zklidnění situace v oblasti, měla by humanitární operace pokračovat
i nadále, ale již pod přímým mandátem OSN.
3

AKTIVACE SIL EU

Dne 25. září 2007 byla schválena rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1778 o
vojenské operaci OSN v Čadu a SAR pod oficiálním názvem MINURCAT (UN Mission in
the Central African Republic and Chad). Vzhledem k nedostatku vlastních vojenských kapacit
pověřila OSN sestavením a vysláním ozbrojených jednotek do těchto zemí Evropskou unii. V
říjnu 2007 vyzval velitel operace, irský generálporučík Patrick NASH, předurčené národní
zástupce tzv. „primary augmentees“, aby se dostavili na EU OHQ k plnění úkolů
souvisejících s připravovanou misí.
Rada EU po schválení dvou základních dokumentů - konceptu operace (CONOPS) a
operačního plánu (OPLAN) oficiálně vyslovila dne 28. ledna 2008 souhlas se zahájením mise
pod názvem „Operation EUFOR Tchad / RCA“. Tak zní oficiální název operace s názvy států
ve francouzském jazyce, kde RCA znamená Republique Centre Afrique.
Nasazení jednotek do prostoru operace však bylo po několika dnech pozastaveno v
důsledku mohutného ozbrojeného povstání proti prezidentovi Débymu, které proběhlo ve
dnech 1. – 4. února 2008. Do této akce bylo zapojeno přibližně 3000 - 5000 rebelů, kteří se
poměrně hladce dostali do hlavního města Čadu N´Djameny a přímo ohrožovali prezidentský
palác. Poté se podařilo armádě Čadu situaci zvrátit, část povstaleckých sil byla zničena, část
rozprášena a zbytek se stáhnul k súdánské hranici.
4

KRITICKÉ OBLASTI TÉTO MISE

Doposud největší vojenskou operací EU byla operace ALTHEA v Bosně a
Hercegovině, která byla spuštěna v roce 2004. Zúčastnilo se jí od počátku 6270 osob, od
února 2007 byl počet snížen na 2500. Zde bylo vše mnohem jednodušší: evropský kontinent,
dobrá infrastruktura, mírné klima atd.
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Na území Afriky byla doposud největší operací ARTEMIS (v Demokratické republice
Kongo), která začala v roce 2003 a měla 2000 vojáků. Jednalo se již o Afriku, ale bylo zde
několik ulehčujících faktorů: délka mise pouze necelé 3 měsíce, část státní hranice Konga
byla tvořena pobřežím s Atlantickým oceánem, což usnadňovalo přepravu materiálu, poměrně
rozvinutá infrastruktura atd. Tato operace v Čadu a SAR však byla mnohem složitější,
potýkala se s řadou jiných, neobvyklých a o to složitějších problémů. Vyjmenujme zde
alespoň hlavní výzvy, které byly postaveny před EU:
1. Personální a materiální naplnění – klíčovým problémem bylo především naplnění
operace prostředky strategické dopravy, vrtulníky, logistickou podporou a
zdravotnickým zabezpečením. Po několika konferencích k vyčlenění sil nakonec
většinu prostředků poskytla Francie, která i logisticky zabezpečovala celou misi.
2. Strategická doprava do prostoru operace - vzhledem k velké vzdálenosti z Evropy se
transporty řešily kombinovaným způsobem: lodí do přístavu Benghazi v Libyi nebo
do přístavu Douala v Kamerunu. Z těchto přístavů se pak pokračovalo nákladními
vozidly dalších cca 2000 km do města Abeche. Doba přepravy z Evropy se
pohybovala kolem 20-30 dnů přes Libyi (tato cesta přes pouštní oblasti je však velmi
náročná a nespolehlivá) nebo 35-45 dnů přes Kamerun. Navíc dopravní propustnost
koridoru z Doualy do Čadu je omezená, denně se pohybovaly po této jediné silnici
desítky konvojů a jakákoliv porucha vozidla nebo nehoda zablokovala dopravu i pro
ostatní. Navíc situace v Kamerunu a především v přístavním městě Doula byla
neklidná, probíhaly stávky a veřejné demonstrace s rabováním obchodů. A letecky
bylo možné, vzhledem k limitované kapacitě čadských letišť, přepravit pouze 20 %
materiálu.
3. Logistická podpora hostitelské země – v podstatě neexistovala, téměř všechen
potřebný materiál se musel dovézt z Evropy (od cementu, přes ubytovací materiál,
PHM, až po proviant a balenou pitnou vodu)
4. Vysoké náklady na operaci – náklady za celou dobu mise byly vyčísleny na 120
miliónů Euro, ale podle různých zdrojů dosáhly až 5x vyšší částky, což by bylo 600
miliónu Euro. A to je významná částka i pro bohatou Evropu. Největší část rozpočtu
šla na dopravu do místa nasazení, vybudování nutné infrastruktury, proviant a PHM.
5. Obrovská rozloha versus nízký počet vojáků – při ploše 215 000 km2 (trojnásobná
rozloha ČR) a počtu 3700 osob byla hustota pokrytí méně než 0,02 vojáka na km2.
Tento poměr byl častokrát vyhodnocen jako nedostatečný a byly zde tlak\ na navýšení
počtů osob v operaci. To by ale ještě více zvýšilo nároky na již tak zatíženou logistiku
a rozpočet.
6. Neexistující infrastruktura – žádná železnice, velmi špatný stav nezpevněných silnic
umožňovaly počítat s průměrnou rychlostí přesunu cca 40-50 km/hod. Všechny
přesuny po silnici byly vždy několikahodinovou záležitostí. Například cesta autem z
hlavního města N´Djameny do FHQ v Abeche (850 km) trvala minimálně 15 hodin. V
období dešťů byly silnice téměř nepoužitelné. Z tohoto hlediska byla nejrychlejší a
nejspolehlivější doprava pomocí vrtulníků, které se tak stály klíčovým prvkem
přepravy, zejména z hlediska rychlé zdravotní pomoci (MEDEVAC) a sil rychlé
reakce (QRF).
7. Potřeba koordinace s jinými operacemi – v oblasti působí další operace OSN:
UNAMID (25 000 osob v Darfuru) a UNMIS (11 000 osob v jižním Súdánu)
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8. Ochrana vlastních vojsk (Force Protection) – Jako projev nepřátelství rebelů vůči
EUFOR bylo potřeba brát v úvahu i možné napadení menších jednotek EUFOR, ať už
za účelem symbolického zastrašení nebo ukořistění různého materiálu, vozidel, zbraní,
PHM, potravin. V případě zhoršení bezpečnostní situace by bylo potřebné tuto
ochranu při pokračujících nepokojích posílit.
9. Národní omezení – v důsledku multinárodního složení jednotek EUFOR bylo třeba
respektovat různorodá národní omezení (national caveats) v činnosti vojsk. Některé
státy umožnily plné využití schopností svých jednotek a techniky, jiné státy měly
stanoveny omezující limity.
10. Krátká doba k rozmístění – plných operačních schopností bylo potřeba dosáhnout před
obdobím dešťů, které obvykle začíná na přelomu května/června. Přímý dopad tohoto
období na činnost vojsk je významný – prakticky se přeruší veškerý pohyb v oblasti,
silnice se rozmočí, řeky rozvodní a přesuny s technikou jsou nemožné.
11. Tropické podnebí – v létě denní teploty 35-50 stupňů, v noci 15-25, vlhkost až 95%. V
zimě denní teploty 25-35 st., noční teploty 5-15 st., vlhkost 45-60 %
Celkový souhrn těchto faktorů znamenal, že jenom udržení vlastní životaschopnosti a
akceschopnosti denně vyžadovalo od jednotek EUFOR obrovské množství úsilí, času a
financí. Tím docházelo nevyhnutelně k omezení vlastních vojensko-humanitárních ambicí a k
narušení plnění hlavních cílů humanitární operace.
5

ZAPOJENÍ ČLENSKÝCH ZEMÍ EU DO OPERACE

Celkem se operace zúčastnilo cca 3700 osob přímo v Africe. Zde je přehled, kolik osob
vyslaly jednotlivé státy EU do operace.
Hlavní bojové a odpůrné jednotky nasazené v Africe:
Slovinsko
15
Řecko 20
Portugalsko 20
Španělsko 35
Rakousko
50
Finsko 60
Belgie 60
Rumunsko 120
Švédsko
250 Polsko 350
Irsko
430 rancie 2100
Do práce na úrovni štábů OHQ a FHQ se zapojilo 22 států:
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Kypr, Litva,
Maďarsko, Nizozemí, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko,
Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
ZÁVĚR
Evropská unie spustila v roce 2007 historicky největší vojenskou operaci mimo území
Evropy, která byla unikátní svým rozsahem, náročností a rizikem.
Pozitivní bylo, že navzdory všem problémům a komplikacím byla Evropská unie
schopna tuto akci provést. Tím dokázala, že je schopná zahájit a vést po dlouhou dobu
náročnou operaci bez pomoci USA. Během operace EUFOR se statisíce strádajících lidí v
nouzových příbytcích podél súdánské hranice konečně dočkali bezpečných a klidných
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domovů. Je určitě správné, že EU přešla od dlouhého období hezkých řečí a planých slibů ke
konkrétní akci. Zlepšení situace bylo patrné i ve statistikách konfliktů. Za celou operaci v
nebezpečném prostředí zemřel pouze jeden francouzský voják při příhraničním konfliktu u
súdánských hranic.
Negativní stránkou operace byly obrovské finanční náklady a enormní zatížení
zúčastněných států. Po ukončení působnosti EUFOR a předání mise jednotkám OSN došlo
opět ke zhoršení bezpečnostní situace v Čadu, která je v současnosti velmi křehká až kritická
a bez viditelné přítomnosti vojenských jednotek zřejmě dlouhodobě neudržitelná. Afrika je již
dlouho považována za nejproblémovější světový kontinent, za skrytou časovanou nálož.
Dosavadní zkušenosti naznačují, že obecné povědomí místních obyvatel ještě zdaleka
nedozrálo k mírovému a stabilnímu řešení místních sporů. Vždyť i na Balkáně, který se
nachází na teritoriu „vyspělé“ Evropy, je situace i po několika letech vojenské přítomnosti
stále neutěšená.
Pokud by obdobná krizová situace nastala v dnešních dnech, tak si myslím, že k
obdobnému nasazení v Africe by již nedošlo. Důvodem je celosvětová hospodářská recese a
státy EU by zřejmě nebyly ochotny investovat tolik peněz do nejisté zahraniční operace v
době, kdy čelí dalším úsporám a sociálním škrtům. Při obrovských finančních nákladech by
mise určitě neměla nutnou podporu evropské veřejnosti i politiků.
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Abstract:
The article deals with risk assessment of the electricity production and transmission
facilities. The introduction emphasizes the importance of these facilities in the area of critical
infrastructure and the need for permanent assessment of all potential risks. The contribution
mainstay is a proposal of a step algorithm for the electricity production and transmission
facilities threats and risks objectification which consists of several successive steps continually executed in three phases. The first phase is concentrated on the critical infrastructure
elements categorization by cross-sectional criteria, the second one on determining
the electricity production and transmission facilities risks and their prioritization and, within
the third phase, the critical infrastructure individual elements are sorted into appropriate
levels of physical protection.
Abstrakt:
Článek se zabývá problematikou posuzování rizik zařízení pro výrobu a přenos
elektřiny. V úvodu je zdůrazněn význam těchto zařízení v oblasti kritické infrastruktury a
nutnost neustálého posuzování všech potenciálních rizik. Stěžejní částí příspěvku je návrh
krokového algoritmu objektivizace hrozeb a rizik zařízení pro výrobu a přenos elektřiny, který
sestává z několika navazujících kroků realizovaných kontinuitně ve třech fázích. První fáze je
zaměřena na kategorizaci prvků kritické infrastruktury podle průřezových kritérií, druhá na
stanovení rizik zařízení pro výrobu a přenos elektřiny a jejich prioritizaci a v rámci třetí fáze
jsou jednotlivé prvky kritické infrastruktury řazeny do příslušných úrovní fyzické ochrany.
Key Words:
Critical infrastructure; Electricity production; Electricity transmission; Risk assessment;
Step algorithm.
Klíčová slova:
Kritická infrastruktura; Výroba elektřiny; Přenos elektřiny; Posuzování rizik; Krokový
algoritmus.
INTRODUCTION
The electricity production and transmission facilities are currently the major elements of
the critical infrastructure [1]. Some production facilities are even classified as subjects of
special category critical infrastructure, which means that their disruption would impact on
national security ensuring in the territory of two or more countries of the European Union [2].
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Simultaneously, a fact should be realized that miscellaneous security threats act on the
electricity production and transmission facilities permanently; their essence is a disruption of
these facilities security. To be able to take adequate and effective security measures aimed at
their protection, we must carry out a risk assessment before anything else [3]. A thorough and
comprehensive risk assessment is an essential step in objectification of the electricity
production and transmission facilities threats and risks [4].
1

DESCRIPTION OF THE RISK ASSESSMENT SUB-PROCESS

The risk management process must be an integral part of the organization's
management; it must be embedded in the organization´s culture and practice and adapted to
its processes. The risk management process consists of five basic sub-processes (see Fig. 1),
namely communication and consultation, the definition of connections, the risk assessment,
the risk management and the process monitoring and review. The risk assessment subprocess, which is a crucial part of the process, then includes three activities, namely
identification, analysis and risk assessment.

Fig. 1 – Risk management process [3]
Before starting the risk assessment sub-process, internal and external factors must be
already defined as well as risk management limits and the risk assessment criteria must be set.
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Once these operations are carried out the risk assessment may be commenced, covering the
following activities and operations [5]:
1. Identification of risks
1.1 Identification of assets, their valuation and grouping
1.2 Identification of threats and their sources
2. Analysis of risks
2.1 Analysis of threats and vulnerabilities
2.2 Determining the consequences of extraordinary event
2.3 Determining the probability of extraordinary event
2.4 Determining (estimation of) the risk level
3. Risk evaluation
3.1 Comparison of the determined risk levels with the set criteria
3.2 Determining the risk acceptability
3.3 The list of acceptable and unacceptable risks
Within implementation of the above presented activities regarding the risk assessment
sub-process, various tools and techniques may be used. Their summary and application
suitability are processed in detail in the Czech standard [6].
2

STEP ALGORITHM FOR THE ELECTRICITY PRODUCTION AND
TRANSMISSION FACILITIES THREATS AND RISKS OBJECTIFICATION

Based on the above description of the risk assessment sub-process, a step algorithm was
defined to objectify threats and risks for the electricity production and transmission facilities
(see Fig. 2). This algorithm consists of several consecutive steps, which are continually
implemented in three phases, each covering the risk identification, analysis and assessment.
The first phase is concentrated on the infrastructure elements categorization according to the
cross-sectional criteria [7], the second one on the risks determination of the electricity
production and transmission facilities and their prioritization and, within the third phase, the
critical infrastructure individual elements are sorted into appropriate levels of physical
protection.
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Fig. 2 – Step algorithm for the electricity production and transmission facilities threats and
risks objectification
Step 1: Identification of the electricity production and transmission facilities
The basic step of the algorithm for the electricity production and transmission facilities
threats and risks objectification is the identification of critical infrastructure elements (i.e., the
facilities), determining their value and grouping. The identification of the critical
infrastructure elements consists in creating an inventory of all the facilities to be found within
the limits as defined by the "Definition of connections" sub-process. When deciding on the
inclusion of the given facility into the inventory, the name and location shall be mentioned
therein (e.g. a transformer located in Brodek cadastral unit).
The subsequent valuation is based on the size of the damage caused by the destruction
or loss of the given facility. When setting the value, one proceeds usually from its cost
characteristics (e.g. an acquisition price, reproduction acquisition price) however, it may be
also its yield characteristics (e.g. loss of earnings due to the facility non-functionality). Very
important is to distinguish whether it is a unique facility or a facility easily replaceable. The
value reflects the dependence of the entity or society on the existence, but also on the correct
functioning of the evaluated facility, i.e. which damage will result from the facility
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functionality reduction or loss pending its recovery. The value of the facility may be
determined as a weighted average of the values according to all the used aspects.
With respect to the fact that the facilities identified this way will be a large amount, the
number may be reduced by their grouping according to various criteria. The assets of similar
quality, price, purpose, etc. may be grouped. This group of facilities created on this basis then
constitutes one unit. Consequently, the security measures proposed afterwards are necessary
to be applied to all the facilities joined in this group. [8]
Step 2: Analysis of impacts as a result of electricity production and transmission
facilities damage
Within this step, each electricity production and transmission facility must be put to the
impact analysis in accordance with the cross-sectional criteria [7]. The cross-sectional
criterion for identifying the critical infrastructure element is a point of view of:
a) victims with a limit value of more than 250 dead or more than 2 500 people with
consequent hospitalization for more than 24 hours,
b) economic impact with a limit value of the country economic loss greater than 0.5% of the
gross domestic product, or
c) impact on the public with a limit value of extensive restrictions in providing essential
services or other serious intrusion on everyday life, affecting more than 125 000 people.
In connection with this step, it is necessary to emphasize that the criteria set by a
government decree are applicable at the national level only. It is necessary, therefore, to
review them at the level of regions and municipalities with extended authorities. In addition, a
number of the public infrastructure elements, such as land, buildings and public facilities
cannot be categorized on the basis of the existing criteria.
Step 3: Critical infrastructure elements categorization according to the sector and crosssectional criteria
On the basis of information obtained in the previous step, one may proceed to categorize the
electricity production and transmission facilities by the set sectoral and cross-sectional criteria
[7]. First, the classification of these facilities shall be done by the sectoral criteria, on the basis
of which they will be sorted out into the following categories:
A.1 Electricity production facilities:
 plant with a total installed electricity capacity of at least 500 MW,
 plant providing support services1) with a total installed electricity capacity of at least 50
MW or with their activation within 15 minutes,
 lines for electricity supply and the plant´s own consumption provision,
 electricity producer´s control centre.
A.2 Electricity transmission facilities (transmission system):
 transmission lines with a voltage of at least 110 kV,
 electricity transmission station with a voltage of at least 110 kV,
 transmission system operator´s technical control centre.
A.3 Electricity distribution facilities (distribution system):
 distribution system electricity station with a voltage of 110 kV (stations of 110/22 kV and
110/35 kV types are to be assessed according to their strategic importance in the
distribution system),
 distribution system operator´s technical control centre.
The facilities that met the sectoral criteria are then categorized according to the crosssectional criteria. The result of this part of categorization is dividing the facilities into four
categories, namely:
 category III. facilities (local level facilities) – these facilities disruption results in
influencing of the social life in a village or part of it;
 category II. facilities (regional level facilities) – these facilities disruption results in
influencing of the social life in more villages, parts of a region or the entire region;
441

 category I. facilities (the national level facilities) – these facilities disruption results in an
impact on the national security ensuring as well as the essential living needs of the
population in the territory of two or more regions or the entire country;
 specific category facilities (supranational level facilities) – these facilities disruption results
in the impact on the national security ensuring in the territory of two or more countries of
the European Union.
Step 4: Identification of threats and their sources
The initial step of the second algorithm phase is to identify threats and their sources.
Identification is done so that those threats and their sources are chosen, which may endanger
at least one of the facilities put into the corresponding category. To identify the threats and
their sources one may proceed from the list of threats compiled according to available
literature, own experience, surveys and analyses carried out earlier.
The identified threats can be subsequently classified in terms of the threats sources
impacts on the electricity production and transmission facilities into two categories. The first
category is comprised by external threats. These are the threats that cannot be influenced, so
we can only attenuate the implications of their impacts in this category. External threats can
be subdivided into six areas, namely the political, economic, social, technological, legislative
and environmental threats. This classification is done according to factors of PESTLE
analysis [5], which is used to analyse the external environment. The second category is
comprised by the internal threats. These are the influenceable threats, as we can minimize or
even eliminate the causes of their impacts in this category. The internal threats category may
be subdivided into three areas, namely the process (project) threats, personnel and material
ones. The threats classification into the categories and areas is shown in Fig. 3.
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Fig. 3 – The threats classification into the categories and areas [5]
Step 5: Analysis of the threats hazardousness and the CI categorized elements
vulnerability
The analysis of the threats hazardousness and vulnerability of the categorized electricity
production and transmission facilities is an important algorithm step. First, an assessment of
any threat to any facility or group of facilities is carried out. For all the facilities, which any
threat may have its negative impact on, it is necessary to determine a level of these threats
hazardousness and a level of the facility vulnerability to these threats impact. The resulting
state is then a list of pairs of "threat-facility" (only those pairs where the threat can be applied
to the facility) with a set level of threat hazardousness and facility vulnerability.
When setting the level of threat hazardousness one proceeds from factors such as
contingency of activation, exposure or potential. When setting the level of facility
vulnerability one proceeds from factors such as accessibility, security, criticality,
recoverability and recognisability. For this reason, the criteria for the risks objectification of
the electricity production and transmission facilities were classified into four basic groups:
 criteria used to assess the level of the electricity production and transmission facilities
vulnerability in relation to the probability of extraordinary event,
 criteria used to assess the level of threats hazardousness in relation to the probability of
extraordinary event,
 criteria used to assess the level of the electricity production and transmission facilities
vulnerability in relation to the consequences of extraordinary event,
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 criteria used to assess the level of threats hazardousness in relation to the consequences of
extraordinary event.
Step 6: Determining the consequences and probability of extraordinary event
The sixth step in sequence, following from the analysis of the threats hazardousness and
vulnerability of the categorized electricity production and transmission facilities, is to
determine the consequences and probability of extraordinary event (EE) for individual pairs
of "threat-facility". There are basically three ways how the impacts and the probability may be
expressed, namely qualitatively, semi-quantitatively or quantitatively. For the needs of the
presented algorithm, the semi-quantitative risk analysis has been chosen.
In this type of analysis, corresponding values are assigned to a qualitative scale, i.e. the
scale point range from 1 to 5. The aim is to create a broader scale of evaluation than that
commonly used in qualitative analysis, but not to propose realistic values for the risk
calculation as in case of the quantitative analysis. It is necessary to pay close attention to the
semi-quantitative analysis implementation, because the selected numbers may not adequately
correspond to reality, which may lead to contradictory, diverging or disproportionate results.
The semi-quantitative analysis may not distinguish between the risks correctly, in particular
when the impact or probability reaches extreme values. This type of analysis must be
consistent with the risk criteria, which is also important for considering the interdependence
of various risks and their sources.
Step 7: Determining the risks of the electricity production and transmission facilities
and their prioritization
The last step in the second algorithm phase is determining the electricity production and
transmission individual facilities risk levels and their subsequent prioritization. The way, the
impacts and probability are combined to determine the level of risk, generally varies
according to the type of risk and the purpose for which the risk assessment outputs are used
[9]. For the needs of determining the risks for the electricity production and transmission
facilities the following relation (1) has been defined.
R  f (Z P , N P )  f (Z D , N D )

(1)
where:
R
means the risk level
ZP means the vulnerability level of the assessed facility affecting the Em probability
NP means the hazardousness level of the assessed threat affecting the Em probability
ZD means the vulnerability level of the assessed facility affecting the Em impact severity
ND means the hazardousness level of the assessed threat affecting the Em impact severity
Once the risk rate of the individual "threat-facility" pairs is determined, one must make
the final evaluation. The essence of this activity is to assist in decision making (based on the
risk analysis results) on which risks must be managed as a matter of priority. The risk
assessment covers three steps, namely (1) comparing the risk levels identified during the
analysis with the risk assessment criteria set out in the connections definition, (2) the
subsequent determination of the risks acceptability and their prioritization, and (3) final
preparation of the list of the acceptable and unacceptable risks.
Step 8: Identification of the appropriate physical security measures
Within the third phase, the critical infrastructure individual elements are sorted into the
corresponding levels of physical protection. First the identification of the appropriate physical
protection measures is done, which consists in selecting those physical protection measures
that may be applied in the conditions of the electrification system in the common security
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situation. It is based on the applicable technical standards and commonly used measures to
protect persons and property, including measures used to protect specific objects, materials
and information set by applicable laws. Generally, physical protection can be ensured by
mutual combination of three basic areas:
 organizational and mode measures,
 technical measures,
 physical security.

Fig. 4 – The physical security elements mutual relations
The mentioned physical protection areas have close relations. Their balanced
combination forms a compact system of physical protection, its resistance being given by its
weakest element.
Step 9: Assessment of the critical infrastructure elements physical protection level
Assessing the critical infrastructure elements protection level is performed by a method
of source materials analysis, field investigation of the physical protection measures and their
evaluation. The form of the physical protection assessment consists in completing the
formalized records regarding the facility physical protection assessment, which creates the
prerequisite for uniformity and optimality of the physical protection assessment own
implementation and comparability of the results in time and place. The records must be
conceived in such a way as to enable to compare the discovered state with the selected
(desired) minimum level of physical protection. The following areas are assessed:
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physical security,
general measures of physical protection
technical measures – technical protection systems,
mode measures,
additional measures.
The assessment of the condition and level of physical protection is performed on the
basis of comparing the record of the facility physical protection assessment and the selected
(desired) physical protection minimum level. The output of the physical protection assessment
is the "Report on the physical protection state and level".
Step 10: Sorting the objectified facilities into the corresponding physical protection
levels
The last algorithm step of the electricity production and transmission facilities risks
objectification is sorting the objectified facilities into the corresponding physical protection
levels. Each facility, space or the electrification system technological element has its own
importance for ensuring a safe system of the electricity production, transmission and
distribution. Their importance in this system is different and the level of their ensuring by
means of the physical protection measures must correspond to that importance.
Defining the electrification system assets is a process of the subject of protection clearcut specification and determination of its importance in the process of electricity production,
transmission and distribution. Determination of the electrification system assets categorization
according to the protected interest importance is a prerequisite for an effective physical
protection system and its uniformity. For each category of assets, minimum measures of the
particular safety zone physical protection may be defined. Classification of an asset into the
specific level is based on the given facility security assessment and on the threats and risks
analysis and is made by the facility owner or operator. If the facility character and its
protected interest importance are changed the classification of the asset into the particular
physical protection level is re-evaluated.
CONCLUSION
The risk assessment for the electricity production and transmission facilities is an
important part of the critical infrastructure elements protection. For this purpose, the step
algorithm of the electricity production and transmission facilities threats and risks
objectification has been defined, which consists of several successive steps that are
implemented continually in three phases. The first phase concentrates on the critical
infrastructure elements categorization according to the cross-sectional criteria [7], the second
one on the determination of the electricity production and transmission facilities risks and
their prioritization and, within the third phase, the critical protection individual elements are
sorted into the appropriate levels of physical protection.
Based on the results of the electricity production and transmission facilities risk
assessment, the organization takes adequate security measures proceeding from a thorough
and comprehensive decision-making regarding critical infrastructure protection [10]. After
their implementation, it is necessary to re-assess the risks, but in this case the already
implemented security measures must be taken into account within the analysis. Actually,
these measures can reduce both the threat hazardousness and the facility vulnerability. The
result of such a cyclic process is the electricity production and transmission facilities risks
minimizing, resulting in a significant increase in security of the important critical
infrastructure sector.
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Abstrakt:
Příspěvek se zabývá programem EU v oblasti boje proti CBRN terorismu se zvláštním
důrazem na činnost zaměřenou na snížení rizika souvisejícího s hrozbou použití radiologické
disperzní zbraně. Jsou popsány aktivity EU a její spolupráce jak s jednotlivými zeměmi, tak i
s příslušnými mezinárodními organizacemi, které se zabývají problematikou CBRN včetně
prevence a nezákonného pašování těchto nebezpečných látek a materiálů. Referát rovněž
shrnuje dosavadní výsledky iniciativy EU „Nástroj stability“, v rámci něhož se za pomocí EU
zřídila špičková pracoviště ve vybraných zemích v Evropě, Asii a Africe. EU pokračuje v
poskytování pomoci řadě zemí s cílem zefektivnit jejich národní bezpečnostní infrastrukturu.
Klíčová slova:
CBRN, nebezpečné látky, radiologický terorismus, Evropská unie
Summary:
The paper deals with the EU programme in the field of the fight against CBRN
terrorism with special emphasis on the activities aimed at the reduction of the risk related to
the threat represented by the use of radiological dispersive weapons. It described the EU
work and its cooperation not only with individual countries but also with relevant
international organization which are engaged in CBRN including the prevention and illicit
trafficking of these dangerous substances and materials. The presentation is also
summarizing existing results of the EU initiative “Instrument for Stability under which the EU
established Centres of Excellence in some selected countries in Europe, Asia and Africa. The
EU continues in providing assistance to a number of countries in order to improve the
effectiveness of their national security infrastructure.
Keywords:
CBRN, dangerous material, radiological terrorism, European Union
ÚVOD
Chemické, biologické, radiologické a nukleární resp. jaderné (CBRN) materiály
představují ve světě potenciální teroristické nebezpečí, proti němuž musíme bojovat všemi
prostředky, které jsou považovány za účinný způsob jak čelit této hrozbě. Mezi efektivní
formy těchto snah patří zejména prevence, která spočívá v zavedení spolehlivých mechanismů
kontroly těchto nebezpečných látek včetně přísného dozoru na národní úrovní a zamezení
jejich nezákonné přepravě zejména ze zemí a regionů, kde není kontrola CBRN materiálu na
dostatečné úrovni.
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Boj za snížení rizika, které plyne ze zneužití CBRN materiálů ve formě CBRN zbraní
nebo provedením sabotáží nebo útoků na zařízení nebo objekty, kde se tyto látky využívají
nebo vyrábí, probíhá na všech úrovních:
a) Na celosvětové úrovni, zejména pod záštitou OSN a takových jejich specializovaných
organizací a agentur jako jsou Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA –
International Atomic Energy Agency), Interregionálním výzkumným institutem OSN
pro kriminalitu a spravedlnost (UNICRI – United Nations Interregional Crime and
Justic Research Institute), Úřad OSN pro narkotika a kriminalitu (UNODC – United
Nations Office on Drugs and Crime), Mezinárodní policejní kriminální organizace
(ICPO – International Crime Police Organization), Mezinárodní celní organizace (ICO
- International Customs Organization), Světový institut pro jadernou bezpečnost
(WINS – World Institute for Nuclear Security), Světová zdravotnická organizace
(WHO – World Health Organization), INTERPOL a některé další;
b) Na regionální úrovni, zejména pak evropské, kde hlavní roli hraje Evropská unie (EU
– European Union), Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE –
Organization for Security and Cooperation in Europe), Evropský policejní úřad
(EUROPOL – European Police Office) a další;
c) Na národních úrovních, kde je řada vládních a dalších orgánů, které v každém státě
mají určitou odpovědnost za kontrolu jednotlivých CBRN materiálů.
Vzhledem k tomu, že nebezpečné CBRN látky se mohou dostat nelegální cestou
z jednoho místa ve světě prakticky do libovolného dalšího místa, je nezbytné věnovat zvláštní
pozornost zabezpečení těchto látek proti jejich nelegální přepravě, což si vyžaduje
koordinovanou širší mezinárodní spolupráci v této oblasti. Filozofie přístupů zaměřených na
snížení rizika pocházejících od jednotlivých CBRN látek je v zásadě stejná: vytipovat zvlášť
nebezpečné látky, kterým by se měla věnovat prioritní pozornost; zamezit k těmto látkám
přístup nepovolaným osobám; důkladně je zabezpečit během jejich výroby, používání,
skladování, dopravy a nakonec také likvidace; být připraven na mimořádné situace
(teroristické útoky s použitím CBRN zbraní, nehody a havárie zahrnující CBRN materiály,
sabotáž CBRN zařízení) s cílem minimalizace dopadů CBRN látek a materiálů na osoby,
majetek a životní prostředí.
Dále bude podrobněji pojednáno o nebezpečí, které souvisí s vysokoaktivními
radioaktivními zdroji nebo látkami, metodami prevence takové hrozby a současnými
iniciativami EU ke snížení rizika v této oblasti.
1

BOJ PROTI RADIOLOGICKÝM HROZBÁM NA CELOSVĚTOVÉ ÚROVNI

Vedoucí roli zde hraje OSN, která, prostřednictvím příslušných rezolucí, se snaží o
celosvětově koordinovaný postup.
V tomto směru jsou důležité zejména následující rezoluce Bezpečnostní rady (BR)
OSN. Jak známo, Rada bezpečnosti je klíčovou složkou OSN, která má podle její charty na
starosti udržování mezinárodního míru a bezpečnosti. Její rozhodnutí jsou na rozdíl od
ostatních orgánů OSN závazná a vynutitelná. K tomuto účelu využívá 15-ti členný orgán
různé druhy sankcí a v krajním případě bojová opatření. Z doposud přijatých rezolucí RB a
VS, které se dotýkají boje proti terorismu včetně prvků týkajících se radiologického
terorismu, lze uvést:
a) Rezoluce VS OSN č. 65/74 z ledna 2011 – O prevenci při získání radioaktivních
zdrojů teroristy [1],
b) Rezoluce VS OSN č. 65/62 z ledna 2011 – O opatřeních pro prevenci získání zbraní
hromadného ničení teroristy [2],
c) Rezoluce VS OSN č. 60/73 z ledna 2006 – O prevenci rizika radiologického terorismu
[3],
d) Rezoluce BR OSN č. 1540 z dubna 2004 – O zákazu CBRN zbraní [4].
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Většina těchto rezolucí je aktualizována v souladu s posledním vývojem a potřebou
reagovat na nové hrozby v této specifické oblasti.
Další dokumenty OSN včetně Globální protiteroristické strategie OSN (UN GlobalTerrorist Strategy). Přijatá Globální protiteroristická strategie OSN mimo další zakotvuje
institucionalizaci tzv. Zvláštní jednotky pro implementaci Globální protiteroristická strategie
OSN (United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force, CTITF), jejímž úkolem
je zajištění koordinace, implementace a koherence celého systému protiteroristických opatření
OSN [5].
2

INICIATIVY EU VE SNAZE O SNÍŽENÍ RADIOLOGICKÉHO NEBEZPEČÍ

EU koordinuje v rámci ochrany veřejného zdraví obyvatelstvo členských států
zaměřené na hrozby přesahující jejich hranice. Jedná se především o ohrožení úmyslně či
neúmyslně způsobeným únikem CBRN materiálů. Rovněž se na úrovni EU pracuje na
plánech připravenosti a reakce na únik těchto materiálů. EU zajišťuje připravenost na všechny
typy rizik souvisejících s hrozbami jednotlivých CBRN materiálů, ať už jsou způsobena
člověkem, přírodou, úmyslně či neúmyslně – např. teroristický akt, na úmyslné znečištění
pitné vody, nové infekční nemoci, včetně nemocí, které mohou přerůst v pandemii. Zvláštní
pozornost věnuje EU minimalizaci radiologického nebezpečí. Požadavky na zabezpečení
radioaktivních zdrojů a prevenci jejich zneužití jsou předmětem řady směrnic a dokumentů,
zejména pak s Akčním plánem EU pro boj s terorismem [6], který představuje obecné teze
pro potírání terorismu.
Evropská unie se v boji proti CBRN terorismu, a zvláště proti hrozbě radiologického
nebezpečí, poměrně silně angažuje, přičemž své úsilí úzce koordinuje jak s příslušnými
rezolucemi a aktivitami OSN, tak i dalších specializovaných organizací či expertních skupin
nebo komisí, především pak s IAEA a Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu (ICRP
- International Commission on Radiological Protection [7]).
Účel a cíle iniciativy zaměřené na střediska excelence jsou značně podobné účelu a
cílům rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1540. Iniciativa i rezoluce se týkají nedovoleného
obchodování s materiály CBRN a jejich využívání k trestné činnosti, přičemž se zaměřují
výlučně na nestátní subjekty. Hlavní rozdíl však spočívá v přístupu, který každá z nich
uplatňuje. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1540 je závazný dokument, který ukládá státům
povinnost dodržovat její ustanovení ohledně zavedení a provádění určitých základních
minimálních norem, zatímco iniciativa zaměřená na střediska excelence usiluje o to, aby se
státy zapojily dobrovolně jakožto partneři.
Činnost EU se přitom v této oblasti soustřeďuje do několika směrů, které se týkají:
a) Samotných členských zemí,
b) Ruské federace a Ukrajiny,
c) Dalších zemí Společnosti nezávislých států,
d) Přístupových zemí, zejména pak v Balkánském regionu,
e) Dalších regionů a zemí v Africe, Středním východě a Jihovýchodní Asii.
I když určité společné postupy v boji proti terorismu existovaly v EU již před útoky na
USA 11.9.2001, po těchto útocích a následných akcích teroristů v Madridu (11.3.2004) a
v Londýně (7.6. 2005), se řešení těchto problémů stalo prioritou členských zemí i institucí EU
[8]. Strategie EU pro boj proti terorismu je obsáhlá a komplexní, nejedná se ovšem o politiku
samu o sobě, ale o soubor prostředků a nástrojů, což klade vysoké nároky především na
koordinaci. I když se role EU na poli boje proti terorismu neustále posiluje, určující jsou stále
jednotlivé členské země, které také nesou hlavní váhu konkrétních protiteroristických operací,
odpovídají za fungování justice, policejních sborů a zpravodajských služeb.
EU vyvinula značné úsilí zlepšit vztahy a navázat spolupráci v oblasti zbraní
hromadného ničení a CBRN s Ruskou federací, která částečně zahrnovala i pomoc dalším
zemím bývalého SSSR. Zvláštní pozornost byla také věnována Ukrajině. Tato spolupráce se

450

realizovala v rámci programu TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of
Independent States). Aktivity EU v této oblasti názorně ilustruje mapa na obr. 1 [9].

Obr. 1. Aktivity EU v Ruské federaci a v zemích bývalého SSSR v rámci programu TACIS.
V letech 2007-2008 obdržela řada zemí na Balkáně od EU pomoc v rámci iniciativy
Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) [10], která se týkala zemí jako Albánie, Bosny
a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Srbska a také Kosova. Hlavním cílem bylo zajištění
radioaktivních zdrojů s velmi vysokou aktivitou. Tento úkol vyžadoval upevnění postavení
příslušných dozorných orgánů a převoz některých silných zářičů na uložiště radioaktivních
odpadů nebo do provizorního skladu s adekvátním zabezpečením.
Program EU kromě toho skýtá i souhrnný balíček opatření zaměřených na boj proti
rizikům v oblasti CBRN bez ohledu na jejich původ. Toto riziko není omezeno pouze na
šíření, ale zahrnuje i nehody a přirozené příčiny.
Iniciativa zaměřená na střediska excelence je v současné době prováděna v osmi
regionech světa, konkrétně: v jihovýchodní Evropě – na jižním Kavkazu – v Moldavsku a na
Ukrajině; v jihovýchodní Asii; v severní Africe; na atlantském pobřeží Afriky; na Blízkém
východě; ve Střední Asii; v subsaharské Africe; a v zemích Rady pro spolupráci v Zálivu. Do
konce r. 2012 bude plně zprovozněno prvních pět regionálních sekretariátů v podobě
jednoduchých struktur zřízených v každém regionu [11].
Tato centra se postupně budují v jednotlivých regionech, kde budou rozvíjet aktivity
směřující k zajištění bezpečnosti a zabezpečení CBRN látek, přičemž speciální pozornost
bude věnována právě radioaktivním zářičům, které se často používají v průmyslu a medicíně.
V řadě zemí, zvláště rozvojových je národní infrastruktura poměrně slabá a tak nestačí
k adekvátní kontrole těchto zdrojů.
Pomoc EU směřuje do zemí Afriky na západě, kde sekretariát by měl být zřízen
v Rabatu v Maroku. Ten by měl koordinovat činnost národních partnerů ze zemí jako Gabon,
Mauritánie, Maroko, Rovníková Guinea a Senegal. Další skupinou zemí, s nimiž EU pracuje,
jsou země severní Afriky (Alžírsko, Libye a Tunisko). Centrem by se zde měl stát Alžír.
Početná skupina, která obdrží pomoc od EU, je v Jihovýchodní Asii. V této oblasti bude
sekretariát pracovat v Manile a řídit program EU o oblasti redukce CBRN rizika
v následujících zemích: Brunej, Indonésie, Kambodža, Laos, Myanmar, Singapur, Thajsko a
Vietnam. Program boje proti CBRN nebezpečí bude zahrnovat rovněž země na Balkánu,
jihovýchodní Evropě a v Zakavkazsku. Do tohoto seskupení spadá Albánie, Arménie,
Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Chorvatsko, Makedonie, Moldávie,
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Srbsko a Ukrajina. Sekretariát pro tuto oblast již byl zřízen v Tbilisi. Na projektu EU se bude
podílet také Irák, Jordánsko a Libanon se střediskem v Ammánu. Pomoc od EU obdrží rovněž
pět zemí ve střední Asii – Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán.
V poslední jmenované zemi, jmenovitě v Taškentu, bude sídlit sekretariát pro koordinaci akcí
zaměřených na snížení CBRN rizika.
Na obr. 2 je znázorněna struktura sítě sekretariátů - neboli regionálních center (RC) spolu s jejich propojením s národními týmy (NT), přičemž tato RC jsou řízena koordinačními
výbory (KV) a implementujícími organizacemi (IO), které potom, s podporou členských zemí
EU, CBRN expertů a příslušných zařízení nebo institucí, spolupracují s mezinárodními a
regionálními organizacemi (MRO). Na vlastní realizaci (implementaci) projektu se nejvíce
podílí UNICRI a Spojené výzkumné centrum EU (JRC).

Obr. 2. Struktura regionálních center koordinujících projekt EU zaměřený na snížení CBRN
rizika v jednotlivých regionech.
3

ČR V BOJI PROTI MEZINÁRODNÍMU RADIOLOGICKÉMU TERORISMU

Boj proti mezinárodnímu terorismu zůstává i nadále jednou z priorit české zahraniční
politiky. Česká republika vnímá zapojení do mezinárodního úsilí v boji proti terorismu jako
vyjádření solidarity se státy jím postiženými a zároveň jako odpověď na bezpečnostní hrozbu,
která má vliv na mezinárodní mír a stabilitu, což ovlivňuje i bezpečnostní situaci v ČR. V této
sféře má své nezastupitelné místo i boj proti radiologickému terorismu, který má v ČR určité
specifické rysy.
Nejde zde ani tolik o zajištění radioaktivních a jaderných materiálů, kde díky úsilí a
dlouhodobě systematické dozorné činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) je
situace pod dostatečnou kontrolou a v souladu s požadavky EU resp. doporučeními IAEA, ale
spíše o zamezení nelegálního dovozu nebo pašování nebezpečných radioaktivních látek
z jiných států nebo regionů. V této oblasti se situace neustále zlepšuje instalací nových
detekčních zařízení na hraničních přechodech a mezinárodních letištích.
Existuje však ještě řada hraničních přechodů, a také letišť s mezinárodním statutem, kde
dosud ještě nebyly instalovány příslušné detektory pro záchyt radioaktivního kontrabandu. U
stávajících detekčních systémů by se postupně měla zvyšovat jejich citlivost tak, aby byly
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schopny odhalit i radionuklidy přepravované ve stínicích kontejnerech nebo jinak proti takové
detekci zajištěné.
Důležitou roli zde hraje také školení a výcvik všech pracovníků, kteří tato detekční
zařízení obsluhují nebo používají. Jedná se tu především o celníky, policii a další personál
orgánů, které mají nad touto oblasti dohled.
Boj proti radiologickému terorismu v ČR se opírá zejména o Bezpečnostní strategii ČR
a o požadavky obsažených v příslušných mezinárodních dokumentech, zejména relevantních
směrnic EU a doporučení IAEA.
Tento boj se v určité míře promítá do většiny aspektů evropské integrace. Mezi
dokumenty závazné pro Českou republiku patří například Evropská protiteroristická strategie,
Akční plán pro boj s terorismem, Evropská bezpečnostní strategie, Haagský program a další.
Základním dokumentem zachycujícím jednotlivé aspekty protiteroristické strategie ČR byl
v letech 2007-9 Národní akční plán boje proti terorismu [12], který se podle potřeby
aktualizuje a doplňuje s ohledem na vzniklou situaci.
Základním dokumentem bezpečnostní politiky ČR je však Bezpečnostní strategie České
republiky [13], na kterou navazují dílčí strategie a koncepce. Je vládním dokumentem
zpracovaným ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a Parlamentem ČR s cílem
hledat nadstranické přístupy k otázkám bezpečnosti. Na jeho tvorbě se rovněž podílela
bezpečnostní komunita ČR zahrnující zástupce státní i nestátní sféry.
Mezinárodní spolupráce je klíčovým aspektem v oblasti prevence a potlačování
terorismu. Česká republika se zapojuje do protiteroristických iniciativ nejen na půdě OSN, ale
také dalších relevantních mezinárodních organizacích a zejména v rámci Evropské unie.
Spolu s dalšími členskými státy bude také koordinovat svůj postup ve věci revize
implementace Globální protiteroristické strategie OSN [14].
ZÁVĚR
V současné době je ve světě stále ještě aktuální hrozba terorismu s použitím CBRN
látek a materiálů, kde obzvláště lze očekávat určité specifické dopady zejména v důsledku
radiologického útoku v místě, kde se zdržuje větší počet lidí. Útok by se projevil ozářením
velkého počtu osob, z nichž některé by mohly obdržet smrtelnou dávku. Většina by však byla
ozářena vnějším pronikavým zářením nebo vnitřní kontaminací na úroveň, která se projeví
pozdějším zvýšením rizika onemocnění rakovinou.
Mezinárodní organizace a seskupení zemí, včetně EU, věnují prevenci CBRN hrozby
velkou pozornost, o čemž svědčí i iniciativa EU v podobě projektu Nástroj stability
(Instrument for Stability), v rámci něhož EU financuje vytváření koordinačních center ve
světě, které mají zajistit realizaci tohoto projektu ve vybraných okolních zemích daného
regionu. Na tomto programu se aktivně podílejí jak experti a pracoviště z EU, tak i některé
mezinárodní a regionální organizace, které se specializují na problematiku CBRN. Cílem je
především mezinárodní koordinace akcí národních orgánů a institucí v této oblasti, zahrnující
také školení pracovníků v otázkách prevence a minimalizace dopadů použití CBRN zbraní.
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DEMONSTRACE A VERIFIKACE METODY MIKROBIÁLNÍHO
HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI POTRAVIN A MATERIÁLOVĚTECHNICKÉHO VYBAVENÍ
PAVLA SALIGEROVÁ, FRANTIŠEK BOŽEK
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Kounicova 65, 662 10 Brno
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Abstrakt:
Článek pojednává o identifikaci a seřazení problémového materiálového a technického
vybavení využívaného u stravovacího zařízení vojenského útvaru Armády České republiky.
Byly využity výsledky hygienických kontrol z let 2005 až 2009, za pomoci brainstormingu,
Delpi a Saatyho metody bylo stanoveno riziko pro materiálově-technické vybavení u
zvoleného vojenského útvaru. Byl sledován výskyt vybraných 10 druhů mikroorganismů na 8
různých místech materiálově-technického vybavení, přičemž jejich kombinací bylo stanoveno
1 zanedbatelné riziko, ve čtrnácti případech se jednalo o marginální míru rizika, 1 přijatelné
a 1 tolerovatelné riziko. Byly stanoveny priority z aspektu implementace vhodných
protiopatření.
Klíčová slova:
bezpečnost potravin, mikrobiologická kontaminace, alimentární onemocnění, risk
management.
Abstract:
The article deals with identification and order of problematic technical and material
equipment used at catering facilities of units of the Army of Czech republic. There were used
the results of hygienic inspections from 2005 to 2009, with the help of brainstorming, Delphi
and Saats method the risk for technical and material risk was set at the chosen army unit.
There was observation of occurrance of 10 kinds of microorganisms in 8 different places of
material and technical equipment and by their combination was provided 1 insignificant risk,
in 14 cases the level of risks were imaginary, 1 acceptable and 1 torelable. The priorities for
the implementation of suitable countermeasures were set.
Key words:
food safety, microbiological contamination, foodborn disease, risk management

ÚVOD
Bezpečnost potravin je poměrně novou vědní disciplínou, která se zabývá veškerými
procesy a postupy při pěstování rostlin, chovu zvířat, zpracování potravin, jejich distribucí a
skladováním. Během průběhu těchto procesů může docházet k fyzikální, chemické,
mikrobiologické či biologické kontaminaci.
Přítomnost patogenních a podmíněně patogenních mikroorganismů je pravidelně
laboratorně potvrzována u tepelně neopracovaných masných výrobků, vajec a vaječných
výrobků. Je však nutno zdůraznit, že vznik alimentární infekce z těchto komodit, včetně
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tepelně zpracovaných produktů, je relevantně pravděpodobnější vlivem špatné technologie
skladování, zpracování a přípravy stravy, která umožňuje masivní pomnožení a další
kontaminaci prostředí a bývá bezprostřední příčinou infekce konzumentů.
Cílem zainteresovaných institucí a orgánů ochrany veřejného zdraví je redukovat,
eventuálně minimalizovat možná rizika spojená s konzumací potravin, a učinit tak potraviny
co nejvíce bezpečné pro lidské zdraví. Proto je v Armádě České republiky z aspektu
rizikovosti možné nákazy stravujících se jednotek aktuální a významná kontrola bezpečnosti
potravin a pracovního prostředí ve stravovacích zařízeních vojenských útvarů. Jedná se o
zhodnocení mikrobiální kontaminace potravin i samotného prostředí, kde jsou potraviny
skladovány, zpracovávány a předkládány k přímé spotřebě jak vojenským, tak civilním
složkám jednotlivých útvarů.
Je nezbytné důsledně a permanentně sledovat mikrobiální kontaminaci stravy podávané
vojákům a minimalizovat tak rizika nákazy těmito bakteriálními alimentárními
onemocněními.
1

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

Lidský organismus je již od nepaměti denně konfrontován s nesčetnými negativními
vlivy, které působí na zdraví člověka. Mezi něž lze zařadit bakterie, viry, parazity, plísně či
priony, kteří se přenášejí vzduchem, potravou, kontaktem či kontaminovanou vodou. Způsobů
jakým se člověk může infikovat a následně onemocnět alimentárním onemocněním je
nepřeberné množství [1, 2, 3]. Původci onemocnění se mohou vyskytovat jak v základních
surovinách používaných k výrobě pokrmů, tak i v samotných stravovacích zařízeních.
Důležitým přenašečem různých infekčních agens je také samotný člověk, který na základě
neznalosti vztahů mezi přenašečem a šířením nákazy v prostředí dále infikuje svoje okolí a
v případě přípravy stravy i pokrmy samotné [2, 4, 5, 6].
Veškeré nástroje, suroviny i potraviny používané k výrobě pokrmů musí být pravidelně
mikrobiologicky kontrolovány tak, aby byly zajištěny správné výrobní a hygienické postupy,
a tak dodržena hygienická nezávadnost finálního produktu. Z časových a finančních důvodů
nelze veškeré tyto nástroje a suroviny mikrobiálně vyšetřovat, proto jsou v potravinářském
průmyslu vybrané určité druhy mikroorganismů, které pomáhají detekovat porušení
technologie výroby a potvrdit porušení hygienické nezávadnosti. Mezi tyto mikroorganismy
se řadí indikátorové bakterie, bakterie fekálního znečištění či celkový počet bakterií [7].
Mikrobiální indikátory jsou využívány nejčastěji k posouzení bezpečnosti potraviny a sanitaci
výrobního prostředí, nežli k samotné kvalitě výrobku [8].
Bezpečnost potravin je nutné chápat jako komplex činností, které je nutné udržovat na
vysokém hygienickém standardu, aby se předcházelo jakémukoliv porušení hygienických
předpisů v libovolném článku výrobního řetězce. Ať už se jedná o vstupní suroviny, výrobní
linky, výrobní postupy, balící prostředky, skladování surovin i konečných produktů či
samotné pracovníky, kteří svým chováním a konáním přímo i nepřímo ovlivňují mikrobiální
kvalitu finálního výrobku. Mnohé vědecké studie řešily úlohu a vliv dalších jedinců
pracujících v potravinářském provozu, aniž by se aktivně podíleli na výrobě dané komodity.
Jedná se o pracovníky technické údržby, kteří během své činnosti přichází do přímého
kontaktu s vyráběnou potravinou [9], dále pak problematika křížové kontaminace při
nedostatečně mechanicky odstraňované stravy z nádobí a následné vkládání do myček nádobí
[10] či výzkum zaměřený na úroveň znalostí hygieny pracovníků v malých potravinářských
provozech [11]. V současné době je hygiena a bezpečnost potravin prvořadým úkolem
veškerých zainteresovaných vědeckých subjektů a institucí.
Byla vytvořena metodika, která by umožnila identifikovat rizikové předměty
materiálového a technického zabezpečení běžně používaných ve stravovacích zařízeních
Armády České republiky z hlediska mikrobiální kontaminace a bezpečnosti potravin. Článek
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se soustředil na komplexní analýzu rizik s cílem stanovení kritických rizik a odtud plynoucí
stanovení priorit z aspektu implementace vhodných protiopatření.
2

POUŽITÉ METODY

V článku byly použity jak obecné [12, 13], tak konkrétní metody [14, 15, 16].
Induktivním postupem byly v příspěvku zobecněny získané poznatky a byly formulovány
obecné závěry.
Z dalších speciálních metod bylo využito brainstormingu s odborníky. Brainstorming
sloužil k získávání, porovnání a vyhodnocování zkoumaných údajů.
Byla použita Delphi metoda [17] k indexaci zhodnocení výskytu vybraných
mikroorganismů v prostředí a dopadu daných mikroorganismů na zdravotní stav člověka, a to
v oboru přirozených čísel. Spočívala v řízeném kontaktu 6 expertů, kterým byl položen cílený
soubor otázek. Dotazovaní se nemohli vzájemně ovlivňovat z důvodu anonymního zpracování
a vyhodnocování výsledků. Pro zpřesnění výsledků byla realizována jedna iterace.
Saatyho metoda byla užita pro výpočet vah kritérií reprezentující nebezpečnost
přenosu nákazy na člověka [18].
3

VÝSLEDKY A DISKUZE

Metoda mikrobiálního hodnocení bezpečnosti potravin a technického a materiálového
vybavení předpokládá identifikaci a seřazení problémového materiálového a technického
vybavení využívaného v běžném provozu stravovacích zařízení u útvarů Armády České
republiky. Následuje aplikace další fáze integrovaného managementu rizik pro stanovení
kritických rizik z aspektu návrhu, výběru a konečně implementace protiopatření s cílem
efektivní redukce mikrobiální úrovně kontaminace materiálového a technického vybavení.
Pro demonstraci a ověření praktické využitelnosti byl použit vojenský útvar (dále jen S N ),
kde je strava připravována svépomocí. S cílem verifikace metody byly využity výsledky od
roku 2005 do roku 2009, které byly získány Ústředním vojenským veterinárním ústavem
během realizovaných hygienických kontrol.
Pomocí metody brainstormingu byla vytvořena tabulka 1, ve které je uveden seznam
jednotlivého materiálově-technického vybavení S N . Jedná se o vybavení, které je běžnou
součástí provozu, používá se denně a jsou na ně kladeny vyšší nároky na bezpečnost
a hygienu. Při pravidelných hygienických kontrolách jsou z těchto pracovních prostředků,
oblečení, rukou, bílé techniky i samotného nádobí či nábytku odebírány stěry, a ty jsou poté
kultivovány. Vybavení označeno písmenem k indexem 1 až 8 podle druhu materiálního a
technického vybavení a rozčleněno k jednotlivým útvarům.
Tabulka 1 Seznam sledovaného materiálního a technického vybavení pro vojenský útvar S N
k

SN

k1

termos

k2

stůl

k3

ohřívací pult

k4

ruce

k5

kráječ
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manipulační

k6

plocha

k7

mraznička

k8

výdejní pult

Na základě laboratorních vyšetření bylo metodou brainstormingu separováno deset
mikroorganismů. Kritériem pro výběr byla četnost výskytu a schopnost bakterie vyvolat
závažné onemocnění. Jedná se Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Micrococcus spp.,
koliformní bakterie, Bacillus cereus, Yersinia enterocolitica, Staphylococcus spp,
Streptococcus.spp., aerobní sporuláty a Pseudomonas spp..
Frekvence  k , j [případ rok-1] výskytu j-tého druhu mikroorganismu v místě k-tého
materiálově technického vybavení byla stanovena pomocí rovnice (1) pro každý rok ve
sledovaném období jak poukazuje tabulka 2.
1

 m

(1)
 k , j  nk . j    K i 
 i 1 
kde nk , j znamená počet výskytu j-tého druhu mikroorganismu na k-tém místě
materiálově-technického vybavení za rok, K i i-tý počet odebraných vzorků v jedné kontrole
realizované v rámci daného roku a m je celkový počet provedených kontrol v daném roce.
Přitom K , i, j, k  N * , kdy N * je symbol pro množinu všech přirozených čísel.
Tabulka 2 Frekvence  k , j [případ rok-1] u vojenského útvaru S N
Bodová hodnota  k , j
2005

2006

2007

2008

2009

 k1, j 4  0,083

 k 3, j 3  0,083

 k 8, j 8  0,042

 k 2, j 4  0,042

 k 2, j 4  0,042

 k 2, j 3  0,083

 k 2, j 4  0,083

 k 5, j 3  0,042

 k 2, j 9  0,042

 k 5, j 3  0,083

 k 2, j 3  0,083

 k 5, j 4  0,042

 k 5, j 4  0,042

 k 4, j 4  0,083

 k 6, j 5  0,042

 k 4, j 3  0,083
 k 7, j 7  0,083
Semikvantitativní posouzení frekvence  j, k [případ rok-1] výskytu j-tého druhu
mikroorganismu v místě k-tého materiálově technického vybavení u vojenského útvaru S N
bylo stanoveno určenou stupnicí, kdy zvolená indexace spolu s verbálním hodnocením
bodových hodnot indexů v závislosti na frekvenci nálezu mikroorganismu  j, k [případ rok-1]
v intervalu přirozených čísel I   1;5  I   N  , jak je zachyceno v tabulce 3.
Tabulka 3 Slovní a intervalové vyjádření výskytu nežádoucích mikroorganismů
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Index
četnosti

 [případ rok-1] Popis četnosti (frekvence)

I

1

‹0,00; 0,01

2

(0,01; 0,05

3

(0,05; 0,20

4

(0,20; 0,60

5

(0,60; 1,00

Výskyt mikroorganismů v prostředí je takřka vyloučen.
Výskyt mikroorganismů v prostředí je pravděpodobný v
nižších koncentracích KTJ / ml .
Výskyt

mikroorganismů

v

prostředí

je

vysoce

pravděpodobný ve středních koncentracích KTJ / ml .
Výskyt

mikroorganismů

v

prostředí

je

vysoce

pravděpodobný ve vysokých koncentracích KTJ / ml .
Mikroorganismy se objevují téměř při každé hygienické
kontrole ve vysokých koncentracích KTJ / ml .

Slovní a intervalové vyjádření výskytu nežádoucích mikroorganismů bylo stanoveno
pomocí metody brainstormingu a je znázorněno tabulkou 4.

Tabulka 4 Stanovení bodové hodnoty indexu četnosti výskytu I  j-té bakterie na k-tém místě
materiálově technického vybavení u útvaru S N
Bodová hodnota I 
2005

2006

2007

2008

2009

I k1, j 4  3

I k 3, j 3  3

I k 8, j 8  2

I k 2, j 4  2

I k 2, j 4  2

I k 2, j 3  3

I k 2, j 4  3

I k 5, j 3  2

I k 2, j 9  2

I k 5, j 3  3

I k 2, j 3  3

I k 5, j 4  2

I k 5, j 4  2

I k 4, j 4  3

I k 6, j 5  2

I k 4, j 3  3
I k 7, j 7  3
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Semikvantitativní posouzení následků nákazy bylo realizováno pomocí delfské
metody. Byla užita indexace následků nákazy v intervalu I N  1;10  I N  N * a je spolu
s verbálním hodnocením bodových hodnot indexů prezentována v tabulce 5.
Tabulka 5 Slovní a indexové vyjádření dopadu mikroorganismu na lidské zdraví
Hodnota
indexu I N

Popis dopadu mikroorganismu na lidské zdraví

1

Interakce mezi jedincem a mikroorganismem je nulová.

2

Interakce mezi jedincem a mikroorganismem je minimální.

3

4

5

6

Koncentrace mikroorganismu (KTJ ml-1) v prostředí je v běžném rozsahu.
Imunitní systém jedince odstraní mikroorganismus.
Koncentrace mikroorganismu v prostředí je vyšší, ale mikroorganismus stále
ještě není schopen vyvolat onemocnění.
Jedinec při kontaktu s mikroorganismem může pozorovat odchylky od svého
běžného zdravotního stavu.
Jedinec při kontaktu s mikroorganismem pozoruje první symptomy
onemocnění.

7

Mikroorganismus vyvolává onemocnění jedince.

8

Mikroorganismus vyvolá manifestní onemocnění jedince.

9

Jedinec je vystaven vysoké koncentraci mikroorganismů v prostředí, což má
za následek těžší průběh onemocnění a delší rekonvalescenci (řádově dny).
Jedinec je vystaven vysoké koncentraci mikroorganismů v prostředí, což má

10

za následek těžký průběh onemocnění a delší rekonvalescenci (řádově
týdny).

Ke zkoumaným deseti mikroorganismům bylo přiřazeno indexové vyjádření dopadu
mikroorganismu na lidské zdraví, jak je uvedeno v tabulce 6.

Tabulka 6 Charakteristika zhodnocení dopadu vybraných mikroorganismů
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Označení vybraných

Mikroorganismy

Úroveň dopadu I N

j1

Escherichia coli

4

j2

Staphylococcus aureus

8

j3

Micrococcus spp.

2

j4

koliformní bakterie

4

j5

Bacillus cereus

5

j6

Yersinia enterocolitica

5

j7

Staphylococcus spp.

7

j8

Streptococcus.spp.

7

j9

aerobní sporuláty

5

j10

Pseudomonas spp.

7

mikroorganismů j

Následujícím krokem bylo sestavení matice rizika. Na základě definovaných hodnot
byl kalkulován v daném čase   bodový index rizika Rk , j   pro každý j-tý
mikroorganismus a k-té místo materiálově-technického vybavení.
Tabulka 7 zobrazuje bodové hodnoty indexu rizika Rk , j   , a tím možnost posouzení
akceptovatelnosti každého z rizik Rk , j   pro sledované období u vojenského útvaru S N .
Tabulka 7 Bodové posouzení rizika nežádoucí události u sledovaného útvaru S N
Bodové posouzení rizika nežádoucí události Rk , j  
Riziko

2005

2006

2007

2008

2009

Rk 5, j 3  4

Zanedbatelné
Rk 2, j 3  6

Marginální

Rk1, j 4 12

Rk 2, j 4  8

Rk 2, j 3  6

Rk 3, j 3  6

Rk 5, j 3  6

Rk 4, j 3  6

Rk 2, j 4  8
Rk 5, j 4  8

Rk 2, j 9 10
Rk 5, j 4  8

Rk 2, j 4  8

Rk 6, j 5 10

Rk 4, j 4  8
Rk 8, j 8 16

Přijatelné
Tolerovatelné

Rk 7, j 7  21
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Nepřijatelné

Za předpokladu aditivního charakteru rizika pro každý j-tý mikroorganismus bylo
kalkulováno sumární integrované riziko Rk sum   v posuzovaném k-tém místě materiálovětechnického vybavení, je uvedeno v tabulce 8.
Tabulka 8 Stanovení sumárního integrovaného rizika Rk sum   v posuzovaném k-tém místě
pro zkoumaný útvar S N
Hodnota sumárního integrovaného rizika Rk sum  
2005

2006

2007

2008

2009

Rk1sum 12

Rk 2sum 14

Rk 5sum 12

Rk 2sum 18

Rk 2sum  8

Rk 2sum  6

Rk 3sum  6

Rk 8sum 16

Rk 5sum  8

Rk 5sum  6

Rk 4sum 14

Rk 6sum 10

Rk 7 sum  21

Nebezpečnost přenosu alimentárního onemocnění na člověka byla vyjádřena
odpovídající váhou  k pro každé k-té místo materiálově-technického vybavení. Pro
stanovení vah byla zvolena Saatyho metoda. Byla použita Saatyho matice jak je znázorněno
vztahem (2).
 1

 3
 3

7
S ( )   1
3
 3

 1
 3


3 1

3 1

7 1

3 3 1

1

1
1

1
1

5 1
5 1

5
5

1
1

3
3

5

5

1

9

5

7

5

1

5

1

9

1

1 5

1

3 1

1
3 1

1
3 1

5 1
7 1

5 1
3 3 1

3
1

1

1

5 1

5

3

1

3 1 

1 
1 
5 

5 1 
1 

3 1 
1 

(2)

Hodnota váhy k a    v místě materiálově-technického vybavení k a  v posuzovaném
čase  je zaznamenána v tabulce 9.

Tabulka 9 Hodnota váhy k a    pro vojenský útvar S N
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q

SN

k



k a   

k ( b ) 1

k1

termos

0,519

0,046

k2

stůl

1,316

0,116

k3

ohřívací pult

1,316

0,116

k4

ruce

4,787

0,422

k5

kráječ

0,258

0,022

1,316

0,116

manipulační

k6

plocha

k7

mraznička

0,519

0,046

k8

výdejní pult

1,316

0,116



  11,347

q


k 1

k

( ) 1

Byla vypočtena hodnota integrovaného indexu rizika R j sum   pro hodnocenou j-tou
bakterii v rámci celého řetězce přípravy stravyq podle vzorce (3):

R

j ( sum)

( ) 



k

( )  Rk , j ( )

(3)

Hodnota integrovaného indexu rizika R j sum   je uvedena v tabulce 10 pro vojenský
útvar S N .
k 1

Tabulka 10 Hodnota integrovaného rizika R j sum   pro j-tou bakterii během přípravy
stravy
Hodnota sumárního integrovaného rizika R j sum  
2005

2006

2007

2008

2009

Rsumk1, j 4  0,552

Rsumk 2, j 3  0,696

Rsumk 5, j 3  0,088

Rsumk 2, j 4  0,928

Rsumk 2, j 4  0,928

Rsumk 2, j 3  0,696

Rsumk 2, j 4  0,928

Rsumk 5, j 4  0,176

Rsumk 2, j 9 1,160

Rsumk 5, j 3  0,132

Rsumk 3, j 3  0,696

Rsumk 8, j 8 1,856

Rsumk 5, j 4  0,176

Rsumk 4, j 3  2,532

Rsumk 6, j 5 1,160

Rsumk 4, j 4  3,376
Rsumk 7, j 7  0,966
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Za předpokladu aditivního charakteru rizik a při znalosti vah k   pro jednotlivá místa
materiálově-technického vybavení byl kalkulován index integrovaného sumárního rizika
Rsum   pro všechny bakterie celým řetězcem technologie přípravy stravy, jak ukazuje
tabulka 11
Tabulka 11 Integrované sumární riziko Rsum   pro všechny bakterie v řetězci technologie
přípravy stravy u vojenského útvaru S N
Integrované sumární riziko
Rsum  

2005

2006

2007

2008

2009

k1

termos

0,552

-

-

-

-

k2

stůl

0,696

1,624

-

2,088

-

k3

ohřívací pult

-

0,696

-

-

0,928

k4

ruce

-

5,908

-

-

-

k5

kráječ

0,132

-

0,264

0,176

-

-

-

-

1,160

-

k6

manipulační
plocha

k7

mraznička

-

0,966

-

-

-

k8

výdejní pult

-

-

1,856

-

-

-

v zmíněných letech nebyly realizovány odběry

Z pohledu bezpečnosti potravin a dodržování správné výrobní a hygienické praxe je
nejen důležité sledovat nevyhovující body materiálově-technického vybavení v rámci
přípravy stravy v jednotlivých letech, ale především sledování vývoje integrovaného
sumárního rizika Rsum   za celé zkoumané období (5 let). Porovnáním a seřazením
nevyhovujících bodů materiálově-technického vybavení lze objektivně posoudit úroveň
hygieny ve vojenském zařízení (příprava a výdej stravy) a především upozornit na stále se
opakující kritická místa, na která je potřeba se zaměřit, a zvýšit tak úroveň hygieny
a bezpečnosti potravin a snížit mikrobiální kontaminaci v provozu.
U vojenského útvaru S N bylo sledováno 8 různých druhů materiálově-technického
vybavení, přičemž kombinací materiálového a technického vybavení a druhu mikroorganismu
bylo stanoveno 1 zanedbatelné riziko (stůl), 14 marginálních rizik (termos (1), stůl (6), kráječ
(3), ohřívací pult (1), ruce (2), manipulační plocha (1)), 1 přijatelné riziko (výdejní pult)
a 1 tolerovatelné riziko (mraznička).
Integrované sumární riziko Rsum   pro všechny bakterie v celém řetězci technologie
přípravy stravy u vojenského útvaru S N dosahovalo nejvyšších hodnot u rukou, stolu,
výdejního pultu, ohřívacího pultu a manipulační plochy. Z pohledu nejvyšší hodnoty
integrovaného rizika Rsum   jasně vyplývají ponejvíce problémově ruce. V případě
marginálního rizika je protiopatření možné realizovat se souhlasem vedení daného vojenského
útvaru v oblasti stravování a významného ekonomického benefitu. U přijatelného rizika je
možné přijmout protiopatření v termínované době, pokud opatření přinese benefit. V případě
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tolerovatelného rizika je nezbytné přijmout opatření v termínované době. I přes výskyt
marginálního rizika, přijatelného rizika a absenci nepřijatelného rizika je situace u vojenského
útvaru S N vcelku příznivá, což ovšem vychází z neustálého dodržování legislativních
požadavků v oblasti hygieny a bezpečnosti potravin. Vzhledem k dostupným vědeckým
poznatkům, mikrobiologii, risk managementu a lidskému zdraví je důležité nepodceňovat
danou příznivou situaci a neustále zdokonalovat proces nákupu, skladování, přípravy, vaření a
servírování potravin, a tím předcházet možným rizikům nákazy z potravin.
ZÁVĚR
V příspěvku byla představena metoda mikrobiálního hodnocení bezpečnosti potravin a
technického a materiálového vybavení a její demonstrace s cílem verifikace u vojenského
útvaru S N , která má za cíl zajistit identifikaci a seřazení hygienicky nevyhovujícího
materiálově-technického vybavení využívaného ve stravovacích zařízeních u vojenských
útvarů Armády České republiky. U vojenského útvaru S N bylo sledováno 8 typů
materiálově-technického vybavení, přičemž kombinací materiálového a technického vybavení
a druhu mikroorganismu bylo stanoveno 1 zanedbatelné riziko u stolu, 14 marginálních rizik
(termos (1), stůl (6), kráječ (3), ohřívací pult (1), ruce (2), manipulační plocha (1))., 1
přijatelné riziko pro výdejní pult a 1 tolerovatelné riziko bylo stanoveno pro mrazničku.
Vytvořená metodika poukázala na problémová místa v materiálově a technickém
vybavení, u nichž byly výsledky mikrobiální kultivace vyhodnoceny jako nevyhovující.
Integrované sumární riziko bylo nejvyšší u rukou. Jako další problematická místa se ukázala
mraznička, výdejní pult, manipulační plocha, stůl či ohřívací pult. Z výše uvedeného je tedy
patrné, že ke zlepšení úrovně mikrobiální kontaminace prostředí a potravin je velmi důležitý
vysoký standard osobní hygieny a správných hygienických návyků. Mezi něž se řadí
udržování potravin v zakrytých nádobách, minimalizace kontaktu rukou s potravinami či
včasná výměna pracovního oblečení při jeho znečištění. Při výskytu afekcí používat ochranné
pracovní pomůcky, v závažnějších případech nemanipulovat s potravinami vůbec. Totéž platí
o febrilních stavech, nachlazení a drobných hnisavých poraněních kůže či oděrkách. Značný
význam při zlepšování kvality a bezpečnosti potravin a samotného stravování má také
edukace v oblasti bezpečnosti potravin, správné výrobní a hygienické praxe, školení o
HACCP, základní znalosti o surovinách, výrobních postupech a technologiích zpracování
surovin používaných k výrobě stravy či principech přenášení a šíření alimentárních
onemocnění.
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SUMMARY
This contribution deals with the topics of impacts of the regulating mechanisms on the
protection of population against a specific form of terrorism. As a reference element
for exploring the subjected intent, a regulating mechanism of legal character was selected by
the author.
As the assessment of the regulation of all CBRN components would be out of the
framework of this type of work, the author limited his survey to the area of the combat
chemical agents and industrially dangerous agents provided the survey model applied can be
utilised to other means as well.
KEYWORDS:
regulation, regulating mechanism, regulating means, chemical terrorism, CBRN,
protection of population.
ÚVOD
Existence a význam hrozby terorismu podtrhuje oprávněný zájem společnosti věnovat
ochraně obyvatelstva náležitou pozornost. Účelem takového procesu je to, že potenciální
teroristický útok, resp. řešení jeho následků, je třeba správně diagnostikovat či specifikovat
jako vážný problém, a nakonec o něm racionálně rozhodnout.
Terorismus má mnoho forem a používá k prosazování svých cílů mnoha prostředků.
O současném terorismu se někdy mluví jako o superterorismu a myslí se tím, že může
používat zbraně chemické, biologické, radiologické a jaderné (CBRN terorismus). Dnes jsou
jejich výroba a užití striktně regulovány řadou mezinárodních úmluv, přesto nelze jejich
zneužití zcela zabránit. Zejména chemické zbraně jsou až překvapivě snadno dostupné,
a přitom velmi účinné.
Případné použití chemických, biologických, radiologických a jaderných prostředků
(CBRN) pro teroristické účely lze jednoznačně považovat za jednu z nejnebezpečnějších
forem terorismu. Vedle chemických zbraní, záměrně vyvinutých pro účely ozbrojeného
konfliktu, existují teroristické metody a prostředky, mající uvedený charakter, ačkoliv
nepoužívají žádné zbraně a zbraňové systémy, ale využívají toxické materiály produkované
průmyslem, které lze šířit cílenými údery na mírové infrastruktury.

467

K tomu, aby společnost dokázala úspěšně plnit své základní funkce, mezi které patří
i zajištění bezpečnosti113 obyvatelstva, musí umět vzdorovat nástrahám, které mohou přijít
nečekaně a ohrožovat životy, zdraví a majetek lidí i jejich životní prostředí. Nejvhodnějším
nástrojem pro zabezpečení optimálnosti bezpečnostního systému je jeho regulace.
Zvláštní místo v systémech regulace zastávají právní normativní systémy, z nichž právo
vytváří pravidla chování (právní regulativy), která mohou mít zásadní vliv i na kvalitu
společenských vztahů, jež vznikají při zabezpečování ochrany obyvatelstva před terorismem
provedeným chemickými (CBRN) prostředky.
1

NÁSTROJE OCHRANY – REGULATIVY

Bezpečnost a ochranu obyvatelstva (společnosti) je v současné době díky její složitosti
nutné vidět jako komplexní systém. Chceme-li zkoumat mechanismy zajišťující fungování
některé části bezpečnostního systému České republiky (ČR), je namístě zkoumat je z pohledu
prvků zabezpečujících jeho optimální funkce. Nejvhodnějším nástrojem pro udržení
optimálností systému je jeho regulace.
Bez ohledu na dobu, platilo a platí, že lidská společnost se neobejde bez celé řady
regulačních mechanismů – regulativů, resp. regulátorů.114 Jejich posláním je zajišťovat
sociální interakci, řešit kolize vyplývající z rozdílných potřeb a zájmů jednotlivců, popř.
skupin,
a vnášet do společnosti nezbytný řád. Jen tak lze zabezpečit společenskou reprodukci
a zabránit entropii, k níž společenský život přirozeně tenduje.115
Regulace obecně znamená řídící či usměrňující činnost, ať už prováděnou člověkem
nebo automatickým zařízením (regulátorem). Ve společnosti je regulace ovlivňováním nebo
ovládáním lidského a společenského chování na základě pravidel, opatření a omezení.
Z fyzikálního hlediska je regulace řízení se zpětnou vazbou. Hovoříme o udržování určité
veličiny na konstantní hodnotě nebo na hodnotě měnící se podle nějakého pravidla.
K odstranění zjištěných odchylek jsou prováděny zásahy regulačním procesem. Na rozdíl
od regulace, ovládání je řízení bez zpětné kontroly.116
Regulativy jsou předpokladem řádu ve společnosti i jeho zárukou. Sociální interakce by
bez nich byla sotva možná nebo by neprobíhala tak snadno. Tím, že tyto regulativy určují
pevná pravidla lidské spolupráce, vylučují vyjednávání případ od případu, předcházejí řadě
konfliktů a dávají lidskému jednání ustálené formy. Tak zároveň pomáhají lidem řešit otázku,
pro kterou variantu chování se rozhodnout (problém svobodné volby) a vycházejí vstříc jejich
potřebě jistoty v sociálních vztazích. Regulativy pomáhají udržet řád ve společnosti
odstraňováním konfliktů a deviací.117
Funkci veřejné správy k zajištění bezpečnosti (ochrany) obyvatel v konkrétní podobě
přispívají regulativy (regulační mechanismy), mající formu opatření nejrůznějšího charakteru.
V tomto ohledu lze identifikovat regulativy charakteru:
 organizačního a technického,
 ekonomického,
 právního a jiného.
VALÁŠEK, J. a F. KOVÁŘÍK. Krizové řízení při nevojenských krizových situacích:
účelová publikace pro krizové řízení. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR, 2008, s 6.
114
VEČEŘA, M. a M. URBANOVÁ. Sociologie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2006, s. 161
a násl.
115
KNAPP, V. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 29 a násl.
116
ŠVARC, I. Automatické řízení. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, s.
6.
117
FUKUYAMA, F. Velký rozvrat: lidská přirozenost a rekonstrukce společenského řádu. 1.
vyd. Překlad Alena Faltýsková. Praha: Academia, 2006, s 161.
113
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1.1

PRÁVNÁ REGULATIVY

Jak již bylo uvedeno výše, společenství lidí představuje složitý mechanismus, k jehož
fungování je potřeba určité formy regulace. Vycházíme-li z antropologického předpokladu, že
člověk jako druh může existovat toliko ve skupině, a že je svobodnou bytostí nadanou
schopností abstraktně (v pojmech, jazyce) svým myšlením reprodukovat svět a volit si v něm
alternativy svého chování, pak je nezbytné tuto jeho svobodu uvést do souladu se svobodou
ostatních.118
Jako jeden z nejúčinnějších způsobů regulace chování jedinců i skupin je bezesporu
normativní regulace prostřednictvím zákazů, příkazů či dovolení, tedy určitých norem
chování. Tyto dynamické a cílené regulativní systémy skládající se ze společenských norem
se označují jako tzv. normativní systémy. Podle povahy norem chování lze pak rozlišovat
neprávní normativní systémy119 a právní normativní systémy. Zvláštní místo mezi nimi má
právo, které vystupuje jako soubor pravidel chování, která jsou vytvořena státem, mají určitou
zvláštní formu a státem jsou vynutitelná. Tato pravidla chování (právní regulativy) upravují
rozličné skupiny vztahů ve společnosti, mimo jiné i vztahy týkající se zajišťování bezpečnosti
a ochrany obyvatelstva daného státu nebo společenství států.120 Takové regulativy spočívají
na legálním zajištění užitku právem chráněných zájmů, které má být lidem (obyvatelstvu)
zajištěno, přičemž např. majetek není tím nejdůležitějším statkem, který má být chráněn.
Nad ním stojí další, vyšší blaha, etické povahy představované ochranou osobnosti, cti, dobra,
osobní svobody a osobní bezpečnosti, včetně té skupinové.
Regulace jako proces je zpravidla vymezen příslušnými formálními znaky určitých
informací, odvozených od legitimity a činnosti autority, která regulaci provádí. V oboru
regulace prostřednictvím právních regulativů je tradičně právotvornou (organizující) autoritou
stát. Charakteristickým rysem působení autority je skutečnost, že kvalita subjektu se do jím
vytvářených informací promítá ve formě specifické vlastnosti takových informací,
tj. ve formě její normativity (normativní hodnoty), tedy charakteru regulace daného
společenského vztahu podle představ autority – tvůrce regulativů.
Regulativy právní – právní normy, můžeme v tomto smyslu považovat za pravidla,
představující určité alternativy chování, směřující k dosažení cílů uspokojujících potřeby
člověka jako individua i jako člena určité skupiny. Člověk ale jako myslící bytost je schopen
volního jednání. Tím je dán rozpor mezi individualitou člověka, jeho zájmy a cíli,
a nezbytností žít ve skupině, protože jenom tak je individuum schopno přežit.121 Vztah
svobody jednotlivce, jeho schopnosti jednat na základě vlastní vůle a možnosti reprodukovat
se jen ve skupině formuluje Kant myšlenkou: „Jakákoli věc v přírodě působí podle zákonů
a principů…“122. Tento systém řízení nazýváme mocí. Moc má tedy schopnost určovat
chování lidí, které je realizováno formulováním (určováním) požadovaného druhu chování
a zabezpečováním jeho dodržování. Formulováním mocí požadovaného druhu chování vzniká
norma jako závazné pravidlo lidského chování (regulativ). Obdobná norma je pak článkem
KANT, I. Die Metaphysik der Sitten. [Nachdr.]. Stuttgart: Reclam, 1990, s. 66-67: „Právo
je tudíž souhrnem podmínek, za kterých může být sjednocena dohromady libovůle jednoho s
libovůlí druhého podle obecného zákona svobody… Všeobecným zákonem práva tudíž je:
Jednej navenek tak, aby svobodné použití tvé libovůle mohlo existovat společně se svobodou
každého člověka dle všeobecného zákona.“
119
Pozn. autora: např. více či méně závazná náboženská pravidla, pravidla slušného chování
apod.
120
FILIP, J. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova
univerzita, 2001,
s. 162-168.
121
HOLLÄNDER, P. Filosofie práva. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2006, s. 104.
122
KANT, I. Die Metaphysik der Sitten. [Nachdr.]. Stuttgart: Reclam, 1990, s. 48-49.
118
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systému společenského řízení s nezbytnými definičními znaky. Za takové znaky je potřeba
považovat jejich regulativnost a obecnost. Podstata regulativnosti spočívá v tom, že norma
představuje určitý pokyn ke zřetelnému druhu chování, který omezuje výběr alternativ
chování jednotlivce i skupin.
Protože normativní (právní) mechanismus regulace ochrany obyvatelstva je hlavním
referenčním prvkem disertační práce, nutno na tomto místě zdůraznit specifické znaky
právních regulativů, kterými jsou spojení práva s autoritou státu, univerzalita práva
a specifická forma, ve které je právo vyjádřeno:
 Subjektem tvorby nebo uznání (viz mezinárodní normy, evropské normy), jakož
i subjektem zabezpečování právních norem je stát, jenž je představován orgány státní
správy a samosprávy.
 Adresátem právních norem je celá společnost (obyvatelstvo v širším pojetí)
organizovaná ve státě, jemuž je vlastní soustava veřejné moci. To znamená, že systém
právních norem je ve společnosti všezahrnujícím systémem, právní norma je tudíž
všeobecným státně mocenským regulativem.
 Právní norma – regulativ, má veřejnou mocí stanovenou anebo uznanou formu a je
vyjádřena v jedné z forem pramenů práva.123

1.2
OCHRANY OBYVATELSTVA V ČR ŘED CHEMICKÝM TERORISMEM –
REGULACE
ČR trvale posiluje svou bezpečnostní spolupráci se státy, které terorismu úspěšně
vzdorují,
ve snaze participovat na společném postupu. Důležitým aspektem takto chápané mezinárodní
spolupráce a výměny informací je zapojení se do aktivit probíhajících po linii Evropské unie.
Mezi klíčové aspekty boje proti terorismu, které ČR aktuálně řeší, respektive považuje za
nutné v blízké budoucnosti řešit, patří témata, promítající se do obsahu Národního akčního
plánu boje proti terorismu i do Bezpečnostní strategie.124 Největší pozornost je věnována
regulativům v oblasti ochrany kritické infrastruktury a ochrany před zneužitím chemických,
biologických, jaderných a nukleárních látek teroristy.
Současný právní řád ČR obsahuje nezbytné právní regulativy, které stanoví
ministerstvům a ostatním ústředním správním úřadům, orgánům krajů, obcím a vybraným
právnickým a fyzickým osobám úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva. Právní regulace
vztahující se k nebezpečným chemickým látkám v ČR vychází zejména ze směrnic SEVESO,
přijatých EU.
Jedná se zejména o zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), zákon č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb.,
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva jednotlivé úkoly blíže vymezuje
a specifikuje. Tím jsou vytvořeny základní právní podmínky pro zabezpečení ochrany
obyvatelstva, majetku a životního prostředí související kromě jiných i se závažnými
haváriemi způsobenými vybranými chemickými látkami, s požáry a dalšími technickými
a technologickými haváriemi velkého rozsahu, s řešením nouzových stavů v dodávkách
Pozn. autora: Prameny práva jsou formy, ve kterých je objektivní právo obsaženo.
Zpravidla půjde o právní normy vydané státními orgány s legislativní pravomoci (normativní
právní akty), právní obyčeje, smlouvy normativního charakteru (mezinárodní smlouvy),
precedenty a obecné zásady právní.
124
Bezpečnostní strategie ČR 2011 [online]. 9. 9. 2011 [cit. 2012-04-07]. Dostupné
z: http://www.mzv.cz/file/699914/Bezpecnostni_strategie_CR_2011.pdf.
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potravin a pitné vody, v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství, s vážnými
teroristickými útoky s použitím CBRN prostředků.
Systém prevence, stanovený zákonem o prevenci závažných havárií, je souborem
regulativů, vztahujících se na objekty a zařízení, v nichž je umístěná nebezpečná chemická
látka nebo přípravek v množství stejném nebo větším jako určuje zákon.
Právní regulativ upravuje zejména:
 povinnosti právnických osob a fyzických osob, které vlastní nebo užívají objekt nebo
zařízení,
 způsob zařazení objektu nebo zařízení do příslušných skupin podle umístěného druhu
a množství vybrané nebezpečné chemické látky nebo chemického přípravku,
 poskytování informací veřejnosti při prevenci závažných havárií v objektu nebo
zařízení, v němž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický
přípravek,
 výkon státní správy na úseku prevence závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.
IZS tvoří základní pilíř při koordinování činností a postupů jeho jednotlivých složek při
přípravě na mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích v rámci obyvatelstva
před chemickým (CBRN) terorismem. Dominantní úlohu v systému sehrávají hasičské
záchranné sbory krajů, které jsou samostatnými organizačními složkami státu. Právě tento
subjekt IZS představuje nejdůležitější složku v systému ochrany obyvatelstva před možným
chemickým (CBRN) terorismem. V rámci výzkumu je zjišťován vliv právních regulativů na
efektivitu činnosti této složky, a zpětně je v tomto procesu hodnocena též schopnost
připravenosti subjektu naplňovat požadavek regulativů.
Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany plní úkoly v oblasti ochrany
obyvatelstva, technických zásahů a požární ochrany při jakýchkoliv mimořádných událostech
a krizových stavech, včetně válečného stavu. Hasičský záchranný sbor ČR organizuje IZS
a podílí se na havarijním a krizovém plánování. Zabezpečuje a koordinuje organizační
a technická opatření v oblasti ochrany obyvatelstva, především varování, ukrytí, evakuaci,
nouzové přežití a humanitární pomoc.
Usnesením vlády ČR č. 165 ze dne 25. 2. 2008 byla dále schválena Koncepce ochrany
obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. V této koncepci je obdobně jako
v předchozí koncepci z roku 2002 zvýrazněna potřeba informovanosti a vzdělávání v oblasti
ochrany obyvatelstva, posílení a materiální zabezpečení složek IZS, odpovědnost
ministerstev, ústředních správních úřadů, obcí, právnických a fyzických osob za ochranu
obyvatelstva. Vyhodnocení předchozí koncepce ochrany obyvatelstva ukázalo, že systém
ochrany obyvatelstva je funkční. Nabízí se však otázka, zdali toto tvrzení platí zcela i pro
rizika plynoucí z teroristických útoků provedených chemickými (CBRN) prostředky.
V dalším období jsou připravována a postupně přijímána opatření legislativní i nelegislativní
povahy, obsažená v Návrhu optimalizace současného bezpečnostního systému ČR. Jedním
z limitujících faktorů dalšího zvyšování úrovně připravenosti opatření k ochraně obyvatelstva,
zejména v oblasti materiálního zabezpečení, je výše rozpočtovaných finančních prostředků.
V následujícím demonstrativním výčtu je uveden seznam nejdůležitějších právních
regulativů majících vliv ne chemickou bezpečnost:
 Vyhláška MZV č. 96/1975 Sb., o Úmluvě o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení,
 Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických
zbraní, ve znění pozdějších předpisů,
 Vyhláška č. 208/2008 Sb., kterou se provádí zákon o některých opatřeních
souvisejících se zákazem chemických zbraní,
 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně
některých zákonů (chemický zákon),

471



Vyhláška č. 103/2006 Sb., ze dne 21. března 2006 o stanovení zásad pro vymezení
zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního
plánu,
 Vyhláška č. 250/2006 Sb., ze dne 23. května 2006, kterou se stanoví rozsah a obsah
bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny
A nebo do skupiny B,
 Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., ze dne 24. května 2006 o kontrole nebezpečných
látek,
 Vyhláška č. 255/2006 Sb., ze dne 22. května 2006 o rozsahu a způsobu zpracování
hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie,
 Vyhláška č. 256/2006 Sb., ze dne 22. května 2006 o podrobnostech systému prevence
závažných havárií,
 ZP16/2002 Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního
prostředí pro hodnocení možnosti vzniku kumulativních a synergických účinků
závažné havárie,
 ZP 06/2006 Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního
prostředí pro "Posouzení objektu nebo zařízení s vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými přípravky a plnění obecných povinností
právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami" podle zákona č. 59/2006 Sb.,
o prevenci závažných havárií,
 Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí
pro postup při zpracování dokumentu "Návrh na zařazení objektu nebo zařízení
do skupiny A nebo B" podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií,
 9/2006 Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního
prostředí pro zpracování dokumentů "Zásady, cíle a politika prevence a závažné
havárie" a "Popis systému řízení bezpečnosti" podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci
závažných havárií,
 10/2006 Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního
prostředí pro postup při zpracování dokumentu "Bezpečnostní zpráva" podle zákona
č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií,
 ZP 04/2007 Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního
prostředí pro "Poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie" podle
zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií,
 ZP 05/2007 Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního
prostředí pro "Zpracování písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního
plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu" podle zákona č. 59/2006 Sb.,
o prevenci závažných havárií,
 ZP 23/2007 Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního
prostředí pro postup při zpracování dokumentu „Analýza a hodnocení rizik závažné
havárie“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií,
 ZP 24/2007 Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního
prostředí k rozsahu a způsobu zpracování dokumentu „Posouzení vlivu lidského
činitele na objekt nebo zařízení v souvislosti s relevantními zdroji rizik“ podle zákona
č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
Jinou oblast tvoří právní regulativy ČR, orientované na protiteroristické aktivity.
Základním předpokladem úspěšného boje proti chemickému terorismu je schopnost věcně
příslušných orgánů státu včas získávat, shromažďovat a předávat informace o záměrech
a aktivitách teroristických struktur kompetentním subjektům. Věcně příslušnými orgány, které
jsou nadány takovou pravomoci, jsou zpravodajské služby a orgány činné v trestním řízení.125
Pozn. autora: orgány činnými v trestním řízení jsou dle českých regulativů policie, státní
zastupitelství
a soudy.
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Úsilí bezpečnostních složek sehrává v tomto procesu zejména preventivní roli. Jeho cílem je,
aby případné teroristické aktivity (příprava útoku) byly v zárodku odhaleny. Spolupráce mezi
policejními a zpravodajskými složkami je přitom naprosto zásadní. Obě složky se doplňují
a spolupracují. Zpravodajská činnost sehrává roli v etapě latentních příprav teroristického
útoku, policejní složky zase disponují výkonnými pravomocemi (například pro zahájení
trestního řízení). Obě složky rovněž spolupracují při sledování, respektive stíhání konkrétních
pachatelů (podezřelých osob). Nezanedbatelnou roli v této oblasti sehrává také mezinárodní
spolupráce v postupech vedených proti pachatelům teroristických trestních činů.126
Na základě usnesení vlády z roku 2006 ke koordinaci činností zpravodajských služeb
ČR při vyhodnocování informací důležitých pro bezpečnost ČR se zvláštním zaměřením na
boj proti terorismu byla jako koordinační místo pro soustřeďování a vyhodnocování informací
zabezpečovaných zpravodajskými službami ČR souvisejících s terorismem, určena
Bezpečnostní informační služba. Na straně PČR došlo v roce 2009 ke zřízení Národního
kontaktního bodu pro terorismus, který v červnu stejného roku zahájil nepřetržitý provoz.127
Z hlediska trestněprávní regulace umožňuje právní řád ČR trestní stíhání teroristických
aktivit v celé jejich šíři.128 Na dokreslení situace (a k odůvodnění reality hrozby chemického
terorismu) jen jediná zmínka ze zdrojů Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu:
„…nadále se objevuje řada nabídek k nelegálnímu prodeji těchto nebezpečných materiálů,
které na území ČR nejčastěji nabízejí občané Slovenska, Ukrajiny, Ruska a Maďarska. Často
jsou jako prostředníci obchodu využíváni občané ČR. Nabízený materiál ve většině případů
údajně pochází ze zemí bývalého Sovětského svazu.“
ZÁVĚR
Ochrana obyvatelstva – nastavení optimálního systému regulace bezpečnosti občanů,
včetně ochrany před chemickým (CBRN) terorismem je životně důležitou funkci státu. Stát je
povinen si vytvořit nezbytný bezpečnostní systém a udržovat jej ve funkčním stavu.
Vynutitelnost právních regulativů státní moci je jedním z jejich základních atributů. V
kontrastu s principem fungování demokratického právního státu, kde zásah do osobních
a osobnostních práv je možný jenom formou zákona a v míře nezbytně nutné, je snaha
odpovědných orgánů „přinutit“ obyvatelstvo, aby se se systémem regulace identifikovalo,
nebo dokonce, aby bylo v tomto procesu aktivním prvkem.
Regulační mechanismus nejlépe plní svou funkci, působí-li preventivně, nebo
přinejmenším, dokáže-li pružně reagovat na vnější změny. Proces změny právních regulativů
v oblasti ochrany obyvatelstva před chemickým (CBRN) terorismem je podle expertů
zdlouhavý a na nové požadavky nereaguje včas a dostatečně adekvátně.
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Abstrakt:
This article aims to identify factors that influence the number of ambulance transports
which can indirectly affect arrival time of emergency medical services (EMS). Statistical
analysis is performed on real data from the year 2009 from the Olomouc region. Calculation
revealed that EMS arrival time was not significantly different in different calendar days,
different months of the year or different times of the day. The testing was used Kruskal-Wallis
test.
In the case of a larger number of units in action at the mass disaster, the important
factor can be the time of day. At different times the number of teams varies significantly on
different interventions. For modeling the number of EMS teams in the Olomouc region was
used Poisson distributions.
Klíčová slova:
Disaster, emergency medical service, compliance testing of mean values.
ÚVOD
Zřizovatelem zdravotnické záchranné služby (ZZS) jsou v České republice jednotlivé
kraje, které odpovídají za organizaci a zajištění činnosti ZZS ve svém územním obvodu [1].
Tato skutečnost ovlivňuje dobu dojezdu ZZS. Konkrétně v Olomouckém kraji
je v současnosti provozováno 15 výjezdových stanic.
Stávající doba dojezdu výjezdových týmů ZZS je nově změněna z 15 minut na 20 minut
od přijetí tísňové výzvy. Tento časový limit je zakotven v zákoně č. 374/2011 Sb., o
zdravotnické záchranné službě [2]. Dříve stanovený interval 15 minut dojezdu ZZS nebyl
dodržován v ČR přibližně u 1 970 obcí a cca pro 1 300 000 obyvatel [3].
Tento článek je věnován analýze faktorů, které ovlivňují dostupnost ZZS
v Olomouckém kraji.
1

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

V Olomouckém kraji je v současnosti provozováno 15 výjezdových stanic. Tyto
výjezdové stanoviště se skládají ze skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP), skupiny
rychlé lékařské pomoci (RLP) nebo skupiny letecké zdravotnické záchranné služby (LZZS)
viz tabulka 1. V posledním sloupečku tabulky 1 je uvedena střední doba dojezdu určená
z reálných výjezdů v roce 2009.

475

ZZS Olomouckého kraje vychází z evropského modelu zajišťování PNP, kdy
k nejzávažnějším případům vyjíždí lékař na místo události přímo k pacientovi. Takto
je zajištěna okamžitá lékařská péče již na místě události. Všechny posádky ZZS
Olomouckého kraje pracují v jednotném režimu 12-ti hodinových směn a jsou k dispozici
v denní době v počtu 10-ti výjezdových skupin rychlé lékařské pomoci a 16-ti výjezdových
skupin rychlé zdravotnické pomoci. Tým LZZS je k dispozici 24 hodin.
V noční době je složení ZZS Olomouckého kraje zredukováno na 9 výjezdových skupin
RLP a 14 výjezdových skupin RZP. Všechna vozidla v rámci ZZS Olomouckého kraje mají
stejnou vybavenost v oblasti přístrojové, tak ve vybavení spotřebním materiálem a léčivy [4].
Tabulka 1 Složení výjezdových skupin PNP v Olomouckém kraji [5]
Průměrná
Výjezdové stanice

Výjezdové

roční doba

uskupení

dojezdu
(min.)

Stanice 1 (s1)

RV, RZP,

Hněvotínská, Olomouc

LZZS

Stanice 2 (s2)
Aksamitova, Olomouc
Stanice 3 (s3)
Jívavská, Šternberk
Stanice 4 (s4)
Nemocniční, Uničov
Stanice 5 (s5)
Cholinská, Litovel
Stanice 6 (s6)
Wolkerova, Prostějov
Stanice 7 (s7)
Chmelnice, Konice
Stanice 8 (s8)
Dvořákova, Přerov
Stanice 9 (s9)
Zborovská, Hranice

RLP, RZP

6,5

16

RLP, RZP

8,2

7,5

RZP

8,2

7,2

RZP

8,7

4,2

RLP, RZP

7,9

14,5

RZP

11,3

1,9

RLP, RZP

7,4

13,5

RLP, RZP

9,3

7,6

9,5

17,7

RLP

9,3

3,7

RZP

8,1

3,5

RZP

10,4

2,2

RLP, RZP

9,2

6,7

Nerudova, Šumperk

3x RZP

Stanice 12 (s12)
Nádražní, Mohelnice
Stanice 13 (s13)
Hlavní, Hanušovice
Stanice 14 (s14)

výjezdů
16,7

RLP, RV,

Smetanova, Zábřeh

denní počet

7,2

Stanice 10 (s10)
Stanice 11 (s11)

Průměrný
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Lipovská, Jeseník
Stanice 15 (s15)
Míru, Javorník

RZP

11,8

6,6

Nejvíce problémové lokality se nachází v oblastech na hranici kraje, kde dosahují
dojezdové časy až 29 minut např. Prostějovsko, viz obrázek 1. Střední hodnota doby dojezdu
všech středisek za celý rok 2009 byla 8,87 minut. Jelikož se ale počet obyvatel v jednotlivých
sídlech liší, toto číslo nepopisuje dobu dojezdu korektně.
Ve skutečnosti dostupnost zlepšuje letecká záchranná služba. Ta je ale limitována
počasím a denní dobou. V současnosti připravované lokality pro noční přistání vrtulníků
letecké zdravotní služby [6] ve Zlatých Horách, Koutech nad Desnou, Jindřichově,
Moravském Berouně, Šternberku, Konici, Protivanově a Kojetíně tento stav zlepší.
Obdobné studie k dostupnosti zdravotní péče v jiných zemích lze dohledat
v publikacích [7] a [8].
Rychlý dojezd ZZS je důležitý pro včasné poskytnutí první pomoci při různých
akutních situacích. Je zřejmé, že v Olomouckém kraji vznikají problémy v některých
oblastech na hranici kraje.
V článku [9] je uvedeno, že Olomoucký kraj se snaží dosáhnout smluvní spolupráce
s Jihomoravským krajem na pokrytí Konicka z jejich výjezdových stanic a naopak
je připraven nabídnout kapacitu výjezdového místa v Mohelnici pro Pardubický kraj.
Je zřejmé, že Krajský úřad Olomouckého kraje si je vědom problémů s dobou dojezdu
zejména v obcích na hranicích kraje a situaci se snaží zlepšit.
V následujícím obrázku vykreslíme pomocí programu ARCVIEW mapu kraje, ve které
je u každé obce barevně vyjádřena očekávaná doba dojezdu ZZS.
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Obrázek 1
2

Mapa časové dostupnost (min.) PNP v Olomouckém kraji

POUŽITÉ METODY

Pro analýzu byla použita poskytnutá data ze ZZS Olomouckého kraje. Pro grafické
zobrazení dat byl použit krabicový diagram, který je také známý pod názvem box-plot. Patří
mezi nejznámější diagramy pro jeho přehlednost znázorňování vlastností dat.
K testování hypotézy o shodě dojezdu resp. počtu dojezdů v závislosti na vybraných
faktorech (např. kalendářní měsíc, dny v týdnu, různá denní doba)" použijeme
Kruskalův-Wallisův test. Tento test je neparametrickou verzí analýzy rozptylu jednoduchého
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třídění. Používá se zejména v případech, kdy jde o výběr z rozdělení značně se lišících
od normálního. K modelování počtu týmů na výjezdech v Olomouckém kraji je použito
Poissonovo rozdělení. Test lze nalézt v odborné literatuře [10].
3

VÝSLEDKY A DISKUSE

Jedním z možných zobrazení získaných dat je prostřednictvím empirické
distribuční funkce. Distribuční funkci lze využít na prezentaci rozdělení časové
dostupnosti pro jednotlivé procentní podíly obyvatelstva v Olomouckém kraji.
Z obrázku 2 je vidět, že PNP může být v časovém limitu do 15 minut poskytnuta asi
92 % obyvatel Olomouckého kraji (pokud neuvažujeme možnost leteckého
transportu). Podle nového zákona [2] je časový limit poskytnutí PNP posunut na 20
minut. Tento limit tedy zvyšuje pokrytí PNP přibližně na 97 % obyvatel.
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Distribuční funkce

Tato část práce bude zkoumat, které faktory mohou ovlivňovat včasné poskytnutí
přednemocniční neodkladné péče (PNP) v místě dopravní nehody při využívání silniční
komunikační sítě.
Na poskytování PNP může působit řada faktorů, které mohou ovlivňovat dojezdové
časy ZZS. V našem případě se budeme zajímat o základní faktory, které lze zjistit
ze získaných dat ZZS Olomouckého kraje.
Zjišťovali jsme, zda faktor roční doby a tedy jednotlivé měsíce v roce nějak ovlivňují poskytování PNP.

V grafu na obrázku 3 je znázorněn box-plot, kde červená vodorovná úsečka označuje
na ose y střední dobu dojezdu. Spodní modrá vodorovná hranice boxu vyjadřuje dobu
dojezdu, která nebyla překročena v 25 %. Horní modrá vodorovná hranice boxu znázorňuje
dobu dojezdu, která byla překročena v 25 % případů. Pomocí červených symbolů plus jsou
také znázorněny výjezdy s velkou dobou dojezdu.
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Obrázek 3

Box-plot měsíce 2009

Původní domněnka, že v zimním období budou časy dojezdu ZZS nutně horší, se nejeví
být pravdivá. Na obrázku 3 se zdá, že se střední hodnoty, dolní a horní kvantily v jednotlivých
měsících shodují. Vyskytují se zde i extrémní hodnoty, které je třeba identifikovat a určit
konkrétní příčiny. Tyto výjezdy s dlouhou dobou dojezdu mohou být způsobeny malým
počtem týmů schopných zásahu. Zajímavé může být prozkoumat vliv orkánu Bertie
4. 11. 2009 [11], sněhové kalamity 14.10. - 15. 10. 2009 [12], povodní 25. 6. 2009 [13].
Tabulka 2 Střední hodnota dojezdů ZZS
Měsíce

s1

s2

s3

s4

s5

s6

s7

s8

s9

s10

s11

s12

s13

s14

s15

Leden

6,6 6,8 9,0 8,1 8,5 8,6

11,3 7,1

10,0

10,1

10,4

7,9

12,7

9,7

11,5

Únor

7,1 6,6 8,8 8,0 9,0 9,0

14,2 7,5

9,5

10,6

10,0

7,1

13,4

10,7

14,1

Březen

6,4 6,5 8,5 7,5 8,0 7,6

11,6 7,1

9,2

9,4

9,2

8,1

11,1

9,6

13,4

Duben

7,3 6,3 8,5 7,5 8,7 7,8

12,1 7,0

8,8

8,6

9,2

9,3

8,4

9,3

11,6

Květen

7,1 6,6 8,7 7,3 8,4 7,6

10,5 7,5

8,9

9,4

9,0

8,5

8,7

8,9

11,5

Červen

7,4 6,2 8,2 8,0 8,6 7,9

11,4 7,4

9,5

9,7

9,0

7,8

8,8

8,8

12,0

Červenec

7,8 6,3 8,4 7,1 9,5 7,6

11,0 7,6

9,3

9,2

8,0

8,9

10,2

8,4

12,0

Srpen

7,6 6,8 8,0 7,9 9,1 8,1

11,4 7,2

8,8

9,3

9,7

8,2

9,2

8,7

11,1

Září

7,8 6,2 7,6 7,5 9,5 7,3

10,3 7,4

9,4

9,0

9,3

6,5

10,7

8,1

10,9

Říjen

7,0 6,7 7,2 6,9 7,6 7,3

9,2 7,6

9,4

9,4

9,0

8,6

9,7

9,3

10,6

Listopad

6,7 7,0 7,9 7,8 8,8 8,2

11,5 7,3

9,5

9,5

9,8

8,1

10,7

8,9

12,1

Prosinec

7,2 6,5 7,9 7,7 8,6 7,8

12,0 8,0

8,8

10,0

9,0

8,2

10,1

9,8

11,5

Roční průměr

7,2 6,5 8,2 7,6 8,7 7,9

11,3 7,4

9,3

9,5

9,3

8,1

10,4

9,2

11,8

Dále nás bude zajímat, jestli jednotlivé měsíce v roce ovlivňují nějak poskytování PNP.
Dalo by se předpokládat, že v zimním období budou časy dojezdu ZZS nutně horší. Mohlo
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by se zdát, že se střední hodnoty, dolní a horní kvantily v jednotlivých měsících shodují,
viz obrázek 3. Mohli bychom použít příslušný statistický Kruskalův-Wallisův test. Ovšem
jeho využití by bylo zavádějící, nerespektovali bychom totiž odlišnosti výjezdových stanic
způsobené jejich geografickou polohou (nadmořskou výškou, velikostí a počtem obyvatel
ve spádové oblasti). Budeme analyzovat střední hodnoty u jednotlivých výjezdových
středisek.
V tabulce 2 je vidět, že roční období ovlivňuje střední hodnotu u výjezdových stanic
v horských oblastech. Ve výjezdových stanicích, jejichž spádová oblast má malou
nadmořskou výšku, se střední hodnoty shodují.
Můžeme se také zajímat, zda existuje efekt kalendářního dne, který by ovlivňoval dobu
dojezdu. Dalo by se přepokládat, že v některé dny v týdnu mohou být výrazně odlišné počty
výjezdů nebo doba dojezdu ZZS. Tyto informace jsou velice důležité pro možnou predikci
vytíženosti PNP a celkovou kapacitu prostředků a síly v jednotlivé kalendářní dny.
Z box-plotů na obrázku 4 je vizuálně patrné, že doba dojezdu není žádný den v týdnu výrazně
větší či menší. Efekt dne tedy pravděpodobně nepůsobí na poskytování PNP.
Naši hypotézu o shodě středních hodnot můžeme ověřit pomocí statistických testů,
konkrétně pomocí Kruskalova-Wallisova neparametrického testu. Hodnota testového kritéria
vyšla Q  1,18 a nepřesáhla kritickou hodnotu  62 (0,05)  12,59. Lze tedy říct, že na hladině
významnosti 5% poskytování PNP není ovlivněno dnem v týdnu.
Dalším řešeným problémem byl vliv denní doby, který by mohl ovlivňovat dobu
dojezdu ZZS v Olomouckém kraji. Dalo by se předpokládat, že v některé časové období
během dne (noci) mohou být výrazně odlišné počty výjezdů nebo střední doba dojezdu ZZS.
Z krabicového diagramu na obrázku 4 je vizuálně patrné, že doba dojezdu
v jednotlivých denních hodinách může být odlišná. Krabicový diagram byl sestaven po jedné
hodině za celý rok 2009. Tyto informace o vytíženosti během dne (noci) jsou velice důležité
pro možnou predikci vytíženosti PNP a celkovou kapacitu prostředků a sil.
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Obrázek 4

Box-plot dny v týdnu a hodina zásahu

Efekt času je tedy možný, proto byla k testování zformulována hypotéza o shodě
středních hodnot, která byla ověřena pomocí Kruskalova-Wallisova testu.
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Hodnota testového kritéria vyšla Q  10,66 a nepřesáhla kritickou hodnotu
2
 23
(0,05)  35,17 Lze tedy říct, že na hladině významnosti 5% poskytování PNP není
ovlivněno hodinou zásahu.
Předchozí faktory neovlivňují dobu dojezdu ZZS Olomouckého kraje. V této části
se budeme věnovat poslednímu faktoru a to počtu výjezdů v daném čase. Tento faktor
má smysl uvažovat zejména v případě hromadného neštěstí.
Ze znalosti celkového počtu výjezdových týmů v dané hodině (viz počty na str. 2)
můžeme na základě tabulky 3 určit kolik týmů a s jakou pravděpodobností je ihned
k dispozici.
Tabulka 3
Hod.

Odhady pravděpodobností počtu výjezdů pro jednotlivé hodiny pomocí
Poissonova rozdělení
Počet výjezdů

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
≥14
1
5,69% 16,31% 23,38% 22,34% 16,01% 9,18% 4,38% 1,80% 0,64% 0,20% 0,06% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%
2 10,24% 23,34% 26,59% 20,20% 11,50% 5,24% 1,99% 0,65% 0,18% 0,05% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3
8,56% 21,04% 25,86% 21,19% 13,02% 6,40% 2,62% 0,92% 0,28% 0,08% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 17,75% 30,68% 26,53% 15,29% 6,61% 2,29% 0,66% 0,16% 0,04% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 20,36% 32,40% 25,79% 13,68% 5,44% 1,73% 0,46% 0,10% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6
7,15% 18,87% 24,88% 21,88% 14,42% 7,61% 3,34% 1,26% 0,42% 0,12% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
7
6,60% 17,95% 24,38% 22,09% 15,01% 8,16% 3,69% 1,43% 0,49% 0,15% 0,04% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
8
0,64% 3,23% 8,16% 13,74% 17,36% 17,54% 14,77% 10,67% 6,74% 3,78% 1,91% 0,88% 0,37% 0,14% 0,08%
9
0,20% 1,23% 3,83% 7,96% 12,38% 15,42% 16,00% 14,23% 11,07% 7,66% 4,77% 2,70% 1,40% 0,67% 0,50%
10 0,07% 0,48% 1,77% 4,33% 7,92% 11,59% 14,15% 14,79% 13,54% 11,01% 8,06% 5,36% 3,27% 1,84% 1,80%
11 0,03% 0,23% 0,92% 2,53% 5,18% 8,49% 11,60% 13,59% 13,92% 12,68% 10,40% 7,75% 5,30% 3,34% 4,03%
12 0,11% 0,73% 2,51% 5,72% 9,78% 13,37% 15,23% 14,87% 12,71% 9,65% 6,60% 4,10% 2,34% 1,23% 1,06%
13 0,22% 1,35% 4,13% 8,42% 12,87% 15,74% 16,04% 14,02% 10,71% 7,28% 4,45% 2,47% 1,26% 0,59% 0,43%
14 0,41% 2,23% 6,15% 11,29% 15,55% 17,13% 15,72% 12,37% 8,52% 5,21% 2,87% 1,44% 0,66% 0,28% 0,17%
15 0,41% 2,24% 6,17% 11,31% 15,57% 17,13% 15,72% 12,36% 8,50% 5,20% 2,86% 1,43% 0,66% 0,28% 0,17%
16 0,49% 2,60% 6,92% 12,27% 16,33% 17,37% 15,41% 11,71% 7,79% 4,60% 2,45% 1,18% 0,53% 0,22% 0,12%
17 0,19% 1,17% 3,67% 7,69% 12,10% 15,22% 15,95% 14,34% 11,27% 7,88% 4,96% 2,83% 1,49% 0,72% 0,54%
18 1,65% 6,76% 13,88% 19,00% 19,51% 16,02% 10,97% 6,44% 3,30% 1,51% 0,62% 0,23% 0,08% 0,02% 0,01%
19 3,03% 10,60% 18,53% 21,59% 18,87% 13,20% 7,69% 3,84% 1,68% 0,65% 0,23% 0,07% 0,02% 0,01% 0,00%
20 0,88% 4,15% 9,84% 15,53% 18,39% 17,42% 13,75% 9,31% 5,51% 2,90% 1,37% 0,59% 0,23% 0,09% 0,04%
21 0,72% 3,56% 8,78% 14,42% 17,78% 17,54% 14,41% 10,15% 6,26% 3,43% 1,69% 0,76% 0,31% 0,12% 0,06%
22 2,04% 7,93% 15,45% 20,04% 19,51% 15,19% 9,86% 5,48% 2,67% 1,15% 0,45% 0,16% 0,05% 0,02% 0,01%
23 1,89% 7,50% 14,88% 19,68% 19,53% 15,51% 10,26% 5,82% 2,89% 1,27% 0,51% 0,18% 0,06% 0,02% 0,01%
24 5,46% 15,87% 23,08% 22,37% 16,27% 9,46% 4,59% 1,91% 0,69% 0,22% 0,07% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%

Nejvytíženější jsou výjezdové týmy v době od 10 do 11 hod. V pracovní době
je k dispozici celkem 26 výjezdových týmů. Z tabulky pro dobu mezi 10 a 11 hod. vyplývá,
že pravděpodobnost výjezdu více než 14 týmů byla odhadnuta hodnotou 4,03 %. Lze tedy
konstatovat, že i v případě nutnosti většího zásahu u hromadného neštěstí, má Olomoucký
kraj k dispozici i v nejméně příznivé době k dispozici 12 týmů RLP a RZP
s pravděpodobností 96 %. Kapacita sil se jeví být pro větší zásahy dostatečná. Samozřejmě
některé týmy mohou být velmi vzdáleny od místa neštěstí a doba dojezdu u nich bude
přesahovat 20 minut.
ZÁVĚR
Rychlý dojezd ZZS je důležitý pro včasné poskytnutí první pomoci při různých
akutních situacích. Je zřejmé, že v Olomouckém kraji vznikají problémy v některých
oblastech na hranici kraje.
Provedená analýza potvrzuje, že ZZS Olomouckého kraje nemá zcela pokrytou celou
oblast a objevují se zde odlehlá místa, která ani nový zákon úplně nepokryje ve stanoveném
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limitu 20 minut, viz obrázek 1. Současně bylo prokázáno, že vliv roční doby na poskytování
PNP existuje ovšem jen v některých výjezdových místech. Dále faktor denní doby a vliv
kalendářního dne nebyl prokázán.
Analýza prokázala, že se významně liší počty výjezdů během dne. Na tuto skutečnost je
reagováno snížením počtu výjezdových týmů v mimopracovní době. Nejmenší počet volných
týmů bývá v době mezi 10 a 11 hodinou. Kapacita sil ale i v této době umožňuje zásah 10
sanitních vozů s vysokou pravděpodobností. V případě potřeby se mohou velkého zásahu
zúčastnit také záložní týmy.
Navrhovaný nový zákon nijak neřeší problémové oblasti. Pouze se legislativně schválila
špatná dostupnost v odlehlých místech. I když ani to vlastně neřeší daný zákon, protože
dostupnost PNP je v některých okresech daleko s větším časovým prodlení viz obrázek 1.
Pouze se tedy protáhne nutnost poskytnout PNP v blízkém okolí výjezdových středisek
na 20 minut. Co přesně tedy tato časová změna na 20 minut bude znamenat pro běžného
pacienta a jaké budou dopady v poskytování PNP ukáže až praxe. I když pevně věříme, že
tento limit je stejně jenom číslo, které nijak nebude ovlivňovat skutečný zásah ZZS.
Jedním z možných řešení do budoucna je zvýšení množství výjezdových stanic,
což bude asi nereálné z důvodu nutných velkých finančních investic. Olomoucký kraj
by se měl víc angažovat ve spolupráci a ve zlepšení koordinace v poskytování PNP mezi
sousedními kraji. Takové smlouvy sice již existují, ale naráží na problémy s pojistným
plněním ze strany zdravotních pojišťoven.
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Abstract:
Undesirable introduction of biologically active substances (agents) in the environment
can pose great danger to people and livestock living in the environment. The cause of this can
be a laboratory accident, epidemic infectious diseases, as well as bio-terrorist event. The key
role in such case makes the time factor; therefore it is necessary to create a system for
monitoring (early warning) and for rapid bio-agents diagnosis. This article deals with basic
overview of bio-agents, potentially applicable in a bio-terrorism, and methods for their
detection both in the laboratory and in the field.
Keywords:
Bio-terrorism, bio-agent, diagnostic, population protection
Abstrakt:
Nežádoucí introdukce biologicky aktivních látek (agens) do prostředí může představovat
velké nebezpečí pro obyvatelstvo a hospodářská zvířata v daném prostředí žijící. Příčinou
mohou být jak laboratorní nehody, epidemie výskytu infekčních nemocí, tak také bioteroristické akce. Klíčovou roli v tomto případě hraje časový faktor, proto je nezbytné
vytvořit systém pro monitorování (včasné varování) a pro rychlou diagnostiku. Uvedený
článek se zabývá základním přehledem bio-agens, potenciálně použitelných v rámci bioterorismu, a metod používaných pro jejich detekci jak v laboratořích, tak i v terénu.
Klíčová slova:
Bio-terorismus, bio-agens, diagnostika, ochrana obyvatelstva

INTRODUCTION
During the last three decades, biotechnology has undergone revolutionary changes in
the development and progress in molecular biology and genetic engineering. On the
one hand, these technologies can serve peaceful purposes, on the other hand, may be
diverted to development and production of biological weapons.
1.

Biological agents a biological weapons

Biological weapons (biological warfare agents, in short B-guns) are composed
of biological warfare agents and means of transport to the target area. Biological warfare
agent is composed of a suitable biological agents, composed of a suitable (malignant and
resistant) strains of dangerous pathogens (bacteria, viruses), and the hazardous and
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stable toxins of biological origin (toxins) which can produce effects on life processes
can cause death, temporary incapacitation or permanent damage to the organism. As a means
of transport to target may serve certain explosive devices, machinery (eg, a simple device for
spraying plants, sprays, aerosol generators, etc.), or also variety kinds of vectors (insects,
rodents ...).
Although the requirements for biological warfare agents, depending on the
planned "purpose" may be different, they shall meet the following common
characteristics [1]:
 appropriate incubation time (incubation time must be predictable)
 high infectivity, toxicity, virulence (efficiency even by very low doses)
 high degree of manifestation (infection should lead to a high number of diseaseaffected)
 high morbidity / mortality (lethal effects in the target population or high number of
patients)
 storage capacity / ability to use aerosol / ecological stability
 rapid production in large quantities
 more difficult diagnosis (a small possibility of protection and therapy)
According to [2] the spectrum of potential biological agents, which could be used
for biological attacks, covers more than 70 naturally occurring human and animal
pathogenic bacteria, rickettsiae, fungi and viruses, and still undetermined number of plants,
animals and microbial toxins. In addition into consideration come
genetically modified organisms (GMO stands). The so-called Blue Book (Medical
Management of Biological Casualties Handbook) refers to the so-called "Dirty Dozen"
or select pathogens and toxins that have been used to produce biological warfare agents and
are therefore suitable for use in a terrorist incident (see Table No. 1).
Table No. 1: Example of pathogens and toxins already used by producing of biological
weapons [3]
Bacteria

Viruses

Toxins

Bacillus anthraces (sporas)

Virus Variola

Clostridium botulinum

Yersinia pestis

Virus VEE

Ricin

Francisella tularensis

Virus Ebola, Marburg, Lassa

Staphylococci enterotoxin B

Brucella suis, B. melitensis
Coxiella burnetti
Burkoholderia mallei/
pseudomallei
A comprehensive list of biological agents suitable for bio-terrorist purposes,
inclusive of detailed information on selected pathogens (incubation period, the possibility
of transmission, symptoms, mortality, etc.) can be found on the website of the
organization CDC (Centres for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA) that are
constantly updated.
Preference for certain pathogens and toxins for military purposes (especially effective in
the form of aerosols), does not necessarily mean that it must be the first choice
for terrorists. Anxiety, fear, insecurity, disease and death can be achieved even by less
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dangerous germs such as through contamination of drinking water and food by Salmonella
pathogens (Salmonella pathogen, typhoid, paratyphoid fever), Shigella (dysentery)
and Vibrio (cholera).




In epidemiological terms, it is possible biological warfare agents divided into:
pathogens of infectious diseases (e.g. smallpox)
non-infectious disease pathogens (e.g. anthrax), and
toxins

What size a biological terrorist attack can have shows for example a study of the
World Health Organization (WHO) [4]. This study focuses on the possible consequences of a
terrorist attack using a variety of pathogens in an industrial city. Some data are given in
Table. No. 2
Table 2: Possible consequences of a terrorist attack using a variety of pathogens in an
industrial city
Biological agents

Number of

Number of

Number of

vulnerable people

injured people

dead people

Anthrax

180 000

30 000

95 000

Brucellosa

100 000

79 600

400

Epidemic typhus

100 000

50 000

15 000

Plaque

100 000

36 000

44 000

Q - fever

180 000

124 000

150

Tularemia

180 000

95 000

30 000

60 000

19 800

200

Venezuelan equine encephalitis

WHO assesses toxic substances risk especially depending on how easily they can be
accessed and manipulated, and further by their infectivity, toxicity and lethality as well. On
this basis WHO believes that most likely can be expected the deployment of anthrax,
Botulinum toxin, plague and smallpox. Other organizations, such as Spiez laboratory, suggest
that much more likely than deployment of viruses or toxins can be expected
the deployment of bacteria. This is because "some bacteria are relatively easy cultivatable,
while the virus survive outside the host only difficult and toxins are not infectious". [5] Other
organizations mention more likely the use of i.e. Botulinum toxin or Ricin, because these
substances can be produced at a low technological level [6].
2.

Methods for detection of biological agents

Indicators of "unusual" biological situations connected with a bio-terrorist attack may
be medical, epidemiological or forensic nature. In the first two cases by the occurrence of
specific symptoms especially the public health system, microbiological laboratories
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and emergency services with a focus on specific symptoms will be attentive. To the
forensic indicators belongs for example positive rapid detection of biological agents, finding
of equipment for their release or finding a letter with responsibility acknowledgement.
Important role in the biological situation is the factor of time. To investigate such
situations are needed as prerequisites for targeted investigation of suspicious events, so
ongoing monitoring of infectious events. In the event that it is impossible to detect an bioattack before its fulfilment, there is not possible to take appropriate countermeasures
and infectious diseases may spread to large areas, which in the case of extremely
dangerous pathogenic agents can lead to large numbers of infected people and resulting high
number of deaths [7].
Methods of analysis of bacterial and viral pollution (contamination) in air, food and
water are usually time-consuming and ambitious on instrumentation. Traditional methods are
based on a system of cultivation and isolation on nutrient soils, and related biological tests
(e.g. serology) when obtaining of the first results usually need several days. In the
event of air, water or of easily perishable food sources contamination, such a delay is
unacceptable.
Current methods for detecting of biological agents are unfortunately very laborious,
expensive and the results are often inaccurate. It is therefore necessary to work on developing
of new methods to detect biological agents. These methods, in order to be maximally
effective, need ideally to meet the following conditions:
 results shall be available within a short time interval (<1hour)
 results shall be highly sensitive, repeatable, reproducible, safe,
 results must not be influenced by other organisms (viruses, bacteria, ...)
 results shall provide reliable data on the identity of the pathogen,
 results shall be applicable to a broad spectrum of microorganisms,
 low cost of diagnosis, and
 possibility of automation.
After the events of 11 September 2001, many companies and research
organizations started to improve existing systems, devices and methods that were developed
for military purposes, to adapt them to the civilian purposes. All above began the
development of the new detection methods for the analysis on the spot. These activities are
most evident in the U.S., Canada and Great Britain.
What is missing in almost all commercially available systems is a verification of the
manufacturer's indicated parameters, particularly with regard to service reliability and
practicality. The required promptness of results presentation may occur to the high number of
false-positive results, especially by the analytical methods.
This could greatly complicate determining the boundary between the potential threat
and a false alarm. Up to date method developed for the B-agents testing, unfortunately, only
partially meet the required standards.
3.

Distribution methods for detection of biological agents

Detection methods can be divided according to laboratory testing for diagnosis and
screening in place. Furthermore, these methods can be divided according to the degree of
accuracy of the methods: the classification, detection and identification. General evidence of
biological agents (infectious pathogens and toxins) despite increasing the means and methods
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of analysis is in place, and in the foreseeable future will remain primarily a matter of
specialized laboratories.
Tab. No. 3: Overview of different diagnostic methods [8]
Methods

Time consumption

Sensitivity Specificity

Virus isolation, cell culture

1-7 days

***

*** (1)

Cultivation of bacteria

8 hours - 7 days

***

*** (1)

Experimental animal (e.g. mouse)

4 hours - 4 days

***

***

PCR

3 - 6 hours

***

***

Capture ELISA

3 - 5 hours

**

***

Neutralisation

4 - 7 days

**

***

Immuno-fluorescention

2 - 4 hours

**

**

Imunoblot

3 - 4 hours

**

**

Cytotoxicity-assay (ricin, SEB, …)

48 hours

**

**

ELISA

3 - 4 hours

**

*

Halogen imuno-assay (HIA)

2 - 4 hours

* (2)

**

Electron microscopy

15 - 20 min.

* (2)

** (3)

(+2hours of inactivation)
Legenda
***
high
**
middle
*
low

(1) inclusive further typification
(2) requires a high concentration
(3) high specificity related to the family of the pathogen

Methods of laboratory diagnosis [8] :
a) Direct detection of the pathogen (bacteria, virus) via:
 microscopic methods (light microscopy, electron microscopy),
 evidence of gene methods (e.g. PCR techniques),
 cultivation in cell culture, the culture medium or the experimental animal,
 immunological evidence of antigen-specific pathogen,
 evidence of antibodies specific for the pathogen in the patient /
infected /exposed through the evidence of antibodies
b) Direct protein-biochemical detection of toxins through:
 immunological evidence of antigens,
 spectroscopic respectively. chromatographic methods (e.g. gas chromatography)
 evidence of functional activities of toxins
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Which of the methods and apparatus will finally be used is primarily dependent on the
intended type and on the identification of objectives, i.e. according to the expected result
(qualitative, quantitative, continuous, specific, etc.) Continuous monitoring requires
different methods and procedures than those used to protect against the risk of acute
conditions in the biological threat. Influence on the choice of methodology has the
potential user base (for example the case of chemical or biological experts, fire-fighters, mail,
etc.). Most users requires systems with high accuracy, reliable, robust, practical (especially
portable devices, test strips, etc.), easy to use, preferably free or do not require regeneration.
4.

Examples of measurement systems for on-site analysis

The most commonly used air sampling, because the distribution of biological agents is
mostly air, in the case of bio-terrorist attacks, especially aerosol. The central unit of the
monitoring system is sampling collector (collector), which is designed so that particles
which are often found only in small quantities, to focus on a defined surface (e.g. on a culture
medium) or in the liquid. That the system had to be kept in constant operation, the collector
is preceded by the release mechanism (trigger).
Trigger measures the changes in the natural background concentration of
aerosol particles through the counter. If a value is exceeded, there downstream analyzes is
activated. The collector samples arrive at the detector that is able to distinguish on the one
hand between biological and non-biological agents and other agents that grade. Under normal
circumstances, the detector controls the valve as needed allows direct transmission of the
required samples from the collector to the identification module; the signals are evaluated
and compared with reference patterns stored in the database [9].
For air sampling are mainly used dry filter units of various designs for sampling and
identification of biological agents from water using specialized media kit. Some measuring
systems allow sampling of both gaseous and liquid from the environment and also allow
him to recognize a biological material. In many cases, the sampling systems are connected
(linked) with the classification and identification units so that it is possible to make the first
conclusions about the presence of biological agents on the spot.

Picture No.1: Bio Capture 650 Air Sampler (Source: ICx Technologies Company)
Among the commonly used techniques for determining the non-specific detection of
particle is the size distribution in a sample taken from the air (usually in the range of 0.5 to 5
mm). Depending on the size and structure of biological aerosol particles it is possible to draw
some conclusions (particle size distribution of the sample can be combined with
other features). The systems also include the monitoring device determining particle size and
absorption characteristics in ultraviolet radiation (UV-APS). Detector, measuring in real
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time, can only provide information about the presence or absence of biological material.
Other detectors are used in addition to the measurement of fluorescent properties of the cell
membrane of the potential biological organisms (FL-APS) and are capable of identifying
them in a real time. Airborne bacteria, spores, or proteins, in most cases do not have a
natural origin [10].

Picture No 2: Examples of the UV-APS a FL-APS Detectors (Source: [10])
Examples for classification in real-time detector are portable bio-sensors, which can
classify bacteria, bacterial spores, toxins and viruses. In addition top article counters are
integrated in the device matrix with semi-sensitive bio-sensors with subsequent evaluation
by fluorescence. Biological Alarm System Monitor MAB combines the continuous analysis
of particles in the atmosphere with the verification of chemical properties of bacteria and
toxins by flame spectrometry.
CONCLUSION
Due to the events of 11 September 2001, came actual the possible dangers of using of
biological weapons. In recent years there has been introducing a range of preventive measures
such as organizational training, development scenarios, contingency and emergency plans,
purchasing and provision of vaccines, but also research and development in the field of
laboratory diagnostics suitable for rapid and reliable detection of biological agents. In case
of danger of attack by biological agents, time plays a crucial role because of the need for rapid
response and minimizes damage. The key points are therefore in the field of monitoring and
early warning systems, rapid diagnosis in laboratories and on-site deployment.
Analytical systems suitable for deployment on the ground have the advantage that
it does not require any transport measures that are time consuming and
logistically challenging. For military purposes, such as protection against CBRN agents,
but also for civilian use are developed bio-detection systems for use in mobile
laboratories or the Handhelds. The most used are already longestablished laboratory diagnostic methods based on PCR technology and immune-assay
technology. For quick analytics are also used optical and spectroscopic methods.
The general trend in this area is moving to systems without reagents (i.e. spectroscopic
methods), technology based on DNA analysis such as PCR, DNA/ RNA Micro-arrays,
antibody-antigen diagnostics such as Chromatography-Immune-assay (HHA), magnetic micro
bead-based assay, micro fluid system, "Lab on Chip", Fluorescent - Imaging, or
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electrochemical luminescence (ECL). Interesting trends, in addition to the development of
new measurement principles, are miniaturization of the device for use in field conditions. The
development is currently concentrated on the area of sample preparation or cross-reactions
with high reliability (no false-positive or false-negative results).
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Abstrakt:
Terrorism is known for centuries, but recently has become a major global security
threat. The reason is that the scene of a terrorist incident can happen any country in the
world. The paper focuses on terrorism as an international problem, identifies the most
common definition, and subsequently discussed European Union policy as a reflection of the
terrorist attacks in Europe. The European Union in response to the threat of terrorism has
introduced a strategy that is based on four pillars, namely prevention, protection, monitoring
and response. The conclusion of this paper is devoted to European Union policy at the Slovak
Republic.
Kľučové slová:
Terrorism, Declaration on Combating Terrorism, The European Union CounterTerrorism strategy, National action plan to combat terrorism
ÚVOD
Terorizmus je známy po stáročia a v nedávnej minulosti sa stal jedným z hlavných
globálnych bezpečnostných rizík, ktoré svojou podstatou a prejavmi ohrozuje celé
medzinárodné spoločenstvo, nakoľko dejiskom teroristického incidentu sa môže stať
ktorákoľvek krajina na svete. Napriek tomu prijatie jednotnej celosvetovo uznávanej
definície, ktorá by komplexne vystihovala tento jav spôsobuje problémy. Najväčšie rozdiely
vyplývajú z jeho odlišného vnímania médiami, policajnými zložkami a spravodajskými
službami a v konečnom dôsledku sú určité rozdiely v interpretácii pojmu terorizmus i medzi
jednotlivými štátmi.
Európska únia v reakcii na hrozbu terorizmu zaviedla stratégiu, ktorá stojí na štyroch
pilieroch: „prevencia“, „ochrana“, „sledovanie“ a „reakcia“. Na zabezpečenie účinného boja
proti tomuto nadnárodnému fenoménu je nevyhnutná koordinácia orgánov činných v trestnom
konaní a súdnych orgánov v rámci Únie a spolupráca na medzinárodnej úrovni. Cieľom je
posilniť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.
1

TERORIZMUS AKO MEDZINÁRODNÝ PROBLÉM

Elmar Brok, člen Európskeho parlamentu: „ Medzinárodný problém, akým je
terorizmus, môže byť porazený iba medzinárodnou spoluprácou. Nová koncepcia globálnej
bezpečnosti musí čeliť terorizmu, rešpektovať ľudské práva a čerpať z medzinárodnej
spolupráce.“
V tejto súvislosti sa stal terorizmus jedným z hlavných problémov
medzinárodnej a národnej bezpečnosti.
492

Termín terorizmus nemá jednu, všeobecne akceptovanú definíciu. Beck (2003) hovorí
o terorizme ako o substráte použitia násilia, alebo hrozby násilia, s cieľom vyvolať paniku
v spoločnosti, oslabiť, alebo dokonca zvrhnúť zavedené a dosiahnuť politické zmeny.
Terorizmus môže byť definovaný ako akt násilného činu spáchaný voči nevinným osobám
alebo neozbrojencom, ktorého cieľom je prostredníctvo strachu a zastrašovania dosiahnuť
politické ciele. Podľa Medda a Goldsteina (2008) teroristická motivácia nie je len politická,
ale akt terorizmu môže byť motivovaný aj ekonomicky alebo nábožensky alebo dokonca
etnicky.
Zároveň sa zmenili teroristické metódy. Kým v 70-tych teroristi využívali únosy, branie
rukojemníkov, v 80-tych rokoch pridali ako metódu chemické zbrane a od 90-tych rokoch
teroristi získavajú už zbrane hromadného ničenia a začínajú viesť „ informačné vojny“,
využívajú moderné informačné technológie, ako je internet, či satelity, dokonca niektoré
teroristické skupiny majú vlastné televízne či rozhlasové kanály. Teroristi môžu ľahko
vkladať peniaze v medzinárodných bankách. Deštruktívny teroristický potenciál sa tak
zvyšuje s rastúcim technologickým pokrokom.
1.1

Najčastejšie vymedzenia pojmu terorizmus






Pod pojmom terorizmus sa všeobecne rozumie použitie hrozby alebo násilia proti
osobám alebo majetku pri sledovaní politických, sociálnych alebo náboženských
cieľov. Spravidla sa používa na zastrašenie alebo donútenie k ústupkom voči vláde,
jednotlivcom alebo skupinám, resp. na to, aby zmenili svoje správanie alebo politiku.
Cieľavedomé, premyslené ohrozovanie jednotlivcov alebo skupín osôb, najmä
páchaním násilia či hrozbou násilím, s cieľom vyvolať v nich strach a odôvodnené
obavy o svoj život, zdravie a majetok ako vlastný, tak osôb blízkych, s cieľom vynútiť
zmenu ich konania vo svoj prospech, napríklad za účelom získania moci alebo
dosiahnutia vytýčených cieľov.
Podľa ďalšej, v krajinách Európskej únie preferovanej definície, je pod pojmom
terorizmus chápané použitie násilia organizovanou skupinou, s cieľom dosiahnuť
politické zmeny v krajine alebo ovplyvniť prípadne narušiť fungovanie jej štátneho
aparátu.

Z uvedeného vyplýva, že terorizmu sa stáva medzinárodným problémom, pretože prerastá
cez hranice a dotýka sa nielen jednotlivca, štátu, ale celého medzinárodného spoločenstva.
2

POLITIKA EURÓPSKEJ ÚNIE AKO ODRAZ TERORISTICKÝCH ÚTOKOV V
EURÓPE

Európa mala skúsenosti s terorizmom už pred septembrovými útokmi na WTC, a to
najmä vo Veľkej Británii, Írsku (IRA), či v Španielsku (ETA)- tie boli vedené hlavne snahou
o dosiahnutie nezávislosti určitej časti územia, či regiónu v krajine. Postupne sa však podarilo
tieto teroristické organizácie v Európe a ich vplyv eliminovať.
Následne sa ale na európskej pôde uskutočnila 11. marca 2004 séria útokov na prímestské
vlaky v Madride, pri ktorých zahynulo 191 osôb a 1800 bolo zranených a o rok neskôr, 7. júla
2005 sa odohral bombový útok na verejnú dopravu v Londýne, pri ktorom zahynulo 52 osôb a
viac ako 700 ľudí utrpelo zranenia.
Absolútnou prioritou vtedajšieho britského predsedníctva (júl-december 2005) a celej
Európskej únie sa vo svetle týchto udalostí stal boj proti terorizmu. Okamžitou reakciou na
útoky bolo prijatie protiteroristického akčného plánu, po ktorom nasledovalo rámcové
rozhodnutie o terorizme, ktoré zadefinovalo terorizmus a zjednotilo úroveň trestov v
jednotlivých členských krajinách. Po madridských útokoch 25.03.2004 Európska rada prijala
Deklaráciu o boji proti terorizmu. Táto deklarácia zdôraznila, že akty terorizmu sú útokmi
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proti hodnotám, na ktorých je EÚ založená, deklarovala záväzok EÚ a jej členských štátov
vykonať všetko, čo je v ich silách v boji proti všetkým formám terorizmu. Bezprostredne po
útokoch na Londýn v júli 2005 sa konalo výnimočné stretnutie ministrov vnútra, na ktorom sa
dohodli, že všetky odsúhlasené opatrenia by mali byť implementované v čo najkratšom
časovom období. Sem patria:
 európsky príkaz na vydanie dôkazov,
 upevnenie Schengenského systému a vízového informačného systému,
 biometrické údaje v pasoch,
 boj s financovaním terorizmu,
 prevencia pred náborom a radikalizáciou,
 zvýšené kontroly obchodu, skladovania a transportu výbušnín.
V septembri 2005 prišla Komisia s ďalším balíkom opatrení, ktorý zahŕňa predložený
návrh smernice o zadržiavaní informácií, komuniké o radikalizácii a rozhodnutie vyčleniť 7
miliónov eur na prevenciu, pripravenosť a odpoveď na teroristické útoky.
V súlade so stanovenými cieľmi Rada EÚ v novembri 2005 prijala Stratégiu EÚ na boj
proti terorizmu, ktorou oficiálne vyhlásila boj proti terorizmu vo všetkých oblastiach.
Stanovila štyri piliere - prevencia, ochrana, stíhanie a reakcia, ktoré predstavujú komplexnú a
primeranú odpoveď na medzinárodnú teroristickú hrozbu.
2.1 Európsky zatykač a Európsky príkaz na vydanie dôkazov
Európsky zatýkací rozkaz, ktorý bol zavedený v januári 2004, nahradil starú procedúru
vydania na trestné stíhanie a bol implementovaný vo všetkých členských štátoch (ako
posledné ho implemetovalo Taliansko v júli 2005). V decembri 2005 dosiahla Rada pre
spravodlivosť dohodu o rámcovom rozhodnutí pre Európsky príkaz na vydanie dôkazov.
Cieľom je vznik štandardnej formy príkazu na vydanie predmetov, dokumentov a dát v
prípadoch prekračujúcich hranice národných štátov. Po vhodnom preklade bude vďaka nemu
možné okamžite vykonať exekúciu (aj bez súhlasu súdu).
2.2 Výmena informácii
Špecifické nástroje boja proti kriminalite, a teda aj terorizmu, sú len v kompetencii
národných štátov. Hlavnou úlohou Únie je koordinácia. Veľký dôraz sa kladie na výmenu a
zdieľanie informácií medzi jednotlivými členskými štátmi. Preto bol spustený špeciálny
program určený na vytvorenie legálnej siete vynútiteľnosti (legal enforcement network –
LEN), ktorá má uľahčiť výmenu informácií medzi policajnými zložkami. Ďalšími agentúrami,
ktoré zvyšujú spoluprácu, sú: Europol, Eurojust a Európska hraničná agentúra. V rámci Rady
vzniklo zoskupenie SitCen, ktoré koordinačne spája interných a externých expertov tajných
služieb.
Omnoho komplexnejším problémom bola otázka zdieľania informácií s tretími
krajinami. Európsky parlament pôvodne zamietol dohodu s USA o záznamoch mien
cestujúcich z dôvodu nedostatočnej ochrany osobných údajov. Napokon však Európska
komisia vo februári 2011 predstavila návrh opatrenia, v ktorom letecké spoločnosti letiace
z a do EÚ žiada o predkladanie informácií o pasažieroch, pričom zdôraznila, že zabezpečí
úplnu ochranu osobných údajov.
2.3 Bezpečnosť na hraniciach a pri cestovaní
Od roku 2005 mali byť zahrnuté biomatrické údaje v pasoch a dokonca aj vo vízach.
Schengenský informačný systém (SIS) už uchováva údaje o hľadaných osobách, o osobách,
ktoré nemôžu vstúpiť na územie EÚ, o nezvestných osobách a o osobách, ktoré by mali byť
pod dohľadom. Biometrické identifikátory budú uchovávané v druhej generácii SIS II.
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Agentúra pre ochranu vonkajších hraníc EÚ (FRONTEX), ktorá je koordinátorom
členských štátov, zabezpečuje tréning pre hraničnú stráž a vykonáva odhad rizík, bola
formálne otvorená v júli 2005. Komisia predložila návrhy na rozšírenie právomocí polície pri
sledovaní a prenasledovaní podozrivých osôb v hraničných oblastiach.
2.4 Zadržiavanie údajov
S prvou podobou návrhu, aby poskytovatelia telekomunikačných a internetových
služieb uchovávali detaily (nie obsahového charakteru) všetkých telefonických hovorov, emailov a návštevnosti webovských stránok, prišli v roku 2004 Veľká Británia, Francúzsko a
Švédsko. Tento návrh neuspel, pretože Parlament mal pochybnosti o jeho legálnosti.
V septembri 2005 vydala Komisia novú, pozmenenú smernicu, podľa ktorej sa mali
údaje o telefonických hovoroch uchovávať po dobu 1 roka a údaje internetovej komunikácie
na obdobie 6 mesiacov. Náklady spojené s uchovávaním údajov si mali hradiť členské štáty
samé. Súbežne s týmto opatrením publikovala Komisia 4. októbra 2005 návrhy na rámcové
rozhodnutie o ochrane dát. Cieľom tohto kroku je vyvážiť vzrastajúci trend výmeny osobných
údajov medzi členskými štátmi, ktorý je dôsledkom aktuálneho boja proti terorizmu a
organizovanému zločinu.
2.5 CBRN/Prevencia a pripravenosť
Panika z antraxu v USA vyvolala obavy z použitia chemických, biologických,
radiačných a nukleárnych zbraní (CBRN) teroristami. V júni 2003 prijala Komisia komuniké
o pripravenosti a reakcii na útok biologickými alebo chemickými zbraňami. Generálne
riaditeľstvo pre zdravie vydalo inštrukcie pre manažment prepuknutia chorôb v dôsledku
bioterorizmu a všeobecný návod pre verejnosť.
Rada dokončila nový CBRN program, ktorý načrtáva kroky brániace útokom a (tam,
kde sa odohral útok) kroky na minimalizáciu jeho dôsledkov (napr. ochrana kritickej
infraštruktúry, spolupráca medzi záchrannými zložkami). Európsky program na ochranu
kritickej infraštruktúry a krízový výstražný systém ARGUS majú tieto zámery postupne
doplniť.
2.6 Financovanie terorizmu
20. septembra 2005 Rada prijala tretiu smernicu o praní špinavých peňazí, ktorá
rozšírila existujúce ustanovenia aj na zločiny spojené s terorizmom. Bola navrhnutá podľa
odporúčaní medzinárodnej Finančnej akčnej pracovnej skupiny na boj proti legalizácii
nezákonných príjmov (FAFT). Smernica ukladá povinnosť všetkým zainteresovaným
orgánom (finančné inštitúcie, právnici, účtovníci, ...) ohlásiť podozrivé transakcie nad 15 000
eur špeciálnej jednotke finančnej spravodajskej služby pôsobiacej na úrovni národných štátov.
Ide o veľmi kontroverzné opatrenia.
V júli 2010 zároveň Európsky parlament po dlhých vyjednávaniach schválil revidovanú
dohodu medzi EÚ a Spojenými štátmi o výmene citlivých bankových údajov, ktorá
amerických vyšetrovateľom teroristickej činnosti umožní lepší prístup k dátam o osobách
podozrivých z financovania terorizmu.
2.7 Monitorovanie sociálnych sietí
9. septembra 2011 oznámila eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia
Malmströmová oficiálne spustenie siete určenej na zvyšovanie povedomia o radikalizácii a
extrémizme, ktoré sa často šíria aj pomocou internetu a sociálnych médií.
Vo svojom prejave pritom ako príklady spomenula samovražedný útok v Štokholme, či
drámu na nórskom ostrove Utöya . Eurokomisárka dodala, že podľa najnovšej správy
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ohľadom terorizmu Europol potvrdil trend, podľa ktorého sú v čoraz väčšej miere za tieto
zločiny zodpovední jednotlivci.
V prípade Andersa Breivika- atentátnika z Nórska- pritom úlohu zohrali aj sociálne
siete a internet. Breivik totiž pred plánovaným útokom publikoval online svoj manifest, bol
aktívny na sociálnych sieťach ako Facebook, zverejňoval svoje klipy na YouTube, či
rozposielal pred zásahom emaily viacerým ľuďom, kde ich oboznamoval so svojimi plánmi.
Aj jeho konanie naplno ukázalo potrebu zlepšiť boj proti extrémizmu na internete.
Pomocou novej siete, ktorú predstavila eurokomisárka, si tak odborníci budú môcť
vymeniť poznatky a informácie z rôznych oblastí násilnej radikalizácie, ako je napríklad
využívanie internetu a sociálnych médií na extrémistickú propagandu a využívanie
informačných a komunikačných technológií teroristami. Cieľom práce siete bude potláčať
radikalizáciu ešte pred tým, ako by viedla k násilnému extrémizmu.
3

POLITIKA EÚ PROTI TERORIZMU NA PÔDE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prvým komplexným programovým dokumentom v boji proti terorizmu bol Národný
akčný plán boja proti terorizmu (ďalej len „NAP“), schválený uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 369/2005. Obsahoval opatrenia potrebné na zvýšenie bezpečnosti štátu – jeho
územia a obyvateľov. Vzhľadom na splnenie viacerých úloh, vývoj na medzinárodnej scéne,
ako aj na politické posuny a postoje nadnárodných orgánov k tejto problematike vznikla
potreba NAP prepracovať. Výsledkom bol revidovaný NAP (REV 1). Po roku boli navrhnuté
úlohy vyhodnotené a zároveň sa prehodnotil obsah materiálu. Výsledkom týchto analýz je
revidovaný NAP (REV 2), ktorý vytvára širokú platformu pre riešenie boja s terorizmom po
stránke legislatívnej, inštitucionálnej a výkonnej, ktorý bol schválený uznesením vlády
Slovenskej republiky č. 854 zo dňa 03. októbra 2007. NAP (REV 2) podlieha stupňu utajenia
Dôverné.
Cieľom dokumentu je pokračovať vo vytváraní vhodných podmienok na dôsledné
napĺňanie a implementáciu viacerých medzinárodných záväzkov, ako sú bilaterálne a
multilaterálne zmluvy, rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, nariadenia a rámcové rozhodnutia
orgánov EÚ, výnosy medzinárodných inštitúcií i konkrétnych štátov, v ktorých sú
vyhlasované sankcie voči osobám a skupinám podozrivým z terorizmu a z podpory terorizmu.
Je orientovaný na konkrétne opatrenia, ktoré premietnu ich zmysel a cieľ do činnosti
národných orgánov.
NAP (REV 2) je koncipovaný ako súhrnný strategický dokument obsahujúci súpis úloh
a opatrení s určením gestorov a termínmi ich plnenia. Zodpovedný a iniciatívny prístup k jeho
plneniu môže významným spôsobom prispieť k zníženiu miery zraniteľnosti Slovenskej
republiky teroristickými útokmi namierenými proti životu, zdraviu a majetku jej občanov a jej
zahraničnopolitickým záujmom.
Strategické ciele vyplývajú z vývoja medzinárodnej bezpečnostnej situácie, činnosti
medzinárodných organizácií, implementácie právnych nástrojov a protiteroristických opatrení
na úrovni kľúčových subjektov boja proti terorizmu, jednotlivých ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy.
ZÁVER
Vo svete globálnych hrozieb sa bezpečnosť odvíja od dobre fungujúceho
multilaterálneho systému. Spoločným cieľom by malo byť vytvorenie silnejšieho
medzinárodného spoločenstva, dobre fungujúcich medzinárodných inštitúcií a
medzinárodného poriadku založeného na pravidlách. Boj proti novým dynamickým hrozbám
si teda vyžaduje aktívne politiky na všetkých úrovniach.
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Abstrakt:
Příspěvek ukazuje navrženou architekturu, přípustné konfigurace s příklady typických
použití a základní principy práce se softwarem CAMouflage+ a CAMouflage, který slouží
k ovládání funkčního prototypu systému adaptivní kamufláže, vzniklého z projektu obranného
výzkumu „Návrh a uplatnění nových adaptivních technologií pro simulace a maskování
v operačním prostředí ozbrojených sil České republiky a pro ochranu infrastruktury“ – POV
ADAPTIV. Cílem příspěvku je ukázat možnosti systému adaptivní kamufláže sestaveného
z běžných komerčních produktů podle obecného principu COTS (Commercial-Off-The-Shelf).
Abstract:
The paper shows the suggested architecture, admissible configurations with typical
usage examples and basic handling principles of software Camouflage+ and Camouflage
used for controlling the adaptive camouflage prototype system resulting from the defence
research project "Design and application of new adaptive technologies for simulation and
masking in the Czech Republic armed forces operating environment and for the infrastructure
protection "- POV ADAPTIV. The aim of this paper is to show the possibilities of an adaptive
camouflage system composed of common commercial products according to the general
principle of COTS (Commercial-Off-The-Shelf).
Klíčová slova:
POV ADAPTIV, adaptivní kamufláž, CAMouflage, aktivní kamufláž
Keywords:
POV ADAPTIV, Adaptive camouflage, CAMouflage, Active Camouflage
ÚVOD
Z definice adaptivní kamufláže vyplývá, že z implementačního hlediska se jedná
o technologický systém, který vyžaduje provádění adaptivních změn scenérie a scény,
uskutečňovaných v reálném čase v závislosti na změnách nejbližšího okolí kamuflovaného
objektu, případně na poskytnutí vhodné iluze pozorovateli o tomto objektu.(1) Výzkumem
v oblasti adaptivní kamufláže se zabývá řada vědeckých institucí po celém světě. Řešení
problému je velice komplexní, a tudíž i finančně velmi náročné.
POV ADAPTIV přistupuje k řešení problému adaptivní kamufláže za předpokladu
důsledného dodržení principu COTS (Commercial-Off-The-Shelf).(2) To snížilo celkové
náklady na projekt, ale také nutně omezilo rozsah řešení. POV ADAPTIV díky tomu řeší
adaptivní kamufláž s následujícími požadavky – maskováním stacionárních objektů různých
velikostí (auta, budovy apod.) ve viditelné části světelného spektra na vzdálenosti
200-1000 m. Redukované požadavky byly zvoleny na základě analýzy prostředí typického
nasazení POV ADAPTIV v podmínkách České republiky. Hlavní funkcí systému ADAPTIV
není úplné „zneviditelnění“ objektu, ale takové jeho maskování nebo simulace činnosti,
aby byly pozorovatelem odhaleny teprve až na krátkou vzdálenost.
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Na základě uvedených požadavků byl vytvořen soubor programového vybavení
technologií s modulární architekturou, který dovoluje splynutí objektu s jeho okolím
za pomoci speciálního hardwarového vybavení.(3)
1 OBECNÁ ARCHITEKTURA
Systém adaptivní kamufláže POV ADAPTIV byl od prvopočátku budován jako robustní,
flexibilní, pro obsluhu jednoduchý a maximálně bezpečný systém. S přihlédnutím k výše
uvedeným skutečnostem se při řešení rozhodovalo mezi několika modely centrálně řízených
síťových architektur. Jako možné varianty přicházely v úvahu zejména architektury typu
Master – Slave, Client – Server, případně Peer-to-Peer.
Pro použití v POV ADAPTIV byla nakonec vybrána architektura Master – Slave.
V tomto modelu existuje jeden řídící počítač (aplikace, proces), tzv. Master, který má
jednostrannou kontrolu nad jedním nebo více podřízenými počítači (aplikacemi, procesy),
tzv. Slave.(4)
Výhodou tohoto modelu je jednoduchost implementace, nenáročnost na systémové
prostředky, jednosměrná a rychlá komunikace. Použití modelu Master – Slave dovolilo
redukci počtu osob obsluhy a možnost jejího umístění do zabezpečené oblasti.
1.1 Master
Hlavní aplikací v projektu POV ADAPTIV je program CAMouflage+, který zaujímá
řídící roli – MASTER. CAMouflage+ řídí jednu nebo více podřízených aplikací CAMouflage,
a tím i celý systém adaptivní kamufláže ADAPTIV.
CAMouflage+ umožňuje kompletní nastavení obrazových dat a jejich distribuci
k podřízeným aplikacím. V programu je možné zvolit soubor s obrazovými daty pro kamufláž
(ve formátu bmp, jpg, gif, png), provést základní úpravy zdroje dat pro následnou projekci
(výřez, natočení, změnu perspektivy, zvětšení/zmenšení, změnu jasu a změnu barevného tónu)
a rozeslání takto připravených dat jednomu nebo více podřízeným programům CAMouflage
v reálném čase přes běžnou komunikační síť pomocí stávajících standardních síťových
technologií (TCP/IP, wi–fi). Nastavení obrazu je prováděno pro každý obrazový kanál
samostatně.
Nastavení komunikace po lokální síti mezi řídící aplikací a podřízenými aplikacemi
je vyřešeno pomocí xml souborů s konfigurací. V systému ADAPTIV musí mít každá
jednotlivá aplikace, ať už řídící nebo podřízená, k dispozici svůj konfigurační soubor.
Jednotlivé podřízené aplikace CAMouflage jsou identifikovány pomocí IP adresy
a jednoznačného portu. Unikátnost portu je vyžadována i pro případ běhu jednotlivých
CAMouflage na samostatných počítačích. To umožňuje jednotnou konfiguraci bez ohledu
na fyzické umístění řízených aplikací (lokální/vzdálený počítač).
Typickým vstupem pro CAMouflage+ je fotografie terénu v místě, kde potřebujeme
zamaskovat určitý objekt, který byl předtím z fotografie softwarově odstraněn.
1.2 Slave
Rolí podřízených aplikací SLAVE jsou v POV ADAPTIV pověřeny aplikace
CAMouflage. CAMouflage přijímá obrazová data z řídící aplikace CAMouflage+ v reálném
čase a generuje obraz na připojeném projektoru. Každá jednotlivá aplikace CAMouflage
dokáže zobrazovat obrazová data právě a pouze pro jedno projekční zařízení. Počet aplikací
(projektorů) je omezen pouze velikostí scény a finančními prostředky. CAMouflage
nepotřebuje žádnou přímou obsluhu, vše je ovládáno z řídící aplikace CAMouflage+.
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2 MOŽNÉ KONFIGURACE POV ADAPTIV
Podle umístění podřízených aplikací CAMouflage v POV ADAPTIV lze rozdělit možné
konfigurace na systémy lokální, vzdálené nebo smíšené.
2.1 Lokální konfigurace
Jedná se o minimální konfiguraci, v které lze POV ADAPTIV provozovat, kdy řídící
(CAMouflage+) i podřízené aplikace (CAMouflage) běží na jednom počítači. Množství
spuštěných aplikací CAMouflage odpovídá počtu zobrazovacích jednotek. Podřízené aplikace
jsou identifikovány pomocí lokální IP adresy 127.0.0.1 a liší se zvoleným portem.
Výhodou této konfigurace je maximální redukce nákladů. Nevýhodou je umístění
řídícího počítače do nezabezpečené oblasti a z toho plynoucí zvýšené riziko pro obsluhu.

Obrázek 1 Konfigurace lokální s jednou zobrazovací jednotkou
2.2 Vzdálená konfigurace
V reálném provozu je to nejpoužívanější varianta pro maskování objektů. V této
konfiguraci jsou jednotlivé podřízené aplikace (pro každý projektor jedna) spuštěny
na vzdálených počítačích. Každá aplikace CAMouflage má vlastní IP adresu a číslo portu.
Výhodou konfigurace je snížení nároků na hardware podřízených počítačů – může
jím být např. netbook, vybavený některým z úsporných procesorů architektury x86.
V budoucnu bude možné využít i systémů používajících úsporné procesory ARM. Podstatnou
výhodou je zvýšení bezpečnosti a ochrany obsluhy řídícího počítače, který může být umístěn
v zabezpečené oblasti. Podřízené počítače přímou obsluhu nepotřebují.

Obrázek 2 Konfigurace s více zobrazovacími jednotkami – vzdálené řízení
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2.3 Smíšení konfigurace
Poslední variantou konfigurace POV ADAPTIV je využití všech počítačů pro připojení
zobrazovacích jednotek, tzn. že zobrazovací jednotky jsou připojeny nejen ke vzdáleným
počítačům, ale i k řídícímu počítači.
Celou situaci znázorňuje následující obrázek, na kterém řídící aplikace CAMouflage+
běží spolu s jednou podřízenou aplikací na řídícím počítači. Podřízená aplikace CAMouflage
používá IP adresu 127.0.0.1:5998. Další dvě aplikace CAMouflage běžící na vzdálených
počítačích mají IP 10.1.5.9:5999 a 10.1.5.10:5997.
Smíšená konfigurace přebírá všechny výhody, ale bohužel i nevýhody předchozích
konfigurací. Maximálně využívá možnost připojení zobrazovacích jednotek, snižuje nároky
na podřízené počítače, ale bohužel zvyšuje riziko pro obsluhu řídícího počítače, protože
ten je umístěn v nezabezpečené oblasti.

Obrázek 3 Konfigurace s více zobrazovacími jednotkami – smíšené
3 PŘÍKLAD NASTAVENÍ SOFTWARU PŘI KAMUFLOVÁNÍ REALITY
V KONFIGURACI S JEDNOU VZDÁLENOU ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKOU
3.1 Lokální počítač – řídící aplikace CAMouflage+
3.1.1 Startovací soubor MasterLocal+.bat
set PATH=..\dll;%PATH%
@echo %PATH%
Camouflage.exe ..\..\etc\Camouflage\MasterLocal+.xml
První dva řádky slouží k nastavení cest ke knihovnám. Poslední řádek určuje název
a umístění xml souboru s nastavením aplikace.
3.1.2 Konfigurační soubor MasterLocal+.xml
V konfiguračním souboru je nastavena jedna řízená aplikace CAMouflage, která běží
na síťovém počítači s IP adresou 10.1.5.98.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<camouflage>
<channelList mode = "master" view = "window" />
<channel name = "Kanal #1"
IP_addr = "192.168.1.2" net_mask = "192.168.1.255" port =
"5990"
mode = "master" view = "window" texture_size = "1024" />
</camouflage>
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3.2 Vzdálený počítač s IP 10.1.5.98 – řízená aplikace CAMouflage
3.2.1 Startovací soubor SlaveRemote1.bat
set PATH=..\dll;%PATH%
@echo %PATH%
Camouflage.exe ..\..\etc\Camouflage\SlaveRemote1.xml
První dva řádky slouží k nastavení cest ke knihovnám. Poslední řádek určuje název
a umístění xml souboru s nastavením aplikace.
3.2.2 Konfigurační soubor SlaveRemote1.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<camouflage>
<channel name = "Kanal #1"
IP_addr = "192.168.1.2" net_mask = "192.168.1.255" port =
"5990"
mode = "slave" view = "window" texture_size = "4096" />
</camouflage>
V reálném provozu je typičtější použití parametru view="full screen" pro zobrazení
obrázku v podřízené aplikaci CAMouflage na celou obrazovku.
3.3 SPUŠTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SYSTÉMU ADAPTIV
Nejprve je potřeba spustit všechny podřízené aplikace, nezáleží na pořadí spuštění
aplikací (lokální nebo vzdálené). V ukázkovém příkladu spustíme nejdříve vzdáleně běžící
aplikaci CAMouflage příkazem SlaveRemote1.bat na vzdáleném počítači.(5)
Následně spustíme řídící aplikaci CAMouflage+, která bude dávat povely podřízeným
aplikacím, příkazem MasterLocal+.bat. Objeví se okno správy obrazových kanálů.

Obrázek 4 Řídící aplikace s nastaveným obrazovým kanálem
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V okně řídící aplikace můžeme vybrat kliknutím libovolný obrazový kanál – v našem
příkladu vybereme „Kanal #1“. Po kliknutí nad tímto kanálem se otevře okno výběru
obrazového souboru. Vybereme si soubor „leaves.jpg“. Po zvolení souboru se zobrazí náhled.

Obrázek 5 Ovládání obrazového kanálu – načtení souboru s obrazovými daty
Následně klikneme na tlačítko OK. Obrázek se zobrazí jak v okně kanálu,

Obrázek 6 Okno kanálu s náhledem
tak i v okně podřízené aplikace CAMouflage.
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Obrázek 7 Okno podřízené aplikace CAMouflage ve „window“ zobrazení
V okně kanálu je možné obrázek upravit pomocí nástrojů aplikace – oříznout, otočit,
změnit perspektivu, zvětšit, zmenšit, změnit jas, případně změnit saturaci (vše pomocí horní
lišty tlačítek). Všechna nastavení se provádí pomocí jednoduchých dialogových oken.
Každá potvrzená operace je v reálném čase zobrazena přímo v okně obrazového kanálu
i v okně podřízené aplikace.
ZÁVĚR
Předchozí odstavce jednoznačně ukazují, že balík programů CAMouflage+ a
CAMouflage splnil požadavky kladené zadáním projektu ADAPTIV. Software umožňuje
jednoduchou a intuitivní editaci obrazu "kamuflované reality" i distribuci dat v reálném čase
na lokální i vzdálené počítače k jednotlivým podřízeným aplikacím CAMouflage.
Nastavení startovacích a konfiguračních souborů je sice řešené pomocí textových xml
souborů, ale je přesně a jednoznačně popsané v dokumentaci k programu a po krátkém
zaškolení je tuto činnost schopen zvládnout každý.
Možnost rozšíření softwaru CAMouflage+ a CAMouflage vidím v naprogramování
funkcionality, která nebyla požadována v zadání, umožňující zobrazování dynamicky se
měnící scenérie – možnost spuštění videa, videosmyčky nebo animovaného obrázku. To by
umožnilo simulovat například činnost ostrahy objektu.
Další rozvoj softwaru CAMouflage+/CAMouflage shledávám v jeho možnosti
přeprogramování do programovacího jazyku Java, který je multiplatformní – software by
v tomto případě nebyl svázán pouze s platformou Microsoft Windows, ale mohl by být
provozován i na jiných desktopových i mobilních platformách.
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Abstrakt:
The aim of the paper is to show that all cyber networks (such as telecommunication, IT
or ICT networks) are systemically identical or very similar, although each of them is applied
in another industry or economy field or includes other added functional elements. The effort
is to show that systemic identity (similarity) of the mentioned networks identifies the same set
of network security threats that can be solved using the same approaches and techniques. The
integrative approach based on the systematic approach enables to effectively use the efforts of
professionals and all means target to the actual problem solving. The mentioned networks
classification to the cyber critical infrastructures is also made based on this concept.
Klíčová slova:
Critical infrastructures, cyber networks, computer networks, system analysis, threats
ÚVOD
Kybernetické sítě tvoří v současné době základní funkční pilíř většiny systémů
v různých oborech národního i mezinárodního hospodářství. Kybernetické sítě nejsou jen
nástrojem komunikace a výměny strukturovaných informací, ale také prostředky, pomocí
nichž se realizuje řízení životně důležitých infrastruktur, např. dálkové ovládání
transformátorů, přehrad aj. Je skutečností, že se přes ně realizují vzájemné interakce sítí, které
mohou vést ke kaskádovitým selháním kritické infrastruktury [1, 7-9]. V různých odvětvích
hospodářství vzhledem k různorodému využití příslušných kybernetických sítí nesou
sledované sítě různá označení jako např. kybernetické sítě, telekomunikační sítě, IT sítě, ICT
sítě apod.
První kapitola předmětné práce uvádí základní odlišnosti v pojetí různě pojmenovaných
kybernetických sítí. V druhé kapitole je následně navrhnut obecný síťový model, který je
obecným modelem pro všechny zkoumané kybernetické sítě, jak ukazuje následující kapitola.
Nakonec jsou na obecném modelu představeny příklady bezpečnostních hrozeb a jejich
důsledky v různých sítích.
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1

KYBERNETICKÉ SÍTĚ

V úvodní kapitole bude nejprve představeno systémové pojetí vybraných
kybernetických sítí, které budou v dalších kapitolách zobecněny ve společný model.
1.1

ICT sítě

Pojem ICT v sobě zahrnuje tři základní odborné oblasti – informatickou, komunikační a
oblast technologií. Z pohledu sítí se tedy pojmem ICT síť uvažuje konkrétní technické síťové
řešení, do nějž patří jak realizace sítě počítačové tak telekomunikační, v závislosti na aktuálně
řešeném problému [2].
Z uvedeného důvodu nebudou ICT sítě posuzovány samostatně, protože do nich lze
zařadit všechna níže uvedená síťová řešení.
1.2

IT sítě

Typickým zástupcem IT sítí je celosvětová síť Internet, jejíž architekturu nejvyšší
úrovně zachycuje obrázek 1 [3].

Obr. 1. Architektura sítě Internet nejvyšší úrovně.
Architektura sítě Internet je na své nejvyšší úrovni tvořena národními poskytovateli
internetových služeb (NSP), kteří mají své routery propojeny vysokorychlostními spoji buď
skrze síťové přístupové body (NAP) nebo napřímo (tzv. peering).
Na regionální nebo místní (lokální) úrovni jsou poskytovateli internetových služeb
jednotliví ISP (Internet Service Provider), kteří pro datové přenosy využívají přenosové sítě
národních poskytovatelů. Koncoví uživatelé jsou k síti Internet připojeni na úrovni lokálních
ISP [3].
1.3

Telekomunikační sítě

Za skupinu telekomunikačních sítí byla jako vzorová vybrána GSM síť s lokalizačním
systémem, jejíž schéma znázorňuje obrázek 2 [4].
Telekomunikační sítě (GSM, GPRS, UMTS a další) jsou ve svém obecném konceptu
tvořeny dvěma základními subsystémy [4]:
 subsystém základnových stanic (BSS) se základnovými stanicemi (BTS), ke
kterým se připojují mobilní zařízení, a jejich řízení (BSC);
 subsystém sítě, jehož základ tvoří mobilní ústředny příslušného operátora (MSC)
s registry o všech účastnících mobilního operátora (HLR) a o účastnících
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pohybujících se aktuálně v okolí dané ústředny (VLR), dále má k dispozici
autentizační centrum (AuC) a registr mobilních zařízení (EIR).

Obr. 2. GSM síť s lokalizačním systémem.
Ostatní komponenty jsou specifické pro konkrétní síťové řešení, a proto zde nebudou
blíže popisovány.
2

SYSTÉMOVÝ MODEL SÍTÍ

Obecný model síťově orientovaných systémů vychází v předmětné práci z Bayesovské
teorie neurčitosti. Budeme předpokládat pouze složitější systémy, které mají část výkonnou a
řídící, přičemž příslušné komponenty systému mezi sebou komunikují prostřednictvím
konkrétních komunikačních kanálů.
Z [5] lze pro uvedený účel převzít model vazeb v kybernetickém systému, který je
uveden na obrázku 3.

Obr. 3. Vazby v kybernetickém systému.
Uvedený model postihuje, ve fungování kybernetických systémů, typický proces, kdy
řízení u~(t ) ovlivňuje funkcionalitu systému a přitom výstupy z daného systému y (t ) zpětně
ovlivňují předmětné řízení. Přitom uvažujeme možnost modifikace (úmyslného či
neúmyslného poškození) přenášených dat, kdy řízení u~(t ) je přenosem modifikováno na
řízení u (t ) a výstup systému y (t ) je modifikován na vstup řízení ~
y (t ) .
Jak je vidět na modelu, funkcionalitu celého kybernetického systému ovlivňují dva
základní faktory:
1. Korektní chování systému, tj. požadované výstupy systému v každém čase jeho
provozu, a odpovídající řízení systému, tj. řídící instrukce, které vedou ke
korektnímu chování systému.
2. Korektní přenos dat mezi jednotlivými komponentami kybernetického systému.
Kybernetické sítě jsou systémy uspořádané množiny uzlů, tvořící jejich logické prvky,
vzájemně propojených podle dohodnutého pořádku zvolenou fyzickou vrstvou. Vhodným
modelem pro uvedený případ je Gaussovský přenosový kanál s jedním datovým vstupem x(t )
a výstupem y (t ) , viz obrázek 4. [6]
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Obr. 4. Gaussovský komunikační kanál.
Bayesovskou teorii (konkrétně podmíněnou hustotu pravděpodobnosti) lze následně
využít k přesným matematickým popisům jak jednotlivých komunikačních kanálů, tak celého
kybernetického systému [5, 6]:
 pro komunikační kanál bez paměti (bez ohledu na výstupy v čase menším než t)
platí p( y(t ) | x(t )) ;
 pro komunikační kanál s pamětí (např. pro kanál se zpětnovazebním řízením, které
je ovlivněno i dříve přenesenými daty) platí
p( y(t ) | y(t  1), y(t  2),..., y(t  M ), x(t )) pro data až do času M jednotek nazpět;
 pro kybernetický systém (viz obrázek 3) s parametry   { 1,2 ,..., N } lze odvodit
následující vztahy pro:
o kybernetický systém p( y(t ) | y(t  1),..., y(t  M ), u(t ),..., u(t  M ), ) ;
o řídící centrum p(u~(t ) | ~
y (t  1),..., ~
y (t  M ), u~(t  1),..., u~(t  M )) ;
~
o komunikační prostředí A p( y (t ) | y(t )), p( y(t ) | ~
y (t )) ;
o komunikační prostředí B p(u(t ) | u~(t )), p(u~(t ) | u(t )) .
3

ZOBECNĚNÍ KYBERNETICKÝCH SÍTÍ NA MODEL

Nyní ukážeme, že všechny kybernetické sítě uvedené v kapitole 1 lze zobecnit na model
uvedený v kapitole 2.
3.1

IT sítě

V případě IT sítí je typické, že na nižších úrovních hierarchie je systém a jeho řízení
realizováno na stejném logickém uzlu sítě, proto v daném případě zobecňování (kompozice)
obě části systému logicky oddělíme. IT sítě na vyšších úrovních hierarchie naopak obvykle
vystupují jako jejich řízení (např. vytvářejí logické spoje v rámci sítě). Neopomenutelným
prvkem v řízení IT sítí je lidský jedinec, který nastavuje funkční pravidla předmětné sítě, a
proto je potencionálním zdrojem chybovosti sítě.
IT sítě lze z pohledu systému a systémového řízení komponovat až do obecného
modelu, jak ukazuje obrázek 5. V poslední fázi kompozice již získáváme obecný model
uvedený na obrázku 3.

Obr. 5. Kompozice IT sítí.
3.2

Telekomunikační sítě

Telekomunikační sítě mají obecně mnohem více centralizovaný koncept (daný
rozdílným historickým vývojem technologií telekomunikačních a informačních), proto je zde
kompozice mnohem jednodušší a je uvedena na obrázku 6. Opět i v aktuálním případě
získáme na konci procesu kompozice požadovaný obecný model kybernetické sítě.
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3.3

Modelování sítí

Obr. 5. Kompozice telekomunikačních sítí.

Na základě současného poznání, sledované sítě jsou modelovány pomocí modelu
„systém systémů“ [1], počítá se s průřezovými riziky, která působí různé vnitřní závislosti;
pomocí nich vznikají domino efekty, kaskádovitá selhání, akcelerační a synergické jevy, a to
nejen u kybernetické sítě, ale u všech propojených sítí, které náleží do kritické infrastruktury
[1,11].
4

PŘÍKLADY BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB

Na základě analýzy provedené v pracích [1,10] kybernetický systém i kybernetické sítě
jsou ohroženy celou řadou pohrom: živelní pohromy (dopady jsou především na technické
prostředky); úmyslné jevy vyvolané lidmi (vandalismus, krádeže, teroristické útoky, zneužití
IT technologií proti lidem, skupinám, státům); technologické havárie; selhání dodávek
elektřiny apod. Dle práce [1] např. dopady povodně na kybernetický systém (komunikační a
informační sítě) jsou následující:
v důsledku přerušení dodávek elektrické energie a zatopení serverů aj. dojde k
selhání provozů řízených kybernetickými systémy; přerušení telefonického
spojení; to znamená ztrátu přístupnosti k datům; přerušení rozvodů např. místního
rozhlasu, televize; ze ztráty spojení plyne dezinformovanost obyvatel; poruchy
ústředen, serverů, uzlů, sítí, základových stanic a koncových zařízení apod.
Naopak výpadek kybernetické sítě působí na všechny chráněné zájmy. Metodou What,
If bylo provedeno šetření [12] a byly zjištěny dále uvedené dopady na chráněné zájmy lidí:
1. Možné dopady na životy a zdraví lidí: ztráty na životech a poškození zdraví kvůli selhání
zdravotní péče (nemožnost provádět operace), výpadek obslužných zařízení (roboti);
ztráta zdravotnických výkonů založených na provozech přístrojů řízených počítačem;
znemožnění akutních zákroků vedených pomocí počítačů; selhání počítačů hlídajících
životně důležité funkce pacientů; zpomalení nebo nemožnost transfuzí kvůli kolapsu
registrů dárců krve a kostní dřeně; zpomalení operací – např. kolaps registrů pacientů
čekajících na transplantaci orgánů; zhoršení zdravotní péče o nemocné kvůli laboratořím a
oddělením závislým na počítačích; výpadky v péči kvůli nefunkčnosti záložních systémů
nemocnic, centrální kartotéky (např. alergičtí lidé mohou být vystavení riziku léčby
látkou, na kterou jsou alergičtí); poškození zdraví osob v souvislosti s nemožností předání
lékařských zpráv; ztížená situace v podávání léků; otravy lidí v důsledku znečištěné pitné
vody, protože nefunguje kontrolní systém; nemožnosti uspokojení základních lidských
potřeb; při krachu firem možnost sebevraždy jejich majitelů apod.
2. Možné dopady na bezpečí lidí: psychická újma při uvíznutí v uzavřeném prostoru, např.
v soupravě metra; vojenská technika je řízena elektronicky – při selhání řídícího systému
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je možné, že se samočinně aktivuje; kolaps naváděcích systémů, obranyschopnosti státu;
ohrožena celková bezpečnost státu (např. selhání spojení s vesmírnými družicemi a jinými
navigačními systémy); komplikovanější práce policie a záchranných sborů; policie
nemůže využívat počítačové databáze – registr vozidel, zjišťování a ověřování totožnosti,
porovnávání stop (otisky prstů, balistika); růst kriminality; selhání bezpečnostních
zařízení – zvýšení kriminality; kolaps komunikace mezi státní a mezinárodní policií; ztráta
důvěry v koordinaci složek; nemožnost zajištění bezpečnosti letecké dopravy; kolaps
kontroly a bezpečí v městské hromadné dopravě; nedostatek informací, pocit bezmoci,
informační kolaps; kolaps zpravodajství; občanské nepokoje; selhání přístupu
k bankomatům, a tím k vlastním financím; nefunkčnost dodávek tepla, elektrické energie
a jiných médií; požární hlásiče mimo provoz; problém v zabezpečení budov a následných
kontrol lidí; nefunguje noční pouliční osvětlení; zhoršená komunikace mezi lidmi a
jednotlivými institucemi a také mezi lidmi samotnými; lidé nebudou chodit do práce –
nebudou výplaty; nemožnost vyplácet sociální dávky a důchody apod.
3. Možné dopady na majetek: škody na objektech, zařízení, infrastrukturách a technologiích
vyvolané dopravními a technologickými haváriemi jako důsledek selhání počítačových
systémů; škody způsobené požárem (kvůli ztrátě funkčnosti regulačních mechanismů);
škody způsobené vodou v souvislosti s nemožností převodu dat ohledně automatických
systémů hašení; škody na domácích zvířatech způsobené selháním obslužných krmných
procesů, případně regulací množství potravy; při dlouhodobějším výpadku sítě možnosti
ohrožení ekonomiky státu; zatížení pojišťoven (povinnost úhrady škod); nemožnost plnit
pohledávky a uspokojovat potřeby při nemožnosti přístupu k finančním prostředkům;
selhání bezpečnostních systémů – krádeže majetku; škody na technologiích a jiném
majetku vyvolané náhlým selháním informačních systémů doprovázené únikem
nebezpečných tekutin a plynů + ztráty v důsledku výpadků výroby v provozech apod.
4. Možné dopady na veřejné blaho: nefunkčnost veřejné správy (ztráta uložených dat
v informačních systémech); neplnění nároků občanů – nejsou data  nemožnost dostát
všem úkolům vyplývajícím z odpovědností stanovených zákony o státní správě a
samosprávě (nemožnost vydávat např. cestovní doklady, řidičské průkazy); snížení
schopnosti řídit odezvu na nouzovou situaci; výpadek městské hromadné dopravy;
oslabený pohyb lidí – při výpadku řídících systémů dojde k mnoha haváriím v dopravě a
nastane problém s přepravou lidí; kolaps letecké dopravy – letadla jsou řízena přes
počítač; na letištích zůstane plno lidí, jelikož nemohou projít kontrolou a odbavovacím
prostorem, a tudíž ani odletět, jelikož celá navigace se řídí pomocí počítače; čerpací
stanice přestanou fungovat  omezena doprava i osobními automobily; nemožnost
kontroly výdeje pohonných hmot u benzinových stanic; ztížený lodní a železniční provoz;
kolaps podzemní dráhy; omezení sektoru služeb; znatelný odraz v projevech zasahujících
do celého hospodářství a ekonomiky; ztráta informovanosti pocházející z informačních
zdrojů; snížená možnost komunikace; zastavení obchodování plynoucí přes internet apod.
5. Možné dopady na životní prostředí: škody na technologiích vyvolané výpadkem
počítačové infrastruktury  únik nebezpečných látek; k přenosu informací se použijí
alternativní zdroje, které jsou méně šetrné k životnímu prostředí (dále ŽP); selhání
předávání a přijímání informací zabrání rychlému a efektivnímu odstranění ekologických
havárií; havárie v průmyslových podnicích; ztráta funkčnosti chladících zařízení a čističek
– únik nebezpečných látek – kontaminace vody – úhyn vodních živočichů a rostlin;
snížená kontrola úniku nebezpečných látek do vod; ztráta řízení kanalizačního systému;
ztráta kontroly emisí  kontaminace ovzduší; selhání chemických reakcí v chemických
závodech vedoucí k úniku nebezpečných látek do ŽP; zastavení provozů na zpracování a
likvidaci odpadů  hromadění odpadů; ztráta monitoringů a funkčnosti varovacích
systémů (např. na vodních tocích před povodněmi); zvýšení plynných, kapalných a
tepelných emisí do ŽP v důsledku chaotického předávání informací do programů řídících
čističky, odlučovače, chladící zařízení aj.; ztráty řízení nad ropovody, plynovody a jinými
produktovody a tím dojde k omezení dodávek a k haváriím apod.
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6. Možné dopady na infrastruktury a technologie, které se dále člení na:
- možné dopady na dodávky energií (elektřina, teplo, plyn): ztráta osvětlení, dodávek
tepla, el. energie aj.; výpadky ovládacích systémů v elektrárnách, teplárnách apod.
- možné dopady na systém dodávky vody: selhání dodávek do průmyslu  odstavení
elektráren (nemají vodu na chlazení); selhání dodávek vody do domácností,
veřejných zařízení i provozů (regulační mechanismy, řídící systémy); kvalita pitné
vody se zhorší kvůli nedostatečnému vyčištění – není kontrola apod.
- možné dopady na kanalizační systém: ztráta řízení kanalizačního systému; to
znamená špatná funkčnost kanalizace, odstavení čističek odpadních vod apod.
- možné dopady na přepravní síť: ztráta dopravního spojení; kolaps celé dopravní sítě;
selhání řídících jednotek a regulačních mechanismů; selhání dopravní obslužnosti
založené na kybernetice; zvýšený počet nehod v důsledku nefunkčnosti světelných
semaforů; nefungují celnice či čerpací stanice; kolaps kontroly a bezpečnosti
městské hromadné dopravy; dopravní zácpy, dopravní nehody a postupem času
nedostatek potravin v důsledku uvíznutí přepravních prostředků ve frontách apod.
- možné dopady na kybernetickou infrastrukturu (komunikační a informační sítě):
kaskádový efekt v systémech a sítích – poničení nebo zničení databází informací,
nemožnost kontroly a řízení přes kybernetickou síť; ztráta spojení a zdrojů
informací; cenná nezálohovaná data budou zničena; zhroucení komunikačních sítí
domácích i zahraničních; selhání satelitové komunikace; selhání bezpečnostních
zařízení; v případě ohrožení života nemožnost informovat záchranné sbory apod.
- možné dopady na bankovní a finanční sektor: nebude přístup k peněžním
prostředkům – bankomaty; selhání e-bank; nemožnost plnit pohledávky a
uspokojovat potřeby – nelze manipulovat s finančními prostředky v bankách;
nemožnost nákupu a prodeje akcií; nedostupnost informací o vývoji světových cen;
ztráty na finančním trhu v důsledku sankcí za neprovedené transakce a za
promarněné příležitosti; omezení peněžního obchodování; zatížení pojišťoven
úhradami škod; nestabilita domácí měny; kolaps bank; burzovní ztráty apod.
- možné dopady na nouzové služby (policie, hasiči, zdravotníci): ztráta spojení
založeného na informačních systémech (problémy s varováním obyvatelstva); ve
zdravotnictví ztráta schopnosti provádět operace a poskytovat péči založenou na
provozech přístrojů řízených počítačem; nemožnost navázání spojení s nouzovými
službami; oslabení akceschopnosti služeb; ohrožení záložních systémů nemocnic;
nemožnost přístupu k databázovým údajům apod.
- možné dopady na základní služby v území (zásobování potravinami, likvidace
odpadů, sociální služby, pohřební služby), průmysl a zemědělství: ztížení řízení
výroby; nefunkčnost dodávek a služeb závislých na elektrické energii; dlouhodobý
výpadek informačních sítí a následně i elektrických sítí citelně ovlivní průmysl,
zastaví provozy závislých na provozu zařízení počítačem (zemědělské provozy,
přístroje v továrnách); zastaví obchodování přes internet; zastaví poštovní služby;
způsobí kolaps v zásobování; zhroucení obchodního systému (zastavení prodeje,
znehodnocení potravin a z toho plynoucí finanční ztráty apod.
- možné dopady na státní správu a samosprávu: ztráta dat potřebných pro správu
pocházejících z informačních zdrojů; přerušení spojení a ztráta vzájemné
komunikace a komunikace s občany; znemožnění spolupráce mezi úřady; kvůli
ztrátě zdrojů dat nemožnost plnit úkoly vyplývající z odpovědnosti státní správy a
samosprávy; kolaps sociálního systému (lidé nedostávají státní dávky) apod.
Typické dopady v samotné kybernetické síti jsou:
- opakování, vymazání a změna pořadí přenášených datových nebo řídících zpráv
skrze kybernetickou síť: jde o situace obvykle způsobené distribuovanou povahou
přenosových sítí; k uvedeným událostem dochází nejčastěji na logických prvcích
kybernetických sítí; může způsobit např. nekonzistenci dat systému;
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-

nestandardně zvýšené zpoždění přenášených datových nebo řídících zpráv: jde o jev
obvyklý při větším (úmyslném nebo neúmyslném) zatížení sítě nebo její chybné
konfiguraci; může dojít např. k chybnému řízení kybernetického systému;
poškození obsahu zpráv: může k němu dojít opět úmyslně nebo neúmyslně typicky
na logických uzlech kybernetické sítě; důsledkem může být opět chybné řízení
systému, nesprávné údaje o stavu jeho okolí apod.;
podvrhování falešných zpráv: cílem je uvést předmětnou komunikující stranu
v omyl nebo ji kompromitovat za účelem získání kontroly nad daným zařízením,
zcizením důležitých údajů, podvrhnutím nesprávných údajů apod.

ZÁVĚR
Výše uvedené výsledky ukazují, že kybernetické sítě jsou značně zranitelné vůči řadě
pohrom a zároveň mohou být použity jako nástroj útoku na chráněné zájmy. Jsou propojené
s ostatními infrastrukturami a vytváří kritickou infrastrukturu, jejíž selhání vede ke značným
škodám na chráněných zájmech. Proto je potřeba pracovat na jejich zodolnění a k tomu je
potřeba znalosti. Rozvoj znalostí vyžaduje použít model systém systémů a připustit, že složité
systémy se nechovají vždy stacionárně.
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Abstract:
Major efforts have been undertaken in the European Union and the United States to
compensate for the deficits encountered by emergency services in responding to natural and
man-made disasters. Hitherto, R&D progress with a significant potential for practical
application has been made in the topic areas: (a) mobile, automated detectors for field use in
hazardous environments; (b) risk assessment using 3D computer modeling; (c) deployment of
ad hoc networks for establishing real-time multiband communication; and (d) decision
support systems integrating visual, audio, numerical and qualitative information. The paper
addresses the current status of these hardware- and software developments.
Keywords:
Crisis management, R&D, risk assessment, decision support, first responders.
INTRODUCTION
Crisis Management (CM) entails the management and coordination of the different
responses to an incident that threatens to harm, or has already harmed an institution. Such
harm can be inflicted in variety of ways: (a) physical harm to people; (b) physical harm to
structures; (c) impacting on an institution´s capability to operate in the planned manner; (d)
degrading either valuables belonging to the institution or its reputation. The goal of CM is to
mitigate negative consequences of a threatening event, minimizing the damages to persons
and goods. The main difficulty in implementing the actions foreseen in the Planning Phase is
the fact that multiple decisions have to be made whilst the event itself is still unfolding.
Important decisions have to be taken under stress, further gravitated by the knowledge that the
decision maker has only incomplete information about the event itself. Therefore, it is
essential for optimal CM to carry out as much planning as practically achievable prior to the
start of a crisis.
In the past two decades the risk of natural catastrophes has increased due to
climatological, hydrological, meteorological and geophysical factors. The top priorities in the
EU Member States are wildfires, floods, and earthquakes. This puts an increasing strain on
the CM infrastructure of national emergency services, which consist to a large extent of
trained volunteers, supported by full time professionals only in large cities. Furthermore, the
occurrence of several high-impact, low probability (HILP) events has revealed the inadequacy
even of the current professional CM methods. For example, the United States Federal
Emergency Management Agency (FEMA) knew about the magnitude, arrival date and time of
129
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Hurricane Katrina, yet was unable to cope with its impact on the coastal areas and the urban
infrastructure of New Orleans for many days. In Japan, the operator TEPCO of the nuclear
reactors at Fukushima was aware of the earthquake and tsunami threats, but was unable to
prevent a nuclear meltdown of several reactors and the uncontrolled release of radioactivity
into the environment, once these combined threats occurred.
It is safe to assume that catastrophes of such magnitude would reveal similar CM
deficiencies also in EU Member States, since events, which are difficult to predict due to their
low probability of occurrence or involve excessive costs associated with mitigating their
consequences remain unprepared or under-prepared for. Negative examples are: (a) the 100year floods which overwhelmed national resources in Austria, Croatia, Czech Republic,
Germany, Hungary, Poland, Romania, and Slovakia in August 2002; (b) winds with speeds up
to 140 km/h spreading floods inland and destroying buildings in Belgium, France, Germany,
Portugal and Spain in February 2010; (c) a 6.3 magnitude earthquake leaving tens of
thousands homeless in central Italy in April 2009.
This paper focuses on the tools needed to improve the initial response to a disaster. It
provides a selective overview of research & development (R&D) activities pertinent to CM in
the United States (US) and the European Union (EU), focusing on examples related to ITrelated developments only.
1

ANALYSIS OF US APPROACH

In the US major efforts have been undertaken in strengthening CM after the flaws
revealed in managing the terror attacks on September 11, 2011, and mismanaging the
aftermath of Hurricane Katrina in New Orleans in August 2005. This is reflected in the large
discretionary budget dedicated for the US Department of Homeland Security (DHS),
amounting to $42,713 million in 2010. [1] 130
The US approach to CM reflects the importance assigned to the National Incident
Management System (NIMS) at the core of emergency response by multiple organisations.
NIMS consists of the components Preparedness, Communication and Information
Management, Resource Management, Command and Management, as well as Ongoing
Management and Maintenance. [2] At the centre of the US CM is the Incident Command
System (ICS). ICS is a standardized, on-scene, all-hazards incident management approach.
Since ICS is used for every incident or planned event, this approach assists in enhancing the
skills needed for the CM of large-scale incidents. Another important feature of the US
approach is the capability for all participants involved to be able to log in simultaneously in a
collaborative fashion. This can be achieved by the first responders (FR) on scene but also by
persons without actually having to be on scene themselves. Furthermore, the US adheres to
the All Hazards Approach, ensuring that the CM component can be applied for a wide
spectrum of events, ranging from a school shooting incident to major floods, industrial
accidents and CBRN terror attacks. Furthermore, US CM methods frequently incorporate
georeferencing in order to provide positioning information in one form or other.
Significant advances in the US crisis management have been made in the topic areas
remote automated detectors and risk assessment.
For further information on dedicated US projects, see Emergency and Disaster
Management Simulation (EDMSIM)131; Trimble Indoor Mobile Mapping Solution
(TIMMS)132; 3D Internet Emergency Preparedness Training Simulator (3D Internet)133.
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The R&D component of U.S. Department of Homeland Security (DHS) budget in FY2006
was $1.3 billion; in Fiscal Year (FY) 2009, the budget was $1.1 billion, up 9% from FY2008.
131
Applied Training Solutions, LLC, Emergency and Disaster Management Simulation. URL:
http://www.ipsysi.com/sub/edmsim.php. Last accessed 2 April 2012.
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1.1

Remote Airborne and Land-Based Mobile, Automated Detectors

In the defense against chemical, biological, radiological and nuclear threats (CBRN), as
well as more general safety and public health activities, it is essential to be able to collect,
process and analyze environmental samples. The US approach to CM has placed considerable
importance on Materials Measurement and Signal Intelligence (MASINT), originating in the
intelligence community. This methodology involves the collection of liquid, solid and
gaseous samples even under hazardous conditions. In the field of MASINT methods have
been developed which enable the collection of such information by remote sensing, focusing
on the threats posed by the uncontrolled environmental release of such materials, for example
after an industrial accident or due to acts of terror. This remote sensing can be carried out by
unmanned aerial vehicles (UAV) or land-based armoured vehicles. Chemicals, such as
explosives, can be analyzed by spectroscopic techniques, e.g., using remote laser excitation,
non-dispersive infrared analyzer, gas chromatography combined with mobile mass
spectrometer, and surface acoustic wave technology. Detection of biological agents relies
mainly on immunochemistry. Multiple probes have been developed following this principle,
using nucleic acids, antibody/antigen binding, and ligand/receptor interactions. Analytical
methods are based on polymerase chain reaction (PCR), liquid chromatography-mass
spectrometry (LC-MS), and high pressure liquid chromatography (HPLC). In the area of
radiation detection current MASINT sytems are limited to the measurement of beta and
gamma radiation, controlled either from a UAV-platform or from inside 4x4 vehicles.
Detection of alpha radiation for the purpose of MASINT is still in its infancy due to the
complexity of alpha particle absorption processes.
1.2

Risk Assessment Using 3D Computer Modeling

3D modelling has been given an important place in the US approach to CM. This
technology enables first responders to address an emergency even at a large, complex facility
(e.g., university, chemical factory, subway station).134 It provides real-time video, data and
3D-model feed as the crisis develops. Frequently such a model features also a GIS
component. This component enables the user to locate events on the map, but also to lay out
the exercise area on the ground. Also, it is possible to modify maps with layers of graphics,
images, satellite photos, or operational graphics. Conventional map-based information can be
enlarged by deploying LIDAR135 and spherical video of a facility in order for the user to
create real-life representations of an interior space, including its contents. Each data point is
assigned latitude, longitude and elevation associated with it. The resulting spatial data can be
rendered in a 360º panoramic viewer. Combining it with the assessment of damaged buildings
and the number of injured and killed, including the type of injuries, CM can gain a strategic
advantage through these tools in assessing the risk in a fast developing crisis. EXAMPLE?
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Trimble Indoor Mobile Mapping Solution (TIMMS). URL:
http://www.trimble.com/Indoor-Mobile-Mapping-Solution/pdf/TIMMSOverview.pdf. Last
accessed 22 April 2012.
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3D Internet Solutions for Military & First Responders. URL:
http://www.3dinternet.com/military.php. Last accessed 22 April 2012.
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Dan Verton, “Alion Tackles 3D Modeling for First Responders,” Podtech.net, 18 May
2007; URL: http://www.podtech.net/home/3079/alion-tackles-3d-modeling-for-firstresponders. Last accessed 22 April 2012.
135
LIDAR (Light Detection And Ranging, also LADAR).
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2

ANALYSIS OF EU APPROACH

The European Union has lagged behind the US in R&D related to CM for many years.
Only in 2004 did the European Commission (EC) initiate the Preparatory Action for Security
Research (PASR), aimed at preparing a European security research programme by 2007. [3]
The fully fledged EU security R&D programme started with the 7th EU Framework
Programme (FP), scheduled to last until 2013. In order to understand the weight assigned to
CM in the EU it is important to know the financial framework the European Commission has
foreseen for CM-related R&D. The current FP7 follows the EU Lisbon Strategy in order for
the Member States to become the "most dynamic competitive knowledge-based economy in
the world". FP 7 integrates all research-related EU initiatives with the broad objectives
Cooperation, Ideas, People and Capacities. [4] Research on CM is addressed under
Cooperation, with an allocated EC budget of €32 365 million, as compared to the total EC
FP7 budget of € 50.5 billion. Major research activities specifically on CM are also funded
under the topic Security, but with a budget of €1 350 million only. In other words, research on
CM plays only a minor role in the overall funding scheme of the EC.
The FP7 R&D activities reflect one major problem of EU crisis response: the
pronounced heterogeneity within and between the 27 EU Member States. This lack of
standardization ranges from the different training curricula to incompatible equipment, IT
hardware and software, operations and terminology and of course, languages. Therefore,
improving interoperability and communication rank highest in efforts by the EC to optimize
CM in each Member State and between them. The latter is of particular importance in case of
a large scale disaster requiring collaboration across borders. The major challenge in the
European CM research is to link existing approaches, technical solutions, procedures,
standards, etc. in the civil protection field, which are extremely fragmented at the national and
even local level, to permit a fast and adequate response to natural and man-made threats. The
EC has requested that although primarily for use in EU countries – the CM system must also
be deployable abroad to cover Europe’s external humanitarian aid programmes and reflect the
stronger post Lisbon Treaty alliances.
Similar to the US, also the EC acknowledges the importance of CM after a CBRN
incident. Therefore, it supports R&D efforts which cover the entire CBRN disaster life cycle
from preparedness through detection and response until recovery. This includes the multiple
facets of CBRN preparedness and resilience such as medical response, societal and
psychological issues, organisational and operational approaches, as well as multiple-use
equipment.
Significant advances in EU CM have been made in the topic areas ad hoc networks,
decision support systems, and training.
For further information on dedicated EU projects, see Simulation-based Learning
(L4S)136; Management of Mega-Crisis (BRIDGE)137; Shared Information Space (IDIRA)138;
First Responder of the Future (E-SPONDER)139; Urban Search and Rescue Operations
(USaR)140; Innovative Training & Decision Support (INDIGO)141; Interactive Simulation
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Learning for Security (L4S). Grant Agreement (GA) n◦ 225634.
Bridging Resources and Agencies in Large-Scale Emergency Management (BRIDGE).
GA n◦ 261817.
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Interoperability of Data and Procedures in Large-Scale Multinational Disaster Response
Actions (IDIRA). GA n◦ 261726.
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A Holistic Approach Towards the Development of the First Responder of the Future
(E-SPONDER). GA n◦ 242411.
140
Second Generation Locator for Urban Search and Rescue Operations (SGL for USaR).
GA n◦ 217967.
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(CRISIS)142; Integrated Crisis Management System (CRISYS)143; Distributed information
acquisition for environmental management (DIADEM)144; CBRN Crisis Management
(CATO)145.
2.1

Ad Hoc Networks for Real-Time Multiband Communication

In case of a mega-crisis multi-agency cooperation depends heavily on communication.
The key to a successful cooperation is interoperability, harmonization and cooperation among
stakeholders at the technical and organisational level. The mid-term goal of the EU approach
to CM aims at the improvement of the currently dissatisfactory cross-border and cross-agency
collaboration. This will permit the creation of a common, comprehensive, and reliable
operational picture of the incident site. Furthermore, this will lead to an integration of
resources and technologies into workflow management. The technical challenges are
significant, because it will require the interoperability of data, systems and technology by
managing heterogeneous ad-hoc networks and the handling of information in different
formats and from different sources. Since existing communication structures are likely to
have suffered damages due to the disaster, deployable infrastructures are developed to serve
as information hub and on-scene access point. Such a structure can be used during the
response phase and will provide basic communication means as well as a shared information
space for all forces involved, integrating information about needs, resources and on-site
conditions.
Special attention in the EU research on CM has been placed on signals and
communication related to urban search and rescue operations, such as chemical signals, sound
and video and signatures of dead bodies and hazardous conditions in the collapsed structures.
This ranges from breath analysis and odour, to dead body signatures, signatures of hazardous
and toxic compounds. These signals are correlated with vital signs.The goal is the
development of a networked rapid casualty location system with wireless probes, and a
mobile operational command and control platform.
2.2

Decision Support Systems

The EU recognizes the need for the integration of visual, audio, numerical and
qualitative information with human-to-human interaction to optimize the CM decision support
system. This entails the collection and management of context information and the
development of intelligent, adaptive and multimodal user interfaces. The tools currently under
development will accelerate runtime inter-agency and inter-agent collaboration, enable the
dynamic creation and composition of inter-agency workflows, permit the ad hoc creation of
actor-agent networks and agent-based simulations. In the future EU first responders will be
able to share situational awareness in real-time, assisting them to reduce the probability of
erroneous CM decisions. Also, major emphasis is placed on operational procedures for onscene commanders and those overseeing the response to a disaster in the command and
control rooms. Therefore, the new IT-based systems under development cover the topic areas
Situation Analysis, Decision Support, Overall Resource Allocation, Management of
Assignments, and Management of Tasks.
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CRitical Incident Management Training System Using an Interactive Simulation
Environment (CRISIS); GA n◦ 242474.
143
Critical Response in Security and Safety Emergencies (CRISYS); GA n◦ 261682.
144
Distributed Information Acquisition and Decision-Making for Environmental Management
(DIADEM); GA n◦ 224318.
145
CBRN Crisis Management: Architecture, Technologies and Operational Procedures
(CATO); GA n◦ 261693.
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In order to improve the front end data collection, new technologies are developed to be
installed both on portable and fixed platforms. This will provide a flexible, yet comprehensive
coverage of the affected area. Fusion of the data collected and analysis offers real-time
decision support by making these resources available to decision makers on scene through
easily accessible web-portals. The research efforts concentrate on the development of a
wearable computer, which will permit communication via Bluetooth, Wi-Fi, 3G/UMTS,
GSM/GPRS and WiMax. It will include positioning system (GPS/DGPS, LPS (e.g., indoor
localization) and specific applications, such as maps and navigation (POI), data view (images,
videos, etc.), messaging and alerts, as well as voice- and video conferencing. A set of sensors
for real-time measurements will be embedded in underwear, respectively adapted to the outer
garment.
2.3

Training

In order to overcome the problem of extensive differences in CM between Member
States standardization of training curricula for first responders, as well as new approaches to
learning itself are the first step. The EC has decided to develop simulation based learning
experiences and provide supporting guides and tools for developing the soft skills necessary
in effective CM. In this context a set of widely deployable, advanced, interactive and
experiential technology-enhanced solutions (based on simulation games) was developed. This
ensures the effective understanding and internalization of the collaborative decision making
processes under extreme time pressure, facing the lack and asymmetries of information,
dealing with the diversity and emotions of people, and effectively addressing the interpersonal
dimension of speed-relationship building between crisis managers. Furthermore, the EU CM
programme promotes innovative concepts on simultaneous training of decision makers, crisis
managers, first responders and emergency field units. The prototype system avoids the
simulation paradigm where the trainee selects one of a number of pre-set drill oriented
choices at a predictable decision point. Instead, using an interactive games paradigm, the
trainees are able to practice situation and cue assessment, problem diagnosis, decision making
and action coordination in real-time in response to a crisis.
CONCLUSIONS
The US and the EU have realized the need to improve the current management of large
crises in order to reduce uncertainty, loss of lives, and threatened area, as well as minimize
costs. Currently CM suffers from a significant lack of interoperability and interchangeability
between systems and equipment at regional, national and international levels. There is only
limited IT support for first responders (FRs) on scene at present, coupled with no or low use
of IT for training methods of FRs. On scene, incident commanders have frequently no data on
first responder status (health and environment) and lack information on their precise
localization. In case of a large-scale crisis, in particular with cross-border impact, the
presently available ad hoc approach of sharing resources by volunteering response modules
can be seen as partially effective only due to the above mentioned fragmentation and
compatibility problems.
There is a need for CM to introduce novel approaches in remote sensing, multi-media
communication and IT-supported risk assessment, since they are carried out by humans who
often exploit only a small fraction of the relevant information due to processing bottlenecks.
Progress in 3D modelling and ad hoc broadband networks can assist both in the training and
on scene, thus significantly improving the effectiveness of a response. Furthermore, remotely
controlled automated detector systems and innovative decision support systems can assist the
Emergency Operations Centre to obtain a more realistic input in a faster manner.
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Abstract:
The aim of this article is to specify an involvement of the Slovak republic on solving
global security threats and to define general characteristic of global security threats
produced by global security environment.
This article is simply divided into two sections. First part, an author generally describes
main global security threats, terrorism, spreading of weapons of mass destruction, fail states,
regional conflicts, organized crime, open affecting Slovak republic security environment.
In the last part, crucial part of this article, an author detailed deal with an involvement
of the Slovak republic on solving global security threats.
Keywords: security environment, worldwide security threats, terrorism, fail states, regional
conflicts
Abstrakt:
Hlavným cieľom tohto článku je špecifikovať podiel Slovenskej republiky na riešení
globálnych bezpečnostných hrozieb a všeobecne definovať globálne bezpečnostné hrozby
spôsobené globálnym bezpečnostným prostredím.
Článok je rozdelený do dvoch častí. V prvej časti autor popisuje globálne bezpečnostné
hrozby, terorizmus, šírenie zbraní hromadného ničenia, zlyhávajúce štáty, regionálne
konflikty a organizovaný zločin, ktoré majú vplyv na bezpečnostnú prostredie SR.
V záverečnej časti sa autor detailne zaoberá podielom Slovenskej republiky (SR) na
riešení globálnych bezpečnostných hrozieb.
Kľúčové slová:
Bezpečnostné prostredie, globálne bezpečnostné hrozby, terorizmus, zlyhávajúce štáty,
regionálne konflikty
ÚVOD
Žijeme v 21.storočí, v dobe, ktorá sa vyznačuje veľkou dynamikou a vedeckotechnickým pokrokom. V dôsledku toho sa na jednej strane vytvorili ekonomicky silné
krajiny, poskytujúce obyvateľom blahobyt a na strane druhej vystupujú krajiny ekonomicky
slabé, s nedostatkom zdrojov na zabezpečenie riadneho, základného fungovania štátu.
Toto storočie tiež môžeme charakterizovať aj ako storočie globalizácie, ktorá vo veľkej
miere zasahuje aj do oblasti bezpečnosti. Globálna bezpečnosť, čiže problémy v jednej
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krajine, regióne, sa môžu priamo i nepriamo týkať aj krajiny druhej a vôbec sa nemusí jednať
o susedné krajiny.
Globálna bezpečnosť je dnes charakterizovaná častokrát aj zaujatím vlažného postoja
geostrategických hráčov, najdôležitejších štátov sveta, k medzinárodným problémom, šíreniu
zbraní hromadného ničenia, konvenčných zbraní, technológií, presunom prostriedkov násilia
neštátnym aktérom, čo vedie k tomu, že už súčasné nespoľahlivé a neschopné inštitúcie, ktoré
by mali tieto regionálne a medzinárodné problémy riešiť, zisťujú, že toho nie sú absolútne
schopné.146
Táto situácia nie je nová, je známa už niekoľko rokov, k jej vykresleniu v ešte ostrejších
rysoch dochádza pôsobením celosvetovej finančnej krízy. Aj keď poznáme aj tvrdenia, že
napríklad USA majú s určitosťou prevahu v štyroch oblastiach, ktoré sú rozhodujúce pre
udržanie globálneho mocenského vplyvu: vojenská sféra schopná celosvetovo pôsobiť,
ekonomická sféra, technologická sféra a taktiež kultúrna, ktoré ich predurčujú pre akúsi
veľmoc, ktorej sa žiadna nie je schopná rovnať.147 Aj napriek tomuto tvrdeniu, finančná kríza
spôsobuje ekonomickú stagnáciu a následné rozpočtové škrty v rade krajín sveta, USA
nevynímajúc. Tento fakt výrazne oslabil schopnosti a vôľu týchto hlavných zainteresovaných
strán. Samozrejme, že nepriaznivá situácia sa týka aj Západu, konkrétne Európy a Severnej
Ameriky, ktoré hrajú dôležitú a nezastupiteľnú úlohu ako garanti globálnej bezpečnosti.
Medzinárodné spoločenstvo, SR nevynímajúc musí čeliť v nadchádzajúcich rokoch
ťažkým ekonomickým dopadom, oslabujúcim autority v oblasti globálnej bezpečnosti v stále
neistejšom svete. Tieto dopady sa ukazujú ako stále viditeľnejšie globálne bezpečnostné
hrozby, ktoré si vyžadujú zaujatie systémového prístupu pre zabezpečenie ich riešenia. Na
riešení týchto hrozieb musí mať svoj podiel aj SR vzhľadom k faktu, že je súčasťou
globálneho sveta. Riešenie týchto globálnych bezpečnostných hrozieb si vyžaduje ich
poznanie.
1

GLOBÁLNE BEZPEČNOSTNÉ HROZBY

Keďže sa pohybujeme v globálnom bezpečnostnom prostredí, ktoré môžeme definovať
ako určité geografické územie vo väzbe na sociálno-ekonomický, demografický a kultúrnohistorický faktor148, v prostredí, ktoré spôsobuje vzájomnú prepojiteľnosť problémov štátov,
ľudstva. Z problémov ľudstva nám pramenia aj jednotlivé globálne bezpečnostné hrozby.
Dnes, na začiatku 21. storočia sa ukazuje, že klasické vojenské hrozby ustupujú a do popredia
sa tlačia hrozby nevojenského charakteru. Hrozby vyplývajúce z pôsobenia nepriateľa, ktorý
je nedostatočne vyzbrojený, slabý, ale ktorého ženie fanatizmus, nenávisť, snaha zničiť to, čo
nenávidí, aj za cenu samovražedných útokov. Tento nepriateľ väčšinou už je v takej zúfalej
situácii, že nemá čo stratiť, ale môže spôsobovať problémy a straty pre silnejšieho hráča.149
Globálne hrozby častokrát odrážajú vzťah človeka k životnému prostrediu, prírodným
zdrojom, skupinám, národom, ktorého neriešenie môže spôsobiť vážne problémy ľudstva.
Počas posledných desaťročí sa fakticky konflikt dotkol všetkých častí sveta. Nevynímajúc
EÚ, kde konflikt na Balkáne pripomenul, že vojna z Európy nevymizla.
Slovensko, keďže je súčasťou EÚ, musí byť pripravené čeliť hrozbám, ktoré sú cielené
voči EÚ ako celku. Hrozba symetrického konfliktu veľkého rozsahu na území EÚ je
Gill, B. (2011). Bezpečnostné prognózy na rok 2011. Dostupné na Internete: NATO
Review: http://www.nato.int/docu/review/2010/Security_2011
147
Brzezinski, Z. (1999). Velká šachovnice, k čemu Ameriku zavazuje její globální převaha.
Praha: Mladá Fronta.
148
Hofreiter, L. (2006). Securitológia. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála
M.R.Štefánika.
149
Hofreiter, L. (2006). Globálne bezpečnostné problémy. Dostupné na Internete: Security
Revue: http://www.securityrevue.com/article/2006/06/globalne-bezpecnostne-problemy/
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v súčasnosti málo pravdepodobná. O to viac rastie pravdepodobnosť hrozieb menej
predvídateľných a viditeľných.
Starosti Európe spôsobuje aj jej závislosť na energetických zdrojoch, veď Európa je
najväčším dovozcom ropy a zemného plynu na svete. Dovoz predstavuje zhruba 50% dnešnej
spotreby energie. Dnešná doba prináša aj hrozby súvisiace s novými ochoreniami, napr. nové
vysoko infekčné ochorenia ako SARS a nová chrípka, pretože tieto ochorenia nepoznajú
hranice.
Keďže SR je neoddeliteľnou súčasťou európskeho priestoru môžeme hovoriť
o kľúčových globálnych bezpečnostných hrozbách EÚ, ktoré najviac ovplyvňujú jej
bezpečnostné prostredie. Tieto hrozby sú definované v Európskej bezpečnostnej stratégii a
zaraďujeme medzi ne terorizmus, šírenie zbraní hromadného ničenia, zlyhávajúce štáty,
regionálne konflikty a organizovaný zločin. V Bezpečnostnej stratégii SR sú globálne hrozby
ešte doplnené o zraniteľnosť informačných a komunikačných systémov, nelegálnu
a nekontrolovanú migráciu a aktivity cudzích spravodajských služieb.
2

PODIEL SR NA RIEŠENÍ GLOBÁLNYCH BEZPEČNOSTNÝCH HROZIEB

Slovenská republika je teritoriálne a tiež svojimi historickými, kultúrnymi,
politickými, ekonomickými a inými väzbami súčasťou euroatlantického priestoru. Samostatne
alebo v spolupráci s inými krajinami a medzinárodnými organizáciami chráni a bráni slobodu,
demokraciu, právny štát a ľudské práva v súlade so zásadami Charty OSN a ďalšími normami
medzinárodného práva. Východiská realizácie bezpečnostnej politiky SR s cieľom zaručiť
požadovanú úroveň bezpečnosti občana a štátu definuje Bezpečnostná stratégia SR.
Slovenská republika, ako súčasť Európskej únie, má Bezpečnostnú stratégiu, ktorá
vychádza z Bezpečnostnej stratégie EÚ. Táto stratégia definuje kľúčové bezpečnostné hrozby
EÚ a súčasná bezpečnostná situácia EÚ ukazuje, že tieto hrozby sú pre EÚ reálne.
SR musí byť pripravená čeliť hrozbám, ktoré sú cielené voči EÚ ako celku. Tak, ako je
to podrobne rozobrané vo vyššie uvedenej časti, EÚ a teda aj SR musí byť upriamená na
riešenie a čelenie hrozbám, menej predvídateľných a viditeľných.
Vývoj posledných rokov tiež ukazuje, že pre EÚ a teda aj pre SR existujú aj iné dôležité
hrozby, akými sú energetická, kybernetická a environmentálna bezpečnosť, ako aj ozdravenie
ekonomík a finančných inštitúcií v EÚ a partnerských krajinách.
SR svojou bezpečnostnou politikou flexibilne reaguje na stále meniace sa bezpečnostné
hrozby a výzvy. Jej cieľom je eliminácia ich negatívneho vplyvu na bezpečnosť občana a
štátu. Dôležitým faktorom vedúcim k eliminácii hrozieb je budovanie a podporovanie
bezpečnosti vo svojom susedstve, regióne, budovanie a udržanie jeho stability. Ako účelným
prostriedkom bezpečnostnej politiky sa ukazuje nadväzovanie priateľských a mierových
vzťahov. Táto diplomatická oblasť môže eliminovať možné negatívne javy spôsobené
reálnymi hrozbami.
Riešenie týchto všetkých bezpečnostných problémov a hrozieb si vyžaduje spoluprácu
a spoločnú stratégiu krajín s dostatočným potenciálom a spôsobilosťami, pretože SR nemá
dostatočný potenciál pre samostatné riešenie týchto bezpečnostných problémov.
Na realizáciu svojich bezpečnostných záujmov a teda aj elimináciu bezpečnostných
hrozieb SR využíva členstvo v medzinárodných a regionálnych organizáciách a združeniach
(OSN, NATO, OBSE, atď.), rozvíja ich spôsobilosti, flexibilitu a ich vzájomne posilňujúcu
spoluprácu.
2.1 Boj proti terorizmu
Slovenská republika odsudzuje všetky formy terorizmu bez ohľadu na krajinu pôvodu či
pozadie. Boj s terorizmom považuje na poli bezpečnosti za jednu zo svojich hlavných priorít.
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Zahraničná politika SR v tejto oblasti je realizovaná prostredníctvom multilaterálnych
fór, aktivít medzinárodných organizácií a z nich vyplývajúcich odporúčaní a záväzkov.
Snahou SR je zásadný príspevok do medzinárodného spoločenstva v boji proti terorizmu,
pretože iba na národnej úrovni by to bolo nedostatočné. Na druhej strane je snahou SR aj
zvýšenie vlastnej bezpečnosti.
SR sa schválením Dohovoru o potláčaní činov jadrového terorizmu v marci 2006 stala
prvou krajinou na svete, ktorá ratifikovala všetkých trinásť univerzálnych medzinárodných
zmlúv v boji proti terorizmu a naďalej sa zasadzuje o prijatie Všeobecného dohovoru o
terorizme s univerzálnou definíciou terorizmu.150
SR sa v máji 2007 pripojila ku Globálnej iniciatíve pre boj s jadrovým terorizmom,
ktorú predložili v júli 2006 počas summitu G-8 v Sankt-Peterburgu prezidenti Ruska a USA.
Dôležitým krokom pre SR je implementácia základnej protiteroristickej rezolúcie
Bezpečnostnej rady OSN č. 1373/2001 v podmienkach SR, ďalej podpísanie Druhého
dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z
20. apríla 1959 s výhradou ratifikácie, podpísanie tzv. Dohovoru o Europole 12. mája 2004 a
štyroch nadväzných protokolov (Protokol o praní špinavých peňazí, Protokol o vyšetrovacích
tímoch, Protokol o zriadení Európskeho policajného úradu, Protokol o výsadách a imunitách).
SR má aj svoj Národný akčný plán pre boj proti terorizmu, ktorý vychádza z Akčného
plánu EÚ. SR ako členský štát EÚ tiež implementovala do svojho právneho poriadku tzv.
Európsky zatykač, to znamená rozhodnutie príslušného súdneho orgánu členského štátu,
ktorého cieľom je zadržanie vyžiadanej osoby a jej vydanie z iného členského štátu na trestné
konanie, výkon trestu alebo ochranné opatrenie.151 Je to prvé opatrenie v oblasti trestného
práva, základný kameň v oblasti súdnictva. Je založené na dôvere medzi členskými krajinami
EÚ. Prostredníctvom tohto kroku EÚ a teda aj SR reagovala na strach z hrozby teroristických
útokov, s cieľom zabezpečenia efektívnej súdnej a policajnej spolupráce. Doplnkom tohto
zatykača je aj európsky príkaz na vydanie dôkazov, slúžiaci k výmene dôkazných materiálov,
dokumentov a údajov.
V oblasti boja proti terorizmu boli prijaté tiež kroky proti financovaniu terorizmu
a dohoda o vzájomnej právnej pomoci s USA.
Ako člen NATO je SR zapojená do plnenia Partnerského akčného plánu boja proti
terorizmu a vojenskej koncepcie na ochranu proti terorizmu, ktorý bol prijatý na Pražskom
summite. Istanbulský summit prijal opatrenia na zdokonalenie mechanizmu odovzdávania
spravodajských informácií prostredníctvom Spravodajskej jednotky analyzovania teroristickej
hrozby (Brusel). Zároveň bol prijatý pracovný program Konferencie národných riaditeľov pre
vyzbrojovanie v obrane proti terorizmu, ktorý pozostáva z viacerých projektov. Jedným z
projektov je likvidácia vojenských výbušnín a manažment následkov. V uvedenom projekte
vedúcu úlohu v rámci NATO prevzala práve SR.
2.2 Kontrola zbrojenia
Svoju zahraničnú politiku v tejto oblasti realizuje SR predovšetkým prostredníctvom
multilaterálnych fór, ako OSN - 1. výbor, Komisia OSN pre odzbrojenie, Konferencia o
odzbrojení a tiež prostredníctvom samostatného rokovacieho fóra a implementačných
orgánov odzbrojovacích zmlúv a kontrolných režimov, ktorých je SR zmluvným partnerom,
členským alebo účastníckym štátom.152
Zahraničná politika. (2011). Dostupné na Internete: Ministerstvo zahraničných vecí:
www.mzv.sk
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Tak, ako som to spomenul vyššie, je SR zmluvnou stranou všetkých významných
dohovorov v tejto oblasti, vrátane Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT), Dohovoru o
zákaze biologických zbraní (BWC), Dohovoru o zákaze chemických zbraní (CWC), Zmluvy
o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBT), Dohovoru o určitých druhoch konvenčných
zbraní (CCW), Dohovoru o zákaze protipechotných mín, tzv. Ottawský dohovor a ďalších
dohovorov.
SR ako účastnícka krajina Wassenaarskeho usporiadania (WA), Austrálskej skupiny
(AG), Skupiny jadrových dodávateľov (NSG) dobrovoľne dodržiava princípy Kontrolného
režimu pre raketové technológie (MTCR), ktoré predovšetkým plnia úlohu multilaterálnych
režimov pre kontrolu exportu vojenského materiálu, resp. tovarov a technológií využiteľných
na výrobu zbraní.
SR je tiež členom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu IAEA a Zangger(ovho)
výboru (ZC), účastníkom Bezpečnostnej iniciatívy proti šíreniu zbraní hromadného ničenia
(PSI) a patrí medzi pôvodných signatárov Haagskeho kódexu proti šíreniu balistických rakiet
(HCOC).
2.3 Boj proti šíreniu ZHN
SR sa pripojila k akčnému programu EU účinnejšie uplatňovať multilateralizmus
a podporovať stabilitu medzinárodného a regionálneho prostredia, ktorý je podmienkou boja
proti šíreniu zbraní hromadného ničenia. Šírenie ZHN je globálnym nebezpečenstvom, preto
si vyžaduje aj globálny prístup. Bezpečnosť v Európe je úzko spojená s bezpečnosťou a
stabilitou v Stredozemí a na Blízkom východe, EÚ a teda aj SR v súvislosti so ZHN
podporujú povinnosť prispievať k bezpečnosti a stabilite v tomto regióne. 153
Zmluva o nešírení jadrových zbraní (Non-Proliferation Treaty) (NPT) ako kľúčová
norma v oblasti nešírenia zbraní je tiež záväzkom, v ktorom SR aktívne vystupuje a podporuje
celé spektrum zmluvy, všetky piliere týkajúce sa odzbrojenia, nešírenia jadrových zbraní a
mierového využívania jadrovej energie. Presadzuje ich rovnováhu s cieľom efektívneho
fungovania režimu nešírenia prostredníctvom napĺňania záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.
SR taktiež spolu s ostatnými členskými štátmi EÚ plánuje posilnenie Medzinárodnej
agentúry pre atómovú energiu. Posilnenie tejto agentúry sa týka oblasti sprísnenia kontrol
vývozu a nezákonného pohybu a obstarávania zásielok s cieľom
zabezpečenia
bezpečnostných záruk a verifikácie. Kľúčovou úlohou agentúry je dohliadať na plnenie
záväzkov, ktoré medzinárodné spoločenstvo prijalo v súvislosti so Zmluvou o nešírení
jadrových zbraní. Zistenia a závery agentúry ohľadne dodržiavania bezpečnostných záruk
zohrávajú osobitnú úlohu pri posudzovaní, či daná krajina koná v súlade so záväzkami
vyplývajúcimi z NPT.
Ďalšou normou je Zmluva o všeobecnom zákaze jadrových skúšok CTBT, ktorá
zakazuje akékoľvek jadrové výbuchy. Text bol prijatý 50. VZ OSN rezolúciou č. 50/245 dňa
10. septembra 1996. Na nadobudnutie platnosti CTBT je potrebná ratifikácia 44 krajín.
Prebieha príprava nadobudnutia účinnosti CTBT, vrátane prípravy úplného fungovania jej
verifikačného režimu. SR sa zasadzuje o čo najskoršie nadobudnutie platnosti CTBT a
považuje ju popri NPT za dôležitý medzinárodný nástroj pre jadrové odzbrojenie a nešírenie
jadrových zbraní. SR ratifikovala zmluvu v marci 1998, ako 9. štát v poradí.
Do kategórie zbraní hromadného ničenia patria aj chemické a biologické zbrane. SR
vystupuje aj v tejto oblasti ako aktívna krajina, ktorá sa zmluvne zaviazala a prijala Dohovor
o zákaze chemických zbraní (CWC) z r. 1997, ktorý stavia na filozofii Dohovoru o zákaze
biologických zbraní (BWC).
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V rámci opatrení na budovanie dôvery je SR jedným z pôvodných
signatárov Haagskeho kódexu správania sa proti šíreniu balistických rakiet (HCOC) a
povinnosti signatárskych krajín vydávať oznámenia o chystanom vypustení rakety.
SR sa zapojila do kontroly exportu, sledovania materiálov na výrobu ZHN a tovarov a
technológii dvojakého použitia, ktoré môžu byť zneužité na vojenské účely, napr. spoločný
systém kontroly exportu v EÚ. Kontrola exportu je integrálnou súčasťou agendy kontroly
zbrojenia, odzbrojenia a nešírenia ZHN. Mechanizmy kontroly, do ktorých sa SR aktívne
zapája a dodržiava sú využívané na zabránenie pohybov zbraní, vojenského materiálu a
tovarov a technológií dvojakého použitia, ktoré by mohli spôsobiť nechcené hromadenie
konvenčných zbraní vo svete alebo zneužitiu materiálov, tovarov a technológií dvojakého
použitia na výrobu zbraní hromadného ničenia.
SR tiež aktívne podieľa na všetkých činnostiach zoskupení, ktoré posilňujú existujúce
mechanizmy smerujúce ku kontrole exportu. Je účastníckym štátom Skupiny jadrových
dodávateľov (NSG)-kontrola exportu jadrových materiálov, Austrálskej skupiny (AG)-režim
kontroly materiálov a technológií zneužiteľných na výrobu chemických a biologických
zbraní, Wassenaarskeho usporiadania (WA)-režim kontroly exportu konvenčných zbraní,
Zanggerovho výboru (ZC) a zároveň dobrovoľne dodržiava princípy Režimu kontroly
raketových technológií (MTCR).
SR ako tranzitná krajina so zodpovednosťou za časť vonkajšej hranice EÚ je tiež
členom partnerskej siete Bezpečnostnej iniciatívy proti šíreniu ZHN (PSI), ktorá aktívne
funguje od roku 2003. Jej činnosť spočíva na blokovaní a zachytávaní nákladov na zemi, vo
vzduchu a na mori, smerujúcich z alebo do rúk rizikových štátov alebo neštátnych aktérov a
predstavujúcich riziko šírenia zbraní hromadného ničenia. Táto partnerská sieť vznikla aj za
účasti SR z dôvodu naliehavosti vyplnenia medzery, vzniknutej na základe zásadných zmien
politicko-bezpečnostnej klímy vo svete. Je výrazne charakterizovaná aktivitami súvisiacimi s
bojom proti terorizmu a jeho najnebezpečnejšej formy teda terorizmu s použitím ZHN.
SR si tiež osvojila závery rady EÚ o riešení chemických, biologických, rádiologických
a jadrových rizík a o biologickej pripravenosti a prijala opatrenia na zabezpečenie uvedenej
pripravenosti.154
2.4 Obnova zlyhávajúcich štátov
SR aktívne sa zapája do obnovy zlyhávajúcich štátov, tento svoj zámer napĺňa politikou
pomoci a sankcií. Svoju rozvojovú pomoc zameriava na zabezpečenie ekonomickej
transformácie a rozvoj demokratických štruktúr zlyhávajúcich štátov. 155
SR sa sústreďuje na zmierňovanie chudoby a hladu, podporu trvalo udržateľného
hospodárskeho, sociálneho a ekologického rozvoja, posilňovanie demokracie, právneho štátu,
ľudských práv a dobrej správy vecí verejných, podporu univerzálneho prístupu k vzdelaniu,
zvyšovanie úrovne základnej zdravotníckej starostlivosti a podporu hospodárskej spolupráce
s rozvojovými krajinami.
Podľa Strednodobej stratégie rozvojovej pomoci na roky 2009 – 2013 SR zamerala
svoju rozvojovú pomoc na tri programové krajiny - Afganistan, Srbsko a Keňu (štáty, do
ktorých má ísť väčší objem financií) a ďalších 16 projektových krajín (Albánsko, Bielorusko,
Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Etiópia, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Macedónsko,
Moldavsko, Mongolsko, Sudán, Tadžikistan, Ukrajina, Uzbekistan a Vietnam). 156
Klement, C. (2011). Verejné zdravotníctvo. Dostupné na Internete:
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V rámci SR je hlavným koordinátorom poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci
Ministerstvo zahraničných vecí . Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú
spoluprácu – SAMRS vyhlasuje zasa grantové výzvy a hodnotí podávané projekty, vyberá,
monitoruje a kontroluje vybrané projekty.
2.5 Predchádzanie regionálnym konfliktom
SR aktívne prispieva k predchádzaniu a samotnému riešeniu regionálnych konfliktov.
V zmysle solidarity a v spolupráci s medzinárodným spoločenstvom sa aktívne angažuje na
zaručovaní bezpečnosti a stability a zmierňovaní následkov kríz iných štátov
a národov,
aktívne sa zapája do krízového, ale aj pokrízového manažmentu. Bezpečnosť SR a jej
občanov je neoddeliteľne spätá s bezpečnosťou jej spojencov a je vystavená podobným
hrozbám a výzvam, akým čelia všetky štáty v euroatlantickom priestore.
V ére globalizácie môže aj vzdialená hrozba vyvolávať rovnaké znepokojenie ako
hrozba blízka. Krízy a konflikty za hranicami SR môžu predstavovať priamu hrozbu
bezpečnosti jej teritória a obyvateľstva, preto sa SR angažuje všade tam, kde je to možné, pri
prevencii kríz, pri zvládnutí kríz, pri stabilizácii situácií po konfliktoch a pri podpore
rekonštrukcie. Najlepší spôsob zvládnutia konfliktov je ich prevencia. Preto SR prispieva
vojenskými a civilnými prostriedkami a rozvojovou pomocou, úmernou jej možnostiam a
zúčastňuje sa na mierových operáciách NATO, EÚ, OSN.
SR sa v roku 1993 prvýkrát začlenila do mierovej misie OSN UNPROFOR, kedy
príslušníci Armády SR pôsobili mimo územia republiky. Odvtedy sa vo viac ako dvadsiatich
misiách na podporu mieru vystriedalo do 10 000 slovenských vojakov.
Za účasti príslušníkov OS SR v súčasnosti stále prebiehajú:
• mierové operácie OSN- UNFICYP, Cyprus, UNTSO, Blízky východ,
• vojenské operácie NATO- ISAF, Afganistan, ALTHEA, veliteľstvo NATO, Sarajevo,
• operácie EÚ- ALTHEA, Bosna a Hercegovina, Pozorovateľská misia EÚ v Gruzínsku a
Pozorovateľská misia OBSE v Gruzínsku.
Cieľom týchto operácií nie je len riešenie regionálnych konfliktov, ale aj boj s
terorizmom a pomoc zlyhávajúcim štátom začať samostatne zabezpečovať plnenie funkcií
štátu.
Tieto príspevky SR v oblasti medzinárodného krízového manažmentu demonštrujú jej
smerovanie a ochotu podieľať sa na riešení globálnych bezpečnostných hrozieb.
2.6 Boj proti organizovanému zločinu
Aktivity organizovaného zločinu oslabujú samotné fungovanie štátu, v extrémnom
prípade môže organizovaný zločin ovládať štát. Príjmy z organizovaného zločinu sú častokrát
využívané na financovanie konfliktov v iných oblastiach a častiach sveta.
V súlade so závermi Rady EÚ pre boj proti organizovanej trestnej činnosti sa SR
sústreďuje na zníženie hrozieb a škôd, ktoré táto trestná činnosť spôsobuje. Zvýšená
pozornosť je zameraná na odhaľovanie a vyšetrovanie najzávažnejších foriem organizovanej
kriminality páchanej zločineckými skupinami a teroristickými skupinami, prenikanie
organizovanej trestnej činnosti do spoločnosti, napríklad prostredníctvom hospodárskeho
vplyvu, korupcie alebo násilia.
Pozornosť je venovaná tiež riešeniu organizovanej trestnej činnosti v rámci všetkých
druhov ekonomickej kriminality, trestnej činnosti súvisiacej s terorizmom a jeho
financovaním, drogami, obchodovaním s ľuďmi, obchodovaním so zbraňami a jadrovými
materiálmi. Nemenej dôležité je aj sústredenie na zneužívanie legitímnych podnikateľských
štruktúr a finančných mechanizmov na účely trestnej činnosti a legalizácia príjmov z trestnej
činnosti. Pozornosť je zameraná aj na zneužívanie moderných technológií na páchanie trestnej
činnosti a zlepšovanie podmienok na rozkladanie organizovaných a zločineckých skupín
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prostredníctvom vytvárania efektívnych legislatívnych a organizačných opatrení pre boj
s organizovaným zločinom. 157
SR v rámci svojho teritória rieši boj s organizovaným zločinom prevažne
prostredníctvom Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia Policajného zboru,
spravodajskými zložkami a prokuratúrou.
ZÁVER
Neustále sa prehlbujúce ekonomické a sociálne rozdiely na jednotlivých miestach sveta,
prevažne v krajinách tretieho sveta, s tým súvisiace zlyhávanie štátov, nedostatok zdrojov a
chudoba budú aj naďalej vytvárať podmienky pre pôsobenie neštátnych aktérov, akými sú
politickí, náboženskí, či nacionalistickí extrémisti, predstavujúci globálne bezpečnostné
hrozby, ktoré sa týkajú aj SR.
História nám však jasne ukazuje, že najväčším nebezpečenstvom je sám človek. Človek,
ktorý je hnaný nenávisťou, závisťou, agresivitou, túžbou po majetku, ktoré sú zdrojom vojen,
zabíjania a iných nehumánnych činov.
Povzbudzujúce je fakt, že pri zabezpečovaní bezpečnosti vo svete, eliminácii
bezpečnostných hrozieb nezáleží na veľkosti krajiny a počte jej ľudských a materiálnych
zdrojov, ale na jej snahe prispieť k zabezpečeniu mierového života vo svete. SR je toho
príkladom, kedy aj napriek obmedzeným možnostiam sa naplno angažuje pri zabezpečovaní
bezpečnosti vo svete.158 Preto sa aj v Bezpečnostnej stratégii SR uvádza, že SR v rámci
svojich možností sa bude angažovať pri zabezpečení stability Stredného východu, ktorý je
ohniskom terorizmu, náboženského extrémizmu, medzinárodnej kriminality a možného
šírenia zbraní hromadného ničenia. V oblasti Stredomoria je snahou Slovenska prispieť
k prekonávaniu ekonomickej stagnácie a chudoby.
Riešenie týchto hrozieb, ich eliminácia si vyžiada tlak na vznik silnejšieho
medzinárodného spoločenstva, medzinárodných inštitúcií a striktné dodržiavanie
medzinárodného poriadku.
Je potrebné sa však zaoberať dôsledne reformou bezpečnostného systému ako
rozhodujúceho prostriedku bezpečnostnej politiky SR, ktorý je určený aj na elimináciu
existujúcich a predpokladaných globálnych bezpečnostných hrozieb. Bezpečnostný systém
musí byť vnímaný v širšom kontexte ako tomu bolo doposiaľ, pretože jeho primárnym
cieľom nie je len bezpečnosť štátu, ale aj zaručenie bezpečnosti jeho občanov s využitím
všetkých kapacít, ktoré má k dispozícii.
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Abstrakt:
Economic security is a complex phenomenon resulting from the complexity of socioeconomic relations between economic entities, their objectives, methods and means used to
achieve them. The aim of this paper is to point out fact of the economic security significantly
affect the national security of each country and therefore the role of countries should be to
define objects and subjects of economic security in order to effectively prevent the risks that
disturb economic security.
Klíčová slova:
Security, economic security, national security.
ÚVOD
Ekonomická bezpečnosť je komplexným fenoménom vyplývajúcim zo zložitosti
sociálno-ekonomických vzťahov medzi ekonomickými subjektmi, ich cieľmi, metódami
a prostriedkami, ktoré používajú na ich dosiahnutie. Cieľom príspevku je poukázať na fakt, že
ekonomická bezpečnosť významne ovplyvňuje národnú bezpečnosť každej krajiny a úlohou
krajín by preto malo byť vymedzenie objektov a subjektov ekonomickej bezpečnosti, aby
mohli účinne predchádzať rizikám, ktoré ekonomickú bezpečnosť narušujú.
1

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnosť reprezentuje „stav, v ktorom je zachovávaný mier a bezpečnosť štátu, jeho
demokratický poriadok a zvrchovanosť, územná celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc štátu,
základné práva a slobody a v ktorom sú chránené životy a zdravie osôb, majetok a životné
prostredie“. Ústavný, 2002
Z tejto definície bezpečnosti je možné vychádzať pri identifikáciu subjektov, ktoré je
potrebné chrániť pred rôznymi vplyvmi vychádzajúcimi z politického, ekonomického,
sociálneho, kultúrneho, ekologického a ďalších prostredí. Za subjekty bezpečnosti je možné
považovať jednotlivcov, spoločnosť (krajiny) ako aj medzinárodné spoločenstvá.
Bezpečnosť jednotlivcov má individuálny rozmer a predstavuje pocit pokoja
a neohrozenosti, pri ktorom sa človek necíti na hranici prežitia, má možnosť vzdelávať sa
a robiť samostatné rozhodnutia.
Bezpečnosť spoločnosti nadobúda národný rozmer, kedy za charakteristické črty
bezpečnosti sú považované kvalita života, stabilita a nezávislosť krajiny. Bezpečnosť krajiny
je však nutné vnímať aj z toho pohľadu, že vláda každej krajiny by mala usilovať
o dosiahnutie čo najstabilnejšieho hospodárskeho vývoja, ktorý nebude narušovaný
narastajúcimi bezpečnostnými rizikami a hrozbami.
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Bezpečnosť medzinárodných spoločenstiev znamená stav, v ktorom môžu jednak
jednotlivé krajiny, ale aj medzinárodné spoločenstvá ako celky slobodne realizovať ciele
svojho rozvoja bez vonkajšieho vojenského, politického alebo hospodárskeho ohrozenia.
Vo vnímaní bezpečnosti z pohľadu všetkých týchto subjektov je možné pozorovať aj
určitý ekonomický aspekt, ktorý významne ovplyvňuje nazeranie na problém bezpečnosti.
Možno teda konštatovať, že ekonomická bezpečnosť predstavuje jednu zo zložiek národnej
bezpečnosti každej krajiny, ktoré sú zobrazené na obrázku 1.

Energetická
a surovinová
bezpečnosť
Informačná
bezpečnosť
Potravinová
bezpečnosť

Environmentálna
bezpečnosť

Ekonomická
bezpečnosť

Osobná
bezpečnosť

Politická
bezpečnosť

Spoločenská
bezpečnosť

Zdravotná
bezpečnosť

Obrázok 1 Zložky národnej bezpečnosti
Z dôvodu, že ekonomická bezpečnosť zasahuje do všetkých ostatných zložiek národnej
bezpečnosti, jej narušenie vedie k oslabeniu pocitu bezpečnosti vo všeobecnosti.
2

EKONOMICKÁ BEZPEČNOSŤ

Podľa Výkladového slovníka terminológie bezpečnostného manažmentu je ekonomická
bezpečnosť „stav, v ktorom ekonomika objektu, ktorého bezpečnosť má byť zaistená (štátu,
aliancie štátov, podniku, podnikateľských subjektov a p.) nie je vystavená rizikám a
ohrozeniam, ktoré by mohli výrazne znížiť (alebo už znižujú) jej výkonnosť potrebnú na
plnenie základných funkcií a dosahovanie cieľov“.
Stabilný ekonomický vývoj každej krajiny by mal patriť súčasne so zabezpečením
národnej bezpečnosti k ústredným záujmom vlády každého štátu. To znamená, že vláda by
v rámci agendy národnej bezpečnosti nemala využívať len obrannú politiku, ale aj
hospodársku politiku a jej nástroje. Musí si však pri tom uvedomiť, že riziká a hrozby, ktoré
boli pôvodne vlastné len jednej krajine sa v súčasnom globalizovanom svete stávajú rizikami
a hrozbami pre celé medzinárodné spoločenstvá.
Oblasti záujmu ekonomickej bezpečnosti sú široké a možno ich zoskupiť do rovnorodých
sektorov, z ktorých vyberáme nasledujúce:
 vzťah ekonomiky a schopnosti štátu realizovať vojenskú mobilizáciu – v prípade nízkej
schopnosti vojenskej mobilizácie môže napr. dôjsť k násilnému vymáhaniu dlhov,
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vzťah sebestačnosti a závislosti na vonkajších energetických zdrojoch – pokiaľ krajina
nie je sebestačná v oblasti zdrojov, vzniká potreba prístupu k vonkajším zdrojom, čo
môže spôsobiť silnú závislosť medzi krajinami,
vzťah rastúcej konzumnosti spoločnosti a životného prostredia – rast rôznorodosti potrieb
spotrebiteľov spôsobuje významný tlak na využívanie neobnoviteľných zdrojov,
vzťah liberalizmu a protekcionizmu v zahranično-obchodnej politike – otvorená
ekonomika môže viesť k silnej závislosti od importujúcich krajín, na druhej strane však
protekcionizmus brzdí trh práce.

Tieto oblasti záujmu majú významný vplyv na jedincov, malé sociálne skupiny,
podniky, obce, mestá, regióny, štát, medzinárodné spoločenstvá, ale aj na svetovú ekonomiku,
ktoré predstavujú subjekty ekonomickej bezpečnosti.
Subjekty ekonomickej bezpečnosti môžeme zjednodušene začleniť do troch hlavných
úrovní, ako to môžeme vidieť na obrázku 2.

medzinárodné spoločenstvá
štát

GLOBÁLNA
ÚROVEŇ

MAKROÚROVEŇ

jedinec, rodina
podnik
MIKROÚROVEŇ
obec, mesto, región

Obrázok 2 Hlavné úrovne ekonomickej bezpečnosti
Pre jedinca, príp. rodinu predstavuje ekonomická bezpečnosť dostupnosť prostriedkov
na zabezpečenie základných potrieb (ubytovanie, strava, ošatenie), dostupnosť zdravotnej
starostlivosti, vzdelania, informácií, sociálneho zabezpečenia,... Väčšinu potrieb človek
zabezpečuje prostredníctvom dôchodkov, ktoré získava využitím svojich schopností
a zručností v procese transformácie vstupov na výstupy. Z tohto dôvodu je možné povedať, že
ekonomická bezpečnosť jedinca i rodiny je úzko zviazaná s prácou ako výrobným faktorom.
Jedinec potrebuje pociťovať na jednej strane istotu, že štát vytvorí také podmienky, ktoré mu
v produktívnom veku umožnia získať na trhu práce adekvátne ohodnotené pracovné miesto,
istotu pracovného zaradenia, bezpečného a zdravého pracovného prostredia, kariérneho
vzdelávania či postupu a na druhej strane mu v poproduktívnom veku zabezpečia primeraný
životný štandard. Pokiaľ človek nepociťuje tieto istoty, nastáva u neho pocit sociálnej
vyťaženosti, čo môže u neho spôsobiť psychickú chorobu, sociálnu vylúčenosť, príp. až
kriminalitu.
Podnik, obdobne ako obce, mestá a regióny, vníma ekonomickú bezpečnosť jednak
z pohľadu zabezpečenia dostatočných finančných zdrojov na vykonávanie činnosti v bežných
podmienkach ako aj v mimoriadnych podmienkach a jednak z pohľadu návratnosti vložených
prostriedkov.
Ekonomická bezpečnosť štátu predstavuje súhrn opatrení, ktoré majú za úlohu zaistiť
funkčnosť hospodárskej a finančnej sústavy štátu a zabezpečiť dostatočné zdroje pre riešenie
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mimoriadnych a krízových situácií a na uspokojenie základných materiálnych potrieb štátu
a jeho obyvateľov v krízovom období. [Ministerství]
Ekonomická bezpečnosť medzinárodných spoločenstiev je zameraná predovšetkým
na zvyšovanie ich konkurencieschopnosti. Neobmedzuje sa len na ekonomickú oblasť, ale
zameriava sa aj na sociálnu dimenziu integračného procesu, napr. podporu zamestnanosti,
zlepšenie životných a pracovných podmienok a sociálnu ochranu.
Ekonomická bezpečnosť svetovej ekonomiky predstavuje globálny pohľad
na zabezpečenie výkonnosti ekonomiky a zamedzenie prepuknutia globálnych javov ako napr.
hospodárska, finančná a dlhová kríza.
Subjekty ekonomickej bezpečnosti môžu byť ohrozované rôznymi vplyvmi
z vonkajšieho ale aj vnútorného prostredia. Tieto vplyvy predstavujú hrozby, ktoré môžu
ovplyvniť funkčnosť subjektu. Takýmito hrozbami môže byť napr. vedecko-technický
pokrok, nedostatočné úverové krytie, nedokonalá konkurencia a pod. z hľadiska hrozieb,
ktoré pôsobia na bezpečnosť daného subjektu, je možné diferencovať bezpečnosť prístupu
na trhy, bezpečnosť finančných úverov, bezpečnosť technicko-priemyselných schopností,
bezpečnosť spoločensko-hospodárskej paradigmy, bezpečnosť cezhraničných spoločenstiev,
systémovú bezpečnosť či aliančnú bezpečnosť. [Karásek] K týmto hrozbám, ktoré ovplyvňujú
predovšetkým firmy a štát, by bolo možné pridať aj hrozby pôsobiace na jedinca.
Organizáciou spojených národov (OSN) sú tieto hrozby začleňované medzi oblasti ľudskej
bezpečnosti a patrí k nim osobná, potravinová, energetická, zdravotná, spoločenská, politická,
informačná a environmentálna bezpečnosť. Na základe hrozieb ovplyvňujúcich jednotlivé
subjekty je možné pre každý z nich samostatne definovať ekonomickú bezpečnosť. Kelíšek
et al, 2010
ZÁVER
Porovnaním prístupu k definovaniu subjektov národnej bezpečnosti a ekonomickej
bezpečnosti je zrejmý fakt, že tieto subjekty sú ohrozované rovnakými vplyvmi, ktoré na ne
pôsobia tak z vonkajšieho ako aj vnútorného prostredia štátu. Z toho vyplýva, že riešenie
otázok ekonomickej bezpečnosti musí byť nevyhnutnou súčasťou riešenia otázok národnej
bezpečnosti.
V stave bezpečnosti je potrebné vytvárať také podmienky pre subjekty národnej
a ekonomickej bezpečnosti, ktoré pôsobia preventívne a znižujú pravdepodobnosť vzniku
rizík, ktoré by mohli potenciálne alebo reálne znižovať alebo celkom znemožňovať efektívne
dosahovanie cieľov týchto subjektov. Pri aktivácii potenciálnych alebo reálnych ohrození
a hrozieb je potrebné využívať reaktívne metódy, ktoré zmiernia alebo odstránia negatívne
dôsledky ich pôsobenia na subjekty národnej a ekonomickej bezpečnosti.
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Abstrakt:
Obchod s lidmi bývá rovněž nazýván novodobým otroctvím, neboť jsou jím porušována
základní lidská práva člověka. Jedná se také o jednu z nejvýnosnějších forem organizovaného
zločinu. Obchodování s lidmi je na území České republiky trestným činem uvedeným v
trestním zákoníku v ustanovení § 168.
V České republice byl nárůst obchodu s lidmi zaznamenán v průběhu 90. let minulého
století a lze předpokládat, že k nárůstu může docházet i v budoucnu, především v souvislosti
se stále častějšími případy obchodování s lidmi za účelem nucené práce. Z těchto důvodů
v roce 2008 schválilo Ministerstvo vnitra Krizový plán pro zajištění krátkodobého ubytování
identifikovaným obchodovaným osobám a ohroženým pracovníkům a klientům pomáhajících
organizací. Krizový plán obsahuje postupy a opatření při identifikaci velkého počtu
pravděpodobných obětí obchodování s lidmi na území České republiky.
Abstract:
Human trafficking is sometimes called a modern slavery because it violates the
fundamental human rights. Moreover, it is also considered one of the most profitable forms of
organised crime. It is virtually impossible to express the extent or scope of this problem
therefore most estimates differ from each other. Human trafficking is considered a criminal
offense in Czech Republic and is punishable within the § 168 of the Criminal Code.
Human trafficking intensified considerably in Czech Republic during the 1990’s and it
can be expected that it may further increase in the future, especially in relation to cases of
human trafficking for forced labor. For these reasons, in 2008 the Ministry of the Interior
approved the Crisis Plan to Provide Short-term Accommodation for Identified Trafficked
Persons and Threatened Staff and Clients of the Helping Organizations. The Crisis Plan
contains procedures and measures to identify a large number of probable victims of human
trafficking in the Czech Republic.
Klíčová slova:
Obchodování s lidmi, oběti obchodování s lidmi, krizový plán, pracovní vykořisťování,
sexuální vykořisťování.
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ÚVOD
Během posledních patnácti let muselo být celosvětově uznáno, že boj proti obchodování
s lidmi je jedním z nejsložitějších úkolů, před kterými stojí 21. století. Problematika
obchodování s lidmi je na mezinárodní úrovni v centru pozornosti, a proto se boj proti tomuto
fenoménu stal součástí politického programu také mnoha evropských vlád a institucí. V rámci
evropského kontinentu bylo realizováno mnoho iniciativ zaměřených na potírání obchodu
s lidmi, díky nimž došlo k významnému pokroku při zajišťování ochrany obětem
obchodování s lidmi. Aby se podařilo účinně stíhat zločinné organizace, které kořistí z
jednoho nejkrutějších zločinů proti lidským právům jednotlivce, musí mít jednotlivé státy
dostatek informací, které by nabídly reálný obraz této závažné a vysoce latentní trestné
činnosti. V důsledku této situace má již celá řada zemí zavedenu komplexní legislativu a
připravena propracovaná schémata sociální pomoci a ochrany obětí obchodován s lidmi, tzv.
národní referenční mechanismy159. Česká republika je ve svém přístupu k obchodování
s lidmi velice progresivní a lze říci, že již nyní splňuje mezinárodní standardy v oblasti
podpory a ochrany pravděpodobných obětí trestného činu obchodování s lidmi.
Obchod s lidmi je nejen závažná trestná činnost160, ale zároveň je zdrojem značných
rizik pro každou zemi. Nejčastěji je člověk vylákán do neznámého prostředí (většinou do
jiného státu), kde je různými formami vykořisťován a nucen k práci za účelem majetkového
prospěchu pachatele. Kromě závažných bezpečnostních rizik (praní špinavých peněz,
nelegální výnosy z trestné činnosti, financování terorismu, korupce) existují i vážná rizika
zdravotní (zvýšený výskyt pohlavně přenosných chorob) a ekonomická (daňové úniky,
deformace ceny pracovní síly). Je důležité si proto uvědomit, že se jedná o relativně nový
fenomén, který je důsledkem ekonomických a sociálních změn po celém světě. Nelze
vynechat ani skutečnost, že při obchodování s lidmi dochází k závažnému porušování
lidských práv obětí.
1

SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE

Česka republika je považována především za zemi cílovou a transitní a v menší míře i
za zemi zdrojovou. Co se týče zemí původu obětí identifikovaných v České republice, byly
jako zdrojové zaznamenány země (či jejich specifické regiony) s odlišnou životní úrovní
(Ruská federace, Slovensko, Ukrajina, Rumunsko apod.) v porovnání s Českou republikou.
Hlavní vývojové tendence v oblasti obchodování s lidmi, jež významně ovlivňují situaci
v České republice je možné sledovat již od roku 2004. V průběhu sedmi let došlo ke
stabilizaci či dokonce k mírnému poklesu obchodování s lidmi v oblasti sexuálního
vykořisťování161, a to částečně i z důvodu probíhající ekonomické krize. Ta naopak přispěla
v nemalé míře k nárůstu případů podezření na pracovní vykořisťování a nucené práce. Ze
stejného důvodu došlo ke zvýšení poptávky po levné pracovní síle ze zahraničí a ke zvýšení
zájmu o práci ze strany zahraničních pracovníků. Ti se však velmi často nechávali zaměstnat
bez adekvátní záruky na finanční ohodnocení a pracovní podmínky.162
V posledních letech se rovněž objevují nábory na různé práce v ČR i v zahraničí. Na
území České republiky se jedná převážně o cizince, kteří v důsledku ztráty zaměstnání přijdou
o legitimní pobyt na území republiky, a tudíž jim hrozí správní vyhoštění. Týká se to však i
159

Cílem národního referenčního mechanismu je zajistit ochranu lidských práv
obchodovaným osobám. Jedná se o partnerství mezi obchodovanou osobou, orgány činnými
v trestním řízení, pomáhajícími organizacemi a společností, aby se dosáhlo účinné podpory a
ochrany pro oběti obchodování s lidmi.
160
Obchodování s lidmi je v České republice trestným činem dle ust. § 168 trestního
zákoníku.
161
V roce 2010 byl zaznamenám pokles napříč celým sektorem poskytujícím sexuální služby.
162
Kol. autorů, Zpráva o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2010, MV,
Praha, 2011, s. 4
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osob ze sociálně vyloučených lokalit, mentálně postižených jedinců či bezdomovců. Pachatelé
si je vybírají kvůli jejich ztížené situaci a neinformovanosti.
Stále častěji se využívají subtilní formy donucení jakožto prostředku manipulace s
obětí. Oběti totiž mohou opouštět pracoviště a ubytovací prostory a ve většině případů též
dostávají peněžní zálohy. V současné době se fyzické násilí prakticky nepoužívá jako
donucovací nástroj, avšak stále častěji se objevuje psychologický nátlak, jež může mít
mnohem horší následky. Nejčastěji se setkáváme s vyhrožováním, ale existují i mnohé další
praktiky na hranici zákonnosti (vyplácení mzdy se zpožděním, byť ještě v zákonem stanovené
lhůtě; vyžadování přesčasů, které pak nejsou uhrazeny; vymáhání fiktivních dluhů;
nevyhovující hygienické podmínky; postihy za smyšlené porušení zásad a podmínek atd.),
kterým napomáhá neznalost zákona a jazyka obětí.163
1.1

Legislativní rámec problematiky

Trestného činu obchodování s lidmi se dopustí každý, kdo jinou dospělou osobu (muže
či ženu) za použití násilí, pohrůžky násilím nebo lstí a nebo zneužitím jeho omylu, tísně nebo
závislosti, přiměje, zjedná, najme, zláká, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá, aby ho bylo
užito k pohlavnímu styku nebo jiným formám sexuálního obtěžování nebo zneužívání, k
otroctví nebo nevolnictví nebo k nuceným pracím nebo jiným formám vykořisťování.164 U
osoby mladší osmnácti let není dokonce nutné použít ani jeden z výše uvedených způsobů
nátlaku či zneužití situace. Stačí jen, aby s ní bylo nakládáno některým z výše popsaných
způsobů, tedy jako s obětí obchodování s lidmi. Tím je pamatováno na zajištění vyšší míry
ochrany dětí. Definice obchodování s lidmi je zakotvena v zákoně č. 40/2009 Sb., trestního
zákoníku v ustanovení § 168.
Definice trestného činu obchodování s lidmi vychází z Úmluvy OSN proti
nadnárodnímu organizovanému zločinu a jejího doprovodného protokolu a ze Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování
s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady
2002/629/SVV.
Gestorem za politiku boje proti obchodování s lidmi je odbor bezpečnostní politiky
Ministerstva vnitra České republiky (MVČR), který je pověřen vykonávat funkci národního
zpravodaje. Tato funkce spočívá v monitorování a analyzování situace v oblasti obchodu
s lidmi v rámci České republiky i v mezinárodním měřítku. Činnost MVČR vychází
z vládního dokumentu „Národní strategie boje proti obchodování s lidmi (aktuálně pro období
let 2008-2011)“. O situaci v České republice každoročně informuje MVČR prostřednictvím
„Zprávy o stavu obchodování s lidmi v ČR“, která je zveřejňována na webových stránkách.
Dalším spolupracujícím subjektem MVČR je odbor prevence kriminality, který
realizuje podpůrný program s názvem Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi.
Tento program nabízí obchodovaným osobám zdravotní, sociální a právní pomoc, ubytování
či zajištění návratu do země původu. Účast v tomto programu je pro obchodované osoby
podmíněna spoluprací s orgány činnými v trestním řízení. Do gesce ministerstva práce a
sociálních věcí České republiky pak spadá kontrolní činnost v oblasti dodržování pracovního
práva (oblastní inspektoráty práce a úřady práce).
1.2

Základní koncepční materiály a koordinace na národní úrovni

Prevence, podpora obětí, postih pachatelů a partnerství jsou stěžejní prvky Národní
strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice na období 2012–2015. Strategii

163
164

Ibid.
Kol. autorů, Trestní zákoník a trestní řád, Linde Praha, 2010.
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schválil na svém zasedání 18. dubna 2012 kabinet Petra Nečase.165 Tento materiál navazuje na
řadu jiných koncepčních dokumentů, zejména na Koncepci boje proti organizovanému
zločinu. V roce 2008 byla formalizována Meziresortní koordinační skupina, jejíž stálí členové
koordinují jednotlivé činnosti na národní úrovni, čímž je zajištěna výměna informací mezi
jednotlivými členy této skupiny. Každoročně se pak vydává Zpráva o stavu obchodování
s lidmi v České republice.
1.3

Nejčastější formy vykořisťování České republice

V současné době je nejčastější formou obchodování s lidmi za účelem pracovního
vykořisťování či nucená práce jako samostatný fenomén. Potenciální oběti obchodování s
lidmi jsou vyhledávány mezi osobami nespokojenými s výdělkem, v obtížných životních
situacích, bez domova, nebo ze sociálně vyloučených lokalit. Pachatelé si často vybírají osoby
v oblastech s velkou nezaměstnaností nebo naopak průmyslové zóny, kde je značná poptávka
po manuální práci. Co se týče obětí obchodovaných do České republiky, pro pracovní
vykořisťování jsou zdrojovými zeměmi především Rumunsko a Bulharsko. Tyto země jsou
pro pachatele obchodování s lidmi výhodné z důvodu jejich členství v EU a s tím
souvisejícím bezvízovým stykem. Svou roli u těchto zemí jistě sehrávají i nízké požadavky
občanů na finanční ohodnocení. Mezi další zdrojové země ještě patří Slovensko, Mongolsko,
Vietnam, Ukrajina, Rusko a Čína.166
Druhou nejčastější formou je obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.
Potenciální oběti jsou vyhledávány v oblastech s velkou nezaměstnaností či ve městech
s rozvinutým cestovním ruchem a se zvýšenou nabídkou i poptávkou všech druhů sexuálních
služeb. Jako nejrizikovější lokality jsou uváděny Severní a Západní Čechy (pohraničí),
Severní Morava, Praha a Brno. Potenciální oběti obchodování s lidmi jsou vyhledávány mezi
osobami nespokojenými s výdělkem, v obtížných životních situacích a mezi ženami
provozujícími prostituci. U nezletilých je pak navíc využívána jejich vyšší bezbrannost a
naivita. Mezi zdrojové země této formy vykořisťování patří nejčastěji Ukrajina a další státy
bývalého SSSR, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, objevují se i ženy z Vietnamu a Číny.
V polední době se též setkáváme s „novinkou“, jíž jsou ženy z afrického kontinentu, převážně
pak z Nigérie a Konga. Tyto ženy pobývají na území České republiky buď v rámci
turistického víza, na falešné pozvání či ilegálně.167
2

IDENTIFIKACE OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ

Situace obětí obchodování s lidmi je do určité míry specifická oproti obětem jiných
trestných činů. V některých, vesměs však ojedinělých případech se stane, že oběť
obchodování s lidmi sama kontaktuje orgány činné v trestním řízení. Mnohem častěji však
jsou osoby omezovány na osobní svobodě a nepřetržitě hlídány, tudíž nemohou a často ze
strachu či studu ani nechtějí požádat kohokoliv o pomoc. Některým z obětí je vyhrožováno
násilím na rodině, nebudou-li dostatečně poslušné. Mají zakázán jakýkoli kontakt nejenom
s policií a nevládními organizacemi, ale i s rodinou či přáteli. Neutěšený psychický stav, ve
kterém se oběti nacházejí, je zapříčiněn neustálým zastrašováním, zneužíváním a fyzickým i
psychologickým nátlakem. V takovýchto případech je pak velice obtížné oběti obchodování s
lidmi detekovat a identifikovat.
Dne 20. března 2007 bylo přijato usnesení, že odbor prevence kriminality ve spolupráci
s Policií ČR a specializovanými nevládními organizacemi analyzuje možnosti a vypracuje
165

http://www.mvcr.cz/clanek/vlada-schvalila-narodni-strategii-boje-proti-obchodovani-slidmi.aspx (přístup dne 25. dubna 2012)
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Kol. autorů.
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krizový plán, jak zajistit krátkodobé ubytování většího počtu identifikovaných obětí
obchodování s lidmi. Podnětem pro tento úkol byly zkušenosti z minulosti, kdy došlo
k identifikaci velkého počtu obětí, které nemohly kapacity neziskových organizací
participujících na Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi pojmout. Lze
předpokládat, že k podobným situacím může docházet i v budoucnu, především v souvislosti
se stále častějšími případy obchodování s lidmi za účelem nucené práce. Na základě
uvedených informací vypracoval odbor prevence kriminality tzv. „Krizový plán pro
zajištění krátkodobého ubytování identifikovaným obchodovaným osobám a ohroženým
pracovníkům a klientům pomáhajících organizací“ (dále jen „krizový plán“) s účinností od
roku 1. ledna 2008.
Bylo stanoveno, že v případě policejní realizace bude bezplatně poskytnuto ubytování a
strava pravděpodobným obětem obchodování s lidmi a realizačnímu týmu po dobu nezbytně
nutnou a to v rámci zařízení MVČR. Krizový plán také detailně určil kompetence a postupy
MVČR, policejních útvarů a sociálních pracovníků nevládních organizací.
Krizový plán se vztahuje na dvě oblasti. První oblast se týká zajištění většího počtu
obětí obchodování s lidmi dle § 168 trestního zákoníku, které byly identifikovány při obsáhlé
realizaci Policie ČR. Druhá oblast je zaměřena na bezpečnost sociálních pracovníků
nevládních organizací, kteří poskytují sociální služby obětem obchodování s lidmi. V případě,
že by jim hrozilo nějaké bezprostřední nebezpečí, např. prozrazení lokality azylového domu či
vyhrožování nebo fyzický útok na klientelu (oběti obchodování s lidmi) může být krizový
plán také spuštěn.
2.1

Úspěšná policejní operace

Pro lepší představu práce Policie ČR a také o tom, jak vypadá trestná činnost skupin
organizovaného zločinu na území ČR v oblasti nucené prostituce, uvádím příklad úspěšné
policejní operace realizované v roce 2008. Tento případ je zajímavý také tím, že v jeho rámci
byl poprvé odzkoušen a využit tzv. krizový plán. Díky krizovému plánu Policie ČR ve
spolupráci s MVČR a nevládními organizacemi zajistily krizovou intervenci většímu počtu
obětí identifikovaným v rámci jednoho případu.
„Neklepat, zavřeno!168
Praha 25. dubna 2008 – Jedna z největších akcí v dějinách ÚOOZ169, co do počtu
nasazených detektivů, proběhla pod krycím názvem „MÁNES“ minulý víkend v Praze.
Zadrženo při ní bylo dvanáct osob. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu se o
organizovanou skupinu zajímal několik měsíců. Pro osm žen a čtyři muže ve věku od 26 do
45 let, se osudovým číslem stala osmnáctka. Tečku za jejich podnikáním se detektivové
ÚOOZ rozhodli udělat 18. dubna. Po pečlivé přípravě se v páteční podvečer rozjelo více jak
180 detektivů, rozdělených do několika desítek skupin, na více jak 20 míst v Praze. Úderem
osmnácté hodiny pak začala postupně klapat želízka na zápěstí jednotlivých podezřelých. Co
se vlastně stalo? Dvanáctičlenná skupina působící v Praze měla podle detektivů zajišťovat
poskytování sexuálních služeb a za tímto účelem provozovat celkem tucet privátů. Ženy
přicházely ze zemí bývalého Sovětského svazu a v Praze byly ubytovány v soukromých
bytech. Z toho, co ženy prostitucí vydělaly, odváděly nezanedbatelnou část provozovatelům
privátů. Zda všechny ženy provozovaly nejstarší řemeslo dobrovolně, či zda byly do ČR
vylákány pod příslibem jiné práce a k prostituci byly nuceny až po příjezdu, je předmětem
dalšího šetření. Dobře organizovaná skupina si takto měla během několika let zvýšit životní
úroveň o milionové částky. Jeden občan ČR a jedenáct osob pocházejících z různých koutů
168
169

Kol. autorů, s. 22
Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální Policie a vyšetřování ČR
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bývalého Sovětského svazu bylo obviněno z trestných činů účast na zločinném spolčení a
kuplířství, za což jim v případě prokázání viny hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. Dva
muži, kteří podle detektivů měli celou skupinu řídit a podnikání organizovat, si navíc
vyslechli i obvinění z trestného činu obchodování s lidmi, čímž se jejich vyhlídky na možnou
délku trestu zvyšují o dalších pět let. Na území ČR pobývali všichni obvinění legálně. Deset
obviněných je stíháno vazebně. Případ dozoruje Městské státní zastupitelství Praha.“
2.2

Aplikace krizového plánu

Pro účely aplikace krizového plánu pro výše uvedenou realizaci poskytlo MVČR své
prostory, kde byly od 18. do 20. dubna 2008 bezplatně ubytovány ženy, které byly zajištěny
v rámci policejní operace „Mánes“. Ostrahu a postup práce v prostorách MVČR zajišťovali
určení pracovníci Policie ČR. K asistenci a pomoci zúčastněným osobám170 byly přizvány
sociální pracovnice a pracovníci nevládních organizací, kteří byli až do skončení akce na
místě nepřetržitě k dispozici.
Jejich prostřednictvím byly zúčastněným osobám poskytnuty balíčky „první pomoci“
a ve spolupráci s policisty předány informace ohledně situace a okolností, ve kterých se ocitly
(důvod policejní akce, místo pobytu, jejich práva a povinnosti), předběžný časový
harmonogram apod. Ženy byly také informovány, jak se role sociálních pracovníků liší
od úlohy policistů a s jakými problémy se na ně mohou obracet. Dále byly sociálními
pracovníky informovány o paletě sociálních služeb a poradenství jejich organizací a o
možnosti vstupu do Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi.
Ženy byly v prostorách MVČR dne 19. dubna 2008 požádány o podání vysvětlení a
následně byly dle potřeby průběžně převáženy k podání svědecké výpovědi na policejní
stanici. Výslechy žen byly ukončeny v nočních hodinách 19. dubna, přičemž v prostorách
MVČR zůstaly do dalšího rána ještě dvě ženy, členové realizačního týmu a sociální
pracovnice. Kolem desáté hodiny dopolední byly prostory MVČR opuštěny.
Celkem 3 osoby byly předány do péče nevládních organizací, z nichž jedna se již
rozhodla vstoupit do Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi.
3
3.1

POMOC A PODPORA OBĚTEM OBCHODOVÁNÍ S LIDMI
Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi

Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi (dále jen „Program“) je
pokračováním pilotního projektu Úřadu pro drogy a kriminalitu OSN „Model podpory
a ochrany obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování“ z roku 2003.
Program je určen obětem trestného činu obchodování s lidmi zejména za účelem sexuálního a
pracovního vykořisťování, kterým nabízí právní, sociální, zdravotní pomoc, ubytování a
důstojný návrat do země původu. Kromě humanitárního aspektu je cílem Programu i
získávání relevantních informací o kriminálním prostředí, které mohou vést k odhalení,
potrestání a odsouzení pachatelů této trestné činnosti.
MVČR jako resortní gestor Programu je v rámci národního referenčního mechanismu
pro oblast podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi odpovědný nejen za koordinaci
tohoto Programu, ale rovněž za preventivní aktivity v dané problematice. Zároveň efektivně
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V textu používáme termín „zúčastněná osoba“ v intencích trestního řádu, neboť jen
některé ženy provozující prostituci zadržené na místě činu bylo možné považovat za
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spolupracuje s Policií České republiky, nevládními organizacemi a ostatními resorty.
Fungování Programu na národní úrovni zajišťuje odbor prevence kriminality MVČR.
Do uvedeného celostátního programu jsou z nevládního sektoru zapojeny
specializované nevládní organizace. Dalším subjektem je mezivládní organizace –
Mezinárodní organizace pro migraci, která zajišťuje program dobrovolných návratů pro oběti
obchodování s lidmi. Tento program umožňuje obětem obchodování s lidmi navrátit se
důstojně, bezpečně a bezplatně do země původu. Program dobrovolných návratů je hrazen
z rozpočtu MVČR a je určen pro všechny oběti, které vstoupí do Programu (k návratu se
mohou rozhodnout v jakékoli fázi programu), dále pro všechny české oběti, které byly
identifikovány v zahraničí, a chtějí se vrátit do České republiky (zde není úhrada návratu do
České republiky podmíněna vstupem do programu).
3.2 Čeští občané jako obchodované osoby
Evropská unie včetně České republiky nedisponuje žádným systémem, ve kterém by
bylo možné dohledat identifikované pravděpodobné oběti obchodování s lidmi na základě
občanství. Informace o českých obětech obchodovaných mimo území České republiky jsou
získávány přes zastupitelské úřady, policii, či z informačních zdrojů nevládního
a mezivládního sektoru. V současné době jsou nejčastěji oběti českého původu identifikovány
např. ve Velké Británii, Francii a Německu. Převážně se jednalo o obchodování s lidmi za
účelem sexuálního vykořisťování.
ZÁVĚR
Je zřejmé, že obchodování s lidmi má mezinárodní rozměr. Budou-li přetrvávat
ekonomické rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, není možné, aby si s tímto fenoménem
poradila Česká republika či jiná země úplně sama. V tomto smyslu je nutné zdůraznit
důležitost národní a mezinárodní spolupráce v oblasti obchodování s lidmi. Ve vztahu
k národní spolupráci probíhají školení jak pro zástupce státních institucí (justiční akademie,
konzulární úřady, Správa uprchlických zařízení, Policie České republiky, či Univerzita obrany
Brno apod.), tak pro neziskový sektor. Cílem těchto školení je zvyšovat úroveň znalostí a
schopností osob, jejichž činnost souvisí s identifikací potencionální oběti obchodování s lidmi
se zaměřením na důsledné potírání páchání trestného činu obchodování s lidmi.
Boj proti organizovanému zločinu včetně boje proti obchodování s lidmi patří
celosvětově mezi největší výzvy současnosti. Pohyb osob z chudších do bohatších zemí je
dnes běžnou součástí migrační reality Střední Evropy, jíž protínají strategické koridory pro
obchod s lidmi ovládané mezinárodními zločineckými organizacemi. Česká republika se tak
nachází ve specifickém postavení – je současně zemí zdrojovou, tranzitní a cílovou.
Existují oblasti boje proti obchodování s lidmi, kde je nutné aktivity nadále posilovat a
zefektivňovat. Jedná se především o oblast důsledného potírání této kriminální činnosti,
identifikace obětí, monitoring situace v obchodování s dětmi dle definice § 168 trestního
zákoníku či monitoring prostituční scény apod.171
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Abstrakt
Předložená práce přináší část výsledků diplomové práce, která se věnuje návrhem
vybraných stravních dávek v Armádě České republiky (AČR). Za použití statistických metod
byla ověřena adekvátnost stravních dávek pro vybrané příslušníky AČR, a to na základě
informací získaných z elektronického dotazníkového průzkumu uskutečněného na Univerzitě
obrany, ve Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v Moravské
Třebové. Následně byly vytvořeny návrhy vybraných stravních dávek, kterým předcházelo,
opět za použití statistických metod, vytvoření modelů ideálního vojáka a vojákyně.
Klíčová slova:
nutrienty, stravní dávky, Armáda České republiky
Abstract
The submitted work presents the results of the diploma thesis, which is devoted to the
proposal of the selected diet doses in the Army of the Czech Republic (ACR). There were used
statistical methods to verify the adequacy of selected diet doses for selected members of the
Army of the Czech Republic, based on information obtained from an electronic questionnaire
conducted at the University of Defense, as well as at Ministry of Defense Military Secondary
and High School and College in Moravska Třebova. Subsequently, there were created the
proposals of the selected diet doses by using statistical methods, which preceded the creation
of models of an ideal soldier (man and woman).
Keywords: nutrients, diet doses, Army of the Czech Republic
ÚVOD
Výživa je věda o vztahu mezi potravinou a zdravím jedince. Vhodná výživa významně
ovlivňuje celkový stav organismu, především jeho tělesnou a duševní výkonnost, odolnost
vůči infekcím, lepší zvládání stresu, či rychlejší hojení ran. Všechny tyto aspekty a dopady
výživy mají nepřehlédnutelný význam pro všechny příslušníky AČR, a to bez výjimky.
Uběhlo již sedm let od ukončení procesu profesionalizace AČR, je tedy nevyhnutelné
přistupovat k jejím příslušníkům profesionálně, ve všech směrech. Netýká se to pouze oblasti
výzbroje, výstroje, či výcviku, ale také oblasti výživy a stravování. Poslední úprava dodnes
platných stravních dávek v AČR z hlediska kvalitativního a kvantitativního proběhla
15. prosince 1992, což znamená, že jsou téměř 20 let zastaralé. Je tedy zřejmé, že neakceptují
nároky a požadavky dnešní doby na kvalitu a kvantitu výživy. Tyto stravní dávky taktéž
nerozlišují značně rozdílné nároky obou pohlaví na energetickou a biologickou skladbu
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přijímané potravy. Jelikož se podíl vojákyň v AČR zvyšuje, je nevyhnutelné akceptovat
i tento fakt a stravní dávky tomu přizpůsobit.
Nevhodná kvalitativní skladba potravy i její nevhodný energetický obsah vede
ke vzniku řady onemocnění, jako je například nadváha, obezita, či onemocnění
kardiovaskulární soustavy. Je faktem, že nadváha a obezita dnes sužuje, a to v poměrně velké
míře, i příslušníky AČR. Ministerstvem obrany České republiky bylo přijato rozhodnutí řešit
problém nadváhy a obezity u příslušníků AČR medikamentózní léčbou. Zde se nabízí otázka,
zda není vhodnější hledat řešení tohoto problému v jeho základech, a to v úpravě zastaralých
stravních dávek a v jejich diferenciaci mezi pohlaví na základě poznatků o rozdílnosti potřeb
mužů a žen.
1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
Výsledkem snahy odborníků o uspokojení fyziologické výživové potřeby a dosažení
optimální úrovně zdraví příslušníků AČR jsou stravní dávky. Stravní dávky, tedy výživové
doporučené dávky, stanovují energetickou hodnotu pro jednotlivé skupiny příslušníků AČR,
kterou by měl každý příslušník denně přijmout v závislosti na fyzické aktivitě. Dále
doporučují množství a strukturu hlavních živin, vitaminů a minerálních látek. Hodnoty jsou
udávány pro jednu osobu na den [1, 2].
Předpis s označením RMNOČSSR č. 18/1979, který začal upravovat stravní dávky už
v Československé lidové armádě, byl vydán 3. prosince 1979. Tento vojenský předpis
s názvem Proviantní náležitosti v Československé lidové armádě, označovaný jako
Všeob-P-46/č. (práv.) a vydaný tehdejším Ministerstvem národní obrany Československé
socialistické republiky, vstoupil do platnosti 1. ledna 1980. V té době předpis vymezoval pět
kategorií stravních dávek. Stravní dávka č. 1 byla určená pro stravování naprosté většiny
vojáků základní služby a vojáků v záloze v průběhu jejich účasti na cvičeních. Pro posluchače
vojenských škol, u nichž byl energetický příjem nižší než u vojáků základní služby a naopak
byl evidován vyšší podíl duševní činnosti, byla určena stravní dávka č. 2. Pro mladistvé byla
určena stravní dávka č. 3, která se nejvíce přibližovala výživovým doporučeným dávkám
v civilním sektoru. Stravní dávka č. 4 byla určena pro létající personál a stravní dávka č. 5
pro výsadkáře. Každá stravní dávka byla vymezena energetickou hodnotou a nutriční
hodnotou jednotlivých výživových faktorů tak, jako tomu je v současnosti (duben,
2012) [3, 4, 5, 6].
1. dubna 1987 vstoupil do platnosti první doplněk k danému vojenskému předpisu
pod označením RMNO č. 2/1987 vydaný Ministerstvem národní obrany Československé
socialistické republiky, který změnil označení předpisu na Všeob-P-46 (práv.). Přijetím tohoto
doplňku došlo k poklesu energetické stránky stávajících stravních dávek, a to u všech pěti,
poměr živočišních a rostlinných proteinů zůstal zachován, blíže tabulka 1. Úroveň denního
příjmu minerálních látek a vitamínů byla změněna v závislosti na změněných požadavcích
příslušníků AČR [3, 4, 5, 6].
Druhý doplněk pod označením RMOČSFR č. 7/1991, vydaný již Ministerstvem
obrany Československé federativní republiky, vstoupil do platnosti 1. března 1991 a rozšířil
počet stravních dávek na celkový počet šest. Stravní dávka č. 6 byla vytvořena pro pracovníky
s převážně psychickou zátěží v průběhu celodenní služby. Z dostupné literatury nebylo možné
stravní dávku č. 6 vymezit jak z hlediska energetického, tak z hlediska biologického. [3, 4,
5, 6].
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Tabulka 1

Stravní dávky pro příslušníky Československé lidové armády a následně AČR platné od 1. ledna
1980 do 28. února 1991 [3, 4, 5, upraveno autorem]

STRAVNÍ DÁVKY v platnosti:

NUTRIČNÍ

1.1.1980–31.3.1987

FAKTORY
1
Proteiny

4

5

1

2

3

4

5

živočišné

g

58,9

65,2

72,4

80,1

71,9

62,0

72,0

76,0

85,0

78

rostlinné

g

58,4

57,2

59,1

50,0

64,2

55,0

53,0

55,5

55,0

58,1

celkem

g

117,3

122,4

131,5

130,1

136,1

117,0

125,0

131,5

140,0

136,1

g

126,0

139,5

138,6

140,4

156,9

126,0

126,0

124,0

135,0

156,9

Tuky
Sacharidy
Kyselina linolová
Minerály

3

kJ 16 360 16 770 17 300 16 900 18 710 14 560 15 785 15 977 16 019 17 981

Energie

Vitamíny

2

1.4.1987–28.2.1991

g

581

569

595

560

632

510

510

530

500

570

g

11,0

11,4

11,5

11,8

12,6

11,0

11,4

11,5

11,8

12,6

Fosfor

mg

2 151

2 173

2 365

2 099

2 402

1 800

1 800

2 000

2 000

2 000

Vápník

mg

997

1 033

1 180

1 002

1 017

997

1 100

1 200

1 100

1 100

Železo

mg

20

21

22

22

23

20

21

21

22

23

A

mg

1,1

1,1

1,2

1,2

1,2

1,1

1,1

1,2

1,2

1,2

B1
B2
B3
C

mg

1,7

1,8

1,8

2,0

2,0

1,7

1,8

1,8

2,0

2,0

mg

1,6

1,8

1,9

2,0

1,9

1,9

2,0

2,0

2,5

2,0

mg

26

26

26

43

26

23

23

23

23

23

mg

57

58

60

81

57

85

90

90

100

90

Třetím doplňkem k vojenskému předpisu Všeob-P-46 (práv.) je doplněk
pod označením RMOČSFR č. 53/1992, který byl vydaný Ministerstvem obrany
Československé federativní republiky 12. listopadu 1992 a do platnosti vstoupil 15. prosince
téhož roku. Tento doplněk radikálně změnil vymezení stravních dávek, když vedl k zániku
systému šesti stravních dávek a zavedl čtyři stravní dávky, jak je uvedeno v tabulce 2. V roce
1999 byl třetí doplněk k vojenskému předpisu Všeob-P-46 (práv.) potvrzen také vydáním tří
vyhlášek Ministerstva obrany České republiky. V dnešní době je připravena novelizovaná
podoba daného předpisu, která by měla vstoupit do platnosti 1. ledna 2013, neupravuje však
energetickou a biologickou stránku stravních dávek a přídavků potravin [3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11].
Základní stravní dávka je poskytována vojákovi, kterému nenáleží jiná stravní dávka.
Stravní dávka pro letce se poskytuje výkonnému letci. Výkonným letcem je chápán voják
z povolání, který je ve služebním zařazení pilota, navigátora, palubního technika, palubního
radiotelefonisty, palubního operátora, palubního střelce nebo palubního průvodčího. Dále se
stravní dávka pro letce poskytuje vojákovi připravujícímu se k výkonu funkce výkonného
letce a na letovou přípravu ve vojenské škole ve studijním oboru pilot vojenského letadla.
Výkonným výsadkářům a vojákům, kteří se na území České republiky připravují k plnění
služebních úkolů v zahraniční operaci nebo tam již plní služební úkoly, přináleží stravní
dávka pro výsadkáře. Pro žáky středních škol je určena stravní dávka pro žáky [9, 10].
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Tabulka 2

Energetická a nutriční hodnota živin, minerálů a vitamínů stravních dávek platných v AČR
od 15. prosince 1992 do současnosti (duben, 2012) [9, 10, upraveno autorem]

STRAVNÍ DÁVKA

NUTRIČNÍ
FAKTORY

základní

letci

výsadkáři

žáci

kJ

14 560

16 019

17 981

15 977

živočišné

g

62,0

85,0

78,0

76,0

rostlinné

g

55,0

55,0

58,1

55,5

celkem

g

117,0

140,0

136,1

131,5

Tuky

g

126,0

135,0

156,9

124,0

Sacharidy

g

510

500

570

530

Kyselina linolová

g

11,0

11,8

12,6

11,5

Fosfor

mg

1 800

2 000

2 000

2 000

Vápník

mg

997

1 100

1 100

1 200

Železo

mg

20

22

23

21

A

mg

1,1

1,2

1,2

1,2

B1

mg

1,7

2,0

2,0

1,8

B2

mg

1,9

2,5

2,0

2,0

B3

mg

23

23

23

23

C

mg

85

100

90

90

Vitamíny

Minerály

Proteiny

Energie

2 POUŽITÉ METODY ZPRACOVÁNÍ
Za použití vybraných statistických metod byla ověřena adekvátnost základní stravní
dávky, a to na základě informací získaných z elektronického dotazníkového průzkumu
uskutečněného mezi zaměstnanci a studenty na Univerzitě obrany, kterého se zúčastnilo
celkově 108 vojáků a 46 vojákyň ve věku 18–30 let.
Prvním použitým testem byl Grubbsův test extrémních hodnot, který slouží
k vyloučení extrémních hodnot ze zkoumaného souboru, jelikož způsobují zkreslení
některých číselných charakteristik. V prvním kroku byla určena hladina významnosti α, která
byla stanovena α = 0,05. Druhý krok zahrnoval stanovení nulové hypotézy H0: xmax ( xmin ) není
extrémní hodnota: xmax  xn1  0 , resp. x2  x1  0 , tj. mezi první a druhou hodnotou
v uspořádané řadě není statisticky významný rozdíl. Proti nulové hypotéze byla zformulována
alternativní hypotéza A: xmax  xn1  0 , tj. mezi poslední a předposlední hodnotou
v uspořádané řadě je statisticky významný rozdíl, resp. x2  x1  0 , tj. mezi první a druhou
hodnotou v uspořádané řadě je statisticky významný rozdíl. Pro výpočet testového kritéria
(dále TK) pro maximální hodnotu, což je třetí krok Grubbsova testu, byl použit vzorec (1):
Tmax 

xmax  x
s

(1)

a pro TK pro minimální hodnotu byl použit vzorec (2):
Tmin 

x  x min
s

(2)
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Ve čtvrtém kroku byla určena z tabulek Grubbsova testu kritická hodnota (dále KH)
pro
zpracovaný rozsah hodnot n a zvolenou hladinu významnost α. Následně, v pátém
Tn ,
a zároveň posledním kroku, byly porovnány TK a KH. Pokud TK  KH , nulová hypotéza se
nezamítla a soubor na hladině významnosti α = 0,05 neobsahoval extrémní hodnotu. Pokud
TK  KH , nulová hypotéza se zamítla a přijala se alternativní hypotéza. V tomto případě se
příslušná hodnota xmax ( xmin ) z výběrového souboru vyloučila a kalkulovaly se nové příslušné
charakteristiky a test se opakoval pro nové dvojice krajních hodnot uspořádané řady [12].
Pro ověření normálního rozdělení N (μ, σ2) údajů výběrového souboru byl použit test
o nulové šikmosti a špičatosti. Při tomto testu se vychází z předpokladu, že pochází-li výběr
z normálního rozdělení, pak koeficienty šikmosti a špičatosti jsou rovny nule, tedy  3  0
a  4  0 . Z jednotlivých výběrů byly vypočteny odhady obou těchto koeficientů pomocí
vzorce (3) a (4):
1 n
xi  x 3
3 
n  s n i 1
1 n
xi  x 4  3
̂ 4  a 4 
4 
n  s n i 1

(3)

̂ 3  a3 

(4)

Pro ověření nulové šikmosti byla zformulována nulová hypotéza H0:  3  0 . Proti byla
stanovena alternativní hypotéza A:  3  0 . Jako TK byla použita statistika (5):
u3 

kde Da3  

a3

(5)

D(a3 )

6  (n  2)
. Tato statistika má při platnosti H0 asymptoticky normální
n  1  (n  3)



rozdělení N (0, 1) a kritický obor je roven W  u 3 , u 3  u   .
1
2 

Pro ověření nulové špičatosti byla zformulována nulová hypotéza H0:  4  0 . Proti
byla stanovena alternativní hypotéza A:  4  0 . Jako TK byla použita statistika (6):
u4 

kde

Da 4  

6
n 1
D(a 4 )

a4 

24  n  (n  2)  (n  3)

n  12  (n  3)  (n  5)

.

Tato

(6)
statistika

má

při

platnosti

H0



asymptoticky normální rozdělení N (0, 1). Kritický obor je rovný W  u 4 , u 4  u   .
1
2 

Jestliže alespoň jeden z testů zamítl hypotézu o nulovosti koeficientů, byla zamítnuta
i hypotéza o tom, že náhodná veličina X má normální rozdělení. Pokud nebylo možno
zamítnout ani jednu hypotézu o nulovosti koeficientů šikmosti a špičatosti, bylo možno
zhodnotit, že na dané hladině významnosti je normální rozdělení vhodným modelem
pro popis náhodné veličiny X [13].
K otestování normality byl použit i kombinovaný test koeficientů α3 a α4, tzv. C-test.
Pro ověření normálního rozdělení náhodné veličiny X byla zformulována nulová hypotéza
H0: náhodná veličina X má normální rozdělení. Proti byla stanovena alternativní hypotéza
A: Náhodná veličina X nemá normální rozdělení. Jako TK byla použita statistika (7):
C  u32  u 42
(7)
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Tato statistika má při platnosti H0,  rozdělení se dvěma stupni volnosti u3 a u4,
které jsou statisticky definované v testech nulovosti koeficientů šikmosti a špičatosti. Kritický
2
2
2
obor je roven W  C, C  1 (2), kde 1 (2) je kvantil Pearsonova  rozdělení [13].
Po otestování normality náhodné veličiny byl pro odhad ideální výšky či celkového
energetického výdeje použit medián ( ~x ).Pro jeho výpočet byl v případě lichého počtu hodnot
n použit vzorec (8):
~
(8)
x  x n 1
2

2

v případě, že počet n byl sudý, byl použit vzorec (9):

1
~
x   x n  x n 
1
2 2
2 

(9)

Pro ověření adekvátnosti základní stravní dávky byl použit test hypotézy o střední
hodnotě normálního rozdělení, kde je nulovou hypotézou H0:    0 . Jako alternativní
hypotéza byla zformulována A:    0 . TK byla použita statistika (10):
x  0
(10)
t
n
s

která má při platnosti hypotézy H0 Studentova rozdělení t(ν) s ν stupni volnosti
(ν = n –1). Kritický obor podle alternativní hypotézy byl W  t , t  t1  [63].
K výpočtu celkového energetického výdeje (dále CEV) byl použit vzorec (11):
CEV  BMR  FA [kJ]
(11)
kde BMR je úroveň bazálního metabolismu [kJ] a FA je velikost energetického výdeje
spojeného s denní fyzickou aktivitou [kJ] [14, 15].
Podle potřeby byl k výpočtu BMR použit vzorec (12) nebo (13), kde h je hmotnost
[kg], v je výška [cm] a r počet let [roky] [16].
Vzorec (12) byl použit k výpočtu BMR pro jedince mužského pohlaví ve věku 18–30
let a vzorec (13) pro jedince ženského pohlaví ve věku 18–30 let.
BMR  64  h  2840 [kJ]
(12)
BMR  61,5  h  2080 [kJ]
(13)
K výpočtu FA v kapitole 3.1 bylo použito vztahu (14):
m

l

i 1

j 1

FA  h *   k i   t j [kJ]

(14)

v případě kapitoly 3.2 vztah (15):
m
l


FA   h *   k i   t j   n 1 [kJ]
(15)
i

1
j

1


kde h je hmotnost [kg], k je koeficient fyzické činnosti [kj/kg/min.], t je čas [min.],
n počet jedinců, m počet vykonávaných činností a l čas věnovaný té, které činnosti [17].
K odhadu ideální tělesné hmotnosti (dále ITH) byl použit vzorec (16) pro muže
a vzorec (17) pro ženy, kde v je výška [cm] [18].
h  v  152,4  0,728  51,65 [kg]
(16)
h  v  152,4  0,650  48,67 [kg]
(17)
K nutričním kalkulacím byl pro příslušníky AČR, kterým je určena základní stravní
dávka, použit vztah proteiny:sacharidy:tuky v poměru 3:12:5, přičemž 1 g proteinů=17 kJ,
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1 g sacharidů=17 kJ a 1 g tuků=38 kJ. Poměr živočišných a rostlinných proteinů v obou
případech byl stanoven na 1:1 [19].
K výpočtu indexu Body Mass Index (dále BMI) byl použit vzorec (18) [20]:
hmotnost kg
výška m 2

BMI 

(18)

 

3 VÝSLEDKY A DISKUZE
Na základě statistického zhodnocení adekvátnosti základní stravní dávky, byly
vytvořeny modely ideálního vojáka, resp. vojákyně, které umožnili vytvořit návrh základní
stravní dávky pro obě pohlaví.
3.1 Zhodnocení adekvátnosti základní stravní dávky
Zhodnocení adekvátnosti základní stravní dávky, bylo z praktických důvodů uskutečněné
zvlášť na vojácích a vojákyních.
3.1.1 Zhodnocení adekvátnosti základní stravní dávky pro vojáky 18–30 let
Tabulka 3

Grubbsův test (CEV vojáků ve věku 18–30 let)

xi

H0

A

TKi

KHi

x108 = 28 952

x108  x107  0

x107 = 27 454

x108  x107  0

3,438

3,230

neplatí

x108 je extrémní

x107  x106  0

x107  x106  0

3,284

3,228

neplatí

x107 je extrémní

x106 = 25 004

x106  x105  0

x106  x105  0

2,829

3,225

platí

x106 není extrémní

x1 = 6 677

x2  x1  0

x2  x1  0

2,062

3,225

platí

x1 není extrémní

Tabulka 4

Test o nulové šikmosti a špičatosti (CEV vojáků ve věku 18–30 let)

H0

A

u3

3  0

3  0

1,538

4  0

4  0

Tabulka 5

Zhodnocení

TK i  KH i

u4

u3  u 0,975

u0,975
1,960

0,255

u 4  u 0,975

Zhodnocení

neplatí

H0 se nezamítá
neplatí

H0 se nezamítá

C-test (CEV vojáků ve věku 18–30 let)

H0

A

C

 02,95 (2)

C   02,,95 (2)

Zhodnocení

X má N(μ,σ2)

X nemá N(μ,σ2)

2,430

5,991

neplatí

H0 se nezamítá

Tabulka 6

Test o střední hodnotě normálního rozdělení (CEV vojáků ve věku 18–30 let)

H0

A

t

 t 0,95 105

t  t 0,95 105

Zhodnocení

 0  14560

  14560

–0,431

–1,659

neplatí

H0 se nezamítá

Jednou z příčin neprokázání alternativní hypotézy může být skutečnost, že mnozí
z vojáků ve výběrovém souboru trpí nadváhou či obezitou, která zvyšuje jejich CEV, jelikož
existuje přímá úměrnost mezi energetickým výdejem a hmotností jedince, viz vzorce (11),
(12) a (14). Nadváhou podle indexu BMI (18) v této věkové skupině trpí až 46 vojáků,
přičemž jeden voják trpí dokonce obezitou prvního stupně.
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3.1.2 Zhodnocení adekvátnosti základní stravní dávky pro vojákyně ve věku 18–30 let
Tabulka 7

Grubbsův test (CEV vojákyň ve věku 18–30 let)

xi

H0

x46 = 20 473

x 46  x 45  0

x45 = 15 685
x1 = 7 393
Tabulka 8

A

TKi

KHi

Zhodnocení

x46  x45  0

3,858

2,954

neplatí

x46 je extrémní

x45  x44  0

x 45  x 44  0

2,418

2,946

platí

x45 není extrémní

x2  x1  0

x2  x1  0

1,693

2,946

platí

x1 není extrémní

TK i  KH i

Test o nulové šikmosti a špičatosti (CEV vojákyň ve věku 18–30 let)

H0

A

u3

3  0

3  0

1,452

4  0

4  0

Tabulka 9

u4

u3  u 0,975

u0,975

neplatí

1,960

–0,535

u 4  u 0,975

Zhodnocení
H0 se nezamítá

neplatí

H0 se nezamítá

C-test (CEV vojákyň ve věku 18–30 let)

H0

A

C

 02,95 (2)

C   02,,95 (2)

Zhodnocení

X má N(μ,σ2)

X nemá N(μ,σ2)

2.395

5,991

neplatí

H0 se nezamítá

Tabulka 10

Test o střední hodnotě normálního rozdělení (CEV vojákyň ve věku 18–30 let)

H0

A

t

 t 0,95 44

t  t 0,95 44

Zhodnocení

  14560

  14560

–12,485

–1,680

platí

H0 se zamítá

Z výběrového souboru n = 45 vykazovalo podle indexu BMI, viz vzorec (18), 44
vojákyň normální hmotnost, pouze u jedné vojákyně byla výpočtem definována nadváha.
3.2 Vytvoření modelů ideálního vojáka a vojákyně
Jako výchozí údaj k vytvoření jednotlivých modelů byla zvolena výška, a to z důvodu,
že tento tělesný údaj není možno běžně ovlivnit, zatímco např. hmotnost lze ovlivnit poměrně
snadno.
3.2.1 Model ideálního vojáka ve věku 18–30 let
Tabulka 11

Test o nulové šikmosti a špičatosti (výška vojáků ve věku 18–30 let)

H0

A

u3

3  0

3  0

0,604

4  0

4  0

Tabulka 12

u4

u0,975
1,960

–0,314

u3  u 0,975

u 4  u 0,975

neplatí

Zhodnocení
H0 se nezamítá

neplatí

H0 se nezamítá

C-test (výška vojáků ve věku 18–30 let)

H0

A

C

 02,95 (2)

C   02,,95 (2)

Zhodnocení

X má N(μ,σ2)

X nemá N(μ,σ2)

0,463

5,991

neplatí

H0 se nezamítá
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Jelikož náhodná veličina výška s 95% pravděpodobností má normální rozdělení, je
vhodné k odhadu výšky ideálního vojáka ve věku 18–30 let, kterému je určena základní
x ). Užitím vzorce (9) byla
stravní dávka, použít charakteristiku polohy, a to medián ( ~
odhadnuta výška vojáka na 182 cm. Následně užitím vzorce (16) byla výpočtem stanovena
ITH 73 kg. Na základě těchto údajů bylo možno prostřednictvím vzorce (12) vypočítat BMR,
která dosáhla hodnoty 7 512 kJ. K odhadu FA modelu ideálního vojáka o hmotnosti 73 kg
a výšce 182 cm byl použit vzorec (15), podle něhož je energetický výdej ideálního vojáka
spojený s fyzickou činností 6 273 kJ. CEV, který je dán součtem BMR a FA, jak uvádí vzorec
(11), je na úrovni 13 785 kJ. Pro přehlednost jsou všechny údaje uvedeny v tabulce 13.
Tabulka 13

Parametry modelu ideálního vojáka ve věku 18–30 let

Parametry modelu ideálního vojáka ve věku 18–30 let
výška

hmotnost

BMR

FA

CEV

183 cm

73 kg

7 512 kJ

6 273 kJ

13 785 kJ

3.2.2 Model ideální vojákyně ve věku 18–30 let
Tabulka 14

Test o nulové šikmosti a špičatosti (výška vojákyň ve věku 18–30 let)

H0

A

u3

3  0

3  0

–0,402

4  0

4  0

Tabulka 15

u4

u3  u 0,975

u0,975

Zhodnocení

neplatí

1,960

1,691

u 4  u 0,975

H0 se nezamítá
neplatí

H0 se nezamítá

C-test (výška vojákyň ve věku 18–30 let)

H0

A

C

 02,95 (2)

C   02,,95 (2)

Zhodnocení

X má N(μ,σ2)

X nemá N(μ,σ2)

3,021

5,991

neplatí

H0 se nezamítá

K odhadu výšky modelu ideální vojákyně mohl být na základě předchozích výpočtů
x ), podle vzorce (9). Model ideální vojákyně ve věku 18–30 let, které je
použit medián ( ~
určena základní stravní dávka, má výšku 169,5 cm, jak je uvedeno v tabulce 16. Užitím
vzorce (17) byla pro tento model vypočítána hmotnost, a to 60 kg. K výpočtu BMR byl použit
vzorec (13) a její hodnota je 5 770 kJ. Hodnota FA, která je rovna 4 860 kJ, byla spočtena
podle vzorce (15). CEV modelu vojákyně ve věku 18–30 let, které je určena základní stravní
dávka, je 10 630 kJ, vypočteno užitím vzorce (11).
Tabulka 16

Parametry modelu ideální vojákyně ve věku 18–30 let

Parametry modelu ideální vojákyně ve věku 18–30 let
výška

hmotnost

BMR

FA

CEV

169,5 cm

60 kg

5 770 kJ

4 860 kJ

10 630 kJ
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3.3 Návrh základní stravní dávky
Samotný návrh základní stravní dávky pro vojáky a vojákyně byl vytvořen na základě
nutričních kalkulací uvedených v použitých metodách, dále na základě systému Dietary
Reference Intakes (dále DRI) a nezbytnou součástí jsou modely vojákyň v jednotlivých
věkových skupinách. Bez těchto modelů by nebylo možno návrh základní stravní dávky, který
je uveden v tabulce 17, vůbec vytvořit. Tento návrh základní stravní dávky nestanovuje
přesné hodnoty vitamínů a minerálů, jelikož tato problematika vyžaduje dlouhodobá
sledování a měření, která v dnešní době neprobíhají. Vymezuje však intervaly denního příjmu
vitamínů a minerálů podle systému DRI. Taktéž navrhuje zařadit do základní stravní dávky
i vitamíny B6, B7, B12 a E, z minerálních látek hořčík a zinek, a to na základě jejich významu
při regeneraci svalstva, zmírňování únavy, posilňovaní psychiky a obranyschopnosti, což jsou
nezbytné předpoklady úspěšného vojáka, profesionála [21].
Tabulka 17

Návrh základní stravní dávky pro vojáky a vojákyně ve věku 18–30 let

NUTRIČNÍ FAKTORY
Energie

kJ

VOJÁCI

VOJÁKYNĚ

18–30 let

18–30 let

13 785

10 630

g

61

46,9

rostlinné

g

61

46,9

celkem

g

122

93,8

Tuky

g

91

70

Sacharidy

g

487

375,2

Vitamíny

Minerály

Proteiny

živočišné

Fosfor
Hořčík
Vápník
Zinek
Železo
A
B1
B2
B3
B6
B7
B12
C
E

0,7–4

g
mg

≥ 400

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
μg
μg
mg
mg

310–350
1–2,5

g

11–40
8–45
0,9–3

8–40
18–45
0,7–3

≥ 1,2
≥ 1,3
16–35

≥ 1,1
≥ 1,1
14–35

1,3–100
≥ 30
≥ 2,4
90–2 000
75–2 000
15–1 000

ZÁVĚR
Statistickým ověřením adekvátnosti v současnosti platící základní stravní dávky podle
předpisu Všeob-P-46 (práv.) se podařilo na reprezentativní skupině příslušníku AČR, kterým
je určena základní stravní dávka prokázat, že je nevyhovující. Na základě těchto zjištění byly
vytvořeny návrhy základní stravní dávky pro vojáky a vojákyně v dané věkové kategorii.
Jednotlivé návrhy stravních dávek z hlediska kvalitativního a kvantitativního respektují
antropometrické rozdíly mezi pohlavími a akceptují výživová doporučení Společnosti
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pro výživu a systém DRI. Je možno zhodnotit, že v rámci výživy u příslušníků AČR existuje
ještě mnoho možností, jak přístup k nim i v této oblasti zprofesionalizovat.
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KAZNĚJOV – STARÁ EKOLOGICKÁ ZÁTĚŽ Z CHEMICKÉ VÝROBY
KAZNEJOV – THE SITE CONTAMINATED FROM CHEMICAL
PRODUCTION
JAKUB ŠTEFEČKA, JAN BARTOŇ, MILAN ČÁSLAVSKÝ
GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
stefecka@geotest.cz, barton@geotest.cz, caslavsky@geotest.cz,
Abstract:
A chemical production in Kaznejov has almost 180 years long history with wide range
of products. A contamination of soils followed by contamination of groundwater in the factory
area, adjacent landfill and storage of sludge from sewage treatment plant is a consequence of
the production. The contamination is mainly anorganic. Major contaminants are Co, Ni, As,
Pb, Cd, Hg. An actualization of risk assessment was conducted by the company GEOtest, a.s.
The main consequences of the contamination are health and environmental risks and limited
use of groundwater. The contamination is also spreading into residential wells in Kaznejov.
Among the recommended remedial measures is an remediation project for contaminated
sludges deposited in the pits after mining of kaolin, which are situated in the forest near
Kaznejov.
Key words: contaminated site, risk assessment, Kaznejov, groundwater, soils, anorganic
contamination
ÚVOD
Tento článek prezentuje projekt aktualizace analýzy rizik, který byl proveden
společností GEOtest, a.s. v období od července 2011 do března 2012. Projekt spočíval
především v realizaci průzkumných prací a aktualizaci analýzy rizik v areálu společnosti
OMGD, s.r.o., na přilehlé skládce odpadů a v prostoru jam po těžbě kaolinu (místní název
„oprámy“). Aktualizace analýzy rizik byla provedena podle „Metodického pokynu č. 1
Ministerstva životního prostředí pro analýzu rizik kontaminovaného území“ z ledna 2011.
1 HISTORIE ÚZEMÍ
Stará ekologická zátěž v Kaznějově pochází z jednoho z nejstarších chemických
komplexů provozovaných na území ČR. V průběhu téměř 180 let až do dnešní doby byly
v chemických závodech v Kaznějově provozovány různé chemické technologie s velmi
rozmanitou skladbou produktů. Chemická výroba v Kaznějově byla založena již v roce 1833
obchodníkem J. D. Starckem, který v souvislosti s objevem uhelných ložisek v Kaznějově
(r. 1819) přenesl do této lokality výrobu kyseliny sírové z nedaleké Hromnice. Mezi další
chemické produkty vyráběné v minulosti patří oleum, fosfor, kyselina pyrosírová, kyselina
dusičná, zelená skalice, modrá skalice, kyselina monochlorsulfanová, síran hlinitý, klih
z kostí, hnojiva superfosfátu, kyselina solná, kyselina chlorovodíková, sirník sodný, ledek
draselný, ledek sodný, kyselina fluorovodíková, hydroxid hlinitý, kyselina citronová, kyselina
vinná, alkalické fosforečnany, fluoridy, tavící soli, kovové germanium, luminofory,
RTG-folie, soli kobaltu a niklu, síran nikelnatý, dusičnan měďnatý, vitacit, chlorid vápenatý,
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octan manganatý. V současnosti je chemická výroba zastavena a většina budov v areálu
závodu je demolována.
Od založení chemického podniku v roce 1833 je na jeho jižním okraji v provozu
skládka, na kterou byla ukládána většina odpadních produktů vzniklých při provozu továrny.
Provoz skládky byl ukončen v 90. letech 20. století a následně byl vypracován projekt
rekultivace, který se realizoval ve 4 etapách. Nová zabezpečená skládka průmyslových
odpadů skupiny S II přiléhá k jižnímu okraji původní staré skládky. Tato skládka byla
založena v roce 1994 a slouží k odstraňování odpadů kategorie O a O/N. Skládka je opatřena
sběrným drénem povrchových vod, zavedeným na ČOV a monitorovacím systémem kontroly
kvality podzemních vod s využitím vystrojených hydrogeologických vrtů. V prostoru staré
skládky byla postavena fotovoltaická elektrárna.
Jižně od areálu závodu a skládky se nachází prostor oprámů. Jedná se o opuštěná
povrchová důlní díla po těžbě kaolinu, která byla následně využívána k ukládání odpadu.
V letech 1964 až 1969 byly realizovány úpravy a výstavba kalovodu v souvislosti s výstavbou
anaerobní biologické čistírny odpadních vod (BČOV) pro výrobnu kyseliny citronové
povrchovým kvašením. Kalovodem byly v období let 1967 až 1986 čerpány kaly z anaerobní
čistírny a z chemické čistírny odpadních vod nejdříve v množství cca 100 až 120 m3 za den.
Kromě výše uvedených kalů byly do jižního oprámu v roce 1974 až 1975 ukládány i externí
odpadní kaly, jako byly například sulfitové výluhy z papírenského průmyslu. Ukládání
odpadu do oprámů bylo definitivně ukončeno v roce 1980. Množství uložených odpadů –
zvodněných kalů v oprámech je cca 244 000 m3.
V prostoru oprámů došlo k několika haváriím spojených i s únikem uložených odpadů
mimo úložný prostor. V současnosti jsou oprámy ponechány přirozené sukcesi, břehy
zarůstají náletovými dřevinami a není nijak ošetřeno vymývání odpadů v nich uložených
srážkovou a povrchovou vodou.
2 PŘÍRODNÍ POMĚRY
Obec Kaznějov leží cca 18 km severně od Plzně a náleží do okresu Plzeň – sever.
Na území města Kaznějov žije v současné době více než 3 000 obyvatel.
2.1 Geomorfologie a geologické poměry
Podle geomorfologického členění [1] náleží zájmová oblast do Kaznějovské
pahorkatiny, která na severu uzavírá Plzeňskou kotlinu. Pahorkatina je charakterizována
poměrně malými výškovými rozdíly a celkovým sklonem do Plzeňské kotliny. Západním
směrem přechází terén do Dolnobělské vrchoviny a na jih do Hornobřízské pahorkatiny. Tyto
krajinné útvary jsou součástí Plzeňské pahorkatiny a Poberounské soustavy.
Podloží pánve je v prostoru zájmového území tvořeno slabě metamorfovanými
sedimenty tepelsko-barrandienského proterozoika. Kromě fylitů, xylitických břidlic
a xylitických drob se zde hojně vyskytují polohy bazických vulkanogenních hornin a jejich
tufů, místy prorážené žilnými deriváty variského magmatismu různého složení. Výplň pánve
vznikala v jezerním prostředí a je tvořena výhradně karbonskými horninami. Nejhlubší partie
jsou budovány Radnickými vrstvami Kladenského souvrství, které nevychází na povrch.
Jedná se o sedimenty říčního typu – hrubozrnné, málo vytříděné – světle šedé arkózové
pískovce. Ve svrchní části se vyskytují uhelné sloje a vulkanogenní horniny. Nýřanské vrstvy,
které patří rovněž do Kladenského souvrství, začínají sedimentací pestrých aleuropelitů, které
jsou většinou šedé a jemnozrnné. Do pánve byly splachovány částečně zvětralé materiály
z masivů, které obsahovaly horniny převážně žulového charakteru. Horniny po usazení
zvětrávaly v poměrně teplém klimatu a tak vznikla dnešní ložiska kaolinů. V místech nově
realizovaných monitorovacích vrtů nebyly kaolinizované arkózové pískovce zastiženy.
Kaolinizované karbonské sedimenty se nacházejí především západně od zájmového prostoru
OMGD, s.r.o. V minulosti probíhala v zájmovém území těžba uhlí. Uhlonosné vrstvy
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v produktivním vývoji se nacházejí v hloubkách do 120 m, uhelné proplástky byly zastiženy
i v poměrně malé hloubce pod terénem. Pokryvné útvary jsou zastoupeny terciérními
(nesouvislý klastický pokryv fluviálního charakteru, místy s jílovitými polohami)
a kvartérními sedimenty. Ty jsou tvořeny především svahovými a splachovými sedimenty,
řidčeji sedimenty fluviálními, eolitickými a antropogenními. Tektonické poměry pánve jsou
značně složité. Horniny jsou uloženy převážně horizontálně až subhorizontálně s maximálním
úklonem vrstev 10° až 15°. Na tektonické stavbě pánve se téměř výlučně podílí tektonika
směru SZ – JV a SV – JZ. Zlomy ostatních směrů se uplatňují jen vzácně.
2.2 Hydrogeologické poměry
Zájmové území náleží do hydrogeologického rajónu č. 5110 Plzeňská pánev, a to do její
severozápadní části. V širším okolí zájmového území existují dvě základní hydrogeologické
struktury: spodní, kde je zvodnění vázáno na puklinovou síť hornin svrchního proterozoika
a svrchní, v karbonských sedimentech Plzeňské pánve. Proterozoické sedimenty jsou
na podzemní vody poměrně chudé a jejich propustnost je velmi nízká. Plzeňská karbonská
pánev představuje dokonale uzavřený hydrogeologický celek ohraničený daleko méně
propustnými horninami svrchního proterozoika. Ze čtyř souvrství Plzeňské pánve jsou
vodohospodářsky významné především dvě spodní souvrství a to Kladenské a Týnecké.
Kladenské souvrství (spodní šedé), tvořené převážně propustnými psamity, které se střídají
s nepropustnými pelity, obsahují několik dílčích kolektorů. Propustnost se zde mění
v horizontálním i vertikálním směru, především v důsledku litologického vývoje, tektoniky
a důlní činnosti. Týnecké souvrství (spodní červené) má menší propustnost především díky
kaolinickému zvětrávání arkóz. V jeho nadloží v Malesických vrstvách, je výrazná průběžná
poloha jílovců, která je dobrým izolátorem regionálního charakteru a způsobuje
tak piezometrické napětí zvodně v Týneckém souvrství. Právě toto souvrství tvoří podloží
skládkového tělesa v areálu společnosti OMGD, s.r.o.
Obecně je pro Plzeňskou karbonskou pánev charakteristická nejen propustnost
průlinová, která je pro tyto horniny typická, ale výrazně se zde uplatňuje také propustnost
puklinová. Propustnost se výrazně mění s hloubkou pod úrovní terénu v souvislosti s velikostí
napětí a deformací v horninovém prostředí. Všeobecně se uvádí, že limitující hloubkou pro
propustnost karbonských sedimentů úroveň 120 m, kdy se karbonské sedimenty stávají
prakticky nepropustnými. Z novějších prací však vyplývá, že k výraznějšímu pohybu
podzemní vody dochází v pánevní struktuře ještě v hloubkách cca 300 m.
Z hydrogeologických průzkumných prací provedených v zájmové oblasti a v jejím okolí
v souvislosti s těžbou kaolínových ložisek vyplývá, že horniny ložisek vykazují koeficient
filtrace na úrovni cca n.10-7 až n.10-8 m.s-1. Oproti tomu souvislá karbonská zvodeň,
nacházející se při bázi kaolinizovaných hornin, která svým zvodněním limituje těžbu kaolínu,
vykazuje koeficient filtrace většinou na úrovni cca n.10-5 až n.10-6 m.s-1. Průměrný koeficient
transmisivity permokarbonských kolektorů se pohybuje v řádech 10-5 až 10-4 m2.s-1.
Jak uvádí V. Holeček [2], směr proudění podzemních vod (obrázek č. 1) je v širší
zájmové oblasti areálu s hloubkou výrazně proměnlivý, a to proto, že nad úrovní regionální
zvodně jsou jednotlivé zavěšené a různě propojené zvodnělé obzory odvodňovány ve směru
sklonu vrstev a to od VSV k ZJZ. Regionální karbonská zvodeň postupuje do širší zájmové
oblasti od SZ a její postup se v zájmové oblasti stáčí k okraji pánevní sedimentace (k východu
až SV) a do údolí jednotlivých vodotečí odvodňujících pánevní strukturu. Východní až SV
okraj pánevní struktury je odvodňován především prostřednictvím Kaznějovského potoka
a jeho bezejmenných přítoků. Směry přirozeného proudění podzemních vod regionální
zvodně jsou navíc ovlivněny i její exploatací.
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Obr. č. 1: Hydroizohypsy karbonské zvodně (zdroj.: V. Holeček (2010))
Chemismus podzemních vod regionální karbonské zvodně je v neovlivněném stavu
v převážné míře reprezentován základním typem kalcium-bikarbonátovým s celkovou nízkou
mineralizací pohybující se okolo hodnoty 100 mg.l-1. Jedná se o vody měkké, agresivní.
Významné zdroje podzemních vod (jímací území) se nacházejí při západní hranici
zájmového území, které zahrnuje jímací objekty OMGD, s.r.o. a LB MINERALS, s.r.o.
V prostoru východně a jižně od oprámů leží jímací zdroje podzemních vod Býkov a Horní
Bříza.
V zájmovém prostoru Kaznějova byla ověřena existence 29 vodních zdrojů
individuálního zásobování [2]. Již počátkem 20. století bylo provedeno napojení občanské
zástavby v dotčeném území na veřejný vodovod. Ne všechny domy jsou však na něj
napojeny, a proto slouží tyto zdroje nadále k individuálnímu zásobování.
Směr proudění podzemní vody první zvodně v karbonských sedimentech v blízkém
okolí oprámů je generelně směrem k východu až JV, k říčce Třemošná. Sklon hladiny
podzemní vody na lokalitě je 4 %, v širším regionu cca 0,8 %. Uvádí se rovněž drenážní
funkce tektonických linií východně od oprámů k prameništi Býkov.
3 PŘEHLED PROVEDENÝCH PRACÍ
Předmětem prezentované aktualizace analýzy rizik bylo doplnění aktuálních informací
a aktualizace původní analýzy rizika z roku 2002 [3] podle platného metodického pokynu
MŽP z ledna 2011. Pro splnění zadaného úkolu byly realizovány následující práce:
 dokumentace lokality
 rešerše archivních materiálů
 revize, aktivace a prohlídka vrtů
 karotážní práce
 geofyzikální měření na skládce a v oprámech
 posouzení stability hráze
 vrtné práce
 geodetické práce
 vzorkovací práce (zeminy, voda, sedimenty)
 měření stavu hladiny vody.
Pro vyhodnocení míry a vývoje kontaminace byly klíčové vzorkovací práce zemin
a vod. Celkem bylo odebráno 52 vzorků zeminy, jednalo se o vzorky z mělkých sond
557

vyhloubených v areálu závodu OMGD, s.r.o. v místech předpokládané kontaminace. Jejich
hloubka dosahovala dvou až tří metrů.
V rámci průzkumných prací byla vzorkována podzemní voda v prostoru areálu závodu
a skládky, ve vybraných domovních studních v Kaznějově, v prostoru oprámů a jímacích
území Horní Bříza a Býkov a také povrchová voda z oprámů. Pro vzorkování podzemních
vod bylo vybráno 34 objektů pro první kolo vzorkování (září 2011) a 17 objektů pro druhé
kolo vzorkování (prosinec 2012).
Při vzorkování v září 2011 byly odebrány rovněž 4 vzorky povrchové vody v
jednotlivých oprámech, včetně uložených kalů. V prosinci byly odebrány 2 vzorky vody
z jímacích území Býkov a Horní Bříza. Oba vzorky byly odebrány na vstupu surové vody do
úpraven vody v Horní Bříze, které spravuje společnost Veolia, a.s.
Vzorky podzemní a povrchové vody byly odebrány v souladu s příslušnými částmi ISO
ČSN 5667 "Pokyny pro odběr vzorků vod" a Metodickým pokynem MŽP „Vzorkovací práce
v sanační geologii“.
Odebrané vzorky vody byly předány na následující chemické analýzy:
 fyzikálně chemický rozbor,
 vybrané stopové kovy (SK): Ni, Cr, Co, Mo, As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, Cr, Be,
 uhlovodíky ve skupině C10–C40,
 jednosytné fenoly (FN-1),
 anionaktivní tenzidy (PAL-A),
 polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU),
 polychlorované bifenyly (PCB).
4 VÝSLEDKY
V zeminách v prostoru areálu bylo zjištěno překročení závazných legislativních limitů u
As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, V, PAU, EOX, C10–C40 a PCB. Zjištěná kontaminace indikuje
antropogenní znečištění a promýváním srážkovou vodou se může dostávat do nesaturované
zóny a do podzemní vody.
V odebraných sedimentech z oprámů bylo zjištěno překročení závazných legislativních
limitů u Cd, Pb, Hg, Ni, EOX, C10–C40 a PCB. Vysoké byly i koncentrace Co. Zjištěná
kontaminace se může promýváním srážkovou a povrchovou vodou dostávat do nesaturované
zóny a do podzemní vody.
V podzemní vodě v prostoru areálu závodu a skládky bylo zjištěno překročení
závazných legislativních limitů u Cd, Pb, Hg, Zn, Mn, Be, Cr, Ni, Co, Mo (lokálně), Li, NH4+,
Na, síranů, chloridů, dusitanů, dusičnanů, fluoridů, hydrogenuhličitanů, tenzidů, lokálně
vybraných PAU. Zjištěné koncentrace daných látek, s výjimkou manganu, který se na lokalitě
vyskytuje ve zvýšeném množství přirozeně, indikují antropogenní znečištění podzemní vody
v prostoru areálu závodu, které ohrožuje podzemní vodu v okolí.
V podzemní vodě ve vybraných domovních studnách v Kaznějově bylo zjištěno
překročení závazných legislativních limitů u pH, síranů, vápníku, hořčíku, dusičnanů, Cd, Hg,
Mn, Fe, Be a Ni. Nejvíce znečištěná byla studna v blízkosti koupaliště, kde není možnost
připojení na veřejný vodovod a je tedy využívaná k pití, koupání a zalévání. Kontaminace
v západní části Kaznějova má pravděpodobně souvislost s existencí privilegovaných cest
(např. zóny s vyšší propustností) a s mírou vodohospodářsky využívaných objektů, díky
čemuž může docházet ke změnám směru proudění podzemní vody a hydraulického gradientu
a tím pádem i rozvlečení kontaminace. Díky víceméně časově a prostorově stabilní
koncentraci hlavních polutantů (zejména Ni a Co) lze za primární zdroj těchto kovů
považovat areál závodu a skládku. Přirozeně zvýšené obsahy jsou v případě manganu
a železa. Zvýšené obsahy dusičnanů mohou mít jiný zdroj.
V povrchové vodě z oprámů bylo zjištěno překročení závazných legislativních limitů u
Cd, Ni, Co, NH4+, dusičnanů a tenzidů. Zjištěná kontaminace je antropogenního původu,
vzniklá vyluhováním uložených kalů.
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V podzemní vodě v prostoru oprámů bylo zjištěno překročení závazných legislativních
limitů u Cd, Pb, Zn, Mn, Ni, Co, C10–C40, Na, chloridů, hydrogenuhličitanů a vybraných
PAU. Zjištěné koncentrace daných látek indikují antropogenní znečištění podzemní vody
v prostoru oprámů.
V prostoru jímacích území Horní Bříza a Býkov bylo v jímané vodě (před úpravou)
zjištěno překročení závazných legislativních limitů u Mn, Fe, pH a Mg.
Pro zjištění množství kalů a vody v lagunách byly použit program Surfer. Podkladem
pro interpolaci dat do pravoúhlých mřížek byly pro dna jednotlivých oprámů staré výkresy
z roku 1961. Geofyzikální průzkum, provedený v září 2011 firmou Geonika, poskytl údaje
o hloubce kalů v ploše pod hladinou vody v jednotlivých lagunách. Vypočtené objemy kalů
a vody jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Oprám

Tabulka č. 1: Objemy kalů a vody v oprámech
Maximální
V kalů
V vody
mocnost
kalů
(m3)
(m3)
(m)

Hladina vody
8. 12. 2011
(m n.m.)

Severní A

11 700,53

5,3

12 938,65

449,74

Severní B

7 017,63

4.9

4 082,84

449,88

Severní C

4 768,12

3.3

1 095,5

446,7

Jižní

4 169,31

2.3

9 570,73

433,97

Celkem

27 655,59

27 687,72

Mezi důležité výsledky patří hodnocení zdravotních rizik.
V prostoru areálu závodu a skládky byla zjištěna následující nekarcinogenní rizika pro
pracovníky dle zvolených expozičních scénářů:
 náhodné požití kontaminované zeminy a prachu – zejména kontaminace arsenem
a olovem (HQ = 7,70)
 inhalace kontaminovaného prachu z kontaminované zeminy – zejména kontaminace
arsenem a ropnými uhlovodíky (HQ = 3,80)
 dermální kontakt s kontaminovanou podzemní vodou – zejména kontaminace
manganem (HQ = 6,04)
Z tohoto důvodu bylo při demoličních, sanačních a výkopových pracích doporučeno
používání adekvátních ochranných pomůcek (např. respirátor, rukavice, vhodný oděv), tedy
prostředky BOZP, případně snížit dobu expozice, ať už denní či celkovou a/nebo zvlhčovat
bourané stavební konstrukce či kopanou zeminu vodou, aby se zabránilo zvýšení prašnosti.
Zjištěná kontaminace v areálu závodu je rovněž nepřípustná s ohledem na budoucí využití
území (obytná zástavba). Z hlediska dlouhodobé ochrany životního prostředí a zdraví
obyvatel je vhodné odstranit potenciální zdroje znečištění a tím zamezit dalšímu průniku
kontaminace do životního prostředí.
Pro obyvatele obce Kaznějov (zejména pro ty, kteří nemají možnost připojení na
veřejný vodovod) využívající kontaminovanou podzemní vodu z domovních studní k pitným
účelům a ke koupání byla zjištěna následující nekarcinogenní rizika:
 ingesce kontaminované podzemní vody – zejména kontaminace manganem, kobaltem,
niklem a dusičnany (HQ = 18,9 pro dospělé, HQ = 39,5 pro děti)
 dermální kontakt s kontaminovanou podzemní vodou – obyvatelstvo Kaznějova
využívající studny (HQ = 1,20 pro děti)
Z tohoto důvodu je vhodné doporučit institucionální zákaz používání kontaminované
podzemní vody pro pitné účely – tato varianta připadá v úvahu pouze v místech, kde mají
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obyvatelé možnost připojení na veřejný vodovod a i zde bude mít pravděpodobně pouze
informativní charakter (finanční a zvyklostní důvody). Pravidelné koupání v této vodě také
nelze doporučit z důvodu zvýšené rizikovosti, zejména u dětské populace.
V prostoru oprámů bylo zjištěno nekarcinogenní riziko pro pracovníky dle zvoleného
expozičního scénáře (při sanačních pracích):
 náhodné požití kontaminovaných sedimentů – zejména kontaminace kobaltem (HQ =
5,93)
Z tohoto důvodu rovněž doporučujeme při sanačních a výkopových pracích používání
adekvátních ochranných pomůcek (např. rukavice, vhodný oděv), tedy prostředky BOZP,
případně snížit dobu expozice, ať už denní či celkovou.
Karcinogenní rizika nebyla zjištěna v rámci žádného expozičního scénáře.
ZÁVĚR
V prostoru společnosti OMGD s.r.o. byla v nesaturované zóně zjištěna plošná
kontaminace zemin převážně stopovými kovy, v saturované zóně plošná kontaminace
podzemní vody rovněž převážně stopovými kovy, která překračuje hranici závodu do prostoru
obytné zástavby.
V prostoru skládky tvoří nesaturovanou zónu deponie odpadů, s plošnou kontaminací
uloženého materiálu zpravidla stopovými kovy. V saturované zóně byla zjištěna plošná
kontaminace podzemní vody stopovými kovy a dalším zejména anorganickým znečištěním.
V prostoru oprámů byla zjištěna plošná kontaminace povrchové vody a uložených kalů
ve všech lagunách, a to převážně stopovými kovy.
Sanační limity byly určeny kvalifikovaným odhadem na základě cílové koncentrace
vypočtené zpětným výpočtem (zde se jedná o koncentraci, která by v případě nejpřísnějšího
reálného expozičního scénáře neměla způsobit zdravotní riziko) s přihlédnutím k platnému
legislativnímu limitu, a to na základě znalosti lokality, pravděpodobnosti rizik, smysluplnosti
případného zásahu a splnitelnosti těchto limitů.
Nápravná opatření je možno na lokalitě realizovat v různém rozsahu, tomu
odpovídajících termínech a potřebě vynaložení různého objemu finančních prostředků.
Rozhodovací proces vychází zejména z budoucího využití lokality a tomu nastavených
cílových limitů a parametrů. Nápravná opatření v jednotlivých vymezených prostorech je
možno do jisté míry provádět samostatně, ale podle zkušeností z jiných lokalit je vhodné
sanační práce zabezpečit komplexně.
Nápravná opatření v prostoru výrobních celků společnosti OMGD, s.r.o. by bylo
vhodné realizovat následovně:
 realizace sanačního čerpání podzemní vody v areálu společnosti,
 odtěžba kontaminovaných zemin na úroveň sanačních limitů,
 solidifikace vytěžené zeminy,
 zásyp inertním materiálem, např. solidifikátem,
 omezení dotace spadlých atmosférických srážek vybudováním nepropustných vrstev
na povrchu terénu, ze kterých by spadlé atmosférické srážky byly odváděny mimo
kontaminované plochy se zaústěním do dešťové kanalizace.
Realizací tohoto opatření dojde k eliminaci rizik, jelikož budou odstraněny hlavní
zdroje znečištění a zamezí se tak jejich dalšímu promývání a šíření podzemní vodou.
Nápravná opatření v prostoru skládky by bylo vhodné realizovat následovně:

úprava figury skládky do tvaru s mírně vyklenutým povrchem a terasováním
stěn, aby nedocházelo k ohrožení stability skládky a porušení těsnícího prvku,

hutnění povrchu deponie,

zřízení plynové drenáže, která by jímala a odváděla případné emanace
skládkových plynů mimo těleso skládky,

zatěsnění nerekultivovaného povrchu skládky pomocí nepropustné plastové
folie nebo jílové těsnící vrstvy,
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sanační čerpání z hydrogeologických vrtů pod skládkou.
Realizací tohoto nápravného opatření dojde k eliminaci rizik, jelikož se zamezí dalšímu
promývání odpadů uložených na skládce a šíření podzemní vodou.
Nápravná opatření v prostoru oprámů by bylo vhodné realizovat následovně:
 odčerpání povrchové vody,
 odtěžení kalů,
 uložení kalů v jednom z oprámů,
 úpravu vytěžených oprámů,
 terénní úpravy, technická a biologická rekultivace.
Realizací tohoto opatření dojde k eliminaci rizik, jelikož budou odstraněny hlavní
zdroje znečištění (kaly uložené v oprámech) a dojde k zatěsnění oprámu, v němž budou kaly
uloženy, čímž dojde k eliminaci promývání a šíření podzemní vodou.
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Abstrakt:
Autoři příspěvku se snažili poukázat na důležitost zkoumání vzdělávacích potřeb
současného bezpečnostního managementu veřejné správy. Na základě analýzy výsledků
výzkumu upozorňují na skutečnost, které vzdělávací potřeby pociťuje bezpečnostní
management jako vysoce aktuální a které naopak považuje za okrajové. Součásti textu jsou
výstupy z provedeného výzkumu, který byl realizován na PA ČR v Praze.
Klíčová slova:
vzdělávací potřeba, bezpečnostní management
Abstract:
The authors tried to point out the importance of educational needs of the present
security management within of the public administration. Based on the results of research,
attention is drawn on the fact related to educational needs which the security management
feels as the most relevant as well as those which on the contrary are considered marginal. In
addition, the output of research carried out at the Police Academy of the Czech Republic in
Prague is also included.
Keywords:
educational needs, security management
ÚVOD
Znalost vzdělávacích potřeb je velice důležitou podmínkou pro optimalizaci
vzdělávacího procesu každé vysoké školy a každé profesní skupiny. Na základě znalosti
těchto potřeb může vzdělávací instituce odpovědně vypracovat profil absolventa studijního
programu a sestavit studijní plány.
1.

CO JE TO VZDĚLÁVACÍ POTŘEBA A JAK JI IDENTIFIKOVAT

Přesná identifikace vzdělávacích potřeb je zásadní pro rozvoj účinných vzdělávacích a
studijních programů pro vzdělávání bezpečnostního managementu.
Vzdělávací potřebu lze vymezit jako určitý nedostatek znalostí a dovedností v určité
oblasti potřebných pro výkon konkrétní funkce. Vzniká jako rozdíl (disproporce) mezi tím
„co by být mělo“ a tím „co je“, konkrétně jako rozdíl mezi potřebnou kvalifikací na konkrétní
místo určenou stanoveným stupněm vzdělání, zaměřením vzdělání a dalším odborným
požadavkem a skutečnou kvalifikací konkrétního bezpečnostního manažera. Vzdělávací
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potřeba je opodstatněná v případě, že aplikace systematického vzdělávání/výcviku povede k
překonání konkrétní slabé stránky v bezpečnostní praxi. Uspokojování takto zjištěných
vzdělávacích potřeb by mělo být hlavním cílem dalšího vzdělávání bezpečnostních manažerů.
Identifikovat vzdělávací potřeby bezpečnostního managementu lze v podstatě třemi
způsoby. První vychází ze srovnání požadované a dosažené kvalifikace. Tento způsob
identifikace vzdělávacích potřeb je založen zejména na analýze dokumentů týkajících se
dosaženého vzdělání, vzdělávací instituce a vybraných služebních a pracovních předpisů.
Z analýzy by měly vyplynout poznatky o tom, kam směřovat hlavní vzdělávací úsilí
vzdělávací instituce.
Druhý způsob identifikace vzdělávacích potřeb je složitější a vyžaduje realizaci
empirického výzkumu. V přípravné části navazuje na první způsob identifikace, tzn., že pro
potřeby empirického výzkumu je už dopředu zpracován přehled vzdělávacích potřeb, které
byly zjištěny srovnáním dosažené a požadované kvalifikace. Druhá část empirického
výzkumu pak takto zpracované vzdělávací potřeby především objektivizuje a doplní o nové,
které byly zjištěny na základě názorů bezpečnostních manažerů z praxe. Takto
objektivizované vzdělávací potřeby lze zařadit do vzdělávacích (studijních) programů
příslušných škol.
Třetí způsob představuje kombinaci předchozích. Souběžně se srovnávací analýzou
dosažené a požadované kvalifikace probíhá i empirické ověřování kvality a efektivnosti
vzdělávacího procesu, nelépe mezi absolventy školy po jejich zařazení do praktického života
na různých pracovištích u police, ve veřejné správě, apod.
Analýza vzdělávacích potřeb je tedy racionálním procesem, kterým příslušná instituce
(zaměstnavatel) a samotné vzdělávací zařízení určuje, jak rozvíjet či získávat schopnosti
bezpečnostních manažerů potřebných k dosažení cílů definovaných zákony a dalšími
právními předpisy.172
Pro zjišťování vzdělávacích potřeb se využívají různé zdroje informací i různé metody
jejich získávání. S cílem zlepšit kvalitu práce si značnou část potřebných informací škola také
shromažďuje v rámci procesu vlastního hodnocení (evaluace).
2.

VÝZKUM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB BEZPEČNOSTNÍCH MANAŽERŮ

K získání konkrétních poznatků o vzdělávacích potřebách bezpečnostního
managementu, byl na Policejní akademii ČR v Praze (dále PA ČR) v první polovině roku
2012 realizován empirický pilotní průzkum, který je součásti Výzkumného projektu PA ČR
na léta 2011 - 2015 „Analýza bezpečnostních rizik společnosti a jejich transfer do teorie
bezpečnostních systémů“, který probíhá ve 4 integrovaných výzkumných úkolech:173
1. Kriminalistika a forenzní vědy.
2. Bezpečnostní management a krizové řízení.
3. Analýza a predikce vybrané aktuální policejně bezpečnostní problematiky.
4. Analýza a predikce vybraných aktuálních problémů veřejné správy.
V rámci 2. integrovaného výzkumného úkolu je řešen dílčí výzkumný úkol „Zvýšení
účinnosti vzdělávacího systému v krizovém řízení“ jehož cílem je stanovit požadavky
odpovídající úrovním orgánů krizového řízení (od úrovně obcí až po úroveň ústředních
správních úřadů) a bezpečnostních složek na přípravu krizového manažera zejména z hlediska
vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku a porovnat je se studijními profily absolventů
vysokých škol ve studijním oboru “Krizové řízení“.
172

Např., v případě bezpečnostních manažerů působících v bezpečnostních sborech se jedná především o zákon
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, nebo zákon o soukromých
bezpečnostních službách, pokud bude v blízké budoucnosti schválen.
173
Věda a výzkum na PA ČR. Dostupné na www: < http://www.polac.cz/>
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Pro řešení tohoto úkolu bylo provedeno dotazníkové šetření u posluchačů dálkového
studia PA ČR v Praze a bezpečnostních manažerů z praxe. Cílem tohoto šetření je stanovit
základní potřeby bezpečnostního manažera dle předmětné oblasti, stanovení cílových skupin,
stanovení způsobů a zásad pro zpracování vzdělávacích programů pro jednotlivé cílové
skupiny.174
Výsledkem šetření má být zhodnocení toho, které znalosti a dovednosti z předloženého
seznamu jsou pro optimální výkon bezpečnostního manažera důležité. To znamená stanovit
vzdělávací potřeby (odborné znalosti a dovednosti) podle oboru a funkce, najít průnikové
(povinné) disciplíny pro všechny skupiny a nalézt doplňkové (volitelné) disciplíny potřebné
pro činnost bezpečnostního manažera.
3.

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Pilotní průzkum byl zaměřen na získání poznatků o vzdělávacích potřebách
vycházejících z praktického života bezpečnostních manažerů při výkonu funkce zařazených
na různých pracovních pozicích. Dotázaní měli uvést, které oblasti profesní připravenosti
považují z hlediska práce bezpečnostního manažera za důležité a které nikoliv. Na základě
analýzy odpovědí byl vypracovaný seznam oblastí, ve kterých dotázaní policisté nejčastěji
pociťují potřebu dalšího osobního zdokonalení.
Z analýzy názorů dotázaných respondentů na problematiku jejich vzdělávacích potřeb,
byl vypracován setříděný seznam jednotlivých druhů znalostí a dovedností podle jejich
důležitosti. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že respondenti z hlediska své praxe jednoznačně
za nedůležitější považují znalosti a dovednosti týkající se profesní etiky, psychologie,
managementu, trestního práva a taktiky služebních zákroku. Za nejméně důležité ve své praxi
považují znalosti z oblasti politologie a sociologie, ochrany životního prostředí, teorie práva a
státovědy, obchodního práva. Tyto znalosti považují převážně za spíše nedůležité.
Základní výsledky statistického zpracování dotazníkového šetření uvádíme v následující
tabulce a grafu.
Jak jsou důležité znalosti a dovednosti ve vaší praxi bezpečnostního manažera?
Znalosti a dovednosti

N

Mean

Std. Deviation

1.

Ústavního práva

133

3,09

,866

2.

Listiny ZPS

133

3,26

,797

3.

Cizích jazyků

133

2,95

,864

4.

Kriminalistiky

133

2,81

,947

5.

Kriminologie

133

2,51

,926

6.

Managementu

133

3,35

,853

7.

Profesní etiky

133

3,41

,889

8.

Psychologie

133

3,40

,706

9.

Správního práva

133

3,17

,818

133

2,56

,948

10. Teorie bezpečnostní služeb

174

Dotazníkové šetření se zúčastnilo celkem 133 respondentů, z kterých bylo 76 z řad Policie ČR, 23 příslušníků
obecních policií, 3 soukromých bezpečnostních služeb, 16 veřejné správy a 15 státní správy.
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11. Teorie práva a státovědy

133

2,39

,851

12. Trestního práva

132

3,29

,904

13. Občanského práva

133

3,07

,761

14. Obchodního práva

133

2,48

,867

15. Pracovního práva

133

2,88

,905

16. Politologie a sociologie

133

2,17

,866

17. Činnost bezpečnostních služeb

133

2,82

,903

18. Integrovaného záchranného systému

133

3,17

,898

19. Prevence kriminality

133

2,94

,959

20. Rizikového managementu

133

2,98

,945

21. Bezpečnosti informací

133

3,20

,851

22. Informatiky

133

3,21

,817

23. Manažerských technik a výcviků

133

2,95

,932

24. Ekonomie

133

2,51

,910

25. Ochrany životního prostředí

133

2,38

1,020

26. Nebezpečných látek

133

2,62

1,028

27. Analýzy rizik

133

2,94

,927

28. Řízení rizik

133

2,96

,988

29. Metody a nástroje řízení bezpečnosti

133

3,01

,949

30. Taktiky služebních zákroků

133

3,27

,897

31. Technické ochrany objektů

133

2,81

,880

32. Teorie a praxe krizového řízení

133

2,92

,897

33. Ochrana kritické infrastruktury

133

2,69

1,001

Poznámka: Průměr byl vypočten na stupnici 1 – 4, kdy 1 – uvedené znalosti a
dovednosti pro výkon bezpečnostního manažera jsou nedůležité, 2 – spíše nedůležité, 3 –
spíše důležité, 4 – důležité. Vyšší hodnota průměru tak zároveň vyjadřuje vyšší důležitost
konkrétní znalosti nebo dovednosti.
Když srovnáme výše uvedené znalosti a dovednosti s jejich využíváním v praxi
bezpečnostního manažera, tak zjistíme, že nejvyšší důležitost přikládají dotázání těm
znalostem, které zároveň i nejčastěji využívají.
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Srovnání využívání a důležitosti znalostí a
dovedností v praxi bezpečnostního manaýžera
Psychologie
Informatiky
Managementu
Správního práva
Občanského práva
Prevence kriminality
Listiny ZPS
Pracovního práva
Činnost bezpečnostních služeb
Technické ochrany objektů
Teorie bezpečnostní služeb
Metody a nástroje řízení bezpečnosti
Ekonomie
Kriminologie
Teorie práva a státovědy
Ochrany životního prostředí
Politologie a sociologie
1

1,5
Důležitost

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Využívání

ZÁVĚR
Realizované dotazníkové šetření naznačilo, že dotázání bezpečnostní manažeři za
vysoce aktuální vzdělávací potřeby považují získání znalostí zejména z oboru psychologie,
profesní etiky, informatiky, trestního práva a managementu. Naopak, na druhé straně za
neaktuální vzdělávací potřeby považují především znalosti z politologie a sociologie, ochrany
kritické infrastruktury, životního prostředí, nebezpečných látek a teorie práva státovědy.
Získané výsledky statistického zpracování empirických dat zároveň naznačují, jakým
směrem by se měla ubírat další příprava bezpečnostního managementu.
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Abstrakt:
Článok pojednáva o odstraňovaní nevybuchnutej munície so zameraním na
problematiku likvidácie chemickej munície. Článok je rozdelený do štyroch samostatných
celkov. Prvá časť sa zaoberá legislatívnymi aspektmi ako východiskami pre zaobchádzanie s
chemickou muníciou na území Slovenskej Republiky rešpektujúc Dohovor o zákaze vývoja,
výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení . Druhá časť je venovaná
definovaniu chemickej munície v rámci CBRN EOD spektra z pohľadu NATO a kategorizácii
chemickej munície. Tretiu časť článku tvoria technologické metódy a operačné postupy
likvidácie chemickej munície. Záver je venovaný štruktúre úlohám a organizácii CBRN EOD
jednotiek v rámci NATO mnohonárodného zoskupenia.
Kľúčové slová: Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW), Chemická munícia,
Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení
(CWC), Metódy likvidácie nevybuchnutej chemickej munície, CBRN EOD tím
Abstract:
The article deals with the disposal of unexploded monition, focusing on issues of
chemical munitions disposal. The article is divided into four separate units. The first part
deals with legal aspects as a basis for treatment of chemical munitions in the territory of the
Slovak Republic respecting the Chemical weapons Convention. The second part is devoted to
defining the chemical munitions in the CBRN EOD spectrum in terms of NATO and the
categorization of chemical munitions. The third part of the article is devoted to technological
methods and operational techniques for disposal of chemical munitions. The last part deals
with possible structure, task and organization of CBRN EOD unit(s) within the multinational
NATO environment.
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ÚVOD
Článok pojednáva o chemickej munícii ako o komponente zo zbrane hromadného
ničenia, ktorá predstavuje bezpečnostnú hrozbu výhľadovo na ďalších 15-20 rokov, berúc do
úvahy hodnotenia bezpečnostných hrozieb NATO a Európskej únie. Hrozby spojené
s chemickou muníciou v Európe môže vychádzať z jej možného nálezu v krajinách, kde
došlo k použitiu chemickej munície počas prvej svetovej vojny ako napríklad Belgicko,
Nemecko, Taliansko alebo Francúzsko. Nie je možné však vylúčiť možnosť nálezu tejto
munície v priestoroch konania súčasných operácii NATO na blízkom a strednom východe, kde
došlo k použitiu chemickej munície v Iracko-Iránskom konflikte v osemdesiatych rokoch
minulého storočia. Prostriedkom
na likvidáciu týchto hrozieb je nasadenie a použitie
CBRN EOD tímov, ktorých jedna zo spôsobilostí je eliminácia účinkov chemickej munície
rôznymi metódami likvidácie. Nosnú časť článku tvoria niektoré postupy talianskych
špecialistov EOD pri likvidácii tejto munície na mieste incidentu.
1. DOHOVOR O ZÁKAZE VÝVOJA, VÝROBY, HROMADENIA
POUŽITIA CHEMICKÝCH ZBRANÍ A O ICH ZNIČENÍ

A

Základným dokumentom, ktorý sa týka zaobchádzania s chemickou muníciou na území
Slovenskej republiky je „Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia
a použitia
chemických zbraní a o ich zničení“ ďalej len „Dohovor“. Slovenská republika pristúpila k
Dohovoru 14. januára 1993 a následne Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s
Dohovorom svojím uznesením č. 1266 z 8. septembra 1995. Prezident Slovenskej republiky
ho ratifikoval 17.októbra 1995
a Dohovor nadobudol tak platnosť 29. apríla 1997
na základe článku XXI ods. 1 predmetného Dohovoru.
Dohovor je rozdelený na preambulu, 24 článkov a tri prílohy. Preambula pripomína,
že jej základ vychádza z Protokolu o zákaze používať vo vojne dusivé, otravné alebo iné
podobné plyny a bakteriologické prostriedky podpísaného v Ženeve roku 1925 a Dohovoru o
zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových
zbraní a o ich zničení, podpísaný vo Washingtone, v Londýne a v Moskve 10. apríla 1972.
Prílohy dohovoru pojednávajú o klasifikácii chemických látok, o realizácii a verifikácii
chemických zbraní a o ochrane dôverných informácií, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou
dohovoru.
Základom dohovoru sú záväzky zmluvných štátov, že štát nikdy a za žiadnych okolností :
- nebude vyvíjať, vyrábať, inak získavať, hromadiť alebo skladovať chemické zbrane či
priamo, alebo nepriamo komukoľvek chemické zbrane poskytovať;
- nepoužije chemické zbrane;
- nebude sa zaoberať žiadnymi vojenskými prípravami na použitie chemických zbraní;
- nebude žiadnym spôsobom pomáhať, podporovať alebo nabádať kohokoľvek, aby
vykonával akúkoľvek činnosť zakázanú zmluvnému štátu týmto dohovorom. [1]
1.1 Hlavné piliere dohovoru
Za hlavné piliere Dohovoru sa považujú verifikované zničenie chemických zbraní a
objektov výroby chemických zbraní tj. chemické odzbrojenie, kontrola výroby chemických
zbraní chemickým priemyslom, tj. proliferácia chemických zbraní, pomoc a ochrana proti
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chemickým zbraniam a medzinárodná spolupráca. [2] V súlade s ustanoveniami tohto
Dohovoru sa zmluvné štáty zaväzuje zničiť chemické zbrane:
- ktoré vlastní alebo má v držbe alebo ktoré sú umiestnené na akomkoľvek mieste pod jeho
jurisdikciou alebo kontrolou,
- ktoré zanechal na území iného zmluvného štátu,
- akékoľvek objekty na výrobu chemických zbraní, ktoré vlastní alebo má v držbe alebo ktoré
sú umiestnené na akomkoľvek mieste pod jeho jurisdikciou alebo kontrolou.
1.2 Rozdelenie chemických zbraní v súlade s Dohovorom
Chemické zbrane sú v dohovore definované ako toxické chemické látky a ich
prekurzory s výnimkou tých prípadov, keď sú určené na účely nezakázané dohovorom, ak sú
ich druhy a množstvá v súlade s týmito účelmi. Za chemické zbrane sa považuje aj munícia a
zariadenia špecificky určené na usmrtenie alebo iné poškodenie zdravia prostredníctvom
toxických vlastností toxických chemických látok, ktoré sa uvoľňujú v dôsledku použitia tejto
munície a zariadení, taktiež vybavenie špecificky určené na bezprostredné použitie v spojení s
použitím munície a zariadení.
Staré chemické zbrane definujeme ako chemické zbrane vyrobené do roku 1925 alebo
chemické zbrane vyrobené medzi rokmi 1925–1946, ktorých stav sa natoľko zhoršil, že sa už
nemôžu použiť ako chemické zbrane.
Dôležitým pojmom v rámci problematiky je taktiež termín zanechané chemické zbrane,
ktoré zahŕňajú chemické zbrane vrátane starých chemických zbraní, ktoré zanechal štát po 1.
januári 1925 na území iného štátu bez jeho súhlasu.
1.3 Povinnosti stanovené dohovorom pri likvidácii chemickej munície definovanej ako
stará chemická zbraň
Pri uplatňovaní dohovoru je zrejmé, že členský štát vyvinie maximálne úsilie, aby zaistil
odstránenie týchto chemických zbraní zo svojho územia a môže rovnako požiadať
Organizáciu pre zákaz vývoja a výroby chemických zbraní ďalej len „OPCW“ a ďalšie
zmluvné štáty o poskytnutie pomoci pri ničení týchto chemických zbraní. Na účely
koordinácie medzi organizáciou OPCW, ostatnými zmluvnými štátmi a Slovenskou
republikou je stanovené Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako „národný
orgán“.
1.3.1 Ohlasovanie
V prípade objavenia ( nájdenia) starej chemickej munície na území zmluvného štátu po
vstupe tohto dohovoru do platnosti, je potrebné vykonať ohlásenie tohto nálezu Technickému
sekretariátu OPCW oficiálnou cestou pomocou koordinátora všetkých aktivít. Informácie
o nájdení chemickej munície spolu s príslušnou dokumentáciou popisujúcou okolnosti
a technické údaje o munícii musia byť spravidla ohlásené najneskôr do 180 dní po objavení
starej munície. Následným krokom zo strany inšpektorátu je proces verifikácie.
1.3.2 Verifikácia
Technický sekretariát OPCW uskutoční prvotnú inšpekciu prípadne následné inšpekcie za
účelom verifikácie informácií predložených spracovateľom, konkrétne na určenie toho, či sa
chemické zbrane zhodujú s definíciou starých chemických zbraní. Smernicu na posúdenie
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stupňa použiteľnosti chemických zbraní vyrobených počas rokov 1925 až 1946 technický
sekretariát OPCW posúdi a schváli. Účastnícky štát, ktorý dostane od iného zmluvného štátu
žiadosť o vyjasnenie akejkoľvek otázky, o ktorej sa žiadajúci zmluvný štát domnieva, že
vyvoláva pochybnosť alebo obavu, poskytne čo najskôr. Najneskôr musia byť informácie
poskytnuté do 10 dní po prijatí žiadosti, žiadajúcemu zmluvnému štátu, tie musia byť
dostatočné ako odpoveď na vyjadrenú pochybnosť alebo obavu, spolu s vysvetlením, akým
spôsobom poskytnutá informácia rieši danú otázku.
1.3.3 Ničenie
Ničenie chemických zbraní je v Dohovore definovaná ako proces, ktorým sú chemické
látky nezvrátiteľne premenené do stavu nevhodného na výrobu chemických zbraní a ktorý
nezvrátiteľným spôsobom premieňa muníciu a iné zariadenia na nevhodné na použitie na
pôvodné účely.
V zásade je na rozhodnutí štátu akým spôsobom bude ničiť chemické zbrane, pričom sa však
nemôžu použiť nasledujúce spôsoby a to: potopenie do akejkoľvek vodnej masy, zakopanie
do zeme alebo spaľovanie pod holým nebom.
Zmluvný štát bude so starou chemickou muníciu, pri ktorej technický sekretariát potvrdil, že
zodpovedá definícii starých chemických zbraní, narábať ako s toxickým odpadom. Následne
však musí byť zabezpečené informovanie technického sekretariátu OPCW o krokoch
podniknutých na zničenie alebo iné odstránenie takýchto starých chemických zbraní
kvalifikovaných ako toxický odpad v súlade so svojím právnym poriadkom.
2. CHEMICKÁ MUNÍCIA A JEJ MIESTO V KOMPLEXE CBRN EOD
V publikáciách Európskej obrannej agentúry (Europian Defense Agency)
a rovnako tak v dokumentoch NATO je definícia CBRN EOD často diskutovaná. CBRN
EOD zahŕňa súbor prvkov so spôsobilosťami, ktoré čelia potvrdenému alebo spozorovanému
nebezpečenstvu výbušných zariadení asociovaných s prítomnosťou CBRN zariadení. Bližšie
vzťahy medzi CBRN zariadením, improvizovaným chemickým zariadením, CBRN zbraňou a
chemickou muníciou sú znázornené v Schéme č.1. Miesto chemickej munície v komplexe
CBRN EOD je znázornené v schéme č.2. [3]
Schéma č.1 CBRN Zariadenia
CBRN
Zariadenia

Improvizované
zariadenia

CBRN
Improvizované
výbušné
zariadenia

Priemyselne zhotovené
zariadenia

CBRN
Improvizované
Disperzné
zariadenie

CBRN Zbraň

Konvenčná chemická
munúcia
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Schéma č.2 Miesto chemickej munície v spektre CBRN EOD
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Legenda:
1.

Improvizované výbušné zariadenia

8. CBRN IED v CBRN prstredí

2.

Priemyselná munícia

9. Priemyselná munícia v CBRN prostredí

3.

Združené zariadenia vrátane výbušných nástrah

10. CBRN priemyselna munícia v CBRN prostredí

4.

Improvizované výbušné zariadenia (IED)

11. CBRN Kombinované zariadenia v CBRN prostredí

5.

CBRN priemyselna munícia

12. Kombinované zariadenia v CBRN prostredí

6.

Kombinované CBRN zariadenia

13.Improvizivané CBRN zariadenia bez výbušnín (IDD)

7.

IED v CBRN prostredí

14. Improvizivané CBRN zariadenia bez výbušnín (IDD)
V CBRN prostredí

2.1 Chemická munícia a jej rozdelenie
Vo vzťahu k možnému použitiu zbraní hromadného ničenia teroristami je v súčasnej
dobe chemickým zbraniam venované značná pozornosť. OPCW vydala príručku chemickej
munície, ktorá sa zaoberá technickými parametrami rozpoznávania a identifikácie chemickej
munície. Základom týchto informácii sú údaje o výrobe, skladovaní, testovaní chemickej
munície, ale i zbraní vyrobených do roku 1946 bez ohľadu na krajinu pôvodu či nálezu danej
munície. [4]
Je nutné však poznamenať, že žiadny zoznam, či databáza nie je dokonalá a často ide
o neustále doplňovanie - pravidelnú aktualizáciu zoznamov k danému roku vydania.
Rozdelenie chemickej munície je možno vykonať podľa niekoľkých kategórii a je
často predmetom vhodne zvolenej triediacej schopnosti databázy.
Kritéria pre delenie sú napríklad krajina výroby munície, dátum výroby munície, druh
alebo samotná toxická chemická látka (TCHL) v munícii, typ rozbušky a samozrejme druh
munície (granát, mína, delostrelecký granát, raketa, kazetová munícia). Pri delostreleckej
a raketovej munícii je podstatným činiteľom pre delenie kaliber projektilu.
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Pre potreby likvidácie chemickej munície sú veľmi často používané špecialistami
EOD technické listy chemickej munície, ktoré tvoria súčasť informačnej databázy.
V takomto technickom liste z hľadiska potrieb CBRN EOD tímu je definovaná i
metóda likvidácie danej munície.
3. METÓDY LIKVIDÁCIE CHEMICKEJ MUNÍCIE
Objavenie, manuálna separácia výbušnej a nevýbušnej časti chemickej munície a jej
likvidácia bola a stále je významným problémom od čias ich prvého použitia v prvej svetovej
vojne. Do roku 1969 TCHL ako aj munícia bola likvidovaná metódami nie príliš vhodnými
v ohľade zaťažovania životného prostredia. Tieto metódy sú spomenuté v stati 1.3.3.
3.1 Súčasné technologické metódy likvidácie
Lídrom v odporúčaniach pre likvidáciu chemickej munície sa stala Americká národná
akadémia vedcov v spolupráci pozemnými silami USA, ktorá na základe testov a výskumu
odporučila niekoľko technologických postupov likvidácie, ktoré sa používajú dodnes v praxi.
Postupmi bežne používanými v svetovom meradle, berúc na zreteľ variácie
fyzikálnych vlastností TCHL sú: spaľovanie, chemická neutralizácia, výbuch v uzavretom
priestore, parná pyrolýza, super kritická oxidácia a hydrolýza žieravinou. [6] Najčastejšie
priemyselne používanými metódami sú chemická neutralizácia a spaľovanie. Niektoré
z týchto metód (chemická neutralizácia, spaľovanie) sú používane medzi špecialistami EOD
pri technikách likvidácie na mieste, v závislosti od okolností a technickej dostupnosti
v priestore likvidácie.
3.2 Alternatívne technologické metódy
O alternatívne technologické metódy likvidácie vznikol záujem hlavne v dôsledku
aktivácie organizácie Greenpeace, ktorá je predovšetkým zameraná proti spaľovaniu vo
všetkých aspektoch, ako aj v dôsledku nárastu cien pri tejto najpoužívanejšej metóde
likvidácie. V princípe existuje mnoho rôznych technológii, ktoré môžu byť použité na
detoxikáciu chemickej munície, ale mnohé sú finančne náročné. Nasledujúce metódy boli
navrhnuté, preskúmané do určitého štádia upravené organizáciou Greenpeace: biologické
štiepenie uhlíkovo - fosforových väzieb, super-kritická vodná oxidácia, parné splyňovanie,
vzdušná oxidácia pri zvýšenej vlhkosti, proces tavenia solí, reduktívna degradácia,
dechlorácia, fotochemický proces, elektrochemický proces.
3.3 Postup pri likvidácii starej chemickej munície jednotkou CBRN EOD
Postupy pri likvidácii nevybuchnutej chemickej munície sú determinované mnohými
faktormi ako priestor nálezu a likvidácie munície, prítomnosť všetkých zložiek
zainteresovaných pri likvidácii, vykonanie analýzy hrozieb v plánovacom procese pred a
počas incidentu, technické možnosti daného CBRN EOD špecialistu
a v neposlednom
rade technický stav munície a veľkosť munície. Likvidáciu ako takú z pohľadu operátora
môžeme rozdeliť do niekoľkých krokov:
-

zaistenie priestoru;
príprava zložiek potrebných na likvidáciu munície ;
posúdenie možnosti likvidácie v inom priestore alebo na mieste;
oddelenia rozbušky od výbušnej nálože;
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-

separáciu výbušného materiálu (nálože) od TCHL;
zabezpečenie TCHL a výbušného materiálu k transportu do skladu alebo miesta konečnej
eliminácie rizikových vlastností oboch komponentov;
- dekontaminácia materiálu, priestoru a personálu v prípade kontaminácie;
- dokumentárna forma zaznamenania udalosti.
Pre špecialistu CBRN
EOD
hrozba výbuchu v jeho bezprostrednej blízkosti
a rozšírenie TCHL do okolia predstavuje v čase incidentu najväčšie riziko. Preto oddelenie
rozbušky od výbušnej nálože predstavuje najkritickejší proces celej operácie.
3.3.1 Oddelenie rozbušky pri od tela munície
Tento krok je niekedy sprevádzaný mechanickými ťažkosťami pri oddeľovaní oboch
zložiek chemickej munície, berúc do úvahy, že munícia bola vystavená vonkajším
poveternostným podmienkam.
Technika „Rocket Loancher“ je používaná pri dimenzionálne väčšej munícii. Princíp
techniky spočíva v uchytení rozbušky chemickej munície zariadením v tvare písmena H, kde
sú umiestnené rakety v jednom smere tak , aby vyvolali točivý moment potrebný k oddeleniu
rozbušky a tela munície. Nutné je však dodať, že k tomuto úkonu musia byť dostatočné
informácie o smere a stúpavosti závitu.
Obrázok č.1 Rocket Launcher
Pred explóziou

Po explózii

Technika bočného nárazu sa používa pri munícii, kde nie je možné zabezpečiť oddelenie
rozbušky od tela munície nenásilnou cestou ako je vyskrutkovanie zo závitu. Často sa používa
ak nie sú známe technické špecifikácie munície.
Obrázok č.2 Bočný náraz

Pred explóziou

Po explózii
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3.3.2 Deštrukcia obalu chemickej munície
V prípadoch, keď nie je možné vykonať bezpečnú separáciu rozbušky, výbušnej časti
munície a časti TCHL obsiahnutej v munícii, sú používané techniky deštrukcie obalu
munície:
-

Usmernené bodové nálože

Technika sa používa pri munícii na ktorej bola odstránená rozbuška. Malá a usmernená nálož
zabezpečí perforáciu obalu munície dostatočnej k extrahovaniu TCHL a následnej
neutralizácii dekontaminačnými činidlami.
Obrázok č.3 Usmernená bodová nálož

Pred explóziou

-

Po explózii

Usmernená pozdĺžna nálož

Táto technika môže byť použitá pri munícii, keď je nie je potrebné zachovať tvar munície
v celistvosti. Technika sa môže vykonávať nad dostatočne pevnou nádobou, ktorá
zamedzí šíreniu kontaminácie a neskôr je schopná neutralizovať TCHL.
Obrázok č.4 Usmernená pozdĺžna nálož
Pred explóziou

Po explózii
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4. ŠTRUKTÚRA A ÚLOHY CBRN EOD TÍMU
Riešenie CBRN EOD incidentu nie je autonómnou EOD činnosťou. Vo vojenskom
prostredí CBRN EOD operácie sú zväčša súčasťou väčšej misie
v
medzinárodnom prostredí. V civilnom prostredí na CBRN EOD operáciách participuje
viacero štátnych organizácii a agentúr.
Medzi rozhodujúce zásady CBRN EOD činnosti patrí ochrana personálu, materiálu,
infraštruktúry a životného prostredia. Z vojenskej perspektívy ide taktiež o zachovanie,
obnovu alebo zlepšenie operačných schopností pred, počas a po misii v priestore operácie.
CBRN EOD je zásadnou funkčnou úlohu z hľadiska schopnosti prežitia, ochrany síl,
voľnosti pohybu, ochrany komunikácií, napĺňania spravodajského cyklu a podpory civilnovojenskej spolupráce.
4.1 Štruktúra tímu
Neoddeliteľnou súčasťou pri riešení každého CBRN EOD incidentu alebo inak
povedané operácie vo vojenskom prostredí je veliteľ incidentu, CBRN prvok v mieste
riadenia a velenia, CBRN prieskumný tím, CBRN dekontaminačný tím, tím na odber CBRN
vzoriek, tím určený na transport TCHL strážna jednotka určená na zamedzenie pohybu do
miesta incidentu, EOD prvok na mieste velenia, EOD tím, EOD záložný tím a zdravotný tím.
Doplnkovými súčasťami sú vojenská či civilná polícia, tlmočník, hasiči a rýchla zdravotnícka
služba.
4.2 Úlohy CBRN EOD

CBRN EOD tímy sa používajú na zamedzenie hrozby alebo rizík súvisiacich s
prítomnosťou CBRN zariadenia. Tieto hrozby a riziká sú prezentované prostredníctvom
širokého radu zariadení a zbraní v kombinácii s environmentálnymi podmienkami
v priestoroch incidentu ako napríklad: Munícia a zariadenie, ktoré sú predmetom činnosti
CBRN EOD. Patrí sem kombinácia podozrivých alebo potvrdených, výbušných alebo
nevýbušných zariadení, či už ide o priemyselne vyrábané alebo improvizované alebo
kombinácia oboch. Tie môžu byť použité v spojení s chemickými, biologickými či
rádiologickými látkami alebo toxickými priemyselnými materiálmi.
Muníciu a zariadenia možno stretnúť v "čistom" alebo kontaminovanom
životnom
prostredí, ktoré môže zahŕňať riziko
toxických chemických látok, rádiologických
a biologických látok alebo predstavujúce riziko kontaminácie toxickými priemyselnými
materiálmi. Je nutné podotknúť, že likvidácia toxických priemyselných materiálov alebo
TCHL nie je primárnou úlohou CBRN EOD tímu, no môže byť použitá EOD technika na
likvidáciu týchto látok, ak je priradená priorita likvidácie na mieste incidentu z
bezpečnostného hľadiska. Aplikácia týchto techník musí byť však v súlade pravidlami
nasadenia.
Záver
Likvidácia chemickej munície je komplexnou problematikou, pri riešení ktorej je
nutné brať na zreteľ medzinárodné záväzky i národnú legislatívu. Riešenie CBRN EOD
incidentov musí vychádzať z jasne stanovených zodpovedností a organizácii na mieste
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incidentu. Základom bezproblémového riešenia týchto incidentov je dôkladná teoretická
príprava, praktický výcvik za účelom dosiahnutia odbornej pripravenosti špecialistov EOD a
zladenosť postupu prác medzi jednotlivými zložkami CBRN EOD tímu.
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Abstrakt:
The paper deals with an analysis of patriotic education, towards un-substitutable role
at face a danger of patriotic extremism and its xenophobe manifestation and incidence. This
paper aim is a finding, if it has effective tools against national extremism and xenophobia in
contemporary pedagogical educational process. It evaluates patriotic education sense in
separate time periods and it gives emphasis on not easy historical events in Czechoslovakia
and Czech Republic, when patriotism and patriotic education were fundamental for a survival
and next movement of our nation. It compares patriotic education in Czech Republic with
particular EU states and chosen world states. It points out a danger of patriotic extremists. In
practical parts, it investigates and assesses public position to a question of the patriotism and
patriotic training at Czech schools.
Klíčová slova:
Patriotism, patriotic education, moral education, patriotisms, nationalisms,
xenophobia, multicultural society.
ÚVOD
Článek všeobecně vyjmenovává nástroje na potírání nacionálního extremismu a
xenofobii v České republice. Zejména se však soustřeďuje na jeden z principiálních nástrojů,
jímž je výchova ke zdravému vlastenectví. Zabývá se i nutným budoucím směřováním
vlastenecké výchovy, s poukazem na její nezastupitelnou roli při čelení nebezpečí
vlasteneckého extremismu, jeho xenofobních projevů a působení. Cílem je zjistit, zda
vlastenecká výchova má v současném výchovně vzdělávacím procesu význam a zda užívá
účinné nástroje proti nacionálnímu extremismu a xenofobii. Hodnotí se zde též význam
vlastenecké výchovy v jednotlivých časových obdobích a poukazuje se na nelehké historické
události v Československu i České republice, kdy vlastenectví a vlastenecká výchova byly
zásadní pro přežití a další směřování našeho národa. Porovnává se vlastenecká výchova
v České republice, v některých státech EU a světa. V závěru je vyhodnocen postoj veřejnosti
k otázce vlastenectví a výuky vlastenectví na Českých školách.
Je nesporné, že v současné době vlastenecká výchova v české společnosti a vzdělávacích
institucích nezaujímá takovou významnost, jakou by si zasloužila. Pokud už se nadnese pojem
vlastenecká výchova, vyvolá to u mnoha lidí nesprávné představy rasismu, nacionalismu nebo
nesnášenlivosti, a vybaví se jim hlavně skupiny s touto problematikou spojované, snažící se
tímto způsobem zviditelnit a skrytě nebo otevřeně nasbírat politické body. Už ale málokomu
se vybaví nelehký boj za ideu záchrany českého jazyka, české identity a později i státu, který
museli svádět po několik staletí čeští vlastenci a učitelé.
Počátek jednadvacátého století opět přivádí národy v Evropě k hlubším úvahám a
projektům určení národního charakteru, vědomí vlastenectví a národní identity.
Je možné, že současné globalizační a evropské sjednocovací tendence vedou k tomu, že naše
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společnost ztrácí českou vlasteneckou identitu a že do budoucna se bude stále více prosazovat
myšlenka Spojených států evropských, bez kladení důrazu na jednotlivé národní cítění?
Poevropštění národních charakterů a globální problémy jednotlivých národů jsou procesy,
které dají nový obsah národním a státním programům a orientacím. Transnacionálnost
a multikulturalita, jako předmět diskuzí v celém světě, přináší nová měřítka a nutí k tvorbě
nového češství a vlasteneckého cítění, jež se konfrontuje s poznáváním a začleňováním jiných
národních kultur, které přichází do českých zemí. Proto je na nás, sociálních pedagozích,
abychom se snažili široké společnosti, nejenom školou povinným, tento vzrůstající fenomén
vysvětlit a především na to společnost připravit. Je otázkou, zda si absence vlasteneckého
cítění do budoucna bude vyžadovat podobného státního zásahu, kterým se pokusili o posílení
vlastenecké výchovy ve společnosti v sousedním Slovensku. Když už jsme v současné době
svědky vzedmutí národního patriotismu, tak to je jen při příležitostech sportovních úspěchů
daného konkrétního národního sportovního družstva, nebo při pocitech ohrožení, které se ve
společnosti pokouší vyvolat kritici a odpůrci stále rostoucí migrace.
Tématem Vlastenecké výchovy je třeba se vážně zabývat, protože postmoderní společnost na
prahu 21. století se vymezuje určitými kategoriemi, kupříkladu:

permisivní: společnost, která dovoluje více, než dovolovaly tradiční společnosti;

ludická: společnost, která si ráda hraje a která práci nepovažuje za základní hodnotu
života;

sekularizovaná: většina aktivit v této společnosti je nenáboženského charakteru;

postmoralistní: mravní hodnoty jsou vnímány spíše jako luxus;

postheroická: taková společnost neuznává jako vzory své hrdiny;

postedukační: v takové společnosti panuje přesvědčení, že se institucializovaná
výchova přežila, tak k čemu vychovávat, když nás život nejlépe naučí.
1

NÁSTROJE PROTI NACIONÁLNÍMU EXTREMISMU A XENOFOBII

Ochranné nástroje proti nacionálnímu extremismu a xenofobii lze rozdělit do několika
následujících kategorií, které působí v rozdílných prostředích: psychologickém, rodinném,
komunitním, kulturním, sociálním, antropologickém, institucionálním a legislativním.
A které uplatňuje rozdílné procesy působení: psychické, preventivní, represivní a výchovné.
Tento článek je publikačním výstupem diplomové práce Bc. Jiřího Urbánka, studenta
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty humanitních studií na téma Vlastenecká výchova a
současnost. Soustřeďuje se zejména na posledně jmenovaný nástroj, jež je principiální ve
všech výše jmenovaných prostředích a procesech - výchova ke zdravému vlastenectví.
1.1

Výchova k vlastenectví v České republice

Význačným rysem mravnosti je vlastenecké cítění každého jedince. Pojmy jako láska
k vlasti a hluboké vlastenecké přesvědčení jsou podstatné hybné síly budování zralé osobnosti
jedince, celé společnosti, ale i státu a současně jsou ochranou proti různým zhoubným
ideologiím (rasismus, nacionalismus, šovinismus, nihilismus, aj.). Výchova přesvědčených a
znalých vlastenců je zejména jednou z úloh školy. Vlasteneckou a státoobčanskou výchovou
škola velkou mírou napomáhá utvářet mravní profil mladého člověka a současně utvářet
občanskou demokratickou a mravní jednotu celé naší multietnické společnosti.
Základní úlohy vlastenecké a občansko-státní výchovy pak zahrnují:

výchovu k lásce a úctě k vlastnímu národu, národní hrdosti, znalostního vztahu k
národní minulosti a k pokrokovým tradicím, ve které je třeba se opírat o úspěchy
ekonomické, pracovní, politické, sportovní a kulturní;
579



výchovu lásky k rodné zemi a krajině, k přírodě a k historickému dědictví, co
předcházející generace na území vlasti vybudovali;

výchovu úcty k demokratickému zřízení naší země a k odhodlání bránit toto zřízení;

výchovu úcty k našemu státu a jeho voleným představitelům;

výchovu dobrých občanských vztahů ke všem národnostem a etnikům naší vlasti;

výchovu k dobrým vztahům se všemi sousedními zeměmi, s kterými nás spojuje silná
historická, politická, hospodářská a kulturní spolupráce.
Vlastenecká výchova v současné době představuje jedny z nejkomplikovanějších
antropologicky-pedagogicko-psychologických procesů, zejména vzhledem ke kvantitativní a
kvalitativní mnohoznačnosti vnitřních a vnějších činitelů a jejich vztahů, které determinují
mravní rozvoj každé osobnosti. Platí to i o procesech vytváření vlasteneckých citů, které jsou
na jedné straně podmiňovány množstvím podnětů z vnějšího prostředí a na druhé straně
závislé na mravních kvalitách vychovávané osobnosti. V žádné jiné složce mravní výchovy se
neuplatňuje tolik rozmanitých vlivů, často i protichůdných, jako právě ve vlastenecké
výchově.
Všeobecně platí, že duševní rozvoj člověka je podmíněn vnějšími vlivy, které působí na
každého jednotlivce specificky z jeho okolí, osobitě v prostředí ve kterém žije a vyplývá z
jeho subjektivních předpokladů a potřeb. Zde není dobré přeceňovat vnější formativní vlivy,
ale je nutno přihlížet i k individuálním a ontogenetickým zvláštnostem jedince. V procesní
analýze vlastenecké výchovy platí všeobecně známá zásada kooperace vnitřních podmínek a
vnějších příčin. Efekt všech vnějších vlivů, i společenských, závisí na vnitřních podmínkách,
na té „půdě“, na kterou tyto vlivy dopadají. To znamená, že každý výchovný a jiný podnět z
vnějšího prostředí má jisté důsledky ve výchově jen v souvislosti a prostřednictvím vnitřních
podmínek, které se v důsledku předcházejících okolností utvořily. [1]
Historie vlastenectví v českých zemích je rozdělena několika časovými milníky:
Národní obrození lze rozdělit do etap s počátkem ve druhé polovině 17. století, kdy sice díla
na obranu českého jazyka zpočátku nebyla povětšinou psána česky, ale dnes jsou hodnocena
jako zásadní a nezbytná díla pro přežití identity českého národa. [2] Další etapa navázala na
myšlenky francouzské revoluce a Napoleonovo antimonarchisticky zaměřené tažení Evropou,
probudivší vlastenectví a národní uvědomění u mnoha národů Evropy.Stranou nezůstal ani
Český národ. Mezníkem byl rok 1813, kdy se začaly množit vlastenecké projevy a také psaní
v českém jazyce a mezi intelektuály se začala šířit idea vlasteneckého panslavismu.
První světová válka odstranila třísetletou habsburskou nadvládu. Již na ruské, italské a
francouzské frontě se začaly formovat první jednotky československých legií. T. G. Masaryk
vydal 18. 10, 1918 politický program vlády, tzv. Prohlášení nezávislosti československého
národa (Washingtonská deklarace), v němž definoval státní formu nového státu - republiku,
která měla být každému jedinci zárukou demokracie. [3]Poté, když Rakousko-Uhersko
podepsalo mírové podmínky amerického prezidenta Wilsona, jejichž součástí bylo i uznání
práv Čechoslováků a i následná tzv. Andrássyho nóta, dne 28. 10. 1918 byl v Praze, zástupci
Národního výboru přijat zákon, kterým bylo vyhlášeno vytvoření samostatného
Československého státu, složeného z Česka, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Tímto krokem
byla uzákoněna československá státnost a byl dán základ a předpoklad pro rozvoj svobodného
vlasteneckého cítění a výuky vlastenectví v Československu.
Druhá světová válka mimo jiné přinesla vlastenecké semknutí českého národa při odporu
proti vnějšímu nepříteli a boji za zachování československé státnosti. Mnichovská dohoda
1938 poté, kdy byla vyhlášena všeobecná mobilizace, obsahovala podmínku, že
československá armáda musí složit zbraně, opustit obranná postavení a podstoupit 1/3 území
Německu, Maďarsku a Polsku. Pro některé vojáky to byl tak traumatizující zážitek a
nepochopitelná zrada ze strany spojeneckých států Francie a Anglie, že nastalou situaci
neunesli a vzali si ještě na obranných pozicích vlastnoručně život. Další lidé se rozhodli
580

pokračovat v boji proti hitlerovskému Německu v cizích armádách a později na východní i
západní frontě v řadách Spojeneckých armád. Tím prokázali hluboké vlastenecké cítění a víru
v nezlomnost českého národa. I protinacistický odboj na území protektorátu Čechy a Morava,
byl vystavěn na vlasteneckých zásadách a jeho příslušníci přísahali věrnost SR.
Českoslovenští letci v bitvě o Anglii, Svobodova armáda v bitvě o Duklu, výsadkářská
skupina Anthropoid, nebo obrana Československého rozhlasu v Praze v roce 1945, to jsou jen
namátkově vybrané hrdinské boje, kde se čeští vlastenci nesmazatelně zapsali do dějin.
Srpen 1968 završil české historické mezníky končící číslicí 8. Po dvacetiletí strachu a
perzekucí ze strany státních složek ve službách KSČ, přišlo Pražské jaro v čele s
A. Dubčekem a první závany svobody a naděje do socialistického ČSSR. Tyto naděje však
byly rozjezděny tanky okupantských armád, které na rozkaz z Moskvy v noci z 20. na 21.
srpna obsadili celé území ČSSR. Do národní paměti se navždy vepsaly obrazy protestujících
občanů v Praze, kteří na sovětském tanku drží československou vlajku potřísněnou krví svých
spoluobčanů. Jako vlastenecký čin dnes chápeme i sebeupálení Jana Palacha v lednu 1969.
17. listopad 1989 je událostí, která se váže k nedávným dějinám a je vnímána jako započatá
cesta k novodobé demokracii a svobodě, která znamená konec 40leté komunistické vlády
Československa, zrod České republiky a její začlenění do Evropské unie. Přínos této události
pro výchovu k vlastenectví je doposud sporný. Ministru školství J. Dobešovi se povedlo to, co
možná svým návrhem na zavedení vlastenecké výchovy do škol ani nezamýšlel. Vyvolal
celonárodní debatu na téma vlastenectví, která vynesla na světlo i mnoho problémů s tímto
tématem spojených: možnou ztrátu státní suverenity ve prospěch nadstátního molochu
Evropské unie; častou absenci národní hrdosti nebo naopak přehnaný nacionalismus až
extremismus a xenofobii. To jsou problémy, které bude nutno řešit nejlépe pomocí výchovy a
vysvětlování již od raného věku každého obyvatele našeho státu. Tím bude možno
preventivně předcházet sociálně patologickým jevům, jako jsou například rasistické a
xenofobní projevy. Nelehký a dlouhý boj našich předků za samostatný Český stát nikdy
neskončí a vždy byl a bude provázen hrdinskými činy na hranici lidských možností a velkým
vlasteneckým a národním cítěním jejich aktérů. [4]
1.2

Vlastenecká výchova ve vybraných zemích EU a světa [4]

Cílem zde je prozkoumat současnou situaci ve vzdělávání k vlastenectví dětí a
dospívajících ve vybraných zemích.
Vlastenecká výchova v Evropské unii má z historického hlediska základní rámec ve vývoji
jednotlivých národních států. Je tedy úzce spojena se státní institucí. V jednotlivých členských
státech je mnoho rozdílů ve vnímání i výuce vlastenectví. I samotné názvy vyučovacích
předmětů jsou v každé zemi označovány odlišně. V Norsku je to „medborgerskap“, ve Velké
Británii je to „a citizenship“, v Rakousku a Německu je to „politische Bildung“, na Kypru je
to „social studies“ nebo „éducation civique“ ve Francii.
Každá demokratická země se snaží vzbuzovat ve svých občanech pocit sounáležitosti
ke státu. Také Evropská unie, se zaměřuje na podporu vlastenecké výchovy v jednotlivých
členských státech. V EU v poslední době dochází k mnoha změnám v oblasti vlastenectví.
Většina současných diskuzí, týkajících se občanství a vlastenectví se zaměřuje na snahu
posílit aktivní zapojení občanů do většiny rozhodovacích procesů v demokratických zemích.
Také Rada Evropy od poloviny roku 1990 zaměřila svou pozornost na snahu o podporu
vlastenecké výchovy (EDC Project – výchova k demokratickému občanství). Tento projekt
byl založen v roce 1997 Radou Evropy. Od svého založení bylo uskutečněno mnoho aktivit
na podporu rozvoje vlastenecké a demokratické výchovy ve všech členských zemích
Evropské unie. To, co by měly jednotlivé členské země podporovat, je stanoveno ve dvou
klíčových dokumentech přijatých ministry jednotlivých členských zemí:
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Usnesení přijaté Stálou konferencí ministrů školství, přijaté v Krakově 2000 (Resolution
adopted by the Standing Conference of the Ministers of Education),
Doporučení Výboru ministrů členských států o výchově k demokratickému občanství
přijaté Radou Evropy Výborem ministrů 2002 (Recommendation 12 of the Committee of
Ministers to member states on Education for Democratic Citizenship).
Usnesením, jež přijali ministři školství v roce 2000, byl schválen návrh společných
pokynů pro EDC - určují základní prvky výchovy k demokratickému občanství a poskytují
komplexní a integrovaný přístup k politice a praxi. Základní prvky této výchovy:
dodržování lidských práv právního státu;
zahrnutí všech věkových a sociálních skupin populace;
příprava mladých lidí a dospělých na aktivní účast v demokratické společnosti a tím posílení
vnímání demokratické kultury;
příprava na boj proti násilí, xenofobii, rasismu a netoleranci;
sklon k sociální soudržnosti a vnímání dobra;
posílení společnosti ve vnímání vlastenectví a demokratické společnosti;
akceptování kulturní odlišnosti jednotlivých členských zemí.
Ve všech členských zemích EU se vlastenecká výchova vyučuje v rámci povinné školní
docházky, avšak způsob výuky se liší země od země. Například pokud se jedná o výuku na
základních školách, pak se tento předmět vyučuje častěji jako tzv. průřezové téma (součástí
všech předmětů) nebo je integrováno do jiného předmětu. Jako samostatný předmět se
občanská a vlastenecká výchova vyučuje pouze v Belgii (v německy mluvícím společenství) a
v Rumunsku. V Estonsku, Řecku, Portugalsku a ve Švédsku je tato výuka integrována do
jiných předmětů nebo tvoří již zmíněné průřezové téma. Ve všech ostatních zemích, je tato
problematika vyučována buď jako průřezové téma, nebo je včleněna do jiných vyučovacích
předmětů. Pokud se jedná o výuku na středních školách, pak je občanská a vlastenecká
výchova vyučována v mnoha zemích častěji jako samostatný předmět. V některých zemích je
občanská a vlastenecká výchova zahrnuta do předmětů, jako např. „Úvod do světa vědy“
(např. v Belgii ve francouzském společenství), „Životní prostředí“ (Česká republika, Řecko,
Kypr, Nizozemsko, Maďarsko a Slovinsko), „Regionální geografie a základní vědecké a
technické pokyny“ (Německo a Kypr), „Antická literatura“ (Řecko a Kypr), „Psychologie“
(Řecko a Bulharsko), „Latina“ (Španělsko), „Ekonomika“ (Španělsko, Lotyšsko, Litva,
Maďarsko a Bulharsko), „Výchova ke zdraví“ (Nizozemsko a Lotyšsko), „Vlastivěda“
(Slovensko) a „Praktické dovednosti“ (Island).
Slovenská vlastenecká výchova ve státních školách je koncipována ve
státním rámcovém vzdělávacím programu a je součástí primárního vzdělávání. A to jak pro
první i druhý stupeň základních škol (ISCED 1 a 2), přičemž prolíná jak do humanitních, tak i
přírodovědných předmětů. Zde je diskuze o vlastenecké výchově mnohem dál, než v ČR.
Polsko mělo v roce 1989 téměř neexistující vlasteneckou výchovu. V současnosti se
vyučuje na základních i středních školách v předmětu „Dějiny a společnost“.
Německo po sjednocení absolvovalo celonárodní diskuzi o národní hrdosti. Diskuze
oscilovala v nejrůznějších podobách tohoto pojmu: vlast – Heimat, resp. otčina – Vaterland.
Vlastenecká výchova zde hraje velmi důležitou roli a byla včleněna do mnoha předmětů
vyučovaných na školách. Samostatně je pak vyučován dětem nad 12 let. Tíživým problémem
posledních let je rostoucí množství žáků turecké a arabských národností, kteří opouští školu
bez jakéhokoliv formálního zakončení docházky (Schulabschluss), a to i v případě
nejzákladnějšího typu škol (Hauptschule). Značná část přistěhovalců neumí kloudně
německy, ačkoli v zemi žije někdy už ve třetí generaci. Tato mnohosettisícová skupina
pologramotných lidí může být budoucím podhoubím „xenofobního antiněmectví“.
Rakouský způsob výuky vlastenectví ve školách je stanoven v zásadách výuky mj. i v
tzv. před-odborných/ odborných školách a jejich různých kombinacích. Dokonce pro 11. a 12.
ročník je vyučován předmět „Historie a občanská výuka", jež byl zaveden do školního
kurikula 2001/2002. Je součástí nevyhnutelného individuální rozvoje a vývoje společnosti
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jako celku. Potřeba vlastenectví je tedy v této zemi důležitá, neboť občanská a vlastenecká
výchova přispívá k aktivnímu formování společnosti a uplatňování demokracie v praxi.
Francie velmi dbá na posilování vztahu dětí a mládeže ke své zemi. Občanská výchova,
ve které se probírají prvky vlastenectví, se zde vyučuje již u prvňáčků a plynule pokračuje až
do věku 15 – 16 let absolvováním předmětu „Občanská, právní a sociální výchova“. Nicméně
v současnosti se otevírají nové možnosti na poli občanské a vlastenecké výchovy o vliv
globalizace a proces evropské integrace ve vztahu k občanství. Kupříkladu imigranti mohou
nabýt francouzského občanství s podmínkou absolvování kurzu vlastenecké výchovy, včetně
znalosti francouzského jazyka, práva, historie a hlavních principů této společnosti.
Velká Británie oficiálně zavedla do školního kurikula 2002 Občanskou výchovu žákům
ve věku od 11 – 16 let. V současnosti se soustřeďuje spoustu energie na vzdělávání učitelů
v této oblasti a produkování dostatečného množství materiálů.
Belgie občanskou a vlasteneckou výchovu musí odlišně vyučovat ve francouzské a
vlámské komunitě. Ve vlámském společenství je občanská výchova ponechávána na
rozhodnutí jednotlivých škol, neboť je vyučována ve všech předmětech, tzv. cross-curricular.
Toto téma je rozebíráno v každém předmětu vyučovaném na školách. Nejedná se tedy o
ucelený jeden předmět. Ve francouzském společenství "Kultura et Citoyenneté" je cílem
výchova k občanství ve všech školách připravující studenty k životu s občanským cítěním ke
své vlasti i k Evropě. Tento předmět je zde samostatný.
Španělský vzdělávací systém zahrnuje povinnou výuku občanské a vlastenecké
výchovy pro děti a mládež ve věku od šesti do šestnácti let věku. Zákonem stanovené období
je doplněno o další dva roky dobrovolného vzdělávání, které umožní přímý přístup k
vysokoškolskému vzdělání.
Portugalský vzdělávací systém zaostává za ostatními bohatými státy Evropské unie.
Jinak to není ani s výukou občanské a vlastenecké výchovy. Země má stále určité nedostatky
ve školení lektorů a jejich kvalifikaci a tato skutečnost drží zemi stále pod běžným
standardem EU ve vzdělávacím systému.
Slovinsko prošlo rozsáhlou reformou vzdělávacího systému ve své historii v letech 1996
– 1999. V těchto letech se uskutečnila jedna z nejdůležitějších změn na poli občanské a
vlastenecké výchovy. Od této chvíle se žáci aktivně zapojují do různých aspektů života na
školách, ale i aktivního demokratického života ve společnosti.
Ve Finsku se občanská a vlastenecká výchova (yhteiskuntaoppi) vyučuje na základních
i středních školách. Tento předmět se vyučuje od 2006 jako samostatný předmět na všech
základních školách u nižších věkových skupin žáků (7 - 9 let). Zároveň je zde toto téma
vyučováno jako tzv. průřezové téma (cross-curricular topic), neboli téma je součástí všech
předmětů. Také pro vyšší ročníky povinné školní docházky se přistupuje k výuce v rámci
samostatného předmětu a témat v jednotlivých předmětech s platností od srpna 2005.
V Řecku je občanská a vlastenecká výchova vyučována na základních školách jako
samostatný povinný předmět. Učitelé hodnotí schopnost žáků vzájemné spolupráce ve třídě,
jejich účast v diskusích a schopnost vyjádřit své mínění. Hodnocení žáků v rámci občanské a
vlastenecké výchovy je součástí celkového hodnocení. V této zemi také mají žáci možnost
setkat se s řeckými poslanci Evropského parlamentu.
V Itálii vstoupil od 2004 v platnost nový program školního vzdělávání pro základní a
nižší střední vzdělávání. Od tohoto roku je občanská a vlastenecká výchova zavedena do
rozvrhů jako tzv. průřezové téma – tedy součástí všech předmětů. Dokument s názvem Profilo
Educativo, Culturale e Professionale del primo Ciclo di Istruzione (6-14 Anni), jež je připojen
k nařízení z roku 2004, obsahuje popis dovedností v oblasti občanství vztahující se
k povinnému vzdělávání. To znamená, že každý žák ve věku 14 let by měl myslet a činit jako
správný občan (vlastenec). Dokument popisuje kulturní a sociální dovednosti, ale i znalosti,
které jsou důležité pro občanství a vlastenectví.
Spojené státy americké jsou organizovány do 50 států s vlastní autonomií a to včetně
vzdělání. Rovněž kurikula jednotlivých států se od sebe liší. Dokonce samotný pojem
„občanská či vlastenecká výchova“ se v jednotlivých státech liší a je označován různými
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pojmy: „Social studies, citizen education, civic education, civics, civic learning, education for
citizenship, education for democratic citizenship, education for democracy, community
education, political education or (simply) government“. Kongres spojených států však
schválil legislativu zahrnující určitý společný rámec pro vzdělávání ve všech státech. Pojem
občanská či vlastenecká výchova je v USA těsně spojená se samotným založením této země a
s osobnostmi, jako jsou T. Jefferson, J. Madison a J. Adams. Právě ony usilovaly o zavedení
občanství do výuky na školách. Občanství prošlo od svých počátků řadou změn, od snah po
zavedení po jeho odstranění až do současné podoby, kdy se lze běžně setkávat s občanskou a
vlasteneckou výukou na všech školách v USA. Podstata je v současnosti zaměřena na oblasti
vzdělávání k občanství a je založena na myšlence života s morálním chováním. Občanská
výchova musí naučit žáky i určitým znalostem. Pedagogové a další významné osobnosti
především z politické oblasti tvrdí, že školy musí pracovat se dvěma cíly: 1/ Školy musí učit
studenty akademickému obsahu a dovednostem nezbytným pro život a účast v osvícené,
demokratické společnosti. 2/ Neméně však je úloha školy důležitá v rozvoji morálních
základů, kdy děti musejí pochopit a užívat práva a povinnosti občanství, které představují dvě
velké myšlenky podstaty vzdělávání.
ZÁVĚR
Výchova k vlastenectví je důležitým ochranným nástrojem proti nacionálnímu
extremismu a xenofobii. Zejména Evropská unie se snaží jednotlivé členské země motivovat
k větší aktivitě na poli vlastenectví, neboť je to nutností vyplývající z jednání Evropského
parlamentu, Evropské komise a jejich komisariátů. Vyučuje se po celém světě v předmětech
nejčastěji nazvaných “občanská a vlastenecká výchova“. V jednotlivých státech se vyučuje
různě. Může být vyučována jako samostatný předmět, jako povinný předmět nebo také jako
volitelný předmět. Rovněž témata týkající se vlastenectví mohou být integrována do jednoho
nebo více předmětů. Populární také bývají témata součástí jednotlivých předmětů, anglicky
označováno termínem „cross-curricular“, která jsou běžnou praxí v zemích, jako je Kypr,
Rakousko, Bulharsko, Dánsko, Velká Británie, Estonsko, ale i Česká republika.
Problematika extremismu, schovaného za nálepku vlastenectví, je nejen v ČR poměrně
vážná. Svědčí o tom mnohé studie. Zejména [5] připouští, že se z českých radikálů mohou stát
i teroristé. V ČR je přibližně 4 000 militantních neonacistických aktivistů, hlavní skupinu pak
tvoří přibližně 400 osob. Jak je patrné, jedná se o velký problém, který by v budoucnu mohl
mít mnohem horší následky. jsou si toho vědomy, a proto se snaží vzniklé problémy řešit.
Nejsme si však jisti, zda orgány státní správy řeší příčinu problémů.
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Abstrakt:
Hospodárska, ekonomická, či sociálna integrácia realizovaná v rámci členských štátov
Európskej únie rozhodujúcim spôsobom podmieňuje ochranu funkčnosti týchto vnútorných
systémov a sústav, ako aj manažovanie negatívneho vplyvu ich okolia. Z tohto pohľadu
opodstatnene rastie význam, úlohy, postavenie i ochrana kritickej infraštruktúry ako celku, či
jej častí alebo prvkov. Akékoľvek narušenie alebo zničenie jej časti alebo prvku (národnej,
európskej) môže spôsobiť straty najmä životoch a zdraví ľudí, škody na majetku, alebo
devastáciu životného prostredia. V neposlednom rade môže negatívne ovplyvniť aj silu
a rozsah spoliehania sa a viery občanov k orgánom verejnej správy zodpovedným za jej
ochranu. Za týmto účelom bola prijatá rada systémových opatrení. Jedným z nich je aj
povinnosť prevádzkovateľa ochraňovať prvok kritickej infraštruktúry (ďalej len „KI“)
pred narušením alebo zničením zavedením a priebežným, retrográdnym skúmaním účinnosti
bezpečnostného plánu.
Kľúčové slová:
prvok kritickej infraštruktúry, plán ochrany, bezpečnostné riziká, bezpečnostný plán

Abstract:
Economic, economical or social integration realized within member states of European
Union decisively conditions protection of functionality of these internal systems and schemes,
as well as managing of negative influences of their environment. From this point of view, it is
reasonable that importance, as well as tasks, status and protection of critical infrastructure
as a whole, or its parts or elements, increase. Any disruption or destruction of its part or
element (national or European) may cause losses, notably on lives and health of people,
property damages or devastation of environment. Last, but not least, it may negatively
influence also extent and power of reliance and trust of citizens towards public authorities
responsible for their protection. Number of system measures was accepted for this purpose.
One of these is also obligation of operator to protect element of critical infrastructure from
disruption or destruction by implementation and continuous retrograde assessment of security
plan effectiveness.
Key words:
element of critical infrastructure protection plan, security risks, security plan
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Kritická infraštruktúra je termín používaný štátmi EÚ na popísanie aktív, ktoré sú
nevyhnutné pre fungovanie spoločnosti a ekonomiky. Je to tá časť infraštruktúry, ktorej
zničenie, poškodenie alebo znefunkčnenie by malo za následok ohrozenie alebo narušenie
politického a hospodárskeho chodu štátu, alebo ohrozenie života a zdravia obyvateľstva,
alebo
škodu
na majetku alebo životnom prostredí. Bezpečnostné riziká alebo hrozby tejto časti
infraštruktúry sú podmienené ako rozvojom súčasnej industriálnej spoločnosti, tak aj
prírodnými silami, technologickými haváriami, teroristickými útokmi, či pôsobením iných
entít.
V súčasnosti sa za najväčšiu hrozbu kritickej infraštruktúry v rámci Európy všeobecne
považuje terorizmus. Rozmery teroristických útokov a ich dôsledky sú nezanedbateľné.
Medzi bezpečnostné riziká však zaraďujeme aj prirodzené riziká (napr. rozsiahle požiare,
zemetrasenia, modifikácia ochorení), či riziká vyplývajúce z činnosti priemyselných
podnikov, výrobných procesov, dopravy a pod. Medzi riziká ovplyvňujúce kritickú
infraštruktúru sa zaraďujú aj bežné riziká ako živelné pohromy, katastrofy, havárie. Preto je
potrebné zabezpečovať objekty KI a chrániť ich aj voči týmto významným rizikám. Osobitne
ak majú stochastický charakter, Na odhalenie jednotlivých druhov rizík vplývajúcich
na kritickú infraštruktúru, ale najmä na jej konkrétny prvok je vhodné využiť metódy
manažmentu bezpečnostných rizík. Jeho obsahom je najmä analýza vonkajších a vnútorných
bezpečnostných rizík. Nezastupiteľné miesto má v ňom aj hodnotenie účinnosti
bezpečnostného systému a jednotlivých druhov zabezpečenie spoločenských hodnôt. Súčasné
obdobie si vyžaduje i hodnotenie účinnosti ochrany kritickej infraštruktúry. Ide o hodnotenie
pripravenosti a schopnosti jednotlivých subjektov podieľajúcich sa na jej ochrane.
Medzi subjekty ochrany kritickej infraštruktúry sa generálne zaraďujú:
− zahraniční partneri, zahraničné organizácie,
− vláda, verejná správa,
− územné celky, samospráva,
− štátne hospodárske subjekty,
− súkromné hospodárske subjekty.
Smernica rady 2008/114/ES z 8. decembra 2008 o identifikácii a označení európskych
kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu identifikuje kritickú
infraštruktúru ako zložku, systém alebo ich časť nachádzajúcu sa v členských štátoch, ktorá je
nevyhnutná pre zachovanie základných funkcií spoločnosti, zdravia, ochrany, bezpečnosti,
kvality života obyvateľov z ekonomického a sociálneho hľadiska, a ktorej narušenie alebo
zničenie by malo závažné dôsledky v členskom štáte z dôvodu nemožnosti zachovať tieto
funkcie.
Terminológia bezpečnostného manažmentu175 definuje kritickú infraštruktúru (Critical
Infrastucture) ako súhrn fyzikálnych alebo virtuálnych systémov, inštitúcií, zariadení
a ďalších služieb, ktorých narušenie, nedostatok alebo zničenie by mohlo spôsobiť narušenie
spoločenskej stability a bezpečnosti štátu, vyvolať krízovú situáciu alebo vážne ovplyvniť
fungovanie štátnej správy a samosprávy v krízových situáciách. Do KI patria systémy
a zariadenia hmotné aj virtuálne, ktoré sú životne dôležité pre štát, a ich zneschopnenie alebo
zničenie by malo vplyv na zníženie bezpečnosti, národnej ekonomickej bezpečnosti,
verejného zdravia apod. Medzi sektory kritickej infraštruktúry sa zaraďujú najmä:
− systémy dodávky energií,
− systémy dodávky vody a zásobovania potravinami,
− doprava,
− telekomunikačné a informačné systémy,
175

) MIKOLAJ, J., HOFREITER, L., MACH, V., MIHÓK, J., SELINGER,P. Terminológia bezpečnostného
manažmentu. Výkladový slovník . Košice: Multiprint, s. r. o., 2004. ISBN 80-969148-1-2.
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bankov a finančný sektor,
záchranné služby,
zdravotnícke služby,
bezpečnostné služby,
štátna správa a samospráva.
Terminologický slovník krízového riadenia176 charakterizuje kritickú infraštruktúru ako
objekty osobitnej dôležitosti, ďalšie dôležité objekty, vybrané informačné a komunikačné
prostriedky, zariadenia na výrobu a zásobovanie vodou, elektrickou energiou, ropou a
zemným plynom a ďalšie časti majetku štátu a podnikateľských právnických a fyzických osôb
určené vládou SR alebo iným kompetentným orgánom štátnej správy, ktoré sú nevyhnutné na
zvládnutie krízových situácií, ochranu obyvateľstva a majetku, na zaistenie minimálneho
chodu ekonomiky a správy štátu, ako aj jeho vonkajšej a vnútornej bezpečnosti a ktoré je
nutné špeciálne ochraňovať. Sú to zariadenia, služby a informačné systémy životne dôležité
pre obyvateľov a riadenie štátu, ktorých nefunkčnosť alebo zničenie môže ohroziť
bezpečnostné záujmy štátu.
Z uvedeného vyplýva určitá nejednotnosť terminologického poňatia kritickej
infraštruktúry. Nakoľko nie je predmetom tohto článku polemizovať o obsahu tohto pojmu,
ďalej bude kritická infraštruktúra chápaná v poňatí zákona o kritickej infraštruktúre, ktorý SR
prijala v roku 2011.
Kritická infraštruktúra v Slovenskej republike
Úprava kritickej infraštruktúry na Slovensku vychádza zo Smernice Rady 2008/114/ES.
Úlohy spresňuje zákon č. 45/2011 z 8. februára 2011 o kritickej infraštruktúre. V ňom je
kritická infraštruktúra definovaná ako systém, ktorý sa člení na sektory a prvky. Sektorom
kritickej infraštruktúry sa rozumie tá časť kritickej infraštruktúry, do ktorej sa zaraďujú prvky.
Sektor môže obsahovať jeden alebo viac podsektorov kritickej infraštruktúry.
Prvkom kritickej infraštruktúry sa rozumie najmä:
− inžinierska stavba,
− služba vo verejnom záujme a
− informačný systém v sektore kritickej infraštruktúry,
ktorých narušenie alebo zničenie by malo, podľa sektorových a prierezových kritérií,
závažné nepriaznivé dôsledky na uskutočňovanie hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, a
tým
na kvalitu života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku,
ako aj životného prostredia.
Zákonodarca jednoznačne určil sektory kritickej infraštruktúry v pôsobnosti ústredných
orgánov štátnej správy. Ich rozloženie vyplýva z tabuľky 1.

Tabuľka 1 Sektory kritickej infraštruktúry v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy
) ŠIMÁK, L., HORÁČEK, J., NOVÁK, L., NÉMETH, Ľ., MÍKA, V. Terminologický slovník krízového
riadenia. Žilina: FŠI ŽU, 2005. 44 s. ISBN 80-88829-75-5.
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Sektor

Podsektor

Ústredný orgán

1. Doprava

Cestná doprava

Ministerstvo dopravy, výstavby

Letecká doprava

a regionálneho rozvoja

Vodná doprava

Slovenskej republiky

Železničná doprava
2. Elektronické

Satelitná komunikácia

Ministerstvo dopravy, výstavby

komunikácie

Siete a služby pevných

a regionálneho rozvoja

a mobilných

Slovenskej republiky

elektronických
komunikácií
3. Energetika

Baníctvo

Ministerstvo hospodárstva

Elektroenergetika

Slovenskej republiky

Plynárenstvo
Ropa a ropné produkty
4. Informačné

Informačné systémy a

Ministerstvo financií

a komunikačné

siete

Slovenskej republiky

technológie

Internet

5. Pošta

Poskytovanie

Ministerstvo dopravy, výstavby

poštových služieb,

a regionálneho rozvoja

poštový platobný styk

Slovenskej republiky

a obstarávateľská
činnosť
6. Priemysel

Farmaceutický

Ministerstvo hospodárstva

priemysel

Slovenskej republiky

Hutnícky priemysel
Chemický priemysel
7. Voda a atmosféra

Meteorologická služba

Ministerstvo životného

Vodné stavby

prostredia Slovenskej republiky

Zabezpečovanie pitnej
vody
8. Zdravotníctvo

Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky

Prvky KI doteraz neboli v SR zverejnené (na rozdiel od ČR) a nie je ani predpoklad ich
zverejnenia. Zákonom bol zverejnený len Postup podľa etáp pri určovaní prvku a prvku
európskej kritickej infraštruktúry177. Je možné reálne predpokladať, že prvkami európskej,
národnej alebo regionálnej kritickej infraštruktúry budú aj spomínané objekty osobitnej
dôležitosti, ďalšie dôležité objekty (objekty zaradené do obrannej infraštruktúry), objekty
s utajovanými skutočnosťami a pod. Ochrana týchto objektov je vymedzená príslušnými
177

)

Príloha č.1 k zákonu č. 45/2011 Z. z..
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zákonmi.178 Vzniká tým mierny „právny zmätok“, spočívajúci v tom, podľa ktorého zákona sa
má zabezpečiť ich ochrana . Určitú jednoznačnosť ochrany majú objekty s utajovanými
skutočnosťami, ktorá je ustanovená aj citovaným zákonom o kritickej infraštruktúre.
Zákon o kritickej infraštruktúre vymedzuje aj ostatné vzťahy spoločnosti k sektorom
a prvkom KI. Napríklad upravuje:
a) organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry,
b) postup pri určovaní prvku kritickej infraštruktúry,
c) povinnosti prevádzkovateľa pri ochrane prvku kritickej infraštruktúry a zodpovednosť za
porušenie týchto povinností.
Najvýznamnejšie postavenie v procese zodpovednosti za ochranu prvku KI má
prevádzkovateľ. Prevádzkovateľom je právnická osoba, fyzická osoba, ktorá je vlastníkom
prvku alebo z iného právneho dôvodu prevádzkuje tento prvok. Jednou zo zákonných
povinností prevádzkovateľa je zaistenie jeho ochrany. Ochranou prvku KI sa poníma
zabezpečenie jeho funkčnosti, integrity a kontinuity činnosti s cieľom predísť, odvrátiť alebo
zmierniť hrozbu narušením alebo zničením. Za týmto účelom je prevádzkovateľ povinný:
a) uplatniť pri modernizácii prvku technológiu, ktorá zabezpečuje jeho ochranu,
b) zaviesť bezpečnostný plán po predchádzajúcom vyjadrení príslušného ústredného orgánu
do šiestich mesiacov od doručenia oznámenia o určení prvku a o jeho zaradení
do sektora, ak sa vo výnimočnom odôvodnenom prípade nedohodne s príslušným
ústredným orgánom na predĺžení tejto lehoty; lehotu je možné predĺžiť iba jedenkrát,
maximálne o tri mesiace,
c) prehodnocovať priebežne bezpečnostný plán, a ak je to potrebné, zaviesť
po predchádzajúcom vyjadrení príslušného ústredného orgánu aktualizovaný
bezpečnostný plán,
d) oboznámiť svojich zamestnancov v nevyhnutnom rozsahu s bezpečnostným plánom,
e) precvičiť podľa bezpečnostného plánu aspoň raz za tri roky modelovú situáciu hrozby
narušenia alebo zničenia prvku,
f) určiť oprávnenú osobu, ktorá je zároveň kontaktná osoba, ak ide o prvok európskej
kritickej infraštruktúry,
g) poskytnúť príslušnému ústrednému orgánu súčinnosť, najmä údaje, doklady a vysvetlenia
potrebné na:
1. určenie prvku a jeho zaradenie do sektora, ako aj vyradenie prvku zo sektora,
2. posúdenie ochrany prvku vrátane zabezpečenia ochrany prvku prevádzkovateľom
strážnej služby alebo ozbrojeným bezpečnostným zborom,
3. vypracovanie analýzy rizík sektora,
4. správu registra prvkov.
Bezpečnostný plán obsahuje popis možných spôsobov hrozby narušenia alebo zničenia
prvku, zraniteľné miesta prvku a bezpečnostné opatrenia na jeho ochranu. Pod pojmom
bezpečnostné opatrenia na ochranu prvku zákonodarca stanovuje najmä mechanické zábranné
prostriedky, technické zabezpečovacie prostriedky, bezpečnostné prvky informačných
systémov, fyzickú ochranu, organizačné opatrenia, kontrolné opatrenia a ich vzájomnú

178

) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov, zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov,
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky 51/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany.
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kombináciu. Rozsah bezpečnostných opatrení na ochranu prvku sa určuje na základe
posúdenia hrozby narušenia alebo zničenia prvku.
Ako návod na vypracovanie bezpečnostného plánu ochrany
s integrovaným
bezpečnostným systémom je zákonodarcom odporúčaný nasledujúci algoritmus:
A. Určiť dôležité zariadenia prvku.
B. Vyhodnotiť riziko hrozby narušenia alebo zničenia jednotlivých zariadení prvku, ich
zraniteľné miesta, predpokladané dôsledky ich narušenia alebo zničenia na funkčnosť,
integritu a kontinuitu činnosti prvku.
C. Uskutočniť výber hlavných bezpečnostných opatrení na ochranu prvku, najmä
a) trvalé bezpečnostné opatrenia, ktorými sú investície a postupy na zabezpečenie
ochrany prvku, a to:
1. mechanické zábranné prostriedky,
2. technické zabezpečovacie prostriedky,
3. bezpečnostné prvky informačných systémov,
4. organizačné opatrenia s dôrazom na postup pri vyrozumení a varovaní, ako aj
na krízové riadenie,
5. odborná príprava osôb, ktoré zabezpečujú ochranu prvku,
6. kontrolné opatrenia na dodržiavanie trvalých bezpečnostných opatrení,
b) mimoriadne bezpečnostné opatrenia, ktoré sa uplatňujú v závislosti od intenzity
hrozby narušenia alebo zničenia prvku.
D. Určiť hlavné bezpečnostné opatrenia na ochranu prvku.
E. Bezpečnostný plán konzultovať počas jeho tvorby s orgánmi, ktorých súčinnosť sa
predpokladá pri ochrane prvku.
Algoritmus vypracovania bezpečnostného plánu je sám o sebe akceptovateľný.
Problémy vidíme najmä v spracovaní analýzy rizík sektora, príp. konkrétneho prvku. Analýza
rizík má byť dokument, ktorý obsahuje posúdenie hrozby narušenia alebo zničenia
sektora/prvku, jeho zraniteľné miesta, ako aj predpokladané dôsledky narušenia alebo
zničenia sektora/prvku. Sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky vypracovala metodickú pomôcku pre vypracovanie analýzy vývoja
vnútornej bezpečnosti, ktorá by mohla byť využitá aj pre analýzu bezpečnostných rizík
v rámci plánu ochrany.179
Nadväzovala na prílohu č.1 interného normatívneho aktu Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky 180, v ktorom boli možnými zdrojmi rizík a ohrození špecifikované:
1. Útok proti orgánom verejnej moci.
2. Útok proti objektom osobitnej dôležitosti a ďalším dôležitým objektom.
3. Nelegálna migrácia veľkého rozsahu.
4. Etnické, náboženské a ideologické konflikty veľkého rozsahu.
5. Rasová neznášanlivosť veľkého rozsahu.
6. Sociálne nepokoje veľkého rozsahu (drancovanie obchodov, skladov, hromadný útok na
majetok).
7. Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.
8. Hrozba alebo vykonanie teroristického útoku veľkého rozsahu.
9.
Násilné protiprávne konanie, ktoré svojim rozsahom alebo následkami podstatne
ohrozuje
alebo narušuje verejný poriadok a bezpečnosť štátu.
10. Živelné pohromy (zemetrasenie, zosuvy pôd, snehové kalamity, povodne, záplavy).
11. Veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne únikom
179

) Č.p.: MV-KMCO-100/KM-2010 z 28.januára 2010 METODICKÁ POMÔCKA pre vypracovanie Analýzy
tendencií vývoja vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky a z nej vyplývajúcich rizík a ohrození
Slovenskej republiky
180
) Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.29/2008 o plnení úloh pri príprave na krízové
situácie a pri ich riešení v znení neskorších predpisov
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

nebezpečných látok.
Požiare a výbuchy.
Úniky nebezpečných látok.
Poškodenie vedení rozvodových sietí, ich zariadení a diaľkovodov.
Havária jadrových zariadení.
Porušenie vodných stavieb.
Havária spôsobená vybranými nebezpečnými látkami.
Hromadné nákazy ľudí a zvierat veľkého rozsahu.

Vychádzajúc z týchto identifikovaných rizík vnútornej bezpečnosti, veľmi ťažko by sa
dali analyzovať bezpečnostné riziká prvkov KI tak, ako sú zákonom požadované. Absencia
reálnosti a bližšej územnej (nie regionálnej) konkrétnosti vyššie uvedených rizík, by mohla
plány ochrany prvkov KI znefunkčniť a zbytočne predražiť.
Máme za to, že plány ochrany by mali byť vypracúvané v zmysle vedeckou obcou
poskytnutými odporúčaniami. Obsahujú aj príslušné analytické nástroje k tomu, aby
jednotlivé identifikované riziká boli aj vedecky zdôvodnené. V našej praktickej činnosti sa
osvedčil nasledujúci algoritmus vypracúvania plánov ochrany (bezpečnostných plánov):
1. Charakteristika prvku KI .
Charakteristika chráneného prvku KI vychádza z jeho určenia a umiestnenie v bezpečnostnom
priestore.
2. Ohodnotenie chráneného záujmu.
Pre stanovenie kritérií na ohodnotenie chráneného záujmu je možné využiť bodovú
metódu s určením váhových koeficientov pre každé kritérium (napr. nepriaznivé dôsledky
na uskutočňovanie hospodárskej a sociálnej funkcie štátu – kritérium 1, váha 5, priorita 1
apod.) Vyhodnotenie je možné vykonať na základe napr. metódy Fullerovho trojuholníka. Pre
ohodnotenie kritérií je možné využiť aj hodnotenie expertov. Celkový počet získaných bodov
daného chráneného záujmu sa vypočíta podľa vzťahu:
V j xB jk

k 1
B CHZ j  
k
kde
B [CHZj ]
Vj
Bjk
k

- počet bodov j – teho chráneného záujmu
- váha j – teho kritéria
celkový počet bodov j – teho chráneného záujmu od jednotlivých expertov
- počet expertov

Najvyššiu dôležitosť má to kritérium, ktoré bolo ohodnotené najvyšším počtom bodov.
3. Analýza bezpečnostného prostredia
V rámci analýzy vonkajšieho prostredia sa vykonáva najmä analýza:
a. urbanistická,
b. sociálnych kriminologických faktorov,
c. kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov kriminality,
d. subjektov ochrany a bezpečnosti.
V rámci analýzy vnútorného bezpečnostného prostredia sa hodnotí stávajúci stav
ochrany prvku KI alebo chráneného záujmu. Spravidla sa analyzujú prijaté bezpečnostné
opatrenia
na úrovni:
- mechanických zábranných prostriedkov (obvodová, priestorová, plášťová, predmetová
ochrana),
- poplachových systémov (elektrická zabezpečovacia signalizácia, poplachový prenosový
systém, kamerový bezpečnostný systém, systémy kontroly a riadenia vstupu),
- fyzickej ochrany,
- režimových a organizačných opatrení a ich účinnosti.
4. Analýza bezpečnostných rizík – jej obsahom by mala byť:
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a. analýza rizík bezpečnostného prostredia (vonkajšieho aj vnútorného),
b. identifikácia rizík – odhalenie predpokladov rizík, reálne alebo potenciálne sa
vyskytujúcich v bezpečnostnom prostredí a ich kategorizácia na základe spoločných
znakov (napr. kriminalita),
c. hodnotenie rizika – priradenie číselnej alebo inej hodnoty každému identifikovanému
riziku (metódy kvantitatívne, kvalitatívne, polokvantitatívne),
d. priorizácia rizík – zoradenie rizík podľa závažnosti a stupňa pravdepodobnosti
(metóda poradia, párového porovnávania, bodového ohodnotenia a pod.).
5.

Návrh manažovania priorizovaných rizík prostriedkami ochrany
Návrh bezpečnostného plánu (plánu ochrany) by mal vychádzať z komparácie
identifikovaných a priorizovaných rizík a prijatých opatrení na ich zníženie. Vhodným
nástrojom objektívneho posúdenia je audit bezpečnostného systému (vnútorný alebo
vonkajší).
V súčasnej dobe existuje viacero programov využiteľných v jednotlivých fázach tvorby
bezpečnostného plánu (napr. model EASI –The Estimate of Adversary Sequence Interruption,
diagram ASD - Adversary Sequence Diagram). Uvádzané programy sú integrované
v softvérových nástrojoch SAVI (Systematic Analysis of Vulnerability to Itrusion) a ASSESS
(Analytic System and Software for Evaluation of Safequards and Security). V rámci Fakulty
špeciálneho inžinierstva je v spolupráci s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity
v Žiline v rámci projektu VEGA vyvíjaný softvérový nástroj na posúdenie adekvátnosti
a účinnosti použitých prvkov bezpečnostného systému ochrany. Hlavným cieľom projektu je
vytvorenie modelu/sústavy hodnotenia účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení
na ochranu typových objektov z hľadiska použitých druhov, prielomovej odolnosti,
technických možností a účinnosti pri detekcii a spomalení pohybu potenciálneho páchateľa
alebo narušiteľa pri ich prekonávaní v nadväznosti na časové intervaly aktívneho zásahu.
Vedecké metódy, softvérové programy, či audity kvality bezpečnostných plánov
umožňujúce navrhnúť a posúdiť reálnosť, efektívnosť a účinnosť plánov ochrany majú len
teoretickú úroveň. Skutočnú efektívnosť, reálnosť a účelnosť navrhnutých alebo
realizovaných projektov (plánov) ochrany je možné posúdiť len riadenou aktivizáciou
niektorých priorizovaných rizík. Jednou z možností by mohlo byť reálne napadnutie
chráneného objektu skupinou špeciálne vycvičených osôb, alebo kontrolované počítačové
útoky skupinou „naverbovaných hackerov“. Kontrolované počítačové útoky sa stali obsahom
prípravy špecialistov kybernetickej ochrany štátov NATO.181
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Abstrakt
Kontaminace životního prostředí ČR má lokální charakter s přímou vazbou na průmysl, těžbu a
ukládání odpadů. Zvýšená kontaminace toxickými látkami, zejména perzistentními organickými látkami, které
jsou významnými karcinogeny, byla v průmyslových areálech způsobena neopatrnou manipulací se závadnými
látkami a nebezpečnými odpady.
V případě dnešního závodu K-BASS vznikala stará ekologická zátěž postupně od roku 1890, kdy v
areálu byla realizována řada různých výrobních programů, např. v 50.tých letech minulého století byl závod
začleněn do komplexu n. p. KAROSA. Životní prostředí bylo zamořeno používanými ropnými látkami a různými
druhy odmašťovadel, jako jsou chlorované uhlovodíky.
Zdrojem kontaminace byly výrobní objekty, zejména šrotiště, kde se ukládaly kovové piliny z opracování
kovů, lakovna, odmašťovna a sklad olejů. Způsobené úniky představovaly riziko jak pro pracovníky v samotném
závodě, tak ekologické riziko pro blízký povrchový tok Tichá Orlice. Na hladině podzemní vody byla zjištěna
vrstva ropných látek.
Šíření kontaminace napomáhaly i nepříznivé přírodní poměry v horninovém prostředí a zvodněném
kolektoru podzemní vody. Nápravná opatření byla zahájena v roce 1998, aktivní sanační zásah byl prováděn do
roku 2008, později v etapách do konce roku 2011. Provedené práce byly úspěšné, čímž došlo ke značnému
omezení ekologických a zdravotních rizik. Nyní je lokalita v režimu posanačního monitoringu.

Klíčová slova
Životní prostředí, kontaminace, ropné látky, chlorované uhlovodíky, sanační práce,
posanační monitoring
Abstract
Environmental contamination in the Czech Republic has local character with direct relation to industry,
mining and waste disposal. Higher concentration of toxic substances in industrial sites (especially persistent
organic substances presenting relevant carcinogens) were caused by incautious manipulation with harmful and
hazardous substances.
The current stage of the old environmental burden in factory K-BASS has been developing since 1890 when
many different production processes took place (e.g.: the premises of current K-BASS ware integrated to
complex of national enterprise KAROSA in the fifties of the last century). Environmental contamination of the
particular area was caused mainly by petroleum products and detergents, especially chlorinated hydrocarbons.
Sources of contamination were production buildings and shops, particularly scrapyard storing metal sawdust,
painting shops, degreasing shops and storehouse of oils. Toxic substances released from these premises
presented high risks for workers in the factory and also endangered nearby located river Ticha Orlice Petroleum
products were detected on surface of groundwater.
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Spreading of the contamination was facilitated also by natural conditions of bedrock and aquifer. Remedial
actions were commenced in 1998 and lasted up to 2008, some particular stages even up to end of 2011. The
completed actions were realized successfully and thus significant reduction of ecological and health risks were
achieved. The locality is currently under regime of post-remediation monitoring.

Key words:
Environment, contamination, petroleum products, chlorinated hydrocarbons, remediation work, postremediation monitoring.

1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O LOKALITĚ

Areál závodu K-BASS se nachází na jihozápadním kraji města Brandýs nad Orlicí, na levém břehu
Tiché Orlice. Nadmořská výška území se pohybuje kolem cca 290 m. Podnik je situován v průmyslové zóně.
Severní hranici areálu závodu tvoří tok řeky Tichá Orlice, na jejímž pravém břehu souběžně probíhá železniční
trať Olomouc – Praha, jižním a jihovýchodním směrem od areálu se nacházejí rodinné domky, severozápadním
směrem louky a pole a při východní straně areálu vede silnice Brandýs nad Orlicí – Oucmanice.

2.

HISTORIE VÝROBY

V oblasti dnešního závodu K-BASS byla v minulém období realizována řada různých výrob. Jejich
přehled je uveden v následujícím textu:

a) 1890 – zahájení výroby – výroba čisticích mlýnků na obilí,
b) přestavba na textilku,
c) 1920 – rekonstrukce objektů – zahájena kovovýroba zahradního, nemocničního a
sanitního nábytku,
d) druhá polovina 30. let – zavedení výroby koster autosedadel,
e) období války – další etapa rekonstrukce a dostavby – výroba vojenského nábytku,
leteckých sedaček, výroba přípravků pro leteckou montáž,
f) 1948 – závod přejmenován na n. p. KOVONA,
g) 1954 – zavedena výroba pilotních sedaček pro cvičný letoun – výstavba nových
provozů (např. kalírna); činnost byla rozšířena o výrobu sedadel pro osobní
automobily, železniční osobní vagóny a autobusy,
h) 1958 – závod začleněn do komplexu n. p. KAROSA, od poloviny roku zahájena
výroba dílů pro autobusy, zcela ukončena výroba nábytku,
i) od roku 1967 až do současné doby – výroba sedaček pro řidiče autobusů, trolejbusů a
nákladních automobilů,
j) 1990 – privatizace závodu, nedošlo k zásadním změnám ve výrobním programu.
Výrobním programem je výroba sedadel do autobusů, nákladních automobilů a stavebních strojů.

3.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ

Z hlediska regionálně geologického spadá území do východní části české křídové pánve, která
představuje geologickou strukturu s osou směru severozápad – jihovýchod. Křídové sedimenty náleží tzv.
jizerskému souvrství (svrchní až střední turon), které jsou tvořeny převážně slínitými pískovci, písčitými slínovci
a slínovci. Jejich povrch je značně členitý. Nadloží křídy tvoří fluviální štěrkopísky řeky Tiché Orlice a
povodňové jílovité hlíny. Místy je původní ráz krajiny uměle upraven navážkami. Mocnost kvartérního pokryvu
se mění v závislosti na změnách předkvartérního reliéfu a pohybuje se v rozpětí od 1,1 do 6,8 m.
Křídové horniny zájmového území jsou silně tektonicky porušeny, zejména systémem zlomových linií
zhruba SZ-JV a JZ-SV směru. Geofyzikálním měřením byla v jihozápadní části areálu závodu (zhruba v oblasti
vrtů PJ-5 a PJ-7) ověřena významná poruchová zóna, která probíhá zhruba směrem V-Z. V západní části areálu
byla v předkvartérních horninách zjištěna existence přehloubeného koryta, které probíhá zhruba od lakovny
směrem k ZJZ a zhruba v prostoru vrtu HP-105 se stáčí k Tiché Orlici. Další poruchovou zónu lze předpokládat
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v oblasti vrtu B-1, vzhledem k vydatnosti vrtu a chemickému složení podzemní vody. Tyto geologické prvky
významně ovlivňují chování kontaminantů.
Z hlediska hydrogeologického náleží území do rajónu č. 427 Vysokomýstská synklinála. Jedná se o
širokou artéskou pánev se čtyřmi propustnými hydrogeologickými kolektory. K nejvýznamnějším na kvalitní
zásobu podzemní vody jsou kolektory vázané na spodní turon (bělohorské souvrství) a střední turon (jizerské
souvrství), které jsou tvořeny téměř totožnými křehkými vápnitými prachovci a pískovci. Tyto vodonosné
struktury jsou vzájemně odděleny jílovými polohami, které představují izolátory. Při tektonických deformacích
docházelo ke vzniku otevřeného puklinového oběhového systému podzemní vody. Výkopovými pracemi na
šrotišti-I byly zjištěny otevřené pukliny v.-z. směru až 10 cm mocné. Tím lze vysvětlit migraci kontaminace RU
i ClU z primárních zdrojů pomocí gravitace a vymývání atmosférickými srážkami do hlubších partií zvodně.
Generální směr proudění podzemní vody v křídových kolektorech je k S a SZ k Tiché Orlici, která
odvodňuje zájmové území. Křídové sedimenty jsou v zájmovém území překryty kvartérními průlinově
propustnými uloženinami (fluviální štěrky a písky, polohy silně zvětralých slínovců). Při normálních stavech se
v mělkém kolektoru pohybuje hladina podzemní vody v hloubkách cca 2,0 až 3,5 m pod terénem. V závislosti na
množství spadlých atmosférických srážek v okolí zájmového území a na stavu vody v Tiché Orlici dochází ke
značnému kolísání hladiny podzemní vody v mělké zvodni.
Po chemické stránce podzemní voda křídového kolektoru na lokalitě je kalcium bikarbonátového typu s
celkovou mineralizací do 500 mg/l. Tyto vody se nacházejí v oblasti aktivní výměny s povrchovými
(kvartérními) vodami a jsou tedy převážně využívány jako zdroje pitné vody. Pro blízké okolí i širší území
okresu mají největší význam (J. Slavík et al. 1998). Jejich ochrana spočívá i v důsledném odstranění starých
ekologických zátěží v jejich blízkosti. Chemický typ vody je Ca-HCO3 až Ca-HCO3-SO4, nepatrně kyselý až
slabě neutrální (pH 6,57 až 7,42), se středně vysokým množstvím rozpuštěných solí a vyšším obsahem Fe a Mn.
Antropogenní navážky a propustné sedimenty způsobují, že kontaminace z povrchových vrstev může
proniknout do hloubky, dostat se a tedy ohrozit jak kvalitu významného zdroje pitné vody – křídového
turonského kolektoru, tak povrchového toku – Tiché Orlice.
Z hlediska klimatického spadá území do teplé klimatické oblasti okrsku MT 9 (Quitt, 1971),
s dlouhodobým průměrným ročním úhrnem srážek cca 665 mm (srážkoměrná stanice Choceň – Běstovice). Na
infiltraci atmosferických srážek je v tomto území závislé doplňování zásob podzemní vody.

4.

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

Tichá Orlice řazena v délce 104,5 km k významným vodním tokům, v blízkosti zájmového území ale
není povrchová voda k vodohospodářským účelům využívána.
Vodní zdroje situované v blízkosti zájmového území využívají podzemní vody jímané především ze
středního a spodního turonu (patří CHOPAV Východočeská křída) a částečně z kvartéru. Areál závodu náleží
k přírodnímu parku Orlice, který byl zřízen v roce 1996 OkÚ v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou a Ústí
nad Orlicí v souladu s ust. § 12 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

5.

ÚDAJE O KONTAMINACI A PROVEDENÁ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

Nedostatečným zabezpečením výrobních částí závodu, ve kterých se manipulovalo se závadnými
látkami (oleji a odmašťovadly), zejména ropnými a chlorovanými uhlovodíky, došlo postupně od roku 1976 ke
kontaminaci horninového prostředí a podzemní vody v areálu K-BASS a jeho okolí. Ropné uhlovodíky jsou
prioritním kontaminantem na lokalitě. Kvalitativně se jedná o řezné oleje, které se do saturované zóny dostaly
při skladování zaolejovaných kovových třísek (špon) v bývalých otevřených a nezabezpečených šrotištích I a II.
Druhým kontaminantem na lokalitě byly chlorované uhlovodíky (ClU), které se využívaly jako odmašťovadla.
Zdrojem kontaminace ClU na lokalitě je bývalá odmašťovna (lakovna), která se nacházela poblíž vrtu PJ-9.
Kontaminanty pronikaly hlavně do antropogenních navážek a soudržných zemin krycí vrstvy a podložních štěrků
a štěrkopísků údolní nivy Tiché Orlice. Odtud byly postupně vymývány srážkovou i podzemní vodou do
okolního prostředí.
Průzkumné práce a následně provedená nápravná opatření byla realizována v letech 2004 až 2011 jak
v nesaturované, tak v saturované zóně.

Nesaturovaná zóna
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V hlavních ohniscích proběhla jednak odtěžba kontaminace ropnými uhlovodíky, jednak vakuová
extrakce půdního vzduchu, která zasahovala i do nepřístupných částí pod stavby. Odtěžba byla realizována
v následujícím rozsahu a intenzitě:

Šrotiště I:




max. hloubka odtěžení
objem kontaminované zeminy
celková bilance RU v nesaturované zóně

2 m p.t.
50 m3
495 kg

Šrotiště II:




max. hloubka odtěžení
objem kontaminované zeminy
celková bilance RU v nesaturované zóně

2,15 m p.t.
80 m3
1 584 kg

Vakuová extrakce v nesaturované zóně byla směřována na odstranění zejména chlorovaných
uhlovodíků – ClU a podružně i lehčích ropných uhlovodíků RU. Proces čištění byl zajištěn sanační jednotkou
vybavenou dmychadlem, mechanickým filtrem, odlučovačem kondenzátu a sorpčním filtrem s náplní aktivního
uhlí. Provozní režim byl upravován dle sanačního monitoringu vrtů pro vakuovou extrakci. Vakuová extrakce
byla realizována v prostorech:

lakovna:



plocha kontaminované nesaturované zóny
celková bilance odstraněných ClU

870 m2,
1 345 kg,

okolí skladu olejů:



plocha kontaminované nesaturované zóny
celková bilance RU, ClU

172 m2
433 kg,

Saturovaná zóna
Kontaminace podzemní vody RU ve volné kapalné fázi byla soustředěna především do centrální a
jihovýchodní části areálu závodu, do oblasti vrtů kolem skladu olejů. Jedná se především prostor vrtů HP-110,
HP-109, PJ-8 a B-1, ve kterých byly zjišťovány vrstvy RU v mm až několikacentimetrové mocnosti. Zdrojem
kontaminace bylo šrotiště II, kde byly neodstředěné špony ukládány na nezabezpečenou plochu od roku 1976 do
roku 1988.
Kontaminované zeminy a zejména úniky RU do puklinového systému křídového horninového prostředí
nebylo možné při sanačním zásahu v roce 2004 kompletně odstranit. Jejich přetrvávající zbytky byly nadále
dlouhodobým zdrojem zbytkové kontaminace saturované zóny, který je silně závislý na kolísání hladiny
podzemní vody podporované srážkovou činností.
Průzkumné práce prokázaly, že celková plocha, na které byly zjišťovány RU ve volné kapalné fázi byla
cca 10 200 m2, v rozpuštěné formě byly zjišťovány na ploše 15 000 m2 (koncentrace RU, stanovené jako obsah
nepolárních extrahovatelných látek - NEL > 10 mg/l). Celková bilance RU v této oblasti byla stanovena na cca
9,1 t. Plocha výskytu volné fáze RU v lednu a v srpnu 2005 je uvedena v obrázku č. 1 a 2, svědčí o změnách
rozsahu kontaminace, který odráží vždy aktuální stav ve zvodni.
Kontaminace podzemní vody ClU byla soustředěna do 2 oblastí, a to v blízkosti lakovny (vrty HP-202,
PJ-9) a skladu olejů (vrty HP-103, HP-105, HP-107, HP-108, St-3). Celková bilance ClU v saturované zóně byla
vypočtena na cca 2,8 t.

Obr. č. 1 Plocha výskytu volné fáze RU – leden 2005
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Obr. č. 2 Plocha výskytu volné fáze RU – srpen 2005

Převzato - Polenková A., Mátl V. (2005): Brandýs nad Orlicí – K-BASS, sanace. Závěrečná zpráva o sanačních
pracích a aktualizace analýzy rizika. GEOtest, a.s.
Analýza rizik prokázala ekologická rizika pro životní prostředí zejména ze strany ropných uhlovodíků,
proto bylo rozhodnutím ze strany ČIŽP v první fázi sanace lokality stanoveno odstranění volné fáze ropných
uhlovodíků, a to zejména ze střední části areálu v oblasti vrtů HP-110 a B-1.
Technické řešení sanace saturované zóny spočívalo v čerpání kontaminované podzemní vody a jejím
čištění od kontaminantů, tj. ropných a chlorovaných uhlovodíků. Čerpání bylo prováděno z deseti
hydrogeologických vrtů: B-1, HP-103, HP-105, HP-106, HP-107, HP-108, HP-110, PJ-8 a PJ-9. Kontaminovaná
podzemní voda byla čerpána do odlučovače RU, odtud přetékala do retenční nádrže, odtud dále byla čerpána do
stripu, kde došlo k odstranění ClU. Přečištěná voda byla vypouštěna přes sekundární filtry do povrchového toku
– řeky Tichá Orlice, později byla její část využívána ke zpětnému zasakování do infiltračních vrtů. Tento způsob
opakovaného promývání horninového prostředí významně napomohl intenzifikaci sanačních prací a jejich
urychlení.
Sanačními pracemi, realizovanými do r. 2011 se podařilo úspěšně odstranit podstatnou část
kontaminace
RU.
Volná
fáze
RU
na
hladině
podzemní
vody
se
ve
vrtech
HP-110, resp. B-1 uvedených v „Rozhodnutí“ za celé období let 2008 až 2011 nejenže neobjevila, ale došlo i
k vyčištění značné části údolní nivy Tiché Orlice.
Aktuální stav výskytu sporadicky se objevující volné fáze RU je omezen na nesouvislý film RU v
podobě molekulové vrstvy duhového zabarvení na hladině podzemní vody
Kontaminace ClU nepředstavovala na lokalitě bezprostřední ekologické riziko, proto v první fázi sanace
nebyly stanoveny limitní hodnoty. Koncentrace ve vzorcích podzemní vody byly ale po celou dobu sanace
monitorovány na stanovení jednotlivých členů rozpadové řady ClU dichloethylen DCE, trichlorethylen TCE a
tetrachlorethylen PCE. Pozitivním důsledkem prováděných prací – sanačního čerpání a promývání horninového
prostředí bylo i snižování sumární koncentrace ClU. Porovnání vstupních koncentrací, zjištěných před zahájením
průzkumných prací v roce 1995 a po ukončení první etapy sanace v roce 2011 jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Přehled vstupních a konečných koncentrací ClU
ClU (µg/l)

Datum

3.3.1995
29.11.2011

6.

Tabulka č. 1

HP-101

HP-105

HP-107

HP-108

PJ-9

HP-201

B-1

2 009

42 226

3 239

2 407

124 347

5

26

220

7 328

395

73

4 982

2

3

CELKOVÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ A DOPORUČENÍ

Ropné uhlovodíky v saturované zóně jsou limitovány Rozhodnutím ČIŽP z roku 2000. Pro saturovanou
zónu je požadováno „vymizení filmu NEL v sanačních vrtech (zejména ve vrtech HP-110 až B-1)“.
V uvedených vrtech HP-110 a B-1 byl limit NEL splněn, tzn., že se zde RU na hladině podzemní vody
dlouhodobě, od dubna 2008 vůbec nevyskytují. Sanačními pracemi, provedenými v období let 2008 až 2011 byla
navíc úspěšně vyčištěna od kontaminace RU značná část údolní nivy Tiché Orlice.
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Dosažené průměrné koncentrace ClU za poslední rok 2011 byly mnohonásobně nižší než vstupní
koncentrace na lokalitě a byl prokázán trend jejich poklesu.
Na základě těchto výsledků bylo doporučeno aktivní sanaci podzemní vody ukončit a zahájit, resp.
pokračovat v monitoringu podzemní vody po dobu 2 let. Současně budou vždy odebrány 2 vzorky vody z řeky
Tichá Orlice v profilech nad závodem a pod ním
Výsledky monitoringu budou hodnoceny ve vztahu k předchozímu období sanačních a monitorovacích
prací ve zprávách vždy na konci roku, a po uplynutí 2 let bude potřeba dalších opatření přehodnocena.
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PORTÁL KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ
KRIZPORT JAKO INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ PODPORA PŘI
PŘÍPRAVĚ A ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH
SITUACÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
THE PORTAL OF CRISIS MANAGEMENT FOR THE SOUTH MORAVIN
REGION KRIZPORT AS AN INFORMATIONAL AND COMMUNICATION
SUPPORT IN PREPAREDNESS AND DEALING EXTRAORDINARY
EVENTS AND CRISIS SITUATIONS IN SOUTH MORAVIA REGION
LUKÁŠ VYMAZAL, MARTINA KOUBOVÁ
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zubatého 1, 614 00 Brno, lukas.vymazal@jmk.izscr.cz, martina.koubova@jmk.izscr.cz

Abstrakt
Příspěvek se týká představení webové aplikace Hasičského záchranného sboru
Jihomoravského kraje „Portálu krizového řízení pro JMK - KRIZPORT“, která slouží jak
veřejnosti, tak odborníkům z oblasti krizového řízení k přípravě na řešení a řešení
mimořádných událostí a krizových situací.
Portál se skládá z veřejné části, obsahující informace pro občany Jihomoravského kraje o
zdrojích ohrožení, mimořádných událostech a krizových situacích, které mohou v kraji nastat
a o způsobech, jak se při ohrožení správně zachovat. V neveřejné části jsou pro orgány
krizového řízení k dispozici v on-line podobě především aktuální havarijní (a v budoucnu i
krizové) plány a další dokumentace k zajištění připravenosti a řešení mimořádných událostí a
krizových situací.
Abstract:
The paper deals with the presentation of a web application of The Fire Rescue Service of The
South Moravian Region called „The Portal of Crisis Management - KRIZPORT“, which is
available both for public and experts in the field of crisis management to get ready for
mastering and solving of extraordinary events and crisis situations.
The portal consists of public section, containing information for citizens of The South
Moravian region about dangers, extraordinary events and crisis situations which may occur
in this region and information about the ways how to behave properly in case of emergency.
The non-public section first of all contains on-line current version of emergency plans (in
near future crisis plans as well) and also additional documents for assuring of preparedness
and mastering of extraordinary events and crisis situations.
Klíčová slova
Portál krizového řízení, KRIZPORT, mimořádná událost, krizová situace, havarijní plán,
krizový plán, orgány krizového řízení
Key words
Portal of Crisis Management, KRIZPORT (abbr.), extraordinary event, crisis situation,
emergency plan, crisis plan, crisis management authorities
ÚVOD
Jak ukázaly zkušenosti z nedávné doby, kdy v ČR i ve světě došlo k několika závažným
krizovým situacím, např. povodně na jaře 2010, přívalové srážky na Liberecku v srpnu 2010
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nebo jaderná havárie ve Fukušimě v Japonsku, je častým problémem získání objektivních a
důvěryhodných informací o probíhající mimořádné události nebo krizové situaci. Z našich
vlastních poznatků z povodní v JMK na jaře 2010 také vyplynula potřeba zefektivnění
komunikace mezi orgány krizového řízení při řešení mimořádných událostí (dále i „MU“) a
krizových situací (dále i „KS“) a zajištění dostupnosti potřebné plánovací (nebo jiné)
dokumentace v aktuální podobě k podpoře rozhodování.
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JMK“) proto během října –
prosince 2010 vyvinul a od 22.2.2011 spustil v rámci svých webových stránek
www.firebrno.cz vlastní webový portál krizového řízení s názvem „KRIZPORT“, určený jak
pro veřejnost, tak pro orgány krizového řízení v JMK. Portál je dostupný na adrese
www.krizport.cz/, krizport.firebrno.cz/, a také prostřednictvím banneru umístěného na
www.firebrno.cz/, na webu Krajského úřadu JMK a na webových stránkách některých obcí.
1. ÚČEL PORTÁLU
Prvotním impulsem pro tvorbu KRIZPORTu byla potřeba mít k dispozici jednotné prostředí
pro sdílení plánovací dokumentace, a to zejm. v návaznosti na novelu z. č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení, který ukládá HZS krajů povinnost zpracovat krizové plány kraje a obcí
s rozšířenou působností (dále jen „ORP“). Naše praxe ukazuje, že při takovém počtu plánů
(havarijní plán kraje, vnější havarijní plány, krizové plány, poplachový plán…) a objemu dat
je nadále nemyslitelné tvořit a aktualizovat plánovací dokumentace pouze v aplikacích MS
Office odděleně a veškerou distribuci plánů řešit formou výpisů na CD. Proto bylo
rozhodnuto převést na KRIZPORT do HTML formátu všechny stávající plány, jejichž
zpracovatelem je HZS JMK, a do budoucna všechny nové plány na portálu v této formě tvořit
a uveřejňovat.
Při vývoji portálu se však ukázalo, že jeho funkce a obsah mohou sloužit nejen orgánům
krizového řízení, ale mohou být užitečné i pro veřejnost. Proto jsme se rozhodli vyvíjet portál
ve dvou liniích – některé informace jsou plně (nebo s určitým omezením) dostupné veřejnosti
a jiné informace, které jsou určeny jen vybraným uživatelům, jsou přístupné pouze přes
přihlašovací jméno a heslo. Proto bylo nutné obě části – veřejnou i neveřejnou – oddělit pro
snadnější uživatelskou orientaci i graficky. Veřejná část je laděna do modré barvy, neveřejná
do červené. Celková grafika a orientace na portálu je záměrně řešena velmi jednoduše, aby
uživatelé ve snaze získat potřebné informace (zejména při řešení mimořádné události v
časovém stresu) nemuseli tápat a postupovat např. podle nějakého uživatelského manuálu.
Jednoduchá grafika byla volena také kvůli datové nenáročnosti portálu a tím i jeho snadné a
rychlé použitelnosti na mobilních zařízeních v terénu (mobilní telefony, laptopy, tablety…).
2. VEŘEJNÁ ČÁST
Veřejná část KRIZPORTu obsahuje zejména potřebné informace pro občany z oblasti obecné
připravenosti a řešení mimořádných událostí – tj. zejména jak se na mimořádnou událost
připravit, jak jí čelit a co dělat po jejím skončení. K tomu je v prvé řadě využit stávající
informační projekt HZS JMK „Vaše cesty k bezpečí“ (Chytré blondýnky) a dále jsou
připojeny informace z webu HZS JMK a odkazy na jiné webové stránky, které tuto
problematiku řeší. Uživatelé mají také možnost stáhnout si v elektronické podobě příručky,
zabývající se touto oblastí. Dále se ve veřejné části portálu nachází rozcestník na další
důležité webové portály, přinášející aktuální informace v dané situaci – např. z oblasti
meteorologie, hydrologie, dopravy, energetiky, hygieny, apod.
Uživatel se také ve veřejné části dozví, jaké MU a KS mu v Jihomoravském kraji hrozí.
Nechybí také konkrétní přehled možných zdrojů MU na území Jihomoravského kraje,
rozdělených po jednotlivých ORP. Tento přehled zahrnuje vybrané stacionární, geograficky
definovatelné zdroje ohrožení. Tímto přehledem HZS JMK pomáhá plnit povinnosti i
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starostům obcí, kteří jsou odpovědni za informování občanů a právnických osob na území
správního obvodu své obce o možných ohroženích. Nejen z tohoto důvodu proto HZS JMK
doporučuje obcím zveřejnit banner KRIZPORTu na svých webových stránkách.
Uživateli je také nabízen přehled platných právních předpisů, souvisejících s připraveností a
řešením MU a KS. Všechny zde uvedené právní předpisy jsou ke stažení v aktuální verzi. Jde
o vybrané právní předpisy z obecné legislativy (národní i mezinárodní) a z oborové legislativy
(oblast státní a územní správy; oblast krizového managementu; oblast obrany; oblast
veřejného pořádku a bezpečnosti; oblast hospodářských opatření a průmyslu; oblast životního
prostředí; oblast jaderné bezpečnosti a zákazu chemických, biologických a toxinových zbraní;
oblast chemických látek a odpadů; oblast utajovaných informací a ochrany osobních údajů;
oblast požární ochrany; oblast zdravotnictví; oblast veterinářství; oblast povodňové ochrany;
oblast památek; ostatní legislativa).
Na titulní straně portálu je také možné zveřejňovat podrobnosti o probíhajících MU a KS a
aktuální informace pro veřejnost – výzvy, požadavky…
Hlavním cílem veřejné sekce je tedy to, aby mimo dobu MU nebo KS fungoval portál jako
informační a vzdělávací kanál s puncem věrohodnosti poskytovaných rad a informací (proto v
rámci webu HZS JMK) a v době probíhající MU nebo KS k průběžnému informování
veřejnosti o stavu situace, popřípadě o jejím žádoucím chování. Takto složky IZS a další
orgány, které v časové tísni situaci řeší, nebudou zbytečně zatěžovány nežádoucím
(kontraproduktivním) chováním veřejnosti, případně dotazy, jak se v dané situaci zachovat.
3. NEVEŘEJNÁ ČÁST
Neveřejná část obsahuje on-line aktuální podobu Havarijního plánu JMK, všech vnějších
havarijních plánů pro objekty dle z.č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, a přehledy
další havarijní dokumentace. Počínaje rokem 2011 nebude havarijní plán kraje ani vnější
havarijní plány již dále vydávány v pravidelných ročních aktualizacích, ale budou
aktualizovány průběžně a budou k dispozici vždy v aktuální podobě na KRIZPORTu. Tímto
se podstatně zredukují náklady zejména HZS JMK na pravidelnou distribuci výpisů, ale i
náklady dalších složek IZS aj. subjektů pro své podřízené či odloučené součásti. Současná
platná podoba Krizového plánu kraje a krizových plánů ORP nebude převáděna na portál
KRIZPORT. Na portálu budou zveřejněny až krizové plány, které mají být zpracovány do
konce roku 2012 podle nově platné legislativy. Výše uvedené plány zpracovává a zároveň na
portálu aktualizuje pouze HZS JMK. Přístup ke čtení těchto plánů mají orgány krizového
řízení v JMK až do úrovně starostů obcí na základě přihlašovacího jména a hesla.
Vzhledem k možnosti přístupu starostů obcí JMK je v neveřejné části portálu k dispozici i
Poplachový plán kraje, takže každá obec má aktuální přehled o předurčenosti jednotek pro
správní obvod své obce při všech stupních poplachu.
HZS JMK projednal a dohodl využití portálu i pro orgány krizového řízení v Kraji Vysočina
vzhledem k zajištění připravenosti na případnou radiační havárii Jaderné elektrárny
Dukovany. Proto byla na KRIZPORT vložena aktuální podoba Vnějšího havarijního plánu
pro JE Dukovany, jehož zpracovatelem je HZS Kraje Vysočina. Pro sjednocení v rámci obou
krajů bylo dohodnuto, že orgány krizového řízení a složky Integrovaného záchranného
systému Kraje Vysočina budou mít přístup na KRIZPORT a kolegové z HZS Kraje Vysočina
budou všechny aktualizace v budoucnu provádět on-line přímo na tomto portálu. Tím
odpadne složitá administrativa spojená s výpisy z plánu pro výše uvedené orgány obou krajů.
Současně jsou v neveřejné části pro potřeby orgánů krizového řízení metodické postupy,
vzory dalších dokumentů a plánů (např. Plán odezvy orgánů obce při vzniku mimořádné
události) a jiné, tematicky zaměřené informace. Součástí neveřejné sekce je i aplikace
„Kontakty“, která obsahuje veškeré kontakty, shromážděné původně ve výše uvedených
plánech, nyní na jednom místě (vč. rozdělení do logických skupin, např. kvůli vyrozumění v
případě MU a KS). Tato aplikace je propojena s kontakty u KOPIS HZS JMK (modul IKIS) a
jejich aktualizace v případě změny probíhá pouze jedenkrát, a to v databázi KOPIS HZS
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JMK. Na základě těchto kontaktů (resp. skupin) je KRIZPORT využíván KOPISem i
k rozesílání výstrah a informačních zpráv ČHMÚ.
Podstatnou funkcí portálu je možnost si snadno vyexportovat do formátu PDF (popř. si i
vytisknout) jednotlivé plány, buď jako celek, nebo pouze jednotlivé části, čímž je uživatel
zabezpečen (zálohován) pro případ výpadku internetu nebo elektrické energie.
Samozřejmostí je i možnost vyhledávání na portálu, v neveřejné části rozšířené o volbu
vyhledávání v celém portálu nebo pouze v jednotlivých plánech.
Na KRIZPORTu je také veden centrální přehled zkratek, které se na portálu mohou
vyskytovat.
Neveřejná sekce má také na titulní straně prostor pro zobrazení aktualit jak z oblasti
aktualizace plánů a dalších dokumentů, tak i z oblasti informování o probíhající MU a KS, vč.
možnosti zveřejňovat potřebné zásadní dokumenty a informace vydané Krajským úřadem
JMK. Každý uživatel neveřejné části portálu má možnost nechat si zasílat e-mailem aktuální
informace, které budou zveřejňovány na portálu, přičemž mu jsou odesílány informace,
týkající se pouze jeho ORP (příp. celého kraje). Uživateli je vždy zobrazen kontakt na
pracovníka HZS, kterého může kontaktovat v případě zjištění nějakého nedostatku /
neaktuálnosti na portálu. Tímto je zajištěna zpětná vazba od uživatelů portálu.
4. DALŠÍ VÝVOJ
Z hlediska dalšího vývoje portálu v budoucnu plánujeme v neveřejné sekci uveřejnit další
dokumentaci z oblasti IZS, např. aplikaci „Zdroje vody k hašení požárů“ (vazba na příslušné
nařízení kraje). V této aplikaci budou starostové zadávat informace o zdrojích vody (kapacita,
vydatnost, adresa, místo určení a souřadnice GPS vodního zdroje,...) pro účely požární
ochrany na území kraje. Aplikace bude předávat informace o každoročním provedení kontroly
provozuschopnosti vodních zdrojů v katastru příslušné obce, apod. Ve vzdálenější
budoucnosti se počítá i se sběrem dalších příbuzných dat (např. místa k odběru vody při
leteckém hašení požárů).
Dále počítáme s rozšířením portálu o interaktivní mapový server (ve webovém prohlížeči),
který bude nejen zobrazovat informace v mapě (např. analýza rizik), ale bude možné
informace do map zadávat a bude možná spolupráce uživatelů nad jednou mapou. V současné
době jsou mapy zobrazovány pouze ve formě obrázků. S ohledem na výše uvedené se do
budoucna předpokládá finanční participace ze strany Krajského úřadu JMK nejen na
provozních nákladech, ale také na výše popsaném vývoji (např. vodní zdroje, mapový
server…). Pro ostatní subjekty v JMK, resp. v Kraji Vysočina je užívání KRIZPORTu
beznákladové a samozřejmě bezplatné.
ZÁVĚR
Po necelém půlroce fungování portálu byli e-mailem osloveni všichni uživatelé, kteří mají
přístup do neveřejné části portálu. Zajímalo nás, jak jsou uživatelé s portálem spokojeni, zda
mají nějaký návrh na zlepšení portálu, co jim na portálu chybí, popřípadě jestli se vyskytují
nějaké problémy s využíváním portálu. Z drtivé většiny odpovědí bylo možné vyčíst pozitivní
ohlasy. Portál se také při prezentacích jiným krajům setkal s kladnými ohlasy. Potvrdilo se, že
se nevyskytují problémy s orientací na portálu (uživatelé vždy rychle našli to, co potřebovali),
že podklady na portálu jsou přínosem pro informování obyvatelstva a dalších subjektů, a po
doplnění krizových plánů budou také po obsahové části spokojeni. Uživatelé také projevili
svou spokojenost s aktualitami z oblasti krizového řízení, které jim jsou prostřednictvím emailu odesílány. Takto si oživují a získávají nové znalosti v dané oblasti. Jak jedna reakce na
portál zmiňuje: „Dobrých, rychlých a kvalitních informací není nikdy dost!“.
Jsme si samozřejmě vědomi nedostatku portálu v podobě dočasně chybějících mapových
podkladů a možnosti práce s mapami. Rozšíření portálu o mapové podklady je ovšem z velké
části otázkou financí, kterých v současné době úspor není nazbyt. Jsme si také vědomi faktu,
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že plánovací dokumentace ne vždy obsahuje stoprocentně přesné údaje. V důsledku toho je
průběžně využíván formulář pro zpětnou vazbu od uživatelů portálu, kdy jsou zmiňovány
různé nepřesnosti např. v Havarijním plánu kraje, které jsou obratem opravovány. Díky této
zpětné vazbě od uživatelů portálu jsou odstraňovány chyby v plánech a tyto plány jsou dále
zpřesňovány.
Toto všechno je pro nás dobrým signálem toho, že uživatelé s portálem pracují, že jsou
s portálem spokojeni, a že je naše práce v tomto ohledu přínosná. Nicméně až první reálná
krizová situace plně prokáže, jak je KRIZPORT připraven na plnění úkolů v oblasti
informační podpory při řešení krizové situace a komunikace krizových štábů a orgánů
krizového řízení.
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METODY HODNOCENÍ RIZIK V BOZP
METHODS OF RISK ASSESSMENT IN OCCUPATIONAL HEALTH AND
SAFETY
MICHAL ZELENÁK
Abstrakt
Chránit bezpečnost a zdraví zaměstnanců je hlavním cílem hodnocení pracovních rizik.
Obsahem článku jsou hlavní metody pro vyhledávání a hodnocení rizika. Pro vlastní
hodnocení rizik se používá řada různých metod, které mají své výhody i nevýhody. Bodové
metody hodnocení rizik vycházejí ze základní otázky „Co se stane, když …“. Analytické
metody definují rizika pomocí grafického vyjádření možné varianty následků, které by se
mohly objevit jako následek rizika. Článek popisuje hlavní zásady a postupy při aplikaci
vybraných metod hodnocení rizik.
Analýza rizik v oblasti BOZP je nezbytná pro stanovení přijímaného rizika
i nepřijatelného rizika. Na základě těchto faktů stát používá k zajištění udržitelného rozvoje
nástroje označované jako řízení rizik a řízení bezpečnosti, které zajišťují odstranění, zmenšení
či alespoň zmírnění zjištěných nepřijatelných rizik opatřeními technickými, právními,
výchovnými, ekonomickými a organizačními.
Abstrakt:
Protect the safety and health of workers the main aim of occupation risks. Contents of
this article are the main methods for detection and risk assessment. To perform a risk
assessment used by many different methods have their advantages and disadvantages. The
methods can be divided into two groups, methods of scoring and analytical methods. Scoring
method of risk assessment based on the fundamental question “What happens if ..”. Analytical
methods define risk using graphic terms possible variety of consequences which could arise
as a result of risk. The article describes the main principles and procedures for application of
selected methods of risk assessment.
Analysis of occupation health of safety risks is necessary to determine the risks and
accepted the unacceptable risks. Based on these facts, the State uses to ensure a sustainable
development tool known as risk management and safety management to ensure the removal,
reduction, or at least mitigate the identified risks of unacceptable measures of technical, legal,
educational, economic and organizational.
Klíčová slova: risk, identification, analysis, methods, evaluation
ÚVOD
Chránit bezpečnost a zdraví zaměstnanců hlavním cílem hodnocení pracovních rizik.
Pro vlastní hodnocení rizik se používá řada různých metod, které mají své výhody
i nevýhody. Hodnotitel, musí vždy před zahájením hodnocení rizik, zvolit nejvhodnější
metodu k získání co nejlepšího výsledku. Hodnocení rizik lze provést dvěma základními
způsoby. Využitím metod hodnocení rizik, tedy metodami bodovými nebo provedením
analýzy stavů, tedy metodami analytickými.
Pojem riziko představuje kombinaci pravděpodobností výskytu nebezpečné události,
poškození zdraví nebo závažnosti poranění popřípadě škody, které může být zapříčiněno
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událostí nebo expozicí. Jedná se tedy o výsledek aktivace určitého nebezpečí, která vyústí v
určitý negativní následek. Riziko lze tedy chápat jako funkci pravděpodobnosti, že frekvence,
intenzita a trvání aktivace bude dostatečná k tomu, aby se nebezpečí ze svého potenciálního
stavu transformovalo do negativního následku (zranění nebo poškození zdraví).
Hodnocení rizik napomáhá minimalizovat možnost poškození zdraví zaměstnanců,
popřípadě životního prostředí v důsledku aktivit souvisejících s prací.
1

BODOVÉ METODY HODNOCENÍ RIZIK

Bodové metody hodnocení rizik vycházejí ze základní otázky „Co se stane, když …“.
Každá z existujících metod pro stanovení rizik, včetně uváděných, byla vytvořena pro určitý
specifický problém, a proto jednotlivá paradigma nejsou vzájemně porovnatelná.
K stanovování bodových parametrů v mnoha případech přistupují obdobně.
1.1

Metoda „What-If“

Metoda „WHAT-IF“ je založena na brainstormingu, při kterém kvalifikovaný
pracovní tým (dobře obeznámený se zkoumaným procesem) prověřuje formou dotazů
a odpovědí události, které se mohou v procesu vyskytnout. Formulované dotazy začínají
charakteristickým „What-If…“/“Co se stane, když…“ Jedná se o metodu, která je založené na
systematickém postupu a detailním prověřování procesu Uskutečňuje se formou tvořivých
pracovních porad. Pracovní tým pak hledá odpovědi na takto formulované dotazy. Odhadují
se následky vzniklého stavu nebo situace, navrhují se opatření a doporučení.
Má-li skupina posuzovatelů dostatek provozních zkušeností a má-li i aplikační
zkušenosti s touto metodou, potom může její použití být velmi efektivní. Jedná-li se o
jednoduchý proces, pak pracovní tým může být např. dvou nebo tříčlenný. Posouzení
složitějšího procesu si obvykle vyžádá sestavení vícečlenného týmu a zpravidla i několik
pracovních porad Metoda je velice náročná na čas.
1.2

Metoda „HAZOP“

Metoda HAZOP (HAZard and OPerably Study) neboli Studie nebezpečí
a provozuschopnosti je kvalitativní metoda založená na velmi důsledně propracovaném
a systematickém postupu kritického prověřování analyzovaného procesu za účelem odhalení
potenciálních nebezpečných situací, nalezení jejich příčin a stanovení možných následků.
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Stanovení rozsahu cílů a odpovědnosti
- Stanovení rozsahu platnosti
- Stanovení odpovědnosti
- Výběr týmu
Příprava
- Vypracování plánu
- Shromáždění dat
- Ujasnění způsobu zápisu
- Odhad časové náročnosti
- Sestavení časového plánu
Zkoumání
- Rozdělení systému na části
- Volba dílčí postupů a cílů
- Vyhledávání odchylek
- Rozpoznávání příčin a následků
- Vyhledávání významných problémů
- Rozpoznávání mechanizmů ochrany, detekce a indikace
- Nalézání možných řešení identifikovaných odchylek
- Opakování pro každou dílčí část

Dokumentace a dílčí postup
- Zaznamenání zkoumaného
- Schvalování dokumentace
- Vypracování zprávy o studii
- Pozorování
- Vypracování závěrečné výstrupní zprávy
Obrázek: Postup studie HAZOP
Zdroj: [3]
Základním principem metody je vyhledávání odchylek od správné funkce
analyzovaného úseku a od správných hodnot zásadních veličin na základě aplikace tzv.
klíčových slov na tuto funkci. Vlastním výsledkem je tabulka, ve které jsou identifikovány:
- zdroje rizika,
- provozní problémy,
- a doporučení pro zlepšení daného stavu.
Vychází se z předpokladu, že hodnoty významných veličin se musí pohybovat
v rozmezích, které se považují za bezpečné. Významné odchylky od stanovených hodnot
mohou být nebezpečné.
1.3

Metoda strom událostí ETA

ETA (Event Tree Anaůysis) je kvalitativní nebo kvantitativní technika, která se
používá k identifikaci možných následků a jejich pravděpodobností při výskytu události, která
je iniciovala. ETA je induktivní typ analýzy, při které se odpovídá na základní otázku „co se
stane, když…? Metoda se uplatňuje u systémů opatřených vestavěným zařízením pro
zmírnění následků nehod, aby se u nich identifikovala posloupnost událostí, které vedly
k výskytu specifikovaných následků následujících po výskytu iniciující události.
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Událost se definuje jako případ, který se stává v určitou dobu a na určitém místě
a který iniciuje předem určenou odpověď systému. Analýza událostí je technika pro
systémovou analýzu, která se zabývá cílem celého procesu zpracování informací tak, aby
systém odpovídal na vybranou sadu případů dějících se v jeho okolí .
Strom událostí je vizuální zobrazení všech událostí, které se mohou v systému
přihodit. Tak jak roste počet různých událostí, tak roste i graf a větví se jako koruna stromů.
Strom událostí tedy rozvíjí možné sekvence událostí, jež následují po iniciační události
a vedou k různým konečným stavům systému. Strom událostí zobrazuje sekvenci událostí
zahrnujících jak úspěchy, tak i selhání jednotlivých složek systému. Používá se k analýze
a zmírňování rizik
1.4

Metoda JBM

Jednoduchá bodová metoda (JBM) slouží k snadnému vyhodnocení vyhledaných rizik
pomocí stanovených kritérií. Kritéria představuje pravděpodobnost nežádoucího následku,
jenž může způsobit nežádoucí událost, expozici rizika, tedy doba, po kterou může být
zaměstnanec vystaven riziku, ochranné reakce při vzniku rizikové situace a následky tohoto
rizika. Pro každé kritérium je stanoven parametr míry pravděpodobnosti vzniku a následku.
Výsledná míra rizika je poté prostým součinem jednotlivých koeficientů.
Metoda JBM umožňuje stanovit preferenci provedení nevržených opatření v závislosti
na počtu zaměstnanců vložením další proměnné.
Bodové rozpětí orientačně vyjadřuje naléhavost úkolů přijetí opatření ke snížení rizika
a prioritu bezpečnostních opatření, která by měla být obsažena v plánu zvýšení úrovně
bezpečnosti, jenž by měl být součástí vyhodnocení a dokumentace rizik.
1.5

Metoda BOMECH

Metoda BOMECH pro hodnocení nebezpečnosti strojů, byla zpracovaná na strojní
fakultě ČVUT v Praze a patřící do skupiny bodových metod. Je podrobnější variantou Metody
JBM, umožňuje s dostatečnou přesností stanovit stupeň nebezpečnosti jednotlivých
nebezpečných faktorů. Metoda BOMECH není absolutně objektivní – závisí na hodnotiteli,
jeho znalostech a praxi. V zájmu objektivizace výsledků je tedy žádoucí splnit dvě základní
podmínky:
- posuzování se musí provádět v týmu (skupina minimálně 3 odborníků nebo
5 odborníků),
- dostatečná kvalifikace posuzovatelů (výcvik a praxe).
Podstatou metody je formulace kritérií, na kterých je závislý stupeň nebezpečnosti
nebezpečného faktoru. Metoda BOMECH vychází z odhadovaného možného následku
ohrožení, počet současně ohrožených osob, možnost existence nebezpečného místa, doby, po
kterou je člověk v poli rizika za rok možnost obranné reakce, nároky na psychofyzické
vlastnosti člověka v poli rizika, nároky na bezpečnostní kvalifikaci, identifikovatelnost –
poznatelnost rizikovosti nebezpečného faktoru, dynamičnost – změna stupně nebezpečnosti
nebezpečného faktoru v čase a citlivost nebezpečnosti nebezpečného faktoru na vliv
pracovního prostředí.
2

ANALYTICKÉ METODY HODNOCENÍ RIZIK

Analytické metody hodnocení rizik nepopisují míru rizika číselným indexem, tak jak je
tomu u většiny bodových metod. Analyzují a definují pomocí grafického vyjádření možné
variety následků, které by se mohly objevit jako následek rizika.
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2.1

Analýza druhů poruchových stavů a jejich následků FMEA

FMEA (Fault Modes and Effect Analysis) je především kvalitativní metoda hodnocení
rizik, ačkoliv může být kvantifikována. Metodou se systematicky zjišťují následky druhů
poruchových stavů jednotlivých součástek. Jedná se o induktivní techniku, která je založena
na otázce „co se stane, když…? Základním rysem analýzy FMEA je uvažování o každém
významnějším prvku subsystému, jak se dostane do poruchového stavu pro systém (druh
poruchového stavu) a jaký by mohl být následek poruchového stavu pro systém (následek
druhu poruchového stavu). Obvykle je analýza popisná a je organizována ve tvaru tabulky
nebo pracovního listu pro prezentace informací. V rámci vyhodnocení možné
pravděpodobnosti výskytu jevů využíván Matici rizik/kritičnosti. FMEA používá přístup
„zdola nahoru“, uvažují se při ní následky druhů poruchových stavů součástek jeden po
druhém.
Tabulka 1
Matice rizika/kritičnosti
Četnost výskytu
důsledku poruchy
1 Nevýznamná
2 Okrajová
3 Kritická
4 Katastrofická
5: Četný výskyt
Nežádoucí
Nepřípustné
Nepřípustné
Nepřípustné
4: Pravděpodobn Přípustné
Nežádoucí
Nepřípustné
Nepřípustné
výskyt
3:
Občasný Přípustné
Nežádoucí
Nežádoucí
Nepřípustné
výskyt
2: Velice slabý Zanedbatelné
Přípustné
Nežádoucí
Nežádoucí
výskyt
1:
Zanedbatelné
Zanedbatelné
Přípustné
Přípustné
Nepravděposobný
výskyt
Zdroj: [4]
Analýza poskytuje vstupní údaje pro takové metody jako je analýza stromu
poruchových stavů. Metody se zabývají součástkami systému, ale stejně se mohou použít
i pro lidské omyly. Mohou se použít jak pro identifikaci nebezpečí, tak pro odhad jeho
pravděpodobnosti. K aplikaci FMEA je vhodné používat pracovní formuláře sestavené
specificky pro sledovaný systém a odpovídající stanoveným cílům. Formuláře jsou obvykle
uspořádány do sloupců, zaznamenává se do nich obvykle tato informace:
- název analyzovaného prvku systému,
- funkce vykonávaná prvkem systému,
- identifikační číslo prvku systému,
- způsoby poruch,
- příčiny poruch,
- následky poruch (lokální, konečné),
- mmetody zjištění poruch,
- kvalitativní posouzení významnosti poruch a alternativní opatření,
- poznámky.
2.2

Analýza stromu poruchových stavů FTA
FTA (Fault Tree Analysis) je technika kvalitativní nebo kvantitativní, kterou se
identifikují podmínky a faktory, které mohou přispívat ke specifikované nežádoucí události.
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Tyto podmínky a faktory se logickým způsobem organizují a graficky znázorňují. Poruchové
stavy identifikované ve stromu mohou být události, které jsou sdruženy s poruchami
součástek hardwaru, s lidskými omyly nebo s jinými souvisícími událostmi, které vedou k
nežádoucí události. Počínaje vrcholovou událostí se identifikují možné příčiny jednotlivých
druhů poruchových stavů na příští nižší funkční úrovni systému.
FTA poskytuje vědecký přístup, který je vysoce systematický, avšak současně
dostatečně pružný, aby umožňoval analyzovat různé faktory včetně fyzikálních jevů
a interakcí s člověkem. Použitím přístupu „shora dolů“, se soustřeďuje pozornost na ty
důsledky poruch, které se přímo vztahují k vrcholové události. Metoda je zvlášť užitečná při
analyzování systémů s mnoha rozhraními a interakcemi.
2.3

Analýza CCA

CCA (Causes ans Cionsequences Analysis), tedy analýza příčin a dopadů, je směs
analýzy stromu poruch a analýzy stromu událostí. Největší předností CCA je její použití jako
komunikačního prostředku: diagram příčin a dopadů zobrazuje vztahy mezi koncovými stavy
nehody (nepřijatelnými dopady) a jejich základními příčinami. Protože grafická forma, jež
kombinuje jak strom poruch, tak strom událostí do stejného diagramu, může být hodně
detailní, užívá se tato technika obvykle nejvíce v případech, kdy logika poruch analyzovaných
nehod je poměrně jednoduchá. Jak už napovídá název, účelem analýzy příčin a dopadů je
odhalit základní příčiny a dopady možných nehod. Analýza příčin a dopadů vytváří diagramy
s nehodovými sekvencemi a kvalitativními popisy možných koncových stavů nehod.
ZÁVĚR
Analýza rizik v oblasti BOZP je nezbytná pro stanovení přijímaného rizika
i nepřijatelného rizika. Na základě těchto faktů stát používá k zajištění udržitelného rozvoje
nástroje označované jako řízení rizik a řízení bezpečnosti, které zajišťují odstranění, zmenšení
či alespoň zmírnění zjištěných nepřijatelných rizik opatřeními technickými, právními,
výchovnými, ekonomickými a organizačními.
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Abstrakt:
V príspevku sa analyzujú niektoré aspekty činnosti obecných polícií a ich podiel na
udržiavaní bezpečnosti a poriadku v obciach. Je poukázané na ich preventívne a represívne
pôsobenie. Príspevok sa zaoberá analýzou zistených vybraných ukazovateľov činnosti
obecných polícií v období rokov 2006 – 2010. Údaje boli spracované na základe správ
o činnosti jednotlivých obecných polícií v Slovenskej republike.
Kľúčové slová:
Obecná polícia, činnosť, priestupok, zákrok, bloková pokuta
Abstract:
This article analyzes some aspects of activity of the municipal police and their
contribution to maintaining security and order in communities. It is demonstrated to
the preventive and repressive action. The article deals with an analysis of detected and
selected indicators of municipal police activities in the period 2006 - 2010. Data
were processed on the basis of reports about the activities of municipal police in the Slovak
Republic.
Key words:
The municipal police, the activity, the offense, the police crackdown, the fines

ÚVOD
Jednou z hlavných priorít miest a obcí je bezpečnosť občanov a majetku. Napĺňanie
týchto priorít realizujú prostredníctvom možnosti zriaďovať obecné polície, dobrovoľné
hasičské zbory, technické opatrenia a pod. Jedným z hlavných právnych predpisov, ktoré
umožňujú napĺňanie samosprávneho postavenia miest a obcí je zákon NR SR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. Na tento zákon nadväzuje zákon NR SR č. 564/1991 Zb. o obecnej
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polícii. Práve tento zákon umožňuje mestám a obciam zriadiť si na zabezpečenie obecných
vecí, obecného poriadku a ochrany životného prostredia svoj právny útvar – obecnú políciu (v
mestách mestskú políciu).
1

ČINNOSŤ OBECNÝCH POLÍCIÍ

Vymedzenie základných úloh obecnej polície, jej organizáciu a práva a povinnosti
príslušníkov obecnej polície ustanovuje Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Obecnú
políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením.
Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní:

obecných vecí verejného poriadku,

ochrany životného prostredia v obci,

a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení
obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.
Úlohy obecnej polície podľa tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami, mestská
polícia [8]. Obec, ktorá má zriadenú obecnú políciu, je povinná do 31. marca každého roka
zaslať Ministerstvu vnútra SR správu o činnosti obecnej polície za predchádzajúci kalendárny
rok. Povinnosť predložiť správu má tiež obec, ktorá zrušila obecnú políciu, do 30 dní od
zrušenia obecnej polície. Podrobnosti o predkladaní správy o činnosti obecnej polície a o jej
obsahových náležitostiach ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis Ministerstva vnútra
SR [8].
1.1

SPRÁVA O ČINNOSTI OBECNEJ POLÍCIE

Za účelom skúmania bezpečnosti osôb a majetku na miestnej úrovni je potrebné na
úrovni represie, zaoberať sa nielen kriminalitou trestných činov, ale aj najmä kriminalitou
priestupkov. Údaje o stave a úrovni registrovanej kriminality priestupkov je možné nájsť
v tzv. Správe o činnosti obecnej polície. Forma a spôsob spracovania tejto správy je upravená
vo Vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 532/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona SR NR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
Správa o činnosti obecnej polície sa predkladá za hodnotené obdobie. Tým je obdobie
kalendárneho roka. V prípade zriadenia obecnej polície počas roka, správa o činnosti sa
predkladá za obdobie odo dňa zriadenia obecnej polície do konca kalendárneho roka. Ak bola
obecná polícia v kalendárnom roku zrušená, správa o činnosti obecnej polície sa predkladá za
obdobie od začiatku kalendárneho roka do zrušenia obecnej polície [9].
Správa o činnosti obecnej polície obsahuje:
údaj o sídle obecnej polície, o názve obce, ktorá zriadila obecnú políciu, ich kontaktné údaje
a údaj o hodnotenom období,
štatistické údaje,
opisnú časť,
dátum vypracovania správy, podpis náčelníka obecnej polície, podpis starostu obce a
odtlačok pečiatky obce [9].
Štatistické údaje sa vedú vo výkaze štatistických údajov správy o činnosti polície.
2

ČINNOSŤ A POSOBENIE OBECNÝCH POLICIÍ
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Zaujímavý je pohľad na počet obecných polícií v Slovenskej republike za obdobie rokov
2006 – 2010. Najviac obecných polícií pôsobí v Nitrianskom kraji. V roku 2010 ich v tomto
kraji pôsobilo 38. Naopak, najmenej v Bratislavskom kraji (Tabuľka 1). V roku 2010 tu
pôsobilo 11 obecných polícií. Za uplynulé obdobie 5 rokov pribudlo najviac obecných polícií
práve v Bratislavskom kraji, t.j. nárast o 4 obecné polície. Z dlhodobého hľadiska je však
zrejmé, že Bratislavský kraj má najnižší počet pôsobiacich obecných polícií. Pomer
zriadených polícií voči rozlohe územia je porovnateľný s ostatnými krajmi, avšak pomer voči
počtu žijúcich obyvateľov je v značnom nepomere.
Tabuľka 1 Počet obecných polícií podľa krajov SR v období rokov 2006 – 2010
(Podľa: Správa. 2006; Správa. 2007; Správa. 2008; Správa. 2009; Správa. 2010)
Kraj
Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Prešovský
Nitriansky
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský
SPOLU

Počet obecných polícií
rok 2007
rok 2008
rok 2009
21
22
22
8
10
11
18
18
18
20
21
22
36
36
37
18
18
18
16
16
16
20
21
21
157
162
165

rok 2006
21
7
17
21
36
17
15
19
153

rok 2010
22
11
19
22
38
18
16
21
167

Z uvedeného je možné konštatovať, že počet obecných polícií pôsobiacich
v jednotlivých krajoch SR má stúpajúcu tendenciu (Obrázok 1). Pri výkone činnosti obecných
polícií sa prejavuje snaha o vedenie občanov k dodržiavaniu zákonov, ostatných všeobecne
záväzných predpisov a nariadení.
Počet obecných polícií v Slovenskej republike v období rokov 2006 - 2010 podľa krajov
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Obrázok 1 Graf vývoja počtu obecných polícií podľa krajov v SR v období rokov 2006 – 2010
(Podľa: Správa. 2006; Správa. 2007; Správa. 2008; Správa. 2009; Správa. 2010)

Hlavným cieľom obecných polícií je zabezpečenie verejného poriadku. Ako
poriadkový útvar obce sa svojou činnosťou zameriavajú na službu do častí obcí s najčastejším
výskytom protispoločenskej činnosti. Tomu nasvedčuje aj nutnosť vykonávať zákroky. Tie
môžu byť riešené dohovorom, napomenutím alebo prejednávaním v blokovom konaní. Okrem
týchto činností sa obecné polície aktívne zapájajú do organizácii kultúrnych, športových,
cirkevných a iných činností. Tiež venujú pozornosť ochrane životného prostredia, čistote
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v obciach, ochrane zelene a pod. Z údajov spracovaných na obrázku 2 vyplýva, že trend
vykonávania zákrokov je stúpajúci.

Počet vykonaných zákrokov obecných polícii v Slovenskej republike v
obodobí rokov 2006 - 2010
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Obrázok 2 Graf počtu vykonaných zákrokov v Slovenskej republike v období rokov 2006 - 2010
(Podľa: Správa. 2010)

Od roku 2006 počet vykonaných zákrokov mierne klesal, avšak od roku 2009 nastal
značný nárast výkonu týchto zákrokov. V roku 2010 bol počet vykonaných zákrokov
v porovnaní s rokom 2006 vyšší o 18,2 % (Obrázok 2).
Spolu s vykonávaním zákrokov veľmi úzko súvisí aj počet zistených priestupkov. Tie je
možné v základom členení rozdeliť na:

priestupky zistené vlastnou činnosťou (vlastnou aktivitou obecných policajtov),

priestupky oznámené na útvar obecnej polície (oznámenie priestupkov najmä
telefonicky na tiesňové linky).
V ďalšom delení je možné rozdeliť priestupky podľa jednotlivých paragrafov (kategórií)
v Zákone o priestupkoch:

§ 22, § 47 – 48, § 49, § 50, VZN obce, ostatné (bližšie špecifikácie je možné nájsť
v podkapitole „1.3.4 Zákon o priestupkoch“).
ZÁKON O PRIESTUPKOCH
Zákon o priestupkoch č. 372/1990 Zb. upravuje dodržiavanie zákonov a ostatných
právnych predpisov a rešpektovania práv spoluobčanov. Dbá hlavne na to, aby občania
nesťažovali plnenie úloh štátnej správy a obcí a nenarúšali verejný poriadok a občianske
spolunažívanie [6].
Pokuta je príjmom obce, ak bola uložená za tieto priestupky.
Tabuľka 2 Paragrafové znenie priestupkov podľa zákona č. 372/1990 Zb.
§ 22
§ 47-48
§ 49
§ 50
VZN obce
Ostatné

priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
priestupky proti verejnému poriadku
priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
priestupky proti majetku
priestupky porušenia všeobecne záväzných nariadení obcí
priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou (§ 21 ods. 1, § 24 ods. 1 písm.
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a) a d), § 26 ods. 1, § 27 ods. 1 písm. b), § 30 ods. 1, § 32 ods. 1, § 34 ods. 1, § 35
ods. 1, § 45 a 46)

Mestské a obecné polície majú právo tieto priestupky zisťovať a objasňovať a povinnosť
štatisticky ich spracovať. Príjmom obce sú aj výnosy pokút uložených obcou v blokovom
konaní. Výnosy ostatných pokút sú príjmom štátneho rozpočtu SR.
Tabuľka 3 Počet priestupkov v Slovenskej republike v období rokov 2006 – 2010
(Podľa: Správa. 2006; Správa. 2007; Správa. 2008; Správa. 2009; Správa. 2010)
rok

rok
2006

rok
2007

rok
2008

rok
2009

rok
2010

Počet priestupkov zistených vlastnou činnosťou a oznámených na útvar obecnej
polície
VZN
priestupok
§ 22
§ 47 – 48
§ 49
§ 50
ostatné
obce
zistených vlastnou činnosťou

166 659

17 118

1 067

2 786

93 521

5 579

oznámených na útvar OP

12 247

7 700

3 168

6 858

12 121

2 021

POČET PRIESTUPKOV
SPOLU

178
906

24 818

4 235

9 644

105 642

7 600

zistených vlastnou činnosťou

163 394

16 388

1 668

2 732

93 464

8 201

oznámených na útvar OP

12 229

8 005

3 621

5 859

13 459

3 163

POČET PRIESTUPKOV
SPOLU

175
623

24 393

5 289

8 591

106 923

11 364

zistených vlastnou činnosťou

172 609

20 733

1 388

2 553

98 257

8 183

oznámených na útvar OP

14 903

9 239

3 309

5 029

16 527

3 363

POČET PRIESTUPKOV
SPOLU

187
512

29 972

4 697

7 582

114 784

11 546

zistených vlastnou činnosťou

206 842

19 150

1 417

2 356

77 269

9 090

oznámených na útvar OP

21 054

9 035

3 067

5 021

14 099

2 970

POČET PRIESTUPKOV
SPOLU

227
896

28 185

4 484

7 377

91 368

12 060

zistených vlastnou činnosťou

219 981

16 298

1 416

2 827

56 930

9 477

oznámených na útvar OP

30 366

9 130

3 101

4 424

11 387

2 632

POČET PRIESTUPKOV
SPOLU

250
347
204
057

25 428

4 517

7 251

68 317

12 109

26 559

4 644

8 089

97 407

10 936

PRIEMER

Podľa dostupných údajov je v Slovenskej republike páchaných najviac priestupkov
podľa § 22, t.j. priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (Tabuľka 3). Od
roku 2006 do roku 2010 ich bolo spáchaných v priemere 204 057.
Druhým najpočetnejším priestupkom bol priestupok proti priestupky proti VZN obce (v
priemere 97 407). Nasledujú priestupky proti verejnému poriadku, priestupky proti poriadku v
správe vykonávanej obcou, priestupky proti majetku. Najmenej páchaným priestupkom bol
priestupok proti majetku – v priemere 4644 priestupkov (Obrázok 3).
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Počet priestupkov zistených vlastnou činnosťou a oznámených na útvar
obecnej polície podľa druhu priestupku v období rokov 2006 – 2010
rok 2006
rok 2007
7 600

11 364

105 642

106 923

9 644

178 906

4 235

8 591

24 818

175 623

5 289
24 393

rok 2009

rok 2008
11 546

12 060
91 368

114 784

7 377

7 582

4 484

187 512

4 697

227 896

28 185

29 972

rok 2010
12 109
250 347

68 317

7 251
4 517
25 428

§ 22: priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
§ 47 – 48: priestupky proti verejnému poriadku
§ 49: priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
§ 50: priestupky proti majetku
VZN obce: priestupky proti VZN obce
ostatné: priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou

Obrázok 3 Priestupky spáchané v Slovenskej republike podľa jednotlivých druhov
(Podľa: Správa. 2006; Správa. 2007; Správa. 2008; Správa. 2009; Správa. 2010)

Obecné polície však nie sú chápané len ako preventívna zložka. Nevyhnutnou súčasťou
je aj represívna zložka, t.j. riešenie priestupkov v blokovom konaní. Ten predstavuje akýsi
druh príjmu pre každú obecnú políciu (obec, mesto). Priestupky, za ktoré bola príslušníkom
obecnej polície udelená pokuta je možné rozdeliť nasledovne:

priestupky prejednané v blokovom konaní,
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priestupky prejednané v blokovom konaní vydaním bloku na pokutu nezaplatenú na
mieste.
Tabuľka 4 Priestupky a výška finančnej hotovosti za priestupky v období rokov 2006 – 2010
(Podľa: Správa. 2007; Správa. 2008; Správa. 2009; Správa. 2010)
Celkový počet priestupkov a výška finančnej hotovosti za
priestupky
Priestupky
Prejednané v blokovom
konaní
Prejednané v blokovom
konaní vydaním bloku na
pokutu nezaplatenú na
mieste

rok 2006

rok 2007

rok 2008

rok 2009

rok 2010

193 272

192 956

195 477

211 945

220 456

1 884 419 €*

2 049 061 €*

2 144 327 €*

2 809 970 €

2 942 800 €

11 512

15 851

16 293

16 770

15 412

243 643 €*

377 415 €*

381 730 €*

385 770 €

348 550 €

204 784

208 807

211 770

228 715

235 868

2089203 €*

2257868 €*

2356097 €*

3 038 685 €

3 178 668 €

SPOLU
Pozn. prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 SKK

Počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní každým rokom narastá. Kým
v roku 2006 bolo v blokovom konaní prejednaných 193 272 priestupkov, v roku 2010 ich
bolo už 220 456. Aj výška finančnej hotovosti prijatá obecnými políciami každým rokom
narastá. V roku 2010 bola celková prijatá suma za priestupky prejednané v blokovom konaní
vo výške 2 942 000 € (Tabuľka 4).
V neposlednom rade je veľmi dôležitý počet príslušníkov obecných polícií.
Počet príslušníkov obecných polícií v Slovenskej republike
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Obrázok 4 Počet príslušníkov obecných polícií v SR v období rokov 2006 – 2010
(Podľa: Správa. 2007; Správa. 2008; Správa. 2009; Správa. 2010)
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Počet príslušníkov obecných polícií neustále rastie a má stúpajúcu tendenciu. Kým
v roku 2006 bol počet policajtov 2 260, tak v roku 2010 ich bolo 2 495 (Obrázok 4). Tento
stav je spôsobený najmä vznikom nových obecných polícií.


ZÁVER

Zistenia a tvrdenia v tomto príspevku sú založené na základe údajov poskytnutých
obecnými políciami, ktoré vychádzajú zo správy o činnosti obecných polícií, konkrétne jej
štatistickej časti, ktorej náležitosti upravuje Vyhlášku MV SR. Existuje však domnienka, že aj
napriek vyhláškou stanovenými pokynmi, dochádza k individuálnemu spôsobu spracovania
údajov zo strany samotných polícií. Tento a iné fakty je potrebné ďalej analyzovať a vedecky
skúmať.
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Abstrakt:
The paper deals with critical infrastructure and the interrelations between critical
infrastructure and security.
Klíčová slova:
Critical infrastructure, security
ÚVOD
Jednou z funkcií štátu je ochrana obyvateľstva – jeho bezpečnosti. Globalizácia a iné
činitele späté s bezpečnosťou prinášajú nové výzvy pre spoločnosť. Prístup ochrany
spoločnosti založený na zabezpečení kľúčových aktív, produktov a služieb zodpovedá
konceptu kritickej infraštruktúry, ktorý má o.i. politické, sociálne a ekonomické aspekty.
Funkčná kritická infraštruktúra je istotou zachovania bezpečnosti občanov aj v mimoriadnych
situáciách.
1

BEZPEČNOSŤ A KRITICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Bezpečnosť sa používa pre označenie stavu, ktorý korešponduje s požadovaným
cieľovým správaním a existenciou predpokladov jeho udržateľnosti. V niektorých odboroch
sa termín bezpečnosť dopĺňa o termíny, ako napr. spoľahlivosť, ktorou sa definuje
prevádzková schopnosť daného technického systému.
Bezpečnosť má aj časovú dimenziu. Vybrané opatrenia zvyšujú bezpečnosť daného
systému okamžite, ale iné s časovým oneskorením. Bezpečnosť je spojená s ekonomickými
a mimoekonomickými dôsledkami. Zvyšovanie bezpečnosti sa spája s rastom fixných
a variabilných nákladov a teda aj znižovaním ziskovosti v krátkodobom časovom horizonte.
Naopak znižovanie bezpečnosti alebo nereagovanie na zmeny vonkajších a vnútorných
činiteľov vedie k nezvyšovaniu nákladov, čo však v dlhodobom horizonte môže spôsobiť
významné ekonomické straty, v krajnom prípade zlyhanie funkčnosti systému.
Autori v 1 rozlišujú dve úrovne bezpečnosti – bezpečnosť občana a bezpečnosť
spoločnosti. Bezpečnosť spoločnosti členia na vonkajšiu (medzinárodnú, vojenskú,
hospodársku) a vnútornú (ekonomická, dopravná, potravinová, zdravotná, ekologická). Medzi
základné zložky tvoriace štruktúru bezpečnosti občana patria: úroveň dodržiavania a ochrany
základných ľudských práv a slobôd, ochrana pred negatívnymi účinkami mimoriadnych
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udalostí a krízových situácií, ochrana majetku a kultúrnych pamiatok a hodnôt, ochrana
životného prostredia, právna a osobná ochrana človeka proti dôsledkom kriminality doma
i v zahraničí.
Autor v [2] člení bezpečnosť na zložky: ekonomickú (v mikro a makroekonomickom
prostredí, environmentálnu (v hydrosfére, atmosfére, faune a flóre), zdravotnú (pre ľudstvo,
zvieratá, potraviny živočíšneho a rastlinného pôvodu), hospodársku (v členení - priemyselná,
dopravná a energetická), verejný poriadok a vnútornú bezpečnosť (základné ľudské práva
a slobody), informačnú (informačné aktíva), vojenskú (bezpečnosť obyvateľstva v čase
vojny a čase mieru ) a politická (vnútropolitickú a medzinárodne politickú) bezpečnosť.
V [3] sa uvádza, že bezpečnosť je stav spoločenského, prírodného, technického,
technologického systému alebo iného systému, ktorý v konkrétnych vnútorných a vonkajších
podmienkach umožňuje plnenie stanovených funkcií a ich rozvoj v záujme človeka
a spoločnosti.
V [4] je vyjadrená bezpečnosť tromi kľúčovými rizikami (makroekonomické
nerovnováhy, ilegálna ekonomika a riziká spojené s vodou - potravinami a energiou) a piatimi
významnými rizikami (kybernetická bezpečnosť, demografický vývoj, bezpečnosť zdrojov,
globalizácia a zbraňové systémy).
Bezpečnosť je jednotou objektívneho a subjektívneho. Subjektívne vnímanie môže
významne ovplyvniť mnohé rozhodnutia, pretože subjektívny pohľad smeruje k rôznorodým
preferenciám. Bezpečnosť má viacdimenzionálny rozmer.

y

z
x
Obr. 1 Štruktúra bezpečnosti
Uvedená grafická definícia znázorňuje trojrozmernú dimenziu bezpečnosti:
 súradnica x predstavuje druhové členenie bezpečnosti:
o vojenská,
o politická,
o ekonomická,
o ekologická,
o potravinová,
o energetická,
o surovinová,
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súradnica y predstavuje členenie podľa početnosti subjektov:
o jednotlivec,
o skupina,
o spoločenská vrstva,
o obyvatelia,
o ľudstvo,



súradnica z predstavuje členenie podľa plochy dotknutého územia:
o mestská časť,
o mesto,
o región,
o štát,
o skupina štátov,
o svet.

Potom analýza javu X1 = (x, y, z) = (ekologická bezpečnosť, obyvatelia, štát)
predstavuje segment bezpečnosti, ktorý tvorí analýzu, prijatie opatrení s ohľadom na
ekologickú bezpečnosť obyvateľov štátu. Pre jav X2 = (sociálna bezpečnosť, spoločenská
vrstva, región) predstavuje segment, ktorý definuje rámec pre problematiku sociálnej
bezpečnosti spojenú s napr. rómskym etnikom v rámci regiónu východného Slovenska.
Uvedený prístup umožňuje definovať kombinácie jednotlivých dimenzií bezpečnosti a teda
pre isté javy v rámci danej kombinácie aj priradiť opatrenia, skúmať ich efektívnosť a pod.
K tomu doplnenie:
 v grafickej definícii absentuje vyjadrenie časovej osi – všetky uvedené činitele
podliehajú zmene v čase,
 členenie občan – skupina – spoločnosť súčasne transformuje definovanie bezpečnosti
od silne subjektívnej polohy (občan) do viac objektívnej (spoločnosť); táto skutočnosť
je významná s ohľadom na klasifikáciu bezpečnosti (subjektívna a objektívna stránka)
ako aj možnosť jej kvantifikácie.
Vonkajšie aj vnútorné ohrozenia predstavujú ohrozenie funkcií štátu. Preto bol navrhnutý
koncept kritickej infraštruktúry (KI) , ktorá „ obsahuje fyzické zdroje, služby, zariadenia IT,
siete a aktíva infraštruktúry, ktoré v prípade prerušenia alebo zničenia by spôsobili vážne
dopady na zdravie, bezpečnosť, ekonomickú alebo sociálnu úroveň života občanov [5], [6]
Iné definície sú nasledovné:
„Sieť nezávislých, väčšinou súkromne vlastnených, umelých systémov a procesov, ktoré
fungujú spoločne a synergicky produkujú a distribuujú plynulý tok základných tovarov
a služieb“ [7],
„Rámec nezávislých sietí a systémov skladajúce sa z identifikovateľných odvetví a inštitúcií
(vrátane ľudí a procedúr) a distribúciou možností, ktoré poskytujú spoľahlivý tok produktov
a služieb pre zabezpečenie ekonomickej bezpečnosti USA, plynulý výkon funkcií vlády na
všetkých úrovniach a spoločnosti ako celku“ Organizácia Critical Infrastructure Assurance
Office (CIAO), citované v [7],
“Budova, služba vo verejnom záujme a informačný systém v sektore kritickej infraštruktúry,
ktorých narušenie alebo zničenie by malo podľa sektorových kritérií a prierezových kritérií
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závažné nepriaznivé dôsledky na uskutočňovanie hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, a
tým na kvalitu života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti,
majetku, ako aj životného prostredia“- v [8] definovaný prvok KI.
KI možno charakterizovať:
 aktívami, službami a produktmi,
 väzbou na kvalitu života, základné funkcie štátu,
 množinou prvkov, ktoré tvoria komplikovanú sieť vzájomných vzťahov.
Kritická infraštruktúra sa skladá zo sektorov, podsektorov a prvkov. Funkcionalita
sektoru doprava tak ovplyvňuje napr. ekonomickú a sociálnu bezpečnosť. Analogicky je
možné definovať funkcie jednotlivých sektorov, podsektorov a prvkov vo vzťahu k uchovaniu
bezpečnosti štátu (jednotlivcov, skupín a celej spoločnosti).
Charakteristickou črtou KI je vzájomná závislosť (interdependency). Predstavuje
vzájomný vzťah medzi dvoma prvkami infraštruktúry, prostredníctvom ktorého stav každej z
nich ovplyvňuje alebo je v korelácii k stavu druhej infraštruktúry. Špecificky možno
vzájomnú závislosť charakterizovať v dvoch úrovniach:
 prvá úroveň – o systém vzťahov v rámci identifikovanej infraštruktúry (napr. sektor
doprava),
 druhá úroveň
o systém vzťahom k iným infraštruktúram, sektorom (napr. vzťah medzi
dopravou a telekomunikáciami, bankami a finančnými inštitúciami),
o sprostredkovanie (coupling order) – označuje spojenie dvoch prvkov KI
nepriamo (prostredníctvom jednej alebo viacerých sektorov) (porovnaj s [7]).
Uvedený jav má významný dopad na:
 identifikovanie významu spoľahlivosti prvkov KI,
 identifikovanie vzájomných väzieb v sektore a medzi sektormi navzájom,
 chápanie ekonomických dôsledkov disfunkcie, diskontinuity prvku, sektoru KI.
Ako kľúčové činitele a trendy v KI v Slovenskej republike možno uviesť:
 infraštruktúra je vo vlastníctve štátnych a súkromných inštitúcií a osôb a jej
priemerný vek rastie,
 spolupráce verejného sektoru a súkromného sektoru je výzva pre budúcnosť; iba
spolupráca medzi oboma sektormi povedie k zvýšeniu bezpečnosti a plneniu cieľov
spojených s kreaovaním KI,
 náklady na prevádzku, investície a údržbu rastú,
 štát prostredníctvom svojich výkonných zložiek financuje KI – čo možno chápať ako
plnenie jednej z funkcií štátu; jeho finančné zdroje však začínajú byť stále viac
limitované,
 informačné systémy a informačné technológie predstavujú najvýznamnejšiu časť KI,
 funkčnosť KI je okrem ľudských aktivít (technologické inovácie) determinovaná aj
klimatickými zmenami.
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ZÁVER
Koncept organizácie so schopnosťou odolávať hrozbám (organizational resilience)
možno definovať ako schopnosť organizácie anticipovať, plánovať a reagovať na hrozby a
nebezpečie. Schopnosť odolávať hrozbám u KI pozostáva zo štyroch prvkov (porovnaj [9]):
 odolnosť,
 spoľahlivosť,
 redundancia,
 pružnosť reakcie a schopnosť obnovy.
V súvislosti s tým praktické kroky spojené s budovaním kritickej infraštruktúry sú
determinované hlavne ľudskými kapacitami (odbornou úrovňou a disponibilitou),
finančnými zdrojmi (výškou a flexibilitou), stratégiou, ktorá je rozpracovaná pre celú
republiku, jednotlivé sektory a kultúrou, ktorá rešpektuje požadavky bezpečnosti v kontexte
k ostatním vládnym prioritám. Budovanie a efektívna realizácia kritickej infraštruktúry
vytvára nové výzvy pre spoluprácu jednotlivých rezortov, odvetví jako aj akademickej obce.
Článok bol publikovaný v rámci projektu APVV-0471-10 Bezpečnosť kritickej infraštruktúry v
doprave.
LITERATURA
[1] ŠIMÁK, L., RISTVEJ. J. The Present Status of Creating the Security System of the
Slovak Republic after Entering the European Union. Journal of Homeland Security and
Emergency
Management:
Vol.
6:Iss.1,Article20.2009,
dostupné
na:
http://www.bepress.com/jhsem/vol6/iss1/20
[2] LOVEČEK: pracovný materiál, nepublikovaný
[3] ŠIMÁK, L. – HORÁČEK, J. – NOVÁK, L. - NÉMETH, Ľ. - MÍKA. V. 2006.
Terminologický slovník v oblasti krízového riadenia. [on line]. Žilina: Žilinská
univerzita, 2006. ISBN 80-88829-75-5. [online]: Cit 2010-09-06. Dostupné na:
http://fsi.uniza.sk/kkm/files/publikacie/tskr.pdf.
[4] Global Risks 2011, World Economic Forum, Geneva, 2011, ISBN 92-95044-47-9
[5] COUNCIL DIRECTIVE 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identification and
designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to
improve
their
protection
(available
at:
http://eur
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:345:0075:0082:EN:PDF)
[6] Council of EU, interinstitutional document: 2011/0368, EU, Brussel, 2011 (working
document)
[7] RINALDI, S., M.:Identifying, Understanding and Analyzing Critical Infrastructure
Interdependecies, IEE Control Systems Magazine, USA, 2001,(available at:
http://www.ce.cmu.edu/~hsm/im2004/readings/CII-Rinaldi.pdf)
[8] Zákon č..45/2011 o kritickej infraštruktúre, , IURA ed., Bratislava, 2011
[9] Critical Infrastructure Resilience Strategy, Australian government, 2010, ISBN: 978-1921725-25-8 (available at: www.ag.gov.au/cca)

623

POUŽITÍ 3D MODELU V PŘÍPADOVÉ STUDII V PODMÍNKÁCH
K101.
USING THE 3D MODEL IN THE CASE STUDY IN TERMS OF K101.
BEDŘICH SMETANA
Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu
Kounicova 65, 662 10 Brno
Bedrich.smetana@unob.cz

Abstrakt:
Emergencies associated with leakage and environmental pollution demonstrates the
usefulness of modeling software built space contamination. In terms of the Department of
Econometrics modeling software is applied mainly in research projects and statistics, which
are used Matlab environment. In the area of specific research is in collaboration with the
Department of Protection of the population use the program Fluidyn. This article describes
the problems of a particular model of the emergency and its use in the development of case
studies.
Klíčová slova:
Using the 3D model in the case study in terms of K101. Fluidyn, 3D modeling,
emergency, case study.
ÚVOD
Mimořádné události, spojené s únikem a znečištěním prostředí ukazují užitečnost
softwarového modelování kontaminace zastavěného prostoru. V podmínkách Katedry
ekonometrie je softwarové modelování aplikováno zejména v oblasti výzkumných záměrů
a v oblasti statistiky , kde je využíváno prostředí programu Matlab. V oblasti specifického
výzkumu lze ve spolupráci s Katedrou ochrany obyvatel využít program Fluidyn. Tento
článek popisuje problematiku tvorby u modelu mimořádné události a jeho využití při tvorbě
případových studií. Prostorové modelování je perspektivní formou získávání informací nejen
v oblasti krizového řízení a záchranných činností při řešení mimořádných událostí. Tento
způsob získávání informací se uplatňuje také při simulaci vlastností konstrukcí. V náročných
oblastech konstrukce, jako je návrh a konstrukce cestovních i závodních automobilů, letadel,
náročných stavebních konstrukcí. Využití modelovacího software má celou řadu předností, ve
svém důsledku i při finanční stránce pořízení softwarových produktů je levnější, než
používání aerodynamického tunelu a reálných modelů. Řádově urychluje vývoj nových
produktů. Na druhé straně, a to zejména v oblasti řešení krizových situací vyvstává celá řada
problémů, prozatím bránící využití těchto nástrojů při bezprostředním řešení mimořádné
události. Příčiny spočívají v malé uživatelské přívětivosti u sofistikovaných produktů, jako
je program Fluidyn, popsaný v další části příspěvku.
Tento článek se ukazuje možnosti uplatnění náročného modelovacího software
v podmínkách výuky na katedře ekonometrie, kde se tato forma zápočtových prací a projektů
rozvíjí dlouhodobě nejen v předmětech, zaměřených svým obsahem do oblasti krizového
řízení. V článku jsou použity poznatky, které autor získal při participaci na přípravě práce do
soutěže Studentské tvůrčí činnosti (STČ), při vlastní práci se softwarem a při podílu na
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přípravě zadání případových studií a při jejich řešení v průběhu výuky. V první části
příspěvku jsou popsány některé informace z prostředí modelovacího software, v druhé části
jsou obsažené zkušenosti z využití případových studií a v závěru je analyzována možnost
využití při výchově profesionálů ve formě případových studií.
2

PROSTOROVÉ MODELOVÁNÍ V PROSTŘEDÍ UO
Při tvorbě modelu šíření polutantů v mezní vrstvě atmosféry lze uplatnit celou řadu
postupů a přístupů v obecné rovině od deterministického, přes statistický až po čistě
fyzikální. Statistický přístup vychází z identifikované příčiny.Z četností a pravděpodobnosti
jevu je konstruován model. U deterministického přístupu řešíme únik látek a jejich šíření na
základě matematicko-fyzikálního popisu dějů. přístupu využívajícího základní. Čistě fyzikální
přístup pracuje s pokusem v tunelech a poskytuje v některých případech validní výsledky, při
vysokých nákladech.

Ob.č.1 Metody modelování
Snaha modelovat prostorové šíření škodlivin a vysoká cena pokusů ve větrných tunelech
vedla ke vzniku programů, původně využívaných zejména v automobilovém průmyslu třídy
CFD. CFD je zkratka anglického výrazu Computational Fluid Dynamics, což bychom mohli
do češtiny přeložit jako "počítačová dynamika tekutin." Jedná se o počítačovou simulaci s
využitím specializovaného softwaru, který umožňuje konstruktérům simulovat a analyzovat
aerodynamické vlastnosti jednotlivých dílů ještě před tím, než jsou vyrobeny. Zjednodušeně
si CFD můžete představit jako "aerodynamický tunel v počítači. CFD je výpočetní
technologie, která umožňuje pozorovat dynamiku proudících částic. Použitím CFD můžete
vytvořit výpočetní modely, které reprezentují obecné systémy nebo zařízení. Po aplikaci
fyziky mechaniky tekutin nebo chemického procesu na tento virtuální model s využitím
výpočetní techniky můžete předpovídat chování tekutin se všemi zákonitosti jako viry a pod.
CFD programy poskytují výkonný prvek pro simulaci proudění kapalin či plynů, přenosu
teploty či hmoty, interakce mezi pevnou a vzdušnou částí úlohy pomocí strukturální analýzy a
mechanické vlnění. Použitím CFD analýzy můžeme vytvořit virtuální prototyp systému či
procesu, který lze sledovat v časovém sledu a následně analyzovat odezvu chování na různé
podněty. Program pak uživateli nabízí nepřeberné množství výstupů ve formě dat či
grafického znázorněn z kterého lze snadno zjistit pravděpodobnost chování namodelované
soustavy. [1]
Tvorba modelu se skládá ze tří fází:
1. Preprocesor – je to první krok při vytváření nového modelu. Zahrnuje vytvoření
geometrického modelu většinou s využitím CAD (computer-aided design)
programů, vytvoření a kontrolu konečně prvkového modelu a definici
materiálového modelu s plnou fyzikou úlohy. Většina programů umí načíst
vytvořenou CAD geometrii. Poté přichází na řadu různé filtry, které umožňují
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zjednodušit detaily modelu tak aby byl snáze řešitelný. Jedná se zanedbání
drobných detailů v modelu, které zbytečně zvyšují nároky na výpočetní techniku
a pro samotnou analýzu jsou zanedbatelné. Existuje mnoho programů, které
pracují s CAD-ovskou geometrii, kdy prvním krokem je oprava této geometrie v
nespojitostech, tak aby na tento model bylo možno použít speciálního algoritmu
na vytvoření konečně prvkové struktury nutné pro výpočet.
2. Výpočet - CFD program provede výpočet zadaného problému a výsledky uloží
do souborů, které dále slouží k zobrazení konkrétních výsledků. Většina
vyspělých řešičů disponuje následujícími možnostmi nastavení:
•
vícefázové problémy
•
reakce látek
•
posun a deformace těles navozeno tlakovým zatížením
•
turbulentní modely
•
radiace, konvekce, kondukce
•
akustika, šíření mechanického vlnění
•
dynamický remesh podle gradientu vypočtených hodnot
1. Postprocesor - jedná se o finální krok v průběhu celé analýzy. Jedná se o detailní
zobrazení vypočtených hodnot ve formě grafů, čísel, obrázků nebo animací
(pokud byla analýza počítána v čase). Správná interpretace jednotlivých
výsledků je velmi důležitá. Proto většina programů umožňuje širokou škálu
výstupu všech proměnných vstupujících do výpočtu (teplota, rychlost proudění
ve všech třech složkách ve formě vektorovém či proudnicovém znázornění...)
Některé komerční produkty umožňují uložit výstup ve VRML formátu a dávají
tak možnost prohlížet výsledky ve 3D zobrazení bez nutnosti instalovat samotný
postprocesor.
Vlastní počítačový program obsahuje celkem osm modulů, z nichž šest slouží k zadání
množství, parametrů pro následnou simulaci a dva k zobrazení výsledků. Jednotlivé moduly
jsou umístěny v podobě záložek zarovnaných horizontálně nad pracovní plochou (hlavní
menu). Záložky seřazené vertikálně vpravo vedle pracovní plochy (vedlejší menu) představují
samostatné části modulů a mohou se dále otevírat za účelem zobrazení a změny hodnot
parametrů. Pro modelování v programu je nutné postupně po jednotlivých modulech poznat
vkládání údajů, které je třeba definovat k dosažení výsledné simulace. Tyto údaje jsou sice
popsané v manuálu k programu, avšak vnitřní souvislosti, jako je například vztah mezi
hmotnostním tokem a únikovou rychlostí škodlivin, jsou pominuty. Množství údajů,
nezbytných pro vytvoření modelu může způsobit při vkládání a testování dat a modelování
časté „zamrznutí“ programu a v konečném důsledku i nízkou kvalitu výsledného modulu.
Přestože program disponuje celou řadou možností, důležitou součástí úspěchu jsou vzhledem
k fyzikálním a chemickým faktorům i vstupní znalosti a zkušenosti uživatele. Pro vytvoření
modelu jsou důležité moduly:
 Modul Složka (File)
Zde uživatel vytvoří cílový adresář, do kterého může průběžně ukládat a načítat z něj
data pro jednotlivé moduly programu. Výchozí krok zde představuje načtení
mapového podkladu ve formátu *.bmp, který poté slouží pro tvorbu dalších modulů.
Další možností je načtení souboru GIS ve formátu *.DFX.
 Modul Terén (Terrain)
Za předpokladu, že byl vložen mapový podklad místa a okolí mimořádné události,
následuje zadání parametrů charakterizujících její umístění pomocí definování
orientace vzhledem k světovým stranám, zeměpisné výšky, šířky a hrubosti povrchu.
Tento modul umožňuje definovat topologické vlastnosti jednotlivých objektů, jimiž
jsou:
vrstevnice (Curves),
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budovy (Buildings),
nepravidelné budovy (Arbitrary buildings),
pole (Fields),
lesy (Forests),
vodní plochy (Water bodies),
zastavěné oblasti (Urban area),
monitorovací body (Monitor points),
protihlukové bariéry (Noise barriers).
Objekty představují překážky v pohybu větru a uniklé nebezpečné látky. Proto je
důležitá, kromě tvaru a dalších parametrů, především výška objektů. To může být limitujícím
faktorem při nevhodném odhadu, stejně jako u zalesněných ploch a hustoty koruny
stromů.Dále modul umožňuje vybrat zkoumanou oblast. Nejdříve je nutné určit doménu
ohraničující oblast, ve které probíhá následná simulace. Doména by měla být dle doporučení
autorské firmy nastavena na 2,5 násobek maximální nerovnosti povrchu a 4 násobek výšky
nejvyšší budovy. Objekty nacházející se v doméně, které mají vliv na simulaci, by měly ležet
ve vzdálenostech alespoň 4 násobku své velikosti od hranice domény. Výsledkem je
definovaný kvádr, ve kterém se před spuštěním simulace vytváří trojrozměrná simulační síť
(strukturovaná či nestrukturovaná). V případě potřeby podrobnější simulační sítě pro určitou
oblast, lze vytvořit lokální doménu. V rámci ní lze nastavit výška a další podrobnější
parametry. Při simulaci je zohledněno, zda se jedná o globální či lokální řízení (nastavení)
sítě, zda je strukturovaná či nestrukturovaná a další související rozlišení a parametry. Zásadní
rozhodnutí, zda použít síť strukturovanou či nestrukturovanou, závisí na typech
modelovaných objektů. Při použití převážně nepravidelných budov se přepokládá využití
nestrukturované sítě, aby se jednotlivé buňky sítě mohly dokonale přizpůsobit hranicím
objektů.
 Modul Chemická databáze (Chemical database)
Modul nabízí dvě možnosti: výběr NL z existující globální databáze, ve které je
obsaženo množství běžně používaných chemických látek (či sloučenin) i s jejich
základními termofyzikálními vlastnostmi. Pokud se v ní požadovaná látka nenachází,
je možné ji vytvořit v lokální chemické databázi. Vlastnosti látky mohou být převzaty
i z externího souboru formátu *.prp.
Mezi potřebné základní termofyzikální vlastnosti patří například molekulová hmotnost
a molární tepelná kapacita, které jsou využity v termodynamických modelech pro
vzduch a jeho směsi s látkami, a vlastnosti jako viskozita či difúzní koeficient použitý
v transportním modelu.
 Modul Zdroj znečištění – zdroj úniku nebezpečné látky (Source emissions)
Zdroje emitují znečišťující látky, které jsou šířeny dále do ovzduší. Panache umožňuje
definovat několik typů zdrojů:
bod (Point, Stack) - např. zásobník;
linie (Road, Tunnel) - cesta, tunel;
oblast (Area, Urban Area, General) - území, plocha na povrchu země či překážky;
objem (Volume) – okamžitý únik v regionu.
V této části se definují charakteristiky jako výška, ve které se nachází zdroj úniku,
průměr zdroje, rychlostní či hmotnostní tok, teplota a rychlost polutantu, doba trvání
a čas počátku úniku. Množství zadaných hodnot se mírně liší podle typu zdroje.
 Modul Meteorologie (Meteorology)
Meteorologická data mají značný vliv na vývoj šíření látky do okolí. Parametry
zadávané uživatelem se dělí na povrchová data, kde se definují parametry jako
rychlost a směr větru, okolní teplota a tlak, pokrytí oblohy mraky a relativní hustota,
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a vertikální data, kde je vybrán příhodný profil větru a teploty. S uvedenými daty
souvisí i roční období, čas (den či noc) a zeměpisná poloha, která vypovídá o síle
slunečních paprsků. Data mohou být v průběhu simulace konstantní nebo se měnit
v čase. V modulu meteorologie bývají s výhodou využívány externí soubory s daty
např. z větrných růžic či meteorologických stanic.
 Modul Simulace (Simulation)
V první řadě je nastaven datum a čas simulace, časové pásmo, délka simulace, čas
obnovení obrazu a uložení výsledku. Poté je určen typ základní sítě (strukturovaná,
nestrukturovaná) nebo vyžity možnosti jejího načtení z externího souboru či úpravy
existující strukturovaná síť. Základním parametrem sítě je její jemnost. Nabízí
hodnoty 1 až 10. Čím vyšší hodnota, tím jemnější síť. Následuje výběr typu výpočetní
metody z možností CFD, Gaussovy metody a požáru. V používané verzi SW je
dostupná pouze CFD metoda. Pro výpočet větru jsou v rámci CFD nabízeny tři
možností, z nichž dostupné jsou pouze dvě, MB řešič a NT řešič. Pro výpočet rozptylu
látky lze využít buď standardní model založen na principu Eulerovského modelu či
„puff“ model vycházející z langrangeovského modelu.
Dále je v záložkách Fyzikální modely a Možnosti výpočetní metody nutné
nadefinování charakteru vzduchu, větru, teploty a dalších podrobných parametrů.Po
jejich nastavení je možné spustit simulaci volbou Start, kdy je nastaveno celkové
prostředí pro simulaci a jsou zkontrolovány všechny vstupní parametry. Následuje
potvrzení volbou „Pokračovat“. Průběh simulace je zobrazen v stavovém řádku pod
pracovní plochou a je vyjádřen pořadím cyklu, v jakém se simulace nachází, v jakém
čase a kolika sekundami je vyjádřen jeden cyklus. Simulaci je možné kdykoli přerušit,
podívat se na dílčí výsledky v záložce výstupů a poté se opět vrátit a pokračovat v
simulaci.
 Modul Náhled (View)
Sedmý modul je určen pro znázornění výsledků. Nabízí značné množství typů
vyobrazení namodelované situace. Nejdříve pomocí záložky Krajina lze zobrazit
vlastnosti terénu (objekty, které ho tvoří s možností vybrané z nich skrýt). Mezi další
schopnosti patří výběr a úprava vlastností roviny zobrazení, vykreslení sítě pro
jednotlivé domény a zobrazení proudění větru podle síly pomocí vektorových šipek.
Kontura různých proměnných (koncentrace nebezpečné látky, teploty, tlaku apod.)
prostorově vykreslená do krajiny nabízí výběr z mnoha jednotek, v jakých lze
proměnnou vyjádřit. Vykreslení povrchu proměnných (např. koncentrace NL) již
představuje 3D zobrazení, které může mít podobu z přímek sestaveného obrysu nebo
vyplněného obrysu. Všechna zobrazení jsou podpořena množstvím barev v závislosti
na jejich definování uživatelem. Síť lze protnout rovinami v různých směrech, na
kterých se vypodobí výsledek v 2D podobě.
Prostřednictvím modulu lze vytvořit grafy vývoje jednotlivých proměnných k
vzdálenosti, kterou zaujímají v určité rovině.
 Modul Výstup (Output)
Modul výstupu slouží primárně k snímání a tisku výsledků. Umožňuje změnit grafické
parametry jako jsou barvy a poskytuje textový výstup obsahující souhrn zadaných
a vypočtených parametrů. [2]
3

VYUŽITÍ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ NA KATEDŘE EKONOMETRIE

V průběhu posledních let se staly nedílnou součástí výuky na Katedře ekonometrie
případové studie, zahrnující různé typy modelů. Některé z těchto studií se staly významnými
prameny při tvorbě nových forem a předmětů, kde jsou uváděny jako základní literatura.
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Původní studie byly využívány zejména v předmětech Informační systémy ve veřejné správě
I., II. Tyto studie pojednávaly typové mimořádné události z pohledu analýzy rizik a
dynamického plánování. V posledních studiích je reflektována problematika řízení informační
bezpečnosti v rámci každé větší organizace tzv. penetrační testy. Při testech technici simulují
chování útočníka s cílem odhalit pokud možno veškerá zranitelná místa zkoumaného
informačního systému, následné reakce na bezpečnostní incident.
Za bezpečnostní incident se často považuje i podezření na porušení bezpečnostní
politiky nebo pokus o překonání bezpečnostních opatření. Bezpečnostní incident má obvykle
tento průběh: detekce incidentu – analýza incidentu – reakce na incident.
Výhody pro organizaci jsou nesporné. Výsledky testů jí umožní zmapovat rizika chodu
důležitých informačních systémů a zároveň investovat do jejich zabezpečení efektivním
způsobem.
Druhá část případové studie směřuje k vytvoření havarijního plánu IS v plánovacím
systému MS Project, který již studenti dříve využívali [1].
Havarijní plán určuje, co dělat po odhalení útoku (bezpečnostním incidentu)
a jak postupovat, aby se udržela kontinuita činnosti organizace.
Je organizačně rozdělen na tři části:
• plán prevence – vytváří metodiku udržování aktuálnosti skladů dat, softwaru
a hardwaru, metodiku testování systémů,
• plán činnosti po útoku - součástí plánu jsou návody, jak postupovat v poskytování
služeb po zjištění útoku,
• plán obnovy - je to návod, jak postupovat při obnově činnosti IS po havárii.
Optimální havarijní plán se optimalizuje mnohdy i po mnoho let. Vzhledem k vývoji IT
a okolí, bývá jejich součástí i specifikace testování jejich aktuálnosti. Důvěryhodnost
havarijního plánu potvrdí jeho úspěšná oponentura, respektive provedený audit.
Zde tři skupiny studentů (plánovací týmy) řeší tři hlavní části havarijního plánu s
využitím plánovacího systému MS Project a každá provádí audit jedné části uvedeného
havarijního plánu. Týmy musí kontinuálně spolupracovat. Pro každou etapu auditu je přesně
definován cíl, ke kterému je třeba přiřadit úkol, síly a prostředky, včetně časové dotace.
Plán prevence bývá souborem opatření předcházejících možný útok, přitom
vyhodnocování kritičnosti a priorit víceuživatelských aplikací se provádí alespoň jednou
ročně. Vypracovávají se seznamy kritických aplikací tříděné podle priorit obnovy. Cílem
auditu je prověření dokumentace vyhodnocení priorit.
Plán činnosti po útoku bývá souborem scénářů pro situace vzájemně se lišící délkou
přerušení činnosti, potřebou návratu do původního stavu před útokem, omezením přístupu
do areálu organizace vlivem přírodní pohromy (např. záplavy), apod. Cílem auditu je
sledovat efektivnost aktivit týmu první reakce po útoku.
Plán obnovy musí obsahovat kritéria definující, co se chápe havárií, odpovědnosti
za aktivaci obnovy, odpovědnosti za aktivaci dílčích činností podle plánu obnovy a
návody k provádění činností podle plánu obnovy. Cílem auditu je snaha v co nejkratší době
přejít do režimu běžných aktivit.
Mezi jednotlivé etapy jsou vloženy tzv. milníky s nulovou časovou dotací, které v
návaznosti zahajují a ukončují činnost jednotlivých týmů. Většinou také slouží jako kontrolní
body určené pro realizaci zpětné vazby k plnění sdruženého úkolu.
To vše musí mít studenti na paměti při realizaci druhé části případové studie.Případová
studie byla založena na metodě analýzy a modelování. Tyto studie se uplatňují v nových
předmětech, například Aplikované informatice. [1]
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ZÁVĚR
Využití prostorového modelování v případové studii naráží na tři okruhy problémů:
1. cena a počet licencí modelovacího programu – tento faktor lze řešit přístupem
přes síť, ale cena ročního poplatku může být ve složité ekonomické situaci
limitující.
2. časový faktor – vytvoření celého modelu zabere čas, který na případovou studii
ve většině předmětů není k dispozici – lze vyřešit týmovou prací a
předpřipraveným modelem pro variaci malého množství vstupních dat.
3. nezbytná úroveň vstupních znalostí zahrnující fyzikálně chemické souvislosti
mezi vstupními daty – lze řešit zpracováním podrobnějšího materiálu ke
konkrétní studii.
Program je dle názoru autora využitelný pro řešení případové studie s podmínkou dostatečné
perspektivy jeho využití.
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Slovo riziko se dnes běžně vyskytuje ve všech sdělovacích prostředcích, stalo se součástí
našeho vyjadřování, používáme je v různých odvozených tvarech – rizikovost, riskovat,
riskantní. A také v různých významech. Většinou s tím ale nemáme potíže, výborně
rozumíme skoro všem výrokům, kde se s rizikem setkáváme. Otázku "Není ten člověk pro nás
rizikem?" chápeme stejně dobře jako nabídku pojišťovny "Zvládneme všechna vaše rizika…"
nebo prosbu maminky "Chlapče, nikde zbytečně neriskuj!" – Obvykle o významu toho slova,
přesněji řečeno o pojmu, který "riziko" pokrývá, nepřemýšlíme. Ale jistě vidíme, že v těch
třech výrocích se "riziko" vzahuje pokaždé k něčemu jinému.
Pokud v textu – nejen zpravodajském, ale třeba i odborném – najdeme slovo riziko,
můžeme je zhruba v 95% případů nahradit slovem nebezpečí, aniž bychom tím zkreslili smysl
informace (přesnou statistiku jsem nedělal, je to jen odhad). Jen v malém počtu případů se v
běžném vyjadřování nedá položit riziko ≡ nebezpečí. Takové riziko budu zde (ale jenom zde)
označovat riziko-Rs. Například pojišťovny pojišťují rizika-Rs nikoliv nebezpečí.
V managementu a analýze rizika směřujícím ke kvalitativním a kvantitativním
závěrům umožňujícím rozhodování musíme nebezpečí identifikovat, nalézt scénáře
nebezpečí, a z nich odvodit riziko-Rs v exaktním slova smyslu. Slovo riziko přestane být
univerzálním a náhle pochopíme, jaký je rozdíl mezi nebezpečím a rizikem. Jestliže to
nepochopíme, dostaneme se časem do úzkých.
Nebezpečí vyjadřuje subjektivní pojem. Hovoříme-li o nebezpečích, nemůžeme je
objektivně popsat nějakými hodnotami, byť třebas vícerozměrnými; nebezpečí jsme schopni
pouze porovnávat. K porovnávání se dají vytvořit pomocné číselné nebo výrokové stupnice,
ale vždy budou nakonec obsahovat jen relativní čísla, která budeme přiřazovat zcela
subjektivně.
Představte si jednoduchý případ: při akci A směřující k určitému cíli jsou ohroženy tři
lidské životy. Při akci B se stejným určením jsou ohroženy životy dva. Kterou se budete
snažit odvrátit, máte-li je jen jednu možnost? Akci A? Pochopitelně. A co když při akci B je
ohrožena vaše dcera? A přitom osoby ohrožené v akci A vůbec neznáte? – Je to odvěké
dilema.
Rozdíl mezi nebezpečím a rizikem-Rs se dá vystihnout jednoduše:
● nebezpečí je subjektivní pojem, vyjadřuje se popisem a pro porovnávání mu lze
přiřadit relativní číslo – závažnost nebezpečí Sv (severity)
● riziko-Rs je absolutní veličina, vyjadřuje se numerickou hodnotou v dohodnutých
jednotkách
Ve své knize o Ovládání rizika z r. 2006 [1] jsem na str. 16 uvedl devatenáct různých
definic rizika, s nimiž jsem se setkal během své dotehdejší práce (ale ten počet jsem
nepovažoval za konečný). Od té doby se objevily další definice, které se s oněmi "mými"
v mnohém překrývají. — Aven a Renn [2] člení "svoje" definice rizika do dvou skupin:
● riziko je vyjádřeno pravděpodobnostmi a očekávanými škodami (jde tedy o rizikoRs)
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●

riziko je vyjádřeno událostmi/následky a nejistotami

Druhá skupina je tedy tím, co se označuje jako nebezpečí.
Snažím se všude nabízet a doporučovat exaktní definici, že riziko-Rs je součin
pravděpodobnosti realizace nepříznivé události Pr a možné škody Dm (damage), které
událost způsobí. Zdůrazňuju vždy, že se takto definované riziko-Rs musí vztahovat k
referenční době Tref a referenčnímu prostoru Ωref , které musí být zakotveny do obecného
časoprostoru definovaným počátkem t0 (nebo koncem tfin) na časové ose a definovaným
bodem ω0 v prostoru. Jak referenční doba, tak referenční prostor nemusí být spojité; na to se
často zapomíná. A také se zapomíná, že k oběma referenčním bázím se musí vztáhnout
všechny jevy, jež riziko-Rs vytvářejí.
Navíc vždy zdůrazňuji, že škoda Dm je náhodně proměnná veličina (což je chápáno
celkem jako samozřejmost), ale také že dokonce i pravděpodobnost Pr je náhodná. To
poslední se již hůře chápe – mnoho lidí namítne "vždyť přece pravděpodobnost má sama o
sobě jakousi náhodnou povahu". V tomto příspěvku se tímto problémem nemohu zabývat –
jen si řekněme, že pravděpodobnost statistická je vždy náhodná (např. pravděpodobnost, že
zítra bude v Luhačovicích pršet), pravděpodobnost klasická náhodnou veličinou není, neboť
je matematicky přesně popsána (například pravděpodobnost, že z balíčku karet vytáhnu
kulové eso).
V posledních několika letech se definici rizika začala věnovat zvýšená pozornost.
Uvedu jen jeden příspěvek, který se touto problematikou zabývá. V roce 2011 shrnul
Merkelsen [3] několik článků publikovaných v rozmezí let 1992 až 2011 (zájemcům je
doporučuji, je to zajímavé čtení). Ukázal velmi přesvědčivě, jak se mění náplň slova riziko
v různých souvislostech a za různých okolností. Se slovem nebezpečí je v angličtině více
problémů než v češtině – používá se hazard, danger a peril, někdy také threat.
Jakmile opustíme pouhou empirii a přejdeme k sofistikované analýze rizika, musíme
popisné definice opustit.
Vzorec pro riziko-Rs
tTref; ωΩref : Rs(Tref, Ωref) = Dm(Tref, Ωref)  Pr(Tref, Ωref)
není ničím novým. Pochází z počátku XVIII. století, jeho původcem je Abraham de Moivre
(1667-1754, viz Bernstein [2], str. 126).
Jestliže je pravděpodobnost i škoda náhodnou veličinou, je náhodnou veličinou i jejich
součin. Jsme zvyklí považovat Rs za pevnou hodnotu (i když nějak spjatou s časem a
prostorem). Ale to není pochopitelně správné a dokonce ani ne moudré. Pojišťovny běžně (a
dá se říci, že od nepaměti) dávají slevy, dáte-li se u nich pojistit na několik různých rizik-Rs –
např. uzavřete-li u téže pojišťovny pojistné smlouvy na havarijní pojištění, pojištění
domácnosti, životní pojištění, dostanete "slevu". Domníváte se, že je to množstevní sleva,
sleva pro stálého zákazníka anebo něco podobného. Nikoliv – je to výsledek skutečnosti, že
současná realizace všech pojištěných rizik-Rs nastane s menší pravděpodobností než realizace
jednoho z rizik-Rs sama o sobě.
Co z toho vyplývá: riziko-Rs je vždy odhadem. Musíme si být toho vědomi, a
v seriózních analýzách musíme proto uvádět, zda jde o odhad bodový nebo intervalový.
Velikou nesnází je náš zvyk zabývat se v úvahách pouze tzv. čistým rizikem, jehož
realizace je pro nás nepříjemná. Realizace čistého rizika zpravidla znamená, že přijdeme o
nějaký statek: dům, peníze, zdraví, život nebo i dobrou pověst. Zapomíná se na riziko
spekulativní. Velice často se totiž vystavujeme negativnímu nebezpečí, jež označujeme jako
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šanci, v naději, že budeme úspěšní. To se samozřejmě netýká jen jednotlivců, ale skupin
různého druhu – představenstva akciové společnosti, poslaneckého klubu, účastníků zájezdu
do Egypta. V angličtině je označení těchto dvou typů rizika-Rs jednoduché: downside risk,
upside risk. – Samozřejmě přitom musíme změnit význam dalších prvků analýzy: ze škody
bude prospěch, ze scénáře nebezpečí scénář šance a budeme pracovat s pravděpodobností
příznivé události. Referenční báze zůstanou zachovány.
Spekulativní riskování nemá nic společného se záměrným vyhledáváním čistého rizika
např. v adrenalinových sportech (to by snad sneslo spíše označení spektakulární riziko).
Doporučuji, abychom v managementu a analýze rizika o těchto věcech přemýšleli, a
snažili se přiřazovat pojmům takové názvy, jež nevedou k víceznačnosti.
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Spoluřešitelé projektu:
Střední odborné školy ochrany osob a majetku
Brno, Malé Svatoňovice, Ostrava, Plzeň
www.oom.cz
Střední odborné školy ochrany osob a majetku (dále jen SOŠ OOM) jsou soukromými
středními školami schválenými MŠMT ČR a po stránce odborné výuky i MV ČR.
SOŠ OOM v Brně, Malých Svatoňovicích, Ostravě a Plzni svou vzdělávací činnost provozují
více jak 20 let. V současné době na nich studuje cca 1100 žáků.
SOŠ OOM se profilují jako školy poskytující vzdělání v oblasti právní a bezpečnostně právní
ve 4letých denních a 3letých nástavbových studijních oborech. Jejich prvořadým úkolem je
připravovat své absolventy tak kvalitně, že budou nejenom úspěšní při přijímacích zkouškách
na vysoké školy, ale také najdou své uplatnění v pracovním i osobním životě.
Na školách OOM se uplatňuje strategie spočívající v důsledném dodržování a rozvíjení
systémového a procesního řízení kvality odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO
9001:2009.
V roce 2011 uzavřely školy Dohodu o spolupráci v oblasti středního vzdělávání s maturitní
zkouškou s MV ČR, na základě které jsou oprávněny ve spolupráci se školami zřizovanými
MV ČR vyučovat obor 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost.
Obsahová náplň studia je přizpůsobena budoucímu pracovnímu uplatnění absolventů. Nejvíce
zastoupen je studijní obor školního vzdělávacího programu Ochrana osob a majetku (kód 6842-M/01), který připravuje studenty pro zařazení u Policie ČR, městské a obecní policie,
u celní správy, v soukromých bezpečnostních službách, u vězeňské stráže. Po úspěšném
zakončení studia maturitní zkouškou se mohou absolventi ucházet o přijetí
k vysokoškolskému studiu (právnické fakulty, Univerzita obrany, Policejní akademie v Praze,
Univerzita T. Bati ve Zlíně, VŠB-TU, Fakulta FBI, …)
Od šk. roku 2010/2011 jsme ve škole v Malých Svatoňovicích nově otevřeli studijní obor
Technické lyceum s vojenskou specifikací (kód 78-42-M/01 ). Tento vzdělávací program byl
připravován a obsahově konzultován s pedagogy Univerzity obrany v Brně. Má za úkol
připravit všeobecně vzdělaného absolventa s částečnou vojenskou specializací jak po stránce
humanitní, tak přírodovědné. Součástí výuky jsou i společná soustředění s vysokou školou
Univerzita obrany v Brně ve vojenských výcvikových prostorech.
Škola připravuje své absolventy tak, aby se v dalším studiu rychle orientovali a pružně
přizpůsobili podmínkám vysokých i vyšších odborných technických škol, případně technickopodnikatelské praxi.
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Významné firmy v diskutované oblasti:

VF, a.s.
Představení společnosti
Společnost VF, a.s. byla založena v roce 1992 skupinou odborníků v oblasti ochrany před ionizujícím
zářením. V současné době se podnikatelská činnost společnosti orientuje do 5 výrobně
podnikatelských linií. Jedná se o tyto oblasti:
- Jaderná energetika a průmysl
- Radioaktivní odpady
- Zdravotnictví
- Metrologie
- Životní prostředí
V oblasti jaderné energetiky společnost VF, a.s. nabízí kompletní řešení pro rekonstrukce i výstavbu
nových bloků jaderných elektráren, pro výzkumné ústavy s výzkumnými reaktory, závody na
přepracování paliva, úložiště radioaktivních odpadů a pro další zákazníky. Společnost nabízí široký
sortiment vlastních produktů i kompletní řešení systémů radiační kontroly a ochrany pro oblasti:
- monitorování pracovního prostředí a stavu technologie,
- monitorování plynných a kapalných výpustí,
- monitorování pevných odpadů,
- monitorování osobních dávek a kontaminace na hranicích kontrolovaných pásem,
- monitorování okolního životního prostředí,
- přenosných přístrojů a laboratorních přístrojů a pro měření vzorků,
- kompletních měřicích, řídicích a informačních systémů.
Jelikož si společnost uvědomuje, že jaderná energetika vyžaduje nejenom jednosměrný tok činností
od společnosti k zákazníkovi, ale všeobecnou zodpovědnost plynoucí z této činnosti vzhledem
k narůstajícímu množství jaderného odpadu a k dožívání starších radioaktivních zařízení, zaměřuje se
také na oblast radioaktivních odpadů. V této oblasti společnost nabízí svým zákazníkům zejména
tyto činnosti:
- dekontaminace a zpracování radioaktivního odpadu
- monitorovací systémy pro uvolňování radioaktivních odpadů do životního prostředí
- systémy pro radionuklidovou charakterizaci radioaktivních odpadů a stanovení prostorového
rozložení aktivity
- informační systémy a databáze radioaktivních odpadů, výsledků měření, výpočty a limitování
uložené aktivity, sledování pohybu kontejnerů s radioaktivními odpady
- projektování a výstavba horkých komor pro práci s vysokými aktivitami do 2000 TBq Co-60
- dodávky, výměny, manipulace a likvidace zdrojů ionizujícího záření
V oblasti zdravotnictví se společnost zaměřuje na využívání zdroje ionizujícího záření pro nejrůznější
diagnostické a léčebné účely v oblasti radiologie, stomatologie, radioterapie a nukleární medicíny.
Společnost nabízí zdravotnickým zařízením služby a řešení v oblasti radiační kontroly a ochrany, jako
např. jsou:
- Dohled nad radiační ochranou
- Zpracování provozní dokumentace
- Návrhy, výpočty a dodávky stínění
- Monitorování pracoviště – měření rozptýleného (neužitečného) záření.
- Přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability
- Zkoušky provozní stálosti
- Informační systém pro provádění zkoušek provozní stálosti
- Metodická podpora při tvorbě místních radiologických standardů
- Nastavení místních diagnostických referenčních úrovní
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Výpočet efektivní dávky na pacienta
Dodávky monitorovacích systémů radiační kontroly pro PET centra
Dodávky ozařovačů pro lékařské účely

Další oblast podnikatelských aktivit společnosti je metrologie. Společnost se zaměřuje na následující
produkty:
- kompletní dodávky kalibračních laboratoří pro metrologické instituty, jaderné elektrárny,
armádu a civilní ochranu, jejichž součástí jsou ozařovače, kalibrační lavice, řídící systémy
a související technologie
- systémy pro měření a standardizaci aktivity radionuklidů, vhodné pro zavedení národních
standardů aktivity
Produkty a služby jsou dlouhodobě ověřené provozem vlastní laboratoře a zkušenostmi s realizací
obdobných pracovišť v České republice i zahraničí.
Poslední oblastí z podnikatelských aktivit společnosti VF, a.s. je oblast životního prostředí. Ochrana
životního prostředí a stálý zájem o inovace v této podnikatelské oblasti má v portfoliu společnosti
nezastupitelné místo. Společnost nabízí především:
- automatické monitorovací stanice pro sledování dávkových příkonů a koncentrace
radioaktivních látek v ovzduší či vodách, přizpůsobené pro práci ve složitých venkovních
klimatických podmínkách
- systémy předávání dat a informační systémy pro národní centra sledující úroveň radiace
v životním prostředí
Dále společnost nabízí měření přírodní radioaktivity:
- měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu na stavebních pozemcích
a ve stavbách
- měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech
- měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě
- měření a hodnocení obsahu umělých radionuklidů ve vodě
Veškeré zakázky společnost realizuje komplexně. Tedy od zpracování projektového záměru, projektů
a realizační dokumentace, přes dodávku zařízení, vývoj a implementaci SW, instalaci a kompletní
vyzkoušení systému na místě až po předání uživateli do provozu a následné poskytování servisu.
Společnost VF, a.s. disponuje kvalitním technickým vybavením, které umožňuje plnit vysoké nároky
na kvalitu služeb a výrobků v oblasti radiační kontroly a ochrany. Součásti technického zázemí
společnosti například jsou:
- Technologické centrum pro aplikovaný výzkum a vývoj nových technologií, produktů a řešení
v oblasti dozimetrie a ochrany a následně zajištění sériové výroby zavedených produktů,
- Výrobní centrum zajišťující sériovou výrobu zařízení a kompletaci komplexních systémů
- Akreditovaná metrologická laboratoř ionizujícího záření
- Horká komora pro práci se zdroji ionizujícího záření vysokých aktivit
- Školící středisko pro předávání a výměnu zkušeností v oblasti radiační kontroly a ochrany
- Realizační a servisní středisko, které zajišťuje realizaci projektů a poskytování servisních
služeb, a to jak vlastních systémů, tak i systémů jiných výrobců
V neposlední řadě společnost dbá na svou oblast lidských zdrojů, neboť zajišťuje tým odborníků se
zkušenostmi s realizací řady různorodých projektů v oblasti radiační kontroly a ochrany nejen v České
republice, ale také v mnoha dalších zemích Evropy a Asie.
Kontakt:
VF, a.s.
náměstí Míru 50, 679 21 Černá Hora
vedení společnosti: Svitavská 588, 679 21 Černá Hora
Tel: +420 516 428 611
Fax: +420 516 428 610
E-mail: info@vf.cz
http://www.vf.cz
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