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ÚVODNÍ SLOVO EDITORA 

 

Publikace „Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl “ obsahuje 17 sdělení 

zpracovaných pro stejnojmenný seminář plánovaný ČVUT v Praze, Fakulta strojní v budově 

Praha 6, Technická 4  na den 19. listopadu 2020. Z důvodu prodloužení nouzového stavu kvůli 

pandemii COVID-19 seminář nebylo možno realizovat.  

Předložený sborník odborných článků dokládá výsledky celoroční odborné a organizační práce 

v předmětné oblasti. Obsahuje výsledky z širokého spektra oborů, které přispívají k řízení a 

vypořádání rizik ve prospěch bezpečnosti. Články obsahují výsledky: 

- teoretických studií, 

- zpracování rozsáhlých datových souborů, 

- experimentálních prací, 

- zkušenosti z praxe.  

Sdělení ve sborníku jsou uspořádána alfabeticky dle příjmení prvního autora s přihlédnutím 

k počtu autorů. Řada článků obsahuje výsledky národních projektů. Články v předložené 

publikaci byly recenzovány a upraveny podle připomínek recenzentů. 

Výsledky uvedené ve sděleních ukazují, že i navzdory velkému množství poznatků o 

technických dílech, jejich zařízeních, ́ strukturách, vzájemných propojení, rizicích a 

bezpečnosti, se havárie a selhání technických zařízení a technických děl stále vyskytují. Příčin 

je několik:  

- dynamická proměnlivost světa, 

- nedostatečné lidské znalosti a schopnosti, 

- pomalé používání poznatků a zkušeností získaných v praxi, 

- neuspokojivé povědomí o rizicích a jejich důsledcích pro technická díla a veřejný zájem.  

Studie havárií a selhání technických zařízení a děl ukazují, že důležitým faktorem pro zajištění 

bezpečnosti je jak kvalitní technická obsluha, tak správná realizace odpovědnosti na různých 

úrovních řízení. Obsluha musí být založena na kvalitních datech z měření a na použití 

správných technických postupů. Lidský faktor se projevuje jako základním činitel při řízení 

rizik ve prospěch bezpečnosti, a to na všech úrovních řízení a provádění činností.  

Shromážděné poznatky také ukazují, že při  prevenci havárií a selhání je třeba se vyvarovat, jak 

velkých chyb v prevenci rizik, tak výskytu drobných chyb, jejichž realizace v krátkém časovém 

intervalu je nebezpečná. Proto u řízení rizik ve prospěch bezpečnosti složitých technických děl 

je důležitá aplikace systémového pojetí a zvážení proměnnosti limitů a podmínek v prostoru a 

čase.  

Velký dík patří recenzentům publikace panu Doc. Ing. Aleši Hermanovi, Ph. D., paní Prof. Ing. 

Andrée Kalendové, Dr. A panu Doc. Ing. Bronislavu Lackovi, CSc., kteří uvedli konkrétní 

připomínky k článkům z publikace a u článků, které vyžadovaly větší úpravy, uvedli konkrétní 

připomínky a doporučení. Velké poděkování patří všem autorům za přípravu odborných článků 

ve složité době vyvolané výše zmíněnou pandemií COVID-19 a za  zapracování připomínek 

editora a recenzentů.  

Speciální poděkování editora patří vedení ČVUT, fakulty strojní za vytvoření podmínek pro 

vydání publikace, panu Ing. Jiřímu Kuchařovi, Ph.D. a paní Dušaně Táborské za organizační 

pomoc při přípravě semináře i publikace.  
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SUMMARY 

 

The publication "Process Risk Management and Safety of Complex Technical Facilities" 

contains 17 papers prepared for the seminar of the same name planned by the Czech Technical 

University in Prague, Faculty of Mechanical Engineering on 19 November 2020. Due to the 

prolongation of the emergency situation due to the COVID-19 pandemic, the seminar could not 

be implemented.  

The presented proceedings of professional articles illustrate the results of year-round 

professional and organizational work in the field under account. It contains results from a wide 

range of disciplines that contribute to the management and settlement of risks for the benefit of 

safety. The articles contain the results of:  

- theoretical studies,  

- processing the large data files, 

- experimental works,  

- experience in practice. 

Communications in the proceedings are arranged alphabetically according to the surname of 

the first author, considering the number of authors. A number of articles contain the results of 

national projects. The articles in the submitted publication were reviewed and edited according 

to the comments of reviewers.  

The results set out in the communications show that, despite a great deal of knowledge about 

technical facilities, their fittings, structures, interconnections, risks and safety, accidents and 

failures of technical equipment and technical facilities still occur. There are several causes:  

- dynamic variability of the world,  

- lack of human knowledge and capabilities, 

- slow use of knowledge and experience gained in practice,  

- unsatisfactory awareness of the risks and their implications for technical facilities and the 

public interest.  

Studies of accidents and failures of technical equipment and facilities show that both, the high-

quality technical operation and the correct implementation of responsibility at different levels 

of management are an important factor in ensuring the safety. The operation needs to be based 

on high-quality measurement data and the use of good technical procedures. The human factor 

is reflected as an essential factor in risk management for the benefit of safety at all levels of 

management and implementation of activities. 

The collected findings also show that in the prevention of accidents and failures, it is necessary 

to avoid both, namely the major errors in the prevention of risks and the occurrence of minor 

errors, the implementation of which in a short period of time is dangerous. Therefore, for risk 

management in favour of the safety of complex technical facilities, the application of the system 

concept and consideration of the variability of limits and conditions in space and time is 

important.  
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LIDSKÝ FAKTOR V PORTFOLIU RIZIK MODERNÍCH SLOŽITÝCH 

TECHNOLOGIÍ 

 

HUMAN FACTOR IN THE RISK PORTFOLIO OF COMPLEX MODERN 

TECHNOLOGIES 

 

Jaroslav Holý 

ÚJV Řež, 250 68 Husinec-Řež, Jaroslav.holy@ujv.cz 

 

Abstrakt: Článek charakterizuje lidský faktor jako potenciální zdroj rizika provozu moderních 

složitých technologií a přibližuje, jak lidský faktor ovlivňuje různé aspekty bezpečného 

provozu složité technologie. Přináší soubornou informaci o přístupech zaměřených na posílení 

bezpečnosti provozu technologií eliminací nebo zmírněním projevů lidského faktoru, 

s důrazem na moderní přístupy založené na pravděpodobnostním hodnocení bezpečnosti a 

rizikově podloženém rozhodování. Stručně zmiňuje nejznámější metody kvantifikace 

pravděpodobností lidských selhání a v závěrečné části pojmenovává aktuální témata a výzvy 

spojené s dalším zdokonalením sofistikovaných, rizikově zaměřených přístupů k lidskému 

faktoru. Přestože konkrétní koncepty a příklady v článku pocházejí primárně z aktivit 

inženýrské podpory jaderné energetiky, jsou z velké části zobecnitelné a obhajitelné pro mnohé 

jiné  složité rizikové technologie. 

Klíčová slova: Lidský faktor; HRA; PSA; riziko; bezpečnost; moderní složitá technologie; 

jaderná elektrárna. 

 

Abstract: In the article, human factor is treated as a potential source of risk of operation of 

modern complex technologies and the ways, it may impact various aspects of safe operation are 

analysed. The means used for increasing safety of operation by elimination of human factor 

influence are described, which the focus put on the up-to-date approaches of probabilistic safety 

assessment and risk-based decision making. The most familiar methods of human error 

probability quantification are touched in brief. In the final part, some new themes and 

challenges related to sophisticated, risk oriented human factor and human reliability analysis 

are mentioned. Although most of the concepts and examples presented in the article have been 

primarily originated within engineering support of nuclear energetics, they can be generalized 

and proven as valid for many other complex modern technologies.  

Key words: Human factor; HRA; PSA; risk; safety; modern complex technology; nuclear power 

plant. 

 

1. Úvod 

 

Provoz složitých technologií pracujících na nezanedbatelné úrovni rizika je v současné éře 

typický stále rostoucím důrazem na zajištění bezpečnosti. Obsluha technologie hraje při řešení 

bezpečnostních aspektů klíčovou roli svou účastí na bezprostředním řízení provozu, 

organizování a inženýrské podpoře procesů zde probíhajících, údržbě a testech zařízení a při 

vytváření obecné perspektivy a vize naplnění účelu provozu technologie jako efektivního a 

bezpečného zdroje jejího finálního produktu. Zvyšování bezpečnosti provozu moderní složité 
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technologie, pracující na měřitelné a někdy vysoké úrovni rizika, se proto nemůže obejít bez 

detailní analýzy vlivu lidského prvku na riziko, a zformulování, přijetí a realizace opatření 

vzniklých na základě takové analýzy.  

Příkladem moderní složité technologie je nesmírně komplikovaný organismus jaderné 

elektrárny a celosvětová provozní zkušenost jaderné energetiky postupně přináší závažné 

příklady toho, že ani dobré zvládnutí všech intuitivně vytipovaných oblastí zajištění kvalitní 

práce obsluhy nemusí přinést dostatečnou míru prevence výskytu mimořádných poruchových 

stavů s těžkými potenciálními následky, na nichž se lidský faktor podílí výraznou měrou [1-3]. 

Proto se v širším záběru řešení různých otázek bezpečnosti celého jaderně-energetického 

komplexu, při hledání prostředku co nejobjektivnějšího spojení všech podstatných složek 

zajištění bezpečnosti do jediného integrovaného modelu, umožňujícího co nejlépe postihnout 

všechny podstatné souvislosti a interakce, identifikovat pokud možno všechny scénáře narušení 

bezpečnosti a definovat priority pro vyrovnání se s nimi dle jejich očekávané závažnosti, jako 

nástroj uplatňují metody pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti (PSA). 

Jestliže bychom už chtěli pro tak specifickou a obtížně kvantifikovatelnou oblast, jakou je 

lidský faktor, dospět k orientačnímu soubornému hodnocení, je možná nejlepším postupem 

abstrahovat od počtu nálezů, navrhovaných řešení a konkrétních opatření a pokusit se shrnout 

dojem, který si tým hodnotitelů odnáší z mnohačetné komunikace s pracovníky jaderné 

elektrárny, a to nejen v rámci hodnocení samotného, ale během mnohaleté vlastní praxe při 

doslova každodenním hodnocení a eliminaci rizika provozu. Speciálně pro oblast lidského 

faktoru můžeme deklarovat výrazný rozdíl v přístupu českých jaderných elektráren, na straně 

jedné, a jiných technologií pracujících na nezanedbatelné úrovni rizika, na straně druhé, k 

otázkám zajištění bezpečnosti. Silný mnohaletý tlak okolních podmínek (pojímání rizika 

provozu jaderných elektráren veřejností a zásadní role dozorného orgánu) zde přinesl naléhavé 

poselství a pozitivní odraz v přístupu k lidskému faktoru jako takovému.  

Jestliže u jiných technologií zůstávají aplikace progresivních sofistikovaných metod hodnocení 

rizika často nedaleko za počátkem a otázky lidského faktoru jsou v tomto kontextu buď mimo 

zájem nebo z různých málo objektivních důvodů tabu, je pro jaderné elektrárny typický 

systematický proces hodnotící projevy lidského faktoru a reagující na získané poznatky. Tento 

proces je udržován, posilován a rozvíjen především specialisty přímo zodpovědnými za provoz 

elektrárny a jeho bezpečnostní aspekty, kteří ve své praxi prošli celou hierarchií jejího provozu 

- od prvních zkušeností na místě operátora blokové dozorny až po zodpovědné funkce 

bezprostředně spojené s každodenním řízením provozu a ovlivňováním úrovně jeho 

bezpečnosti vlastními konkrétními rozhodnutími. Jejich role je v procesu zajištění postačující 

nebo nadstandardní úrovně bezpečnosti nezastupitelná a z pohledu dosažené současné vysoké 

úrovně bezpečnosti pravděpodobně ne zcela doceněná. Pozitivní trendy v práci specialistů 

řídících provoz elektrárny jsou dále posíleny úzkým spojením s organizačními jednotkami 

zajišťujícími výcvik obsluhy, jejichž přístup k problematice zajištění bezpečnosti lze hodnotit 

rovněž velmi pozitivně. 

Lidský faktor ovlivňuje všechny aspekty bezpečného provozu složité technologie. Při 

hodnocení bezpečnosti provozu se prověřuje stav přístupu k lidskému faktoru a úroveň jeho 

propojení s dobrou provozní praxí a kulturou bezpečnosti tak, aby nepředstavoval nepřijatelný 

příspěvek k riziku. Hodnocení se typicky orientuje na široké spektrum otázek a témat spojených 

s projevy lidského faktoru, jako například: 

- akce obsluhy pokládané za klíčové nebo důležité pro bezpečnost provozu technologie a 

podmínky jež jsou pro ně vytvořeny, 

- podmínky pro správné a spolehlivé provedení plánované i neplánované údržby obsluhou 

nebo externími dodavateli, 
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- řízený dohled nad zajištěním kompetencí a podmínek pro fungování všech provozních 

funkcí, výběr a přípravu obsluhy, 

- ergonomickou kvalitu rozhraní člověk-stroj, 

- ergonomickou kvalitu procedurálních postupů. 

V rámci práce s lidským faktorem existuje řada jednotlivých témat a oblastí projevů lidského 

faktoru a vytváření co nejlepších podmínek pro kvalitní a bezpečnou práci obsluhy, které jsou 

intuitivně chápány jako důležité a zvládány k relativní spokojenosti, jako například výběr 

pracovníků, jejich výcvik a vzdělávání, rozdělení funkcí a odpovědnosti nebo tvorba kvalitního, 

uživatelsky přátelského prostředí pro interakci obsluhy se zařízením a řízení normálních, 

abnormálních i havarijních procesů v technologii probíhajících. 

Analýzy provozní historie složitých technologií v poslední době celkově prokazují dobré nebo 

velmi dobré fungování zpětné vazby a trendů posilujících bezpečnost v těch časových 

obdobích, kdy technologie pracuje jako silná autonomní jednotka bez vnější nestability, a kdy 

jsou existující problémy spojené s lidským faktorem pojmenovávány a postupně řešeny s 

primárním cílem zamezit jejich opakování. Bezprostředním důsledkem je pak relativně dobrá 

úroveň práce obsluhy z pohledu kvality, spolehlivosti a bezpečnosti, která je dále posilována 

průběžným zdokonalováním pracovních podmínek. Tento vcelku jednoznačný a fungující 

proces zdokonalování přístupu k lidskému faktoru může však být s větší či menší silou 

narušován impulsy vycházejícími z vlivů vně technologie, nezávisle na pozitivních trendech 

uplatňovaných v jejím vlastním prostředí. Jako příklady těchto vlivů lze uvést: 

- silné ekonomické stimuly k omezení nákladů na provoz technologie, 

- pro současnou dobu typické organizační změny vedoucí k přesunutí velké části údržby na 

"externí organizace" (často zaměstnávající bývalý personál dané technologie), 

- opakované organizační změny ve struktuře mateřské firmy odrážející povahu současného  

dynamického tržního prostředí, které, jako každá změna, narušují stabilitu procesů 

zavedených na konkrétní technologii. 

Ve výše uvedených i dalších případech se jedná sice o obecné vlivy, které transparentně 

neovlivní práci konkrétního jednotlivce při řešení specifické pracovní úlohy, ale v 

dlouhodobém horizontu mohou nepřímo masivně atakovat zavedené pozitivní trendy práce s 

lidským faktorem. Přestože mohou být zčásti eliminovány prací managementu řešícího vnitřní 

i vnější problémy provozu technologie (jehož přístup k problematice lidského faktoru lze 

obvykle hodnotit pozitivně, ale s tím, že pravděpodobně nedosahuje té úrovně priorit, která je 

typická pro výše uvedené kategorie pracovníků bezprostředně zodpovědných za každodenní 

provoz), jejich síla je v praxi taková, že mohou negativně ovlivnit dosaženou úroveň přístupu 

k lidskému faktoru. Převážná většina nálezů při hodnoceních bezpečnosti provozu technologií 

má svůj původ nikoli v nepostačující zaběhnuté praxi řešení otázek spojených s lidským 

faktorem, ale právě v nestabilitě některých oblastí s ním spojených, která je důsledkem 

působení vnějších změn. 

 

2. Analýza spolehlivosti lidského činitele v rámci pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti a rizikově orientovaného rozhodování 

 

Analýza spolehlivosti lidského činitele (HRA, [4]) je v kontextu uplatnění metod pro 

pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti  PSA [5] v České republice rozvíjena během 

posledních tří dekád, zprvu téměř výhradně při hodnocení bezpečnosti provozu jaderně 

energetických zdrojů, později například i v letectví a v současné době již i u dalších technologií 

(chemické provozy, doprava). Za toto období prokázaly dále zmíněné formální metody HRA, 
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převzaté ze zahraničních zdrojů a adaptované na podmínky provozu českých jaderných 

elektráren a dalších technologií, svou užitečnost při detailním modelování potenciálu pro vznik 

lidského selhání. Rozvoj metod HRA umožnil zvýšit realističnost PSA modelů a zpřesnit 

odhady úhrnného rizika provozu i velikosti hlavních přispěvatelů k němu. 

Kromě využití při tvorbě PSA modelů, kdy je cílem HRA především zabezpečit podklady pro 

modelování a kvantifikaci lidské složky modelu, je HRA ve spojení s obecnějšími 

kvalitativními principy analýzy lidského faktoru (human factor analysis) využívána i k přímým 

aplikacím podporujícím procesy každodenního bezpečnostního a rizikově orientovaného 

rozhodování, řešení otázek a priorit provozu, výběru z konkrétních alternativ zajištění 

podmínek práce obsluhy atd.  

V podstatě všechny analýzy spolehlivosti lidského činitele přitom vedou k obecnému závěru, 

že lidskou spolehlivost je možné zlepšovat až po určitou prahovou úroveň, na které je již výskyt 

selhání náhodný proces bez větších možností dalšího pozitivního ovlivnění. Proto je zcela 

bezproblémový provoz jaderné elektrárny i dalších technologií z pohledu lidského faktoru 

nerealistickou fikcí a jako finální (a maximalistický) cíl lze v nejlepším definovat dosažení oné 

prahové úrovně. Právě proto současně nemá u dobře provozované technologie, jejíž přístup k 

lidskému faktoru nevykazuje závažné defekty, příliš velký smysl "známkovat" kvalitu lidského 

faktoru a základním výstupem hodnocení by měl být seznam položek, které lze dále zlepšovat, 

popřípadě preventivně udržovat tak, aby byla udržena stávající úroveň bezpečnosti. 

Metody PSA se opírají o dva fundamentální pojmy, které přinášejí výrazné zobecnění 

tradičního deterministického přístupu k zajištění bezpečnosti - primárně o obecně známý, 

zavedený a intuitivně pojímaný pojem pravděpodobnosti a zprostředkovaně, s využitím 

pravděpodobnosti, o pojem rizika. „Riziko“, tj. pojem, který je pro moderní hodnocení 

bezpečnosti technologie i role lidského faktoru klíčový, lze s využitím pravděpodobnostní míry 

definovat následovně  

RIZIKO = PRAVDĚPODOBNOST x NÁSLEDKY. 

PSA model moderní složité technologie je koncipován jako prezentace souboru scénářů 

(ne)vedoucích na postulovanou kritickou nežádoucí událost – u jaderné elektrárny jde například 

o poškození aktivní zóny reaktoru. Poškození reaktoru je komplikovanou a nepravděpodobnou 

událostí vyžadující si narušení celé řady bariér, záměrně nebo implicitně vystavěných proti 

jejímu vzniku. Proto se nepředpokládá, že by k takové události došlo ad hoc, neočekávaně, ale 

naplnění její definice je podmíněno postupným výskytem řady dílčích událostí, počínaje 

prvotní, iniciační událostí, přes sekvenci dalších selhání zařízení nebo obsluhy, až k finálnímu 

negativnímu důsledku. Lidský faktor se v tomto schématu může objevit v negativní roli (svým 

selháním přibližující vznik nežádoucí události) nebo i pozitivní roli (správným zásahem 

přetrhnuvší řetězec jevů k nežádoucí události vedoucích) v podstatě na libovolném místě 

havarijní sekvence událostí, počínaje iniciační událostí a konče úspěchem nebo neúspěchem 

akce poslední záchrany (obvykle spojené se zajištěním kritické bezpečnostní funkce). Navíc 

mohou mít lidská selhání i vnější a latentní vlivy na havarijní scénáře, pokud v průběhu testu 

nebo údržby během normálního provozu nebo při odstávce elektrárny vedou ke skrytému 

poruchovému stavu zařízení, který přetrvá až do eventuálního požadavku na jeho funkčnost ve 

specifických podmínkách havárie. 

Analýza spolehlivosti lidského činitele je víceméně součástí všech složek pravděpodobnostního 

hodnocení bezpečnosti. Na počátku PSA studie je definováno spektrum prvotních iniciačních 

událostí, které při shodě nepříznivých okolností v havarijní sekvenci dalších událostí mohou 

vést až ke kritické události, a lidský faktor může být původcem řady z nich. Zde se u jaderně-

energetických technologií výrazně odlišuje PSA studie reaktoru při provozu na nominálním 

výkonu, kde je převážná většina funkcí zařízení elektrárny při výrobě elektrické energie 
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zajišťována automaticky a podíl obsluhy, pouze kontrolující správnou funkci zařízení, na 

vzniku iniciačních událostí je spíše malý, a PSA studie provozu při změnách výkonu, 

odstavování, odstávce a najíždění reaktoru na výkon, kde je zapojení obsluhy do řídící a 

regulační činnosti mnohem větší a narůstá i potenciál pro vznik iniciační událostí obsluhou 

způsobené. Tento závěr učiněný pro konkrétní typ jaderně-energetické technologie je 

přenositelný na mnohé moderní složité technologie pracující v režimu kampaní přerušovaných 

obdobími odstávky. 

Selhání funkce libovolného elementu účastnícího se sekvence událostí v havarijním scénáři, 

včetně selhání obsluhy při konkrétní akci, je v PSA modelu zastoupeno tzv. primární událostí. 

Příkladem lidského selhání při iniciační události na jaderné elektrárně může být nenastartování 

čerpadla havarijního chlazení (jehož důsledkem je nedodání potřebného množství chladiva do 

primárního okruhu po prasknutí některého segmentu jeho potrubí) nebo neodtlakovaní vybrané 

části potrubí sekundárního okruhu. Každá primární událost v PSA modelu, tedy i událost 

modelující selhání obsluhy, je opatřena kvantitativním pravděpodobnostním ukazatelem - 

číselnou hodnotou pravděpodobnosti výskytu. V logicko-pravděpodobnostním modelu jsou 

pak primární události spojeny pomocí základních logických operátorů „A“, „NEBO“, 

eventuálně „NEGACE“, do větších celků - stromů poruch [6] modelujících spolehlivost 

segmentů zařízení technologie. Stromy poruch pak tvoří vstupy do nejvyšších úrovní složitého 

modelu - stromů událostí [7], jejichž logika odráží možnou posloupnost jevů v havarijních 

sekvencích. Primární události modelující lidská selhání jsou v PSA modelu prvky stromů 

poruch i stromů událostí, objektivní význam lidských selhání modelovaných ve vrcholové 

logice stromů událostí přitom logicky bývá větší. 

Role analýzy spolehlivosti lidského činitele počíná systematickým zahrnutím lidského prvku 

do pravděpodobnostního modelu technologie, protože bez něj by byl celý model neúplný a 

ztratil vypovídající schopnost. Rozsah náročné analýzy spolehlivosti lidského činitele, a z něj 

vyplývající požadavky na kapacitu analytika, zahrnuje identifikování všech důležitých akcí 

obsluhy, jejichž přítomnost ve formě primárních událostí je v realistickém PSA modelu 

nezbytná, optimální strukturování činností obsluhy a vhodné umístění jejich reprezentace ve 

formě primárních událostí na „správná“ místa PSA modelu tak, aby byly co nejlépe zohledněny 

všechny důležité vazby a závislosti. Na vstupní „poziční“ část analýzy navazuje část 

kvantitativní, odvození pravděpodobností selhání pro jednotlivé identifikované potenciální 

chyby obsluhy, vycházející z komplexní analýzy konkrétních podmínek každého 

modelovaného lidského zásahu (dostupnost specifických i obecných informací o stavu zařízení 

pro obsluhu, úroveň výcviku a zkušenosti obsluhy s daným scénářem, kvalita procedurální 

podpory, očekávaný stres obsluhy a dynamika vývoje procesů, na které musí obsluha reagovat 

atd.).  

Výsledkem této fáze analýzy je soubor primárních událostí modelujících spolehlivost lidského 

činitele, svým umístěním v modelu dobře reprezentující realitu očekávaných dějů, a vzájemně 

vyvážených číselných hodnot pravděpodobností jejich vzniku. Události spojené se selháním 

lidského prvku se typicky rozdělují do čtyř kategorií vyžadujících v další fázi kvalitativní i 

kvantitativní analýzy uplatnit odlišné přístupy: 

- selhání typu A (před havarijní pochybení údržby s latentním efektem, kdy obsluha při 

údržbě zanechá komponentu nebo systém v nepohotovém stavu a neschopný akce po 

případné náhodně vzniklé iniciační události), 

- selhání typu I (závažná porušení pravidel provozu obsluhou vedoucí k iniciační události), 

- selhání typu C (nezvládnutí role obsluhy při odezvě na vznik iniciační události), 

- selhání typu R (neúspěch znovu zprovoznění nepohotové komponenty nebo systému 

s cílem nasadit ji ještě v průběhu probíhajícího havarijního scénáře). 
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Architektura provozních a havarijních systémů nejen jaderné elektrárny, ale i dalších  

rizikových technologií je typická vysokou úrovní zálohovanosti. Bezpečnostní systémy 

reaktorů VVER jsou typicky dvojnásobně zálohovány a reálná zálohovanost prostředků pro 

zajištění konkrétní bezpečnostní funkce je obvykle ještě výrazně vyšší. Působení člověka však 

může efekt zálohovanosti výrazně oslabit (u reaktorů VVER-440 postačí k zajištění odvodu 

tepla z primárního okruhu jeden z šesti parogenerátorů, ale pokud obsluha opomene otevřít po 

údržbě systému ruční armaturu na trase dodávky vody super havarijním napájením do (jednoho) 

parogenerátoru, existuje nezanedbatelná možnost, že tak opomene učinit i na všech ostatních 

trasách). Na druhé straně může činnost obsluhy přinášet speciální diverzifikované zdroje pro 

naplnění funkce zařízení, kdy obsluha může v souladu s prověřenými postupy při převádění 

technologie do bezpečného klidového stavu realizovat opatření, která nelze implementovat do 

automatické reakce komponent a systémů technologie, protože je nelze svázat s explicitně 

logicky jednoznačně zformulovanými kritérii. 

Vytvořením vstupů popisujících v PSA modelu roli lidského prvku však končí pouze kapacitně 

i metodicky náročná první část analýzy spolehlivosti lidského činitele. Hlavní vypovídací 

potenciál analýz HRA se totiž uplatní až následně, kdy je s pomocí speciálního software 

odhadnuto celkové riziko provozu složité technologie, je identifikována váha všech rizikových 

přispěvatelů (mimo jiné i všech jednotlivých akcí obsluhy) a jsou nalezeny kritické kombinace 

prvků technologie, jejichž výskyt vede ke vzniku nežádoucí události, ve formě tzv. minimálních 

kritických řezů [8]. Jedná se o nejmenší množiny událostí, jejichž společný výskyt v havarijním 

scénáři vede ke vzniku vrcholové kritické události, ale při absenci jakékoli události z této 

množiny již vrcholová událost nenastává. Logickým důsledkem důležité role obsluhy při řešení 

scénářů odezvy na vznik iniciačních událostí, kdy se v rozhodující většině možných scénářů 

předpokládá, že obsluha by měla mít možnost správným korektivním činem zablokovat další 

nežádoucí rozvoj mimořádného stavu, je to, že téměř každý minimální kritický řez obsahuje 

alespoň jednu primární událost spojenou se selháním lidského prvku (scénáře, které by žádnou 

takovou událost neobsahovaly, by byly lidským prvkem nekontrolovatelné a v praxi je jich 

minimum).  

Mnohé minimální kritické řezy obsahují nikoli jednu, ale více primárních událostí zastupujících 

selhání lidského činitele. V takovém případě je vždy nutné vzít dodatečně v úvahu možnou 

závislost mezi těmito selháními, protože příslušné činnosti jsou realizovány v časové 

posloupnosti společného scénáře, stejnou nebo intenzivně komunikující obsluhou, a neúspěch 

akcí prováděných dříve vždy teoreticky ovlivňuje potenciál pro zvládnutí těch následujících. 

Jestliže P(A) je pravděpodobnost selhání lidského zásahu A, P(B) pravděpodobnost selhání 

lidského zásahu B a P(AB) pravděpodobnost selhání obou zásahů v rámci jednoho výskytu 

konkrétního havarijního scénáře, neplatí obecně v praxi vztah  

P(AB) = P(A) x P(B) 

ale spíše vztah 

P(AB) > P(A) x P(B) nebo dokonce P(AB) >> P(A) x P(B),  

kde  nalezení hodnoty rozdílu 

P(AB) - P(A) x P(B) 

je v praxi často obtížné a nebývá součástí běžného vybavení metodických postupů 

aplikovaných při analýzách HRA (částečně sofistikovaný návod pro kvantifikaci 

pravděpodobností selhání závislých akcí je součástí klasické metodologie [11], modernější 

zdokonalený přístup lze nalézt v metodikách [9] vyvinutých americkým EPRI). Mechanismy 

závislosti, zvyšující hodnotu součinu pravděpodobností P(A) a P(B) odvozenou za předpokladu 

nezávislosti akcí A, B, lze v kontextu analýzy interpretovat dvěma způsoby: 
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- selhání první akce A se ani nemusí projevit na evidentním přímém zhoršení podmínek pro 

akci B, ale již to, že k němu (jako relativně velmi málo pravděpodobnému jevu) došlo, 

prokazuje existenci jistého skrytého potenciálu selhání, u kterého není garantováno, že se 

neprojeví u následující akce B (náhlá „skrytá“ indispozice operátora); 

- selhání první akce A zatíží podmínky provádění následující akce B dodatečnými 

negativními faktory a zvýší pravděpodobnost selhání akce B oproti případu, kdy by 

k selhání akce A nedošlo (typickým případem je zvýšení stresu po selhání se všemi jeho 

negativními dopady). 

Pravděpodobnosti závislých selhání jsou dle metodik v [9] a [11] víceméně jednoznačně určeny 

úrovní závislosti na předchozí selhavší akci a jen v malé míře ovlivněny novými skutečnostmi 

specifickými pro akci B a nepřítomnými při provádění selhavší akce A. Pravděpodobnosti 

selhání vycházející ze závislostí jsou přitom relativně vysoké - od hodnot řádu 10-2 pro velmi 

nízkou úroveň závislosti přes cca 5x10-2 pro střední závislost až k hodnotám o velikosti 5x10-1 

pro silnou závislost. Při maximální míře závislosti, tzv. úplné závislosti, je pravděpodobnost 

selhání závislé akce přirozeně rovna jedné, tj. předpokládá se, že obsluha, která selhala 

v předchozím případě, selže s jistotou znovu. 

Dalším velmi důležitým výstupem softwarového zpracování PSA modelu je přidělení 

důležitosti (importační míry) [10] každé primární události. Klasický algoritmus sestavení 

množiny minimálních kritických řezů a odvození pravděpodobnosti nežádoucí události 

poskytuje určitý odhad relativní důležitosti každé primární události modelu technologie 

(primární událost je důležitá, když je přítomná v minimálních kritických řezech zatížených 

největšími frekvencemi výskytu). Tento jednoduchý princip však neposkytuje dostatek 

materiálu pro kompaktní analýzu celého souboru událostí a vzájemné srovnání jeho prvků, 

zejména neumožňuje seřadit jednotlivé primární události podle jejich skutečného významu pro 

riziko provozu technologie, který je kromě číselné hodnoty pravděpodobnostního parametru 

ovlivněn především umístěním v hierarchii logiky modelu technologie. Protože celý PSA 

model technologie může být velmi složitým a rozsáhlým organismem, není práce s ním při 

kvantifikování důležitosti jednotlivých komponent triviální. 

 

3. Hybridní přístup ke kvantifikaci pravděpodobností selhání 

 

Základním předpokladem, který se v kontextu pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti 

provozu technologií musel postupně prosadit, je, že potenciál pro selhání člověka skutečně lze 

kvantifikovat pravděpodobnostní mírou, přestože jde o odlišný typ zpracování informace než u 

spolehlivosti hardware, variabilita lidských selhání je mnohem vyšší stejně jako dynamika 

ovlivnění lidské spolehlivosti změnou vnějších podmínek a kromě stálých externích podmínek 

závisí v praxi lidská spolehlivost mnohem více na atributech aktuální situace. 

V procesu analýzy  spolehlivosti lidského činitele je jedním z klíčových kroků odhad 

pravděpodobnosti selhání dané akce v závislosti na podmínkách, za kterých obsluha činnost 

provádí. Vzhledem k tomu, že pro  bezpečnost nejdůležitější modelované akce zastupují 

chování obsluhy v podmínkách havarijních scénářů, kterým se riziková technologie všemi 

prostředky snaží vyhnout, lze při kvantifikaci pravděpodobností selhání málokdy využít přímé 

statistiky vycházející z vlastní provozní zkušenosti. Odhady pravděpodobností selhání jsou 

proto v převážné většině založeny na generických datech s různou mírou příbuznosti se situací, 

jež je předmětem analýzy, a jsou typicky skládankou z pravděpodobností selhání elementárních 

akcí prováděných za předem definovaných podmínek, uspořádanou podle toho, jaká konkrétní 

metoda byla ke kvantifikaci vybrána.  
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Kvantifikaci pravděpodobností selhání lze podpořit experimentálními aktivitami (sběr dat na 

trenažéru) a v neposlední řadě se zde relativně často uplatní i expertní odhad, v ideálním případě 

zastupující mnoho let zkušeností přímo „z bojiště“ (speciální kvantifikační metoda SLIM [16] 

je na sofistikovaném zpracování expertních odhadů přímo založena). Problémem s expertními 

odhady potenciálu pro selhání člověka je ovšem jejich značná míra subjektivity pro 

(sebe)hodnocení v oblasti lidského faktoru typická (a mezi hlavní rysy metody SLIM patří 

právě efektivní eliminace dopadů této vrozené subjektivity). 

Na rozdíl od spolehlivosti komponent, kde je metodický state-of-the-art již dávno zafixován, 

překvapení vyloučeno a práce analytika se soustřeďuje na technickou podstatu designu a 

provozování technologie, neexistuje ani po čtyřiceti letech vývoje konsensus v otázce volby 

metodiky analýzy a kvantifikace spolehlivosti lidského prvku. K vytvoření oné skládanky 

pravděpodobností selhání elementárních akcí jsou v různých PSA studiích užívány různé 

metody založené na ocenění typu činnosti a bezprostředně působících externích faktorů (tzv. 

performance shaping factors), jako třeba  

1. THERP [11] jako fundamentální, klasická metoda pokrývající velkou část rozsahu a 

variability projevů lidského faktoru v práci obsluhy na jaderné elektrárně. 

2. ASEP [12] jako zjednodušená varianta metodiky THERP vhodná pro rychlou orientační 

kvantifikaci pravděpodobností selhání. 

3. NARA [17] a její předchůdce HEART [13] jako specifická metoda pomáhající 

kvantifikovat činnosti obsluhy probíhající za speciálních podmínek, metodou THERP 

obtížně postižitelných. 

4. Metoda rozhodovacích stromů [14] jako moderní transparentní, relativně přesná metoda 

pro činnosti obsluhy realizované s dobrou procedurální podporou, nejčastěji se opírající 

o symptomově založené procedury a podpořená i kvalitním software vyvinutým v EPRI 

(který je pro analýzy realizované v ČR dostupný na základě členství firmy ČEZ v 

projektu organizovaném EPRI pro řešení otázek bezpečnosti provozu jaderných 

elektráren). 

5. CREAM [15] jako metoda umožňující hodnotit pravděpodobnost selhání akcí 

vyžadujících výrazné zapojení kognitivních funkcí (bez procedurální podpory). 

Metoda CREAM jako jediná z výše uvedených patří spolu například s metodou ATHEANA 

[18] k metodám analýzy spolehlivosti lidského činitele druhé generace. Novým rysem těchto 

metod je přinejmenším částečné opuštění konceptu založení kvantifikace na nominální 

pravděpodobnosti selhání a její modifikace účinkem izolovaných faktorů ovlivňujících 

chybový potenciál, a jeho nahrazení holistickým přístupem zkoumajícím kontext provedení 

dané akce, kde jsou ovlivňující faktory pojímány nikoli jako ortogonální systém, ale ve všech 

závislostech a spojeních. Úplné prosazení a rozvoj takového přístupu je samozřejmě extrémně 

náročné, takže i tyto metody zůstávají prozatím v jeho využití na půli cesty. Jiným specifickým 

a úspěšněji uplatňovaným konceptem metod druhé generace je rozšíření předmětu analýzy 

lidského činitele soustředěného na širokou kategorii selhání akcí, které měly být provedeny (a 

nebyly, errors of omission), o akce, které provedeny být neměly (a byly a zhoršily vývoj 

havarijního scénáře – errors of commission). 

Souběžná existence a využití řady metod kvantifikace spolehlivosti lidského činitele vedla 

k organizování „jednorázových“ porovnávacích studií (například [19] a [20] a aktivit 

zaměřených na sjednocování a harmonizaci přístupů (například evropský projekt [21]). 

Odborníci z ČR (konkrétně ÚJV Řež) se aktivně zapojili do všech uvedených aktivit. Další 

aktivity, na kterých se tito odborníci podílejí, jsou organizovány jako dlouhodobé projekty 

Mezinárodní atomové agentury nebo činnost pracovních skupin OECD NEA WGRISK 
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(Working Group on Risk) a WGHOF (Working Group on Human and Organizational Factors), 

v poslední době soustředěná například na hodnocení spolehlivosti lidského činitele 

v podmínkách širokého zapůsobení externích rizik (zemětřesení, extrémní vítr, tsunami, 

extrémně vysoká nebo nízká teplota, extrémní srážky) na celou lokalitu elektrárny a více bloků 

najednou. 

Účast ÚJV ve výše uvedených mezinárodních aktivitách v minulých dekádách výrazně posílila 

metodické zázemí pro primární naplnění cílů analýzy spolehlivosti lidského činitele v českých 

projektech i v bilaterálních kontraktech se zahraničními subjekty, primárně orientovaných na 

JE Dukovany a JE Temelín a zahrnujících například  i analýzy pro podporu řešení problematiky 

lidského faktoru na slovenských elektrárnách JE Bohunice a JE Mochovce, podporu tureckého 

dozorného orgánu při hodnocení projektu připravované výstavby JE Akkuyu, spolupráci 

s čínskými a jihokorejskými subjekty, úzkou spolupráci s americkým dozorným orgánem NRC 

a s výzkumným ústavem EPRI [22].  

 

4. Nové skutečnosti a výzvy v analýzách spolehlivosti lidského činitele 

 

Přes neukončený metodický vývoj oboru se v posledních dvou dekádách v rozvoji metod 

analýzy spolehlivosti lidského činitele neudálo od počátku nového milénia cca do roku 2015  

mnoho zásadně nového. Mezinárodní empirická studie [19] došla k závěru, že pro korektnost 

výsledku analýzy spolehlivosti lidského činitele na konkrétní technologii je spíše než volba 

metody (pokud není užitá metoda zcela nevhodná) důležitá perfektní znalost technologie a 

podmínek práce její obsluhy. Evropský projekt [21] tento závěr potvrdil, i když současně 

vyzdvihl potřebu harmonizace a sjednocení užívané metodologie. V poslední dekádě však 

metodický vývoj v oblasti analýzy spolehlivosti lidského činitele přece jenom zintenzivnil a 

zaměřil se na následující směry zdokonalení prostředků pro objektivní zhodnocení role a 

rizikového potenciálu lidského faktoru při provozu jaderných elektráren: 

- vytvoření univerzálního zjednodušeného přehledného současného nástroje analýzy, dobře 

využitelného pro vystižení hlavních faktorů ovlivňujících spolehlivost obsluhy a 

vyhýbajícího se přílišné komplikovanosti některých metod uplatňovaných v HRA, 

- zahrnutí stále širší  konkrétní provozní zkušenosti do analýzy, a to nejen poznatků z analýzy 

skutečných událostí z reálného provozu, ale i rozsáhlých dat z výcviku obsluhy na trenažéru 

– replice blokové dozorny, 

- zohlednění zásadních změn rozhraní člověk-stroj zapojeného do řízení provozu technologie 

spojených s přechodem od analogového k digitálnímu rozhraní majícímu významný vliv na 

práci operátorů (většinou, ale nikoli nutně pozitivní), 

- zahrnutí psychologických vlivů do predikce chování obsluhy v mnohem větší míře než 

doposud, širší modelování lidské spolehlivosti v neočekávaných, procedurami méně 

pokrytých akcích vyžadujících rozsáhlejší kognitivní aktivity. 

Produktem řešení prvního bodu je metoda [23] vyvinutá US NRC ve spolupráci s Idaho 

Northwest National Laboratory, která je v současné době už rutinně využívána i v projektech 

pro české jaderné elektrárny (HRA a PSA studie pro JE Temelín). Další body komplexně řeší 

nově vyvíjená metoda NRC [24] (někdy označovaná jako první metoda HRA třetí generace) a 

třetímu bodu se speciálně věnuje metoda [25] rozvíjená ve výzkumném ústavu KAERI (Jižní 

Korea), na jejímž vývoji se podílel i ÚJV Řež formou postupné revize jejího textu. 
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5. Závěr 

 

Skutečnost, že lidský prvek hraje klíčovou roli v zajištění bezpečnosti provozu moderních 

složitých rizikových technologií, je nutné správně interpretovat a chápat jako důležitost jeho 

širokého zapojení do procesů probíhajících při provozu technologie a nikoli primárně jako 

projev špatné úrovně práce obsluhy. Tato interpretace je klíčová pro správné zhodnocení a 

vypořádání výsledků analýzy spolehlivosti lidského činitele, úspěšnou prezentaci výsledků  

analýz provozovateli technologie a prosazení přijetí opatření, která tyto výsledky promítnou do 

péče o lidský faktor. 

Prokázaná vysoká úroveň nejistoty (především kvantitativních) výsledků analýzy spolehlivosti 

lidského činitele (daná například omezenou dostupností dat reprezentujících specifické procesy 

se zapojením lidského prvku na konkrétní technologii) ještě neznamená nemožnost užitečné 

analýzy a degradaci platnosti a užitečnosti dosažených výsledků. Praxe analytické podpory 

provozu rizikových technologií (jaderné elektrárny, ale i letectví, doprava a chemické provozy) 

z minulých dekád přináší konkrétní příklady, kdy opatření zformulovaná na základě takových 

analýz předešla havarijním stavům, ať už v samém zárodku nebo i zvládnutím reakce na prvotní 

iniciaci rizikového stavu, a naopak – kdy post-analýzy nejznámějších havárií spojených se 

selháním lidského prvku dokázaly konkrétně pojmenovat (někdy složité a někdy značně 

triviální) příčiny eskalace prvotní iniciující příčiny v havárii (Three Mile Island, Černobyl, 

Fukušima, letecká neštěstí), které se dalo předejít. 

Doporučení vyplývající z analýzy lidského faktoru je nutné cíleně efektivně prosazovat, 

protože jde obvykle o preventivní opatření, které si okamžitá situace nevynucuje (pokud již 

probíhá havarijní stav, není čas a potenciál pro formulaci nových). Současně je však realizace 

doporučení v oblasti lidského faktoru obvykle relativně ekonomicky výhodná, protože 

ekonomické zdroje, které jsou do nich vloženy, mohou být až řádově nižší než bezpečnostně 

orientovaná modernizace designu technologie a při hodnocení vlivu na riziko 

pravděpodobnostními metodami přitom mohou vykázat obdobný efekt. 
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RIZIKA SELHÁNÍ LIDSKÉHO ČINITELE PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁHY A 

DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH SE ZJEDNODUŠENÝM PROVOZEM 

 

RISKS OF HUMAN ERROR IN THE OPERATION OF RAILWAYS AND RAIL 

TRANSPORT ON LINES WITH SIMPLIFIED OPERATION 

 

Peter Hrmel 

VŠB TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, phrmel@seznam.cz 

 

Abstrakt: Rizika selhání lidského činitele při provozování dráhy a drážní dopravy představují 

významné množství vznikajících mimořádných událostí v drážní dopravě.  Možnostmi jejich 

eliminace se zabývají bezpečnostní specialisté provozovatelů dráhy, dopravců, orgánů státního 

dozoru i řada vědeckých pracovníků, provádějících výzkum v této oblasti. Z výsledků šetření 

vzniklých mimořádných událostí lze vystopovat možná opatření, která mohou vést k nápravě 

nežádoucího stavu. Příspěvek zevrubně popisuje nehodovou událost z léta roku 2020. Nehoda 

se udála na trati se zjednodušeným provozem, který je typický vysokým podílem osobní 

odpovědnosti zúčastněných pracovníků. Cílem příspěvku je posouzení možných příčin selhání 

lidského faktoru. Nezanedbatelnou okolností při selhání lidského faktoru může být úroveň 

pracovní zátěže zúčastněných pracovníků a její případná optimalizace jedním z možných 

nástrojů ke snížení rizik.     

Klíčová slova: Drážní doprava; riziko; zjednodušená doprava; lidský činitel; železnice; nehoda.  

 

Abstract: The risks of human error in the operation of railways and rail transport represent a 

significant number of emerging emergencies in rail transport. The possibilities of their 

elimination are dealt with by safety specialists of railway operators, carriers, state supervisory 

authorities and a number of scientists conducting research in this area. From the results of the 

investigation of emergencies, possible measures can be traced that can lead to the correction of 

the undesirable situation. The paper describes in detail the accident from the summer of 2020. 

The accident occurred on a line with simplified operation, which is characterized by a high 

share of personal responsibility of the workers involved. The aim of the paper is to assess the 

possible causes of human factor failure. An important circumstance in the event of a human 

factor failure may be the level of workload of the workers involved and its eventual optimization 

as one of the possible tools to reduce risks. 

Key words: rail transport; risk; simplified transport; human factor; railway; accident. 

 

1. Úvod 

 

Drážní doprava je organizována pracovníky provozovatele dráhy několika způsoby, podle 

úrovně použitého staničního a traťového zabezpečovacího zařízení. Každá úroveň zabezpečení 

působí na lidského činitele rozdílnou mírou zejména psychické zátěže a vyvolává různě velké 

riziko možného selhání lidského činitele. Při stanovování kritických bodů předmětné 

infrastruktury je kritérium úrovně zabezpečení jedním z ukazatelů, ze kterého může výsledná 

míra rizika vyplynout [1].  
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Dalšími kritérii mohou být technické stavební a fyzikální podmínky, na jejichž základě lze 

definovat potenciál možného nebezpečí, spočívající v jednotlivých traťových úsecích nebo 

železničních stanicích. Stupeň zabezpečení ovšem hraje významnou roli při samotném 

organizování drážní dopravy a je určujícím pro řadu podmínek, které musí být splněny ve 

stanoveném čase a rozsahu, pracovníky provozovatele dráhy a pracovníky provozovatele drážní 

dopravy, případně třetími osobami.  

Česká republika (ČR) disponuje dráhami s různou úrovní zabezpečení a z toho vyplývající 

mírou podílu odpovědnosti lidského činitele za bezpečnost drážní dopravy. Převažujícím 

trendem posledních let je maximalizace investic do modernizace zabezpečení jízdních cest, 

směřující k celkově vyšší bezpečnosti drážní dopravy, v souladu s požadavky Evropské unie 

(EU) a Evropské agentury pro železnice (ERA), která vznikla v roce 2004 a má v prostoru EU 

řídící a koordinační úkoly v oboru železniční dopravy a interoperability evropského systému 

řízení železničního provozu, harmonizace podmínek bezpečnosti a technických norem na půdě 

evropských železnic [2].  

 

2. Drážní doprava v ČR 

 

Železniční doprava představuje klíčové dopravní odvětví. Zejména v souvislosti se schopností 

převážet velké objemy nejrůznějších substrátů a zboží a zabezpečit relativně plynulé 

zásobování řady průmyslových podniků, má železnice v České republice nezastupitelnou roli.  

K zajištění bezpečného a plynulého provozu drážní infrastruktury je vytvořeno legislativní 

prostředí, které přesně stanovuje všechny potřebné povinnosti, technologické postupy a veškerá 

další související opatření. V historickém kontextu se v oboru železniční dopravy vypracoval 

systém interních předpisů, vycházejících ze státní a evropské legislativy, pokrývající všechny 

oblasti související s organizováním drážní dopravy, respektujícím požadavky na bezpečnost a 

plynulost drážního provozu. 

 

2.1. Legislativní východiska 

K zabezpečení chodu drážní dopravy se v historickém kontextu vyvíjela oblast legislativních a 

normativních parametrů, upravujících podmínky zabezpečení provozování dráhy, provozování 

drážní dopravy, zabezpečení provozuschopnosti dráhy, obslužných funkcí a služeb.  

Mezi základní legislativní východiska lze zařadit zejména [3]:  

- zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a 

postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách. 

- vyhláška Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), 

- vyhláška MD ČR č. 173/1995 Sb. kterou se vydává dopravní řád drah, 

- vyhláška MD ČR č. 177/1995 Sb. kterou se vydává stavební a technický řád drah,  

- zákon 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční 

dopravní cesty a o změně zákona 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů,  
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2.2. Organizace drážní dopravy 

Drážní doprava je organizována v souvislosti s typem traťového zabezpečovacího zařízení, v 

souladu s předpisem SŽDC D1 „Dopravní a návěstní předpis“ (dále i předpis D1). Tento 

předpis v části sedmé rozlišuje úrovně zabezpečení jízd vlaků dle úrovně použitého traťového 

zabezpečovacího zařízení, znázorněné v tabulce 1.  

 

Tabulka 1. rozdělení úrovně zabezpečení dle [4,5]. 

 

Úroveň zabezpečení Hlavní aspekty úrovně zabezpečení 

Jízda bez 

zabezpečovacího 

zařízení 

Mezistaniční úseky ohraničené z jedné strany ukončením na širé trati, 

zastávce, nákladišti apod. nebo ve stanici s výlukou dopravní služby 

výpravčího, 

organizování drážní dopravy jedním výpravčím, 

zjišťování volnosti traťového úseku, 

používání upamatovávacích pomůcek. 

Trať řízena dle předpisu SŽDC D1 

Zjednodušená 

doprava 

Trať je řízena v souladu s předpisem SŽDC D1 a SŽDC D3 

Radioblok  Trať je řízena v souladu s předpisem SŽDC D1 a SŽDC D4 

Telefonické 

dorozumívání 

Zajištění jízd vlaku telefonickou nabídkou, přijetím a odhláškou probíhá mezi 

výpravčími sousedních stanic 

Použití na traťových úsecích při poruchách zabezpečovacího zařízení vyšší 
kategorie. 

Poloautomatický blok 

Reléový s kontrolou volnosti tratě 

Reléový bez kontroly volnosti tratě 

Hradlový poloautomatický blok  

Automatické hradlo 
Traťové úsek může být vybaven automatickým hradlem 

Může být obsluhováno místně nebo dálkově 

Automatický blok 
Automatický blok obousměrný  

Může být obsluhováno místně nebo dálkově 

ERTMS 

Nově budovaný, evropský systém zabezpečení spočívající v použití 
elektronických řídících jednotek, umístěných na hnacích vozidlech vlaků, za 

současné modifikace legislativních podmínek pro použití na drážní 

infrastruktuře v ČR. Obsahuje: 

ETCS – evropský systém řízení vlaků 

GSM-R globální systém pro mobilní komunikaci - železnice 
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Navíc je v tabulce 1 uveden i současně budovaný European Rail Traffic Management System 

(ERTMS), který by měl do budoucna představovat vysoce bezpečný systém zabezpečení jízd 

vlaků a je tvořen dvěma subsystémy. V ČR je v současné době ve stádiu výstavby a zkoušení 

Evropský systém řízení vlaků (ETCS) [5], druhým systémem je GSM-R, zařazený na 

infrastruktuře Správy železnic do aktivní služby, při které postupně nahrazuje dosluhující 

Traťový rádiový systém (TRS). Obrázek 1 obsahuje schéma fungování těchto systémů, 

zastřešených ERMTS. 

 

 

 

Obr. 1. Schéma fungování ERTMS a subsystémů ETCS a GSM-R [5]. 

 

Vybavení traťových úseků v působnosti Správy železnic, státní organizace, jednotlivými typy 

zabezpečovacího zařízení je patrné z mapy na obrázku 2. 

 

2.3. Zjednodušené řízení drážní dopravy 

V ČR je provozováno 71 tratí o celkové délce 1715 km v souladu s předpisem SŽDC D3. Tento 

předpis se nazývá „Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy“ a je vydáván Správou 

železnic, státní organizací (SŽ) na základě platných legislativních východisek, jako vnitřní 

předpis o obsluze dráhy a organizování drážní dopravy na vyjmenovaných tratích [7]. 
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Obr. 2. Mapa použitého traťového zabezpečovacího zařízení na síti SŽ v ČR [6]. 

 

Předpis SŽDC D3 platí v návaznosti na ustanovení předpisu SŽDC D1 „Dopravní a návěstní 

předpis“, který představuje základní interní normu pro provozování dráhy a organizování drážní 

dopravy. Je závazný kromě zaměstnanců SŽ i pro všechny právnické a fyzické osoby, které na 

základě smluvního vztahu se SŽ využívají jí provozovanou dopravní cestu k provozování 

drážní dopravy a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány a právnické a fyzické osoby, 

které na základě smluvního vztahu vykonávají pro SŽ práce nebo jinou činnost, v důsledku 

které dochází k ovlivňování provozování dráhy nebo k ovlivňování provozování drážní 

dopravy, a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány [4]. 

Na tratích se zjednodušeným řízením dopravy, nazývaných též „dirigované trati“, se většina 

úkonů odehrává s přímou odpovědností vykonávajícího pracovníka. Provoz na trati je 

organizován dirigujícím dispečerem v souladu s platným grafikonem vlakové dopravy (GVD), 

který ukládá zúčastněným pracovníkům soubor povinností k zajištění bezpečného a plynulého 

provozování dráhy a drážní dopravy. Všechny dopravny a stanice na dirigované trati jsou, s 

výjimkou dirigující stanice, neobsazené a přítomnost nějakých prvků zabezpečovací techniky 

je minimální. 

 

3. Zdroje rizik v drážní dopravě 

 

Při hodnocení rizik drážní dopravy se setkáváme s celou řadou náhledů na třídění zdrojů rizik. 

Jednotlivá hlediska třídění zdrojů rizik zpravidla vyplývají z pohledu na původ posuzovaných 

rizik. Tato jsou následně členěna do několika množin a podmnožin rizik, v závislosti na úhlu 
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pohledu autora na danou problematiku. Pohlédneme-li na rizika drážní dopravy v kontextu 

oblastí odpovědností subjektů (vlastníků rizik), můžeme se dopracovat členění, uvedené 

v tabulce 2. Rovněž i následné podmnožiny zdrojů rizik do určité míry zohledňují uspořádání 

vnitřní struktury subjektů dráhy (vlastníků rizik).  

 

Tabulka 2. Rozdělení zdrojů rizik dle vlastníků rizik . 

 

Vlastník rizik Jednotlivé zdroje rizik 

Provozovatel dráhy 

Poruchy nebo poškození trakčního vedení. 

Závady napájení trakční proudové soustavy. 

Závady celistvosti a geometrické polohy kolejí železničního svršku. 

Mechanické závady výhybek, kolejových křižovatek a výkolejek. 

Poruchy staničních zabezpečovacího zařízení. 

Poruchy traťových zabezpečovacích zařízení. 

Poruchy přejezdových zabezpečovacích zařízení. 

Poruchy sdělovacích systémů. 

Chyby lidského činitele provozovatele dráhy. 

Mimořádné události v důsledku závad zařízení nebo pracovníků 

provozovatele dráhy. 

Provozovatel drážní 

dopravy 

Závady hnacích a tažených drážních vozidel. 

Ložné závady nákladních vlaků. 

Závady způsobené zákazníky. 

Kompenzace předchozího zpoždění vlaků. 

Nedodržení podmínek přístupu na dopravní cestu. 

Mimořádné události vlivem provozovatele drážní dopravy. 

Chyby lidského činitele provozovatele drážní dopravy. 

Externí osoby a 

prostředí 

Překážky v dopravní cestě dráhy. 

Požadavky na součinnost se složkami IZS. 

Události způsobené vlivem lidského faktoru třetích stran 

Mimořádné události a provozní mimořádnosti vlivem vnějšího prostředí. 

 

Mimořádné události a provozní mimořádnosti (MU) v drážní dopravě vznikají zejména vlivem 

těchto příčin: 

- technický stav železničního svršku, 

- selhání a poruchy zabezpečovacích systémů, 

- technický stav kolejových vozidel, 

- povětrnostní vlivy (srážky, vítr, teplotní jevy), 

- chyby lidského činitele, 
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- překážky v dopravní cestě dráhy, 

- vlivy vnějšího prostředí (událost mimo dráhu, zásah IZS, teroristický čin),  

- kombinované působení uvedených příčin.  

Uvedené příčiny se v největší míře podílejí na vzniku mimořádných událostí v železniční 

dopravě. Kolize drážních vozidel, střetnutí s překážkami v dopravní cestě dráhy a podobné 

následky MU mají devastující účinky na konstrukci dráhy i železniční vozidla. Pokud jsou 

navíc přepravovány zásilky s nebezpečnými látkami, mohou tyto vlivem působení 

nebezpečných vlastností vyvolat mnohonásobné dopady takovýchto MU na osoby, majetek a 

životní prostředí. Uvedené členění ovšem nerozděluje příčiny rizik podle příslušnosti k 

účastníkům dopravního procesu a třetím stranám. 

 

3.1. Lidský faktor v drážní dopravě 

Z představených zdrojů rizik jednoznačně vyplývá přítomnost rizika selhání lidského faktoru 

ve všech sférách členění zdrojů rizik. Dostupné vědecké materiály, např. [8], určují procentuální 

podíl lidského faktoru na celkových dopadech nehod a mimořádných událostí okolo 85 - 98%.  

Při detailním rozboru jednotlivých nehodových dějů a jejich příčin lze i u závad primárně 

přisuzovaných například závadám technického charakteru, vystopovat původ závady 

v zanedbání technologických postupů výroby, obsluhy, údržby, návodů k použití a podobně. 

 

3.2. Mimořádné události v drážní dopravě 

Vyhláška MD 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti, vztažná k provozování dráhy a drážní 

dopravy,  definuje mimořádné události v drážní dopravě (MU) jako „nehodu nebo incident, ke 

kterým došlo v souvislosti s provozováním drážní dopravy na dráze nebo pohybem drážního 

vozidla na dráze nebo v obvodu dráhy a které ohrozily nebo narušily [9]: 

- bezpečnost dráhy nebo drážní dopravy, 

- bezpečnost osob 

- bezpečnou funkci staveb nebo zařízení, nebo 

- životní prostředí. 

Členění dopadů nehod je uvedeno v tabulce 3. 

 

3.3. Faktory ovlivňující práci obsluhy 

Při zkoumání příčin selhání lidského činitele se často pracuje s faktory, které významně 

ovlivňují práci pracovníka v pracovním procesu. Pro zevšeobecnění a v souvislosti s faktem, že 

spolehlivost lidského činitele se dává do souvislosti se spolehlivostí obsluhy v jaderné 

elektrárně, lze si pod pojmem „obsluha“ představit jakéhokoli zúčastněného zaměstnance 

zúčastněné firmy, který může v kritickém okamžiku selhat s následkem fatálních dopadů na 

osoby a chráněné zájmy. Mezi nejvýznamnější faktory, ovlivňující práci obsluhy, lze zařadit 

[10]: 

- dostupný čas, 

- stres a stresory, 

- složitost úkolu, 

- zkušenost a trénink, 

- procedurální podpora, 

- ergonomie a rozhraní člověk – stroj, 

- pracovní postupy. 
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Tabulka 3. Členění nehod dle výše dopadů na chráněné zájmy [9]. 

 

Druh MU Výše dopadů na chráněné zájmy 

Vážná nehoda 

Kategorie A 

Nehoda, způsobená srážkou nebo vykolejením*) drážních vozidel, jejímž 

následkem je smrt, újma na zdraví alespoň 5 osob nebo škoda velkého 

rozsahu podle trestního zákoníku na drážním vozidle, dráze nebo životním 

prostředí nebo jiná nehoda s obdobnými následky 

Nehoda 

Kategorie B 

Událost, jejímž následkem je smrt, újma na zdraví nebo jiná újma, značná 

škoda podle trestního zákoníku na drážním vozidle, dráze nebo životním 

prostředí nebo jiná nehoda s obdobnými následky 

Incident 

Kategorie C 
Jiná událost, jejímž následkem je menší újma než u vážné nehody a nehody 

 

*)  Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku 

mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, příloha 4. V podmínkách SŽDC je vykolejení drážního vozidla 

případ nedovoleného opuštění styčné plochy kola vozidla temene kolejnice. 

 

V jednotlivých případech selhání lidského faktoru lze snadno dosadit, dle vývoje nehodového 

děje, stav jednotlivých faktorů: Následně lze analyzovat možné příčiny selhání lidského 

činitele, případně stanovit možná opatření, vedoucí k nápravě nežádoucího stavu. 

 

4. Případová studie – srážka osobních vlaků u Perninku na Karlovarsku 

 

Názorný příklad selhání lidského činitele lze vždy dovozovat z již vzniklých MU v drážní 

dopravě, kde bylo toto selhání doloženo výsledky šetření nebo jejichž průběh vylučuje jiné 

možné příčiny.  

 

4.1.  Popis nehodového děje 

Dne 7. 7. 2020 došlo v čase 15:10 hodin mezi stanicí Nové Hamry a dopravnou Pernink 

(obrázek 3) zhruba v kilometru 35,600 ke srážce drážních vozidel osobních vlaků s tragickými 

následky. Jednalo se o osobní vlak Os 17110, jedoucí v trase Karlovy Vary – 

Johanngeorgenstadt, který se střetnul s protijedoucím osobním vlakem Os 17113, jedoucím 

z Johanngeorgenstadtu do Karlových Varů.  

Následkem této dopravní nehody byli dva lidé usmrceni, devět těžce zraněno a dalších pět osob 

utrpělo lehká zranění. V obou vlacích cestovalo dohromady 33 cestujících. Předběžná výše 

škod byla odhadnuta na zhruba 20 miliónů korun. Provoz na trati byl přerušen do 5:30 hodin 

následujícího dne.  

Na místě události probíhalo šetření železničního neštěstí Drážní inspekcí ČR a orgány Policie 

ČR. Záchranných a likvidačních prací se účastnily všechny dosažitelné složky integrovaného 

záchranného systému (IZS) [11]. 
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Obr. 3 Mapa traťového úseku Nové Hamry – Pernink s vyznačením místa nehody. 

 

Z uvedených skutečností vyplývá, že došlo ke střetnutí drážních vozidel výrazně rozdílné 

tonáže výsledků šetření jednotlivých mimořádných událostí lze vystopovat příčiny vzniku 

jednotlivých MU.  

 

4.1.1. Specifikace traťových a provozních podmínek v místě nehody 

Tabulka 4 obsahuje vybrané technické specifikace spojené se sledovanou mimořádnou událostí 

s tragickými následky. 

 

Tabulka 4. Některé technické specifikace v místě střetnutí osobních vlaků.  

 

Druh  Specifikace 

Čas vzniku MU 7. 7. 2020 v 15:10 hodin 

Místo vzniku km 35,600 v traťovém úseku Pernink – Nové Hamry 

Délka traťového úseku 9,8 km  

Traťová rychlost  50 km/hod 

1. vlak  
Os 17110 Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt (Německo) 

Souprava Regionova 

2. vlak Os 17113 Johanngeorgenstadt (Německo) – Karlovy Vary 



27 

 

Souprava RegioShark 

Počet cestujících 33 

Usmrceno osob 2 

Zraněno těžce 9 

Zraněno lehce 15 

Ošetřeno na místě 7 

Celková škoda 20.000.000,- Kč 

Přerušení provozu 14 hodin 20 minut 

Nárazová rychlost  Odhadována na cca 95 km/hod 

 

Prvotní příčinou vzniku předmětné mimořádné události bylo jednoznačně nerespektování 

platného grafikonu vlakové dopravy (GVD) strojvedoucím vlaku Os 17113, který měl v 

uvedený den vyčkat příjezdu protisměrného vlaku Os 17110 do dopravny Pernink a následně 

odjet směr Nové Hamry.  

Ve skutečnosti strojvedoucí vlaku Os 17113 po příjezdu do dopravny Pernink jednal jako v jiný 

den v týdnu, nesplnil úkony pro vjezd protisměrného vlaku Os 17110 do dopravny Pernink a 

provedl výpravu vlastního vlaku z této dopravny. Po ujetí cca 600 m z dopravny Pernink došlo 

cca v kilometru 35,600 ve značně členitém terénu, tvořeném zalesněnými svahy, ke střetnutí s 

protijedoucím vlakem Os 17113.  

Náraz způsobil značnou devastaci motorového vozu typu Regionova, rozsáhlé materiální škody 

a ztráty na životech 2 osob a různě těžká poranění dalších 9 osob.  

 

4.1.2. Příčiny selhání lidského faktoru 

Obecně se udává, že mezi nejvýznamnější příčiny selhání lidského faktoru v dopravních 

situacích může být [12]:  

- porušený zdravotní tělesný stav včetně nedostatků smyslových orgánů, 

- nedostatek schopnosti úsudku, 

- nedostatek znalostí, 

- nedostatek zručnosti, pohybových dovedností (zkušeností, předvídání) 

- nedostatky osobnostních vlastností, 

- přechodné stavy (únava, okénko ve vědomí, přechodné útlumové stavy, emoce absorbující 

pozornost) 

- alkohol nebo jiné návykové látky, léky 

- chronické či akutní abnormální duševní stavy a neurózy, 
- činnost v časové zátěži, stres. 

Za konkrétní příčinu železniční nehody v obci Pernink byl označen omyl strojvedoucího vlaku 

Os 17113, který si dle předběžných výsledků šeření pravděpodobně zaměnil dny v týdnu a 

nejednal v souladu s platným jízdním řádem.  
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4.1.3. Provedená opatření ke snížení rizik 

Na základě provedeného šetření a po seznámení se s možnými příčinami vzniku MU v Perninku 

na Karlovarsku bylo učiněno několik změn při organizování drážní dopravy, které považuje 

Ministerstvo dopravy ČR a Správě železnic za klíčové. Byla:  

- nařízena všeobecná ohlašovací povinnost na všech tratích se zjednodušenou dopravou, 

- navržena provozovatelům drážní dopravy sestava GVD bez alternativních časů odjezdu v 

závislosti na dni v týdnu s maximálním omezení nepravidelností v dopravě 

- zakázána jízda vlaků s náskokem v případě, že se na dotčené trati vyskytuje více než jeden 

vlak. 

 

4.2.  Rozbor přijatých opatření 

Všeobecná ohlašovací povinnost ve svém důsledku zněkolikanásobí kontakt dirigujícího 

dispečera příslušné trati se strojvedoucím každého vlaku. Komunikace těchto pracovníků s 

sebou přinese vyšší uvědomění si reálné situace na dirigované trati v daný okamžik, konkrétních 

úkolů ukládaných platným jízdním řádem a může přispět k predikci možného selhání lidského 

činitele, zjištěním chybného jednání. Je předpoklad, že zúčastnění pracovníci budou více 

konfrontováni s přímým výkonem pracovních povinností a budou myšlenkově více účastni 

pracovního procesu, než tomu bylo před účinností přijatých opatření. 

Opatření všeobecné ohlašovací povinnosti představuje několikanásobné navýšení komunikační 

povinnosti strojvedoucího s dirigujícím dispečerem, které se promítne do značné časové 

náročnosti v součtu za každou pracovní směnu. V případě tratě s pěti dopravnami se bude jednat 

u počtu deseti vlaků za směnu o navýšení o padesát telefonátů denně pro dirigujícího dispečera, 

který může rovněž způsobit pracovní zmetek vlivem selhání lidského faktoru. Nabízí se otázka, 

zda odjezd vlaku ze stanice, bez povolení od dirigujícího dispečera, může být výsledkem 

selhání lidského činitele za nových podmínek více či méně častým jevem. Obdobně lze 

dovozovat při nárůstu pracovních povinností na straně strojvedoucího i dirigujícího dispečera 

zvýšení tlaku na psychiku těchto pracovníků a jejich vystavení vyšší zátěži a stresu. 

 

5. Závěr 

 

K optimalizaci rizik lidského faktoru může výrazně přispět omezení možnosti provést lidskou 

chybu zejména vhodně zvoleným opatřením k nápravě po šetření příčin jednotlivých nehod v 

drážní dopravě. Je potřeba se vyvarovat opatření, která mohou zbytečně zatížit psychiku 

zúčastněných osob a zapříčinit tak vznik možné lidské chyby, vlivem působení negativních 

faktorů, stresoru, nižšího zůstatku dostupného času ke splnění úkolu nebo vyšší náročností 

pracovního postupu. Rovněž je důležité věnovat pozornost použití informačních technologií a 

úpravě rozhraní člověk – stroj tak, aby nedocházelo k rutinnímu výkonu kritických činností při 

dopravní službě. 
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POWER, TAKING INTO ACCOUNT THE SPECIFICITIES OF WWER 

TECHNOLOGY 

 

Jan Jiroušek 
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Abstrakt: Článek předkládá koncept nahrazování tlakových vybraných zařízení na blocích 

VVER komerčními položkami z oblasti PED. 

Klíčová slova: Vybraná zařízení; atomový zákon; komerční položka; PED; VVER. 

 

Abstract: The article presents the concept of replacing the pressure selected equipment on the 

VVER with commercial items from PED authority. 

Key words: Selected equipment; atomic act; commercial grade dedication item; PED; WWER. 

 

1. Úvod 

 

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (dále pouze MAAE) zavedla, pro systémy i 

komponenty významné pro zajištění jaderné bezpečnosti, pojem vybrané zařízení. Do naší 

legislativy ji zavedl atomový zákon [1,2]. Komerční položkou je v jaderné energetice nazýván 

systém, či komponenta zajišťující obdobné funkce jako vybrané zařízení, s tím rozdílem, že je 

navržen, vyroben a zkoušen podle jiného uceleného systému požadavků, tzv. kódu, než vybrané 

zařízení. Ve strojní části je tak nazývána např. směrnice PED [3].  

Článek rozebírá úskalí spojená s nahrazováním opotřebovaných vybraných zařízení. Navrhuje 

postup, kterým lze zajistit, aby v případě náhrad vybraných zařízení v jaderné energetice byly 

použity jen komerční položky odpovídající jakosti. 

 

2. Shrnutí současné situace 

 

Zpočátku byli producenti jaderných technologií, obou polokoulí odděleni. Začátkem 90. let 

uvedené rozdělení pominulo a ve střední a východní Evropě se rozběhly ekonomické 

transformace, které se nakonec nevyhnuly ani jaderné energetice. Jejich důsledkem byl rozpad 

zavedených dodavatelských řetězců pro výrobu vybraných zařízení pro VVER.  

Jednou z prvních se stalo ukončení výroby a následná likvidace SONP Kladno, hlavního 

dodavatele speciálních ocelí pro Škodu jaderné strojírenství a Vítkovické strojírny. Další změny 

vyústily v restrukturalizaci koncernového podniku Sigma Modřany. Pozdější fáze změn 
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vlastnických vztahů zapříčinily likvidaci Královopolské strojírny Brno. S delším zpožděním 

začala restrukturalizace a následná likvidace Vítkovice Power. Na počátku nového milénia se 

začal podobný proces projevovat i na Západě.  

Z jaderného trhu se začali stahovat zavedení západní výrobci vybraných zařízení. Příčin tohoto 

procesu bylo několik.  Hlavním důvodem bylo přesouvání těžiště výroby v jejich 

dodavatelských řetězcích do zahraničí a následné změny ve vlastnických vztazích. Odlišné 

ekonomické příčiny mělo přenesení aktivit v jaderné energetice KWU SIEMENS do koncernu 

AREVA. Jiným případem byl převod jaderných projektů ABB do britského zpracovatelského 

koncernu BNFL. Velmi turbulentní byla i historie koncernu Westinghouse Electric Company, 

v současnosti je vlastněna společnost Brookfield Business Partners. Dále akvizice tradičního 

německého producenta armatur SEMPELL nadnárodním koncernem TYCO.  

Asi nejvýznamnějším impulsem pro přesun produkce jaderné technologie bylo rychlé 

osvojování si jaderných technologií v Asii. Po podepsání pařížské smlouvy se poptávka po bez-

emisních, jaderných zdrojích elektrické energie v Asii zvýšila.  

Nejrychlejší rozvoj v současnosti probíhá v Čínské lidové republice. Zde jsou kromě původních 

čínských v provozu i pokročilé reaktory AP-1000, západoevropský EPR i ruské VVER-1000; 

obrázek 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Příklad rychlého tempa 

osvojování technologie generace III jsou 

bloky Haiyang-1 a Haiyang-2 s reaktory 

AP-1000 (instalovaný výkon  zvýšen na 

1250 MWe) – horní  obrázek.  

Smlouva s Westinghouse byla podepsána 

v roce 2003. Výstavbu dokončil a v 

plánovaném termínu (2018 a 2019) uvedl 

bloky do provozu  čínský  provozovatel 

SDNPC. Reaktory byly vyrobeny  

pravděpodobně v Korejské republice. 

Dodavatelem parních turbín  se stala  

japonská  Mitsubishi. Dalších 6  z 

celkových 8 bloků AP-1000 (na modelu  

dole) v této lokalitě postaví, na základě 

licence, sama SDNPC.PC. 
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Mezinárodní smlouvy uzavřené v rámci OSN, resp. MAAE jsou ratifikovány, stát od státu, 

individuálně. Podobně je to i s principy, požadavky a standardy, atd., které zveřejňuje ve svých 

dokumentech MAAE. I toto přenáší jednotlivé členské státy do národní legislativy podle 

vlastního tempa i potřeby. Tímto přístupem se jaderná energetika zcela vyděluje ze 

sjednocovacích procesů probíhajících v EU.  

Rozdíly v národních legislativách ve svých důsledcích mají vliv i na rychlost výstavby a 

obnovování jaderných kapacit v EU. Ve „starých jaderných zemích“ se už před rokem 2011, 

stal proces umísťování, výstavby, spouštění, vyřazování a likvidace administrativně, časově a 

tím i ekonomicky extrémně náročným.   

Po havárii ve Fukushimě byla u stávajících bloků zahájena realizace řady bezpečnostních 

opatření. Dodatečnými investicemi se bloky dožívající generace I+ a II posunuly bezmála ke 

generaci III. Z popsaných důvodů se nyní provozovatelé ve „starých jaderných zemí“ snaží 

prodlužovat provoz daleko, nad rámec původních projektů.  

Prodlužování provozu navíc napomáhá zpřesňování modelů degradace významných 

komponent i používání pokročilých diagnostických metod. Již dnes v důsledku prodlužování 

provozu, MAAE považuje 20% z cca 400 provozovaných bloků za zastaralé [4].  

S rychlostí zastarávání souvisí i to, že významnou část vybraných zařízení potřebných pro 

údržbu, již nelze u původních výrobců obstarat.  Buď původní výrobci neexistují, nebo mají 

jiného vlastníka, případně v jaderné oblasti nepodnikají.  

 

3. Současné potřeby 

 

Jednou z cest nahrazování nedosažitelných vybraných zařízení zůstává nákup v komerční 

oblasti. Změna dodavatele vybraného zařízení, však představuje z hlediska požadavků MAAE 

[5], změnu projektu, kterou je nutné považovat za změnu konfigurace. Přičemž obecné 

požadavky na změny konfigurace jsou definovány v [6].  

Proces nahrazování musí být tak navržen, aby i při použití komerční položky, byla zajištěna 

míra ochrany veřejného zájmu v souladu s požadavky legislativní báze ČR [1,7,8,9]. Hovoříme-

li o komerční oblasti, musíme uvažovat technologii blízkou PWR, resp. VVER. Této 

technologii je nejbližší oblast tlakových zařízeních.  

Vysoká míra transparentnosti oboru tlakových zařízeních je výhodou, která souvisí s dlouhou 

tradicí regulace tohoto odvětví na našem území. V současnosti je oblast upravována [10,11] a 

řadou dalších normativů. Výroba tlakových zařízení v EU probíhá podle směrnice [3]. Všechny 

subjekty podnikající v tomto oboru proto musí zaveden systém hodnocení shody podle [12] 

notifikovanými osobami v souladu s [13] i systém řízení [14].  

Jaderná zařízení jsou natolik rozsáhlá, že je bezpochyby lze považovat za systém systémů. Z 

toho vyplývá, že i dílčí změna, by měla být navržena a hodnocena pomocí metod odpovídajících 

složitosti daného systému systémů [15]. Z předchozího vysvítá, že i vypracování požadavku na 

obstarání náhradní položky bude proces složený z několika etap.  

Zadání zahrnuje etapu stanovení požadavků, jejich kontrolu a nezávislé ověření úplnosti 

výchozích požadavků na obstarávanou položku. Tímto postupem bude zajištěno, že zadání bude 

vypracováno v souladu s principem „ochrany do hloubky“ [15-17]. 
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4. Požadavky na výrobu náhrad vybraných zařízení 

 

Při stanovení technických požadavků na obstarávanou položku bude prvotním zdrojem 

informací projektová báze, průvodní technická dokumentace a dokumentace údržby a oprav. Z 

výčtu informačních zdrojů a činností je evidentní, že už v procesu zadávání podkladů pro 

vytvoření objednávky se budou musit uplatňovat principy nezávislé kontroly a redundance [5] 

a [14], tak i prevence nehod, jak ji v sobě obsahuje koncept „ochrany do hloubky“ [16,17].  Je 

nasnadě, že již v této fázi se bude zpracovávat podrobná analýza pro prevenci rizik souladu s 

[5,15].  

Nejvhodnějším se jeví vypracovávat takové analýzy pro jednotlivé fáze obstarávání položky. 

Těmito fázemi budou: stanovení projektových požadavků, poptávka u již zavedených výrobců 

komerčních položek, vyhodnocení nabídek, objednání vzorku, kontrola při převzetí, zkoušky v 

průběhu instalace, ověřovací zkoušky a uvedení do provozu. Aby během procesu obstarání 

zajištěna očekávaná jakost položky, dobře se uplatní kombinace metod a technik založených 

jak na manažerských, tak inženýrských přístupech [16].  

Na základě vypracovaného zadání a analýz rizik bude vytvořen předběžný plán kontrol a 

zkoušek (dále pouze PKZ) vzorku. PKZ bude třeba rozčlenit na kontroly prováděné v rámci 

výroby komerční položky výrobcem a notifikovanou osobou [12]. Dílčí zkoušky u výrobce 

budou probíhat v souladu s harmonizovanými normami.  

V oblasti PED jsou takto sladěny postupy výroby (schválené druhy materiálu a předepsaná 

technologie zpracování), zkoušení (tj. citlivost metod, kvalifikace metody a kvalifikace 

personálu) s požadavky na strukturální pevnost komponenty, resp. celého tlakového systému.  

Jak však bylo shora uvedeno jaderná oblast nebyla s oblastí PED harmonizována. Požadavky 

na vybrané zařízení jsou zakotveny v projektu, technických dodacích podmínkách a průvodní 

technické dokumentaci výrobců. Postupně však byla většina klíčových postupů návrhu, výroby 

a zkoušení harmonizována s původními požadavky na pevnost, spolehlivost a životnost 

komponent, resp. celých systémů, které lze nalézt [18].   

Předběžné PKZ přese všechno bude musit reflektovat míru neurčitosti implicitně definovanou 

v [15,18]. Při vypořádání zmíněných nejistot a neurčitostí se však budou musit uplatňovat i 

principy robustnosti a dobré technické praxe [15].  

Definitivní ověření vlastností položky však proběhne při kvalifikačních zkouškách vzorku.  Na 

základě přejímacích kritérií ověřených na vzorku, bude vytvořen a schválen dostatečně robustní 

PKZ v daném případě vlastně SAT (Site Acceptance Test) podle  [5,19]. SAT, část PKZ bude 

zahrnovat přejímací zkoušky při vstupu na jadernou elektrárnu (dále jen JE) a zkoušky spojené 

s uváděním do provozu. Uvádění do provozu je podmíněno ukončením individuálních a 

funkčních zkoušek, případně pevnostní tlakovou zkouškou.  

Na základě uvedených zásad a postupů byl vytvořen zjednodušený diagram, obrázek 2, který 

by mohl být vodítkem pro obstarání náhradní položky v podmínkách ČR. Z tohoto diagramu je 

zřejmé, že definitivní PKZ musí být vypracován až na základě vyhovujících (kvalifikačních) 

zkoušek dodaného vzorku. Validní PKZ bude musit uvažovat s metodami nedestruktivních 

kontrol i technikami inspekce dosažitelnými na JE. 

Při výrobě komerčních položek se jedná o sériovou výrobu u komerčního subjektu. Ukazuje se, 

že s akvizicí komerčních položek mohou být do jaderné technologie zavlečeny „napodobené 

falšované a podezřelé položky“ [4,20]. Proto i taková rizika musí PKZ komerční položky 

reflektovat. Nejefektivnější pro vypořádání rizik [20] se dosud jeví vhodná kombinace 

manažerských a inženýrských opatření [16].  
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Obr. 2. Principiální schéma náhrady vybraného zařízení komerční položkou.   

 

Kromě důsledných vizuálních kontrol položek a dokumentace bude třeba stanovit i robustní, 

technicky ověřitelná přejímací kritéria. Například se využívají kontroly chemického složení 

použitého materiálu pomocí rentgenové spektrometrie (dále jen XRF). Výsledky měření se 

porovnávají s příslušnými výrobními normami i materiálovými certifikáty výrobce. 

Komplexnější výsledky, za cenu dlouhé doby potřebné pro měření a vyhodnocení dávají 

destruktivní zkoušky, obrázek 3.  

Časová náročnost je hlavním důvodem, že se materiálové testy mechanických vlastností v 

akreditovaných laboratořích užívají méně. Tento druh zkoušek slouží pro ověřování nově 

zaváděných výrobců auditovaných pro dodávky na JE, nebo v případě rozporu mezi údaji 

v materiálovém atestu a výsledky spektrometrických zkoušek dodaného materiálem. 
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Obr. 3. Provádění zkoušek materiálového složení XRF spektrometrem během vstupních kontrol 

hutního materiálu.  

 

5. Závěr  

 

Shora popsané dokazuje, jak bude v takovém případě proces sestavování PKZ komplexním 

úkolem. Je evidentní, že musí být prováděn několika osobami s náležitou kvalifikací pro dané 

činnosti v souladu s [5], jejichž kompetence musí být stanoveny a ověřeny předem.  

Odpovídající PKZ musí proto od fáze sestavování zahrnovat i odhad nejistot a neurčitostí 

přejímacích kritérií [15] a zároveň respektovat princip předběžné opatrnosti [16].  

V průběhu zpracování PKZ bude nezbytné jej prokazatelně hodnotit, postup ověřovat a 

průběžně porovnáván s projektovou bází. Validní a robustní PKZ bude musit být koncipován v 

souladu principem „ochrany do hloubky“ [15-17]. Z nastíněného popisu je zřejmé, jak složitý 

proces bude v budoucnosti nahrazování dožívajících vybraných zařízení na VVER. Je zřejmé, 

že mnoho dílčích rizik bude třeba nalézt a postupně je vypořádat.  
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Abstrakt: Kritická infrastruktura zajišťuje základní funkce států. Pro zajištění životů a zdraví 

lidí za kritických podmínek, je třeba, aby prvky kritické infrastruktury bezpečně plnily své 

úkoly. Předmětný úkol je složitější a obtížný při zvyšujícím se zavádění nových neozkoušených 

technologií a jejich propojování. Vznikají komplexní systémy systémů, které za pomoci 

žádaných vazeb mají vysokou spolehlivost za normálních provozních podmínek, které jsou 

uvedeny v projektu. Pomocí provozních předpisů jsou zvládnuté výchylky, které nastávají při 

abnormálních provozních podmínkách. Problémy nastávají při kritických podmínkách, kdy se 

vyskytují nežádané a nežádoucí vazby, které vedou k selhání, a tím ohrožují celý systém i jeho 

okolí. Proto je třeba hledat kritická aktiva systému, hodnotit jejich kritičnosti a zajišťovat jejich 

provozuschopnost. Hodnocení kritičnosti umožňuje řídit rizika, analyzovat zranitelnosti 

systému a navrhovat opatření pro zvýšení jeho bezpečnosti. Složitost systému je ovlivněná 

množstvím již zmíněných vazeb a interakcí. Při řízení bezpečnosti je nezbytné počítat se stavy 

a vazbami, které vedou k selhání kritické infrastruktury. Tzn. je nutné je zahrnout do analýzy 

aktiv a jejich kritičností a definovat pravidla pro práci s nimi. Předložená práce obsahuje využití 

teorie citlivostí, která byla primárně rozvinuta pro elektronické systémy a pro práci s jejich 

tolerancemi. Pomocí citlivostních matic analyzujeme zranitelnosti aktiv kritické infrastruktury. 

Definované vztahy pomocí citlivostí pomáhají formalizovat práci s aktivy a jejich kritičnostmi 

a umožňují transformaci do dalších modelů. Použití teorie citlivostí je v práci demonstrováno 

na výzkumu bezpečnosti provozu pražského metra.  

Klíčová slova: Kritická infrastruktura; bezpečnost; zabezpečení; kritičnost; aktiva; teorie 

citlivosti. 

 

Abstract: Critical infrastructure ensures main functions of States. Parts of critical infrastructure 

must fulfil their tasks safely in order to ensuring the human lives and health. The task is more 

complex and difficult with more frequent introducing the new and unverified technologies and 

their linking. They originate complex systems of systems, which have, with help of the required 

linkages, high dependability under normal operation conditions defined by a project. Using the 

operational instructions, the deviations that occurs under abnormal operation conditions are 

managed. Problems appear under critical conditions when the unwanted and non-demanded 

linkages occur and lead to a failure and by this they endanger whole system and its surrounding. 

That is the reason, why it is necessary to search for critical assets of the system, to assess their 

criticalities and to ensure their dependability. The criticality assessment allows to manage the 

risks, to analyse system vulnerabilities and to propose measures for increasing the system 

safety. The system complexity is influenced by number of the linkages and interactions. From 

the safety management point of view, it is necessary to take into the consideration the conditions 

and linkages, which lead to failure of critical infrastructure. It means that they need to be 

included into analyses of assets and their criticalities and they need to be defined rules for work 
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with them. The presented work includes the usage of sensitivity theory that has been primarily 

developed for electronic systems and for work with their tolerances. In the work we analyse the 

assets of critical infrastructure using the sensitivity matrix. Defined relations expressed by the 

sensitivity help to formalize work with assets and their criticalities, and they allow the 

transformation into next models. In the work, the sensitivity theory usage is demonstrated on 

the research of safe operation of metro in Praha. 

Key words: Critical infrastructure; safety; security; criticality; assets; sensitivity theory. 

 

1. Úvod 

 

Ochrana zdraví a majetku lidí je předním zájmem základní funkce státu zakotvené v Ústavě 

České republiky. Možné výskyty pohrom mohou ovlivnit nejen správnou funkci prvku kritické 

infrastruktury (dále jen KI), ale taktéž mohou ohrozit zdraví a majetek lidí. Proto se podle 

kategorie pohromy provádí příslušná opatření [1]. 

Aby bylo možné pracovat s prvky kritické infrastruktury a vlivy relevantních pohrom, tj. 

umožnit návrh a zavedení předmětných opatření, je zapotřebí řídit jejich aktiva. Aktivem 

rozumíme jakýkoliv objekt či subjekt systému, který je z hlediska jeho funkce důležitý. Pro 

analýzu kritičností aktiv prvku kritické infrastruktury potřebujeme znát jejich zranitelnost a 

důležitost aktiva vzhledem k bezpečné funkci kritické infrastruktury. Následně předmětné 

znalosti analyzujeme s využitím teorie citlivostí a převodu citlivostí do grafů. 

Předložená práce vychází z dat získaných z výzkumu bezpečného provozu pražského metra, na 

kterých ověřuje a demonstruje předmětnou metodiku.  

 

2.  Kritická infrastruktura 

 

Kritická infrastruktura je z hlediska Směrnice rady 2008/114/ES o určování a označování  

evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu [2] definována 

jako: „Prostředky, systémy a jejich části nacházející se v členském státě, které jsou zásadní pro 

zachování nejdůležitějších společenských funkcí, zdraví, bezpečnosti, zabezpečení nebo 

dobrých hospodářských či sociálních podmínek obyvatel a jejichž narušení nebo zničení by 

mělo pro členský stát závažný dopad v důsledku selhání těchto funkcí“. Dle zdroje [3] lze 

jinými slovy kritickou infrastrukturu definovat jako systémy různé povahy (technické, 

organizační, kybernetické, územní, vzdělávací, dopravní atd.), které mohou mít vliv na 

fungování ekonomiky, státu a na zvládání nouzových a kritických situací.  

Objektem neboli prvkem kritické infrastruktury se dle krizového zákona [4] rozumí stavba, 

zařízení, prostředek nebo veřejná infrastruktura, určená podle průřezových a odvětvových 

kritérií, tj. dle [5]. Z hlediska drážního systému je vhodné za objekt kritické infrastruktury 

považovat například nádraží, stanice metra, významné mosty či tunely, technologická zařízení 

a informační, materiálové, energetické toky v systémech, a to podle metodiky určení kritičnosti 

objektů dle zdroje [3]. 

Provoz metra, který je předmětem analýzy, je kvůli své dopravní (množství přepravovaných 

osob) i bezpečnostní funkci z hlediska uvedených skutečností a také dle průřezových kritérií 

kritickou infrastrukturou. Protože metro je složité technické dílo, které plní úkoly důležité pro 

bezpečnost státu, tak jde o jeho integrální (celistvou bezpečnost), ve které roli hrají faktory 

technické, sociální, ekonomické i environmentální [3]. 
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3. Použité metody a nástroje 

 

Pro odvození závislostí ve složité infrastruktuře metra použijeme teorii citlivosti, kterou lze 

ocenit sílu jednotlivých závislostí, tj. míru jejich zranitelnosti, což znamená schopnosti 

závislostí způsobit selhání metra. Matice dále transformujeme do grafu a využijeme teorii grafů 

pro jejich analýzu. 

 

3.1 Teorie citlivosti 

Z důvodů lepší interpretace a práce s informačními systémy lze zranitelnost definovat také jako 

citlivost s využitím teorie citlivostí [6,7], kterou lze poptat následujícím vztahem [8]: 

𝑺𝒊 =
𝝏𝒚

𝝏𝒙𝒊
,                                                                                                                        (1) 

kde Si je absolutní citlivost výstupní funkce y na parametr vstupní funkce xi. Přičemž dle zdroje 

[9] je ve smyslu elektronických systémů y = f(x1,..,,xi,…,xN) síťovou (resp. systémovou) 

funkcí, jež je závislá na obvodovém parametru xi. Změna výstupní funkce systému je tedy 

závislá na její citlivosti a na změně vstupních parametrů xi, uvedený vztah se z praktických 

důvodů zapisuje v maticovém tvaru, tj. pomocí matice citlivostí S [9]: 

𝜟𝒀 = 𝑺 ⋅ 𝜟𝑿.                                                                                                                          (2)  

U elektrických, elektronických a programovatelných elektronických systémů (dále jen E/E/PE) 

je výhodné počítat s relativní citlivostí a s relativní změnou parametru, protože umožňuje 

výpočet tolerancí výstupní veličiny, návrhu tolerancí vstupních parametrů, optimalizaci 

citlivosti elektrického obvodu, hledání nejcitlivějších prvků, tj. prvků s největším vlivem na 

změny výstupní veličiny [9]. 

Pro práci s aktivy je vhodné pracovat s citlivostí absolutní, protože ačkoliv jsou dané stupnice 

pro hodnocení kritičností normalizované, každá funkce aktiva má jiný fyzikální základ. 

 

3.2 Maticový zápis a kodifikace názvů 

Zvyklost praxe je uvádět vztahy jednotlivých prvků v tabulkách. V našem případě se jedná o 

citlivost, tedy vztah vstupních veličin (pohromy resp. aktiva a výstupních veličin (funkce 

systému resp. aktiv): 

- aktiva jsou v řádcích tabulky,  

- pohromy jsou ve sloupcích.  

Pro lepší zpracování údajů a přehlednost postupu z důvodu velkého množství údajů je použit 

maticový zápis s kodifikovanými názvy. Příkladem je tabulka 1. 

 

Tabulka 1. Formát tabulky kritičností (resp. zranitelností) aktiv pro jednotlivé pohromy. 

 

  Pohroma 1 . … Pohroma n 

Aktivum 1 S11 . … Sn1 

... . . … . 

Aktivum m S1m . … Snm 
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Tabulku 1 převedeme do matice, ve které yi označuje aktiva a xi označuje pohromy. Maticový 

zápis umožňuje provádět patřičné operace a převod matice do grafu pro analýzu scénářů. 

(

𝜟𝒚𝟏.
.

𝜟𝒚𝒎

) = (

𝑺𝒙𝟏
𝒚𝟏

.

.
𝑺𝒙𝟏
𝒚𝒎

..

.

.

𝑺𝒙𝒏
𝒚𝟏

.

.
𝑺𝒙𝒏
𝒚𝒎

) ⋅ (

𝜟𝒙𝟏.
.

𝜟𝒙𝒏

)                                                                  (3) 

Vstupní parametry xi jsou mohou být ve skutečnosti také výstupními parametry jiných aktiv 

(funkcí). V případě, že chceme zobrazit souvislosti více do hloubky, lze kombinací vstupních 

a výstupních parametrů na obou stranách rovnice vytvořit zřetězení, tj. pro účely práce 

„zřetězené matice citlivostí“, které v technice znamenají míru zranitelností závislé na míře 

propojení veličin nebo parametrů [3,10]. 

V praxi uvedené tabulky a matice mohou nabývat velkých rozměrů a pro zajištění jejich 

čitelnosti je vhodné zavést přiměřenou kodifikaci názvů. V předložené práci je použito číselné 

označení pohrom uvedené v příloze 1. Použité označení skupin aktiv je uvedeno v tabulce 2. 

 

Tabulka 2. Použité označení skupin aktiv. 

 

Skupina Označení 

Konstrukce AK 

Technika AT 

Personál AP 

Místa AM 

Funkce AF 

Vazby a toky AV 

Organizace a ekonomika AO 

 

Použité číselné označení dílčích tříd je z důvodu jejich velkého rozsahu opět uvedeno v příloze 

2. 

 

3.3 Transformace matic do grafu 

Využitím teorie grafů, popsané např. v práci [11], můžeme zranitelnosti zobrazit pomocí 

ohodnoceného orientovaného grafu. Pro vytvoření grafu je třeba matice citlivostí, uvedené v 

odstavcích 3.1 a 3.2, transformovat do matic sousedností, které vyjadřují míry těsnosti 

propojení sledovaných veličin. Předmětné matice jsou základem pro generování grafů,  které 

vyjadřují míry propojení příslušných veličin. 

Pro vytvoření matic sousedností je použit nástroj MS Excel, export souboru s maticemi je dále 

importován do nástroje určeného pro práci s grafy – Gephi verze 9.0.2 [12]. 

Proces transformace do grafu lze rozdělit do následujících kroků: 

1. Sestavení matic sousedností (měr těsnosti propojení) z matic citlivostí (měr zranitelností). 

2. Sestavení orientovaného grafu – grafická interpretace. 

3. Ohodnocení hran (zranitelnost dané vazby – propojení) a uzlů (zranitelnost, resp. 

kritičnost sledovaných veličin, aktiv). 
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4. Analýza grafu a grafická interpretace výsledků. 

 

3.3.1 Sestavení matic sousedností z matic citlivostí 

Matice sousedností [11] vyjadřuje relace mezi dvěma objekty (v uvedeném případě vstupních 

a výstupních parametrů funkce, respektive mezi uzly, které reprezentují aktiva či pohromy). 

Jejich sloupce i řádky vyjadřují tutéž množinu objektů ve stejné posloupnosti. Aby šlo použít 

matice citlivostí, je nutné začít se vstupními parametry funkce následně pak s výstupními 

parametry funkce takto: APdii02;  ATv;  Atzb; AVi06 (použitá označení jsou vysvětlená v 

příloze 2). 

Podle teorie matic postupujeme tak, že do prázdné matice sousedností dosadíme 

transponovanou matici citlivostí a za předpokladu, že  jde o podklad pro konstrukci 

orientovaného grafu, ve kterém vztahy jsou jednosměrné, do ostatních pozic matice doplníme 

nuly „0“. Tabulka 3 reprezentuje výslednou matice sousedností, modře podbarvené buňky 

tabulky znázorňují transponovanou matici citlivostí. 

 

Tabulka 3. Matice sousedností pro vztah.  

 

 APdii02 ATv ATzb AVi06 

APdii02 0 0 0 1 

ATv 0 0 0 1 

ATzb 0 0 0 1 

AVi06 0 0 0 0 

 

Předmětný algoritmus lze aplikovat pro všechny předchozí jednoduché vztahy, ve kterých 

nejsou některé vstupní a výstupní parametry společné. Pro zřetězené matice je nutné brát v 

potaz právě společné vstupní a výstupní parametry a vytvářet posloupnost uzlů obezřetně. Zápis 

zřetězené matice je uveden v tabulce 4. 

 

Tabulka 4. Matice sousedností pro zřetězené matice. 

 

 AKs01 AKk06 ATv AVi06 ATe AMtp03 APdii02 ATzb AVm01 

AKs01 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

AKk06 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

ATv 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 

AVi06 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

ATe 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

AMtp03 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

APdii02 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

ATzb 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

AVm01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

3.3.2 Sestavení orientovaného grafu – grafická interpretace 

Orientovaný graf je dle definice [11] vyjádřen uspořádanou trojicí: 



42 

 

�⃗⃗� = ⟨𝑯, 𝑼, 𝝈⟩,           (4) 

kde H je množina hran, U je množina uzlů a σ je incidenční relace vyjádřená vztahem 

𝝈(𝒉) = ⟨𝒖, 𝒗⟩,                                                                                                            (5) 

kde u je počáteční vrchol a v je koncový vrchol. Graf G lze plně odvodit z matic sousedností 

[11]. Graf pro tabulku 3 je na obrázku 1 a pro tabulku 4 je na obrázku 2. 

 

 
Obr. 1.  Graf pro tabulku 3 (AVi06). 

 
 

Obr. 2.  Graf pro tabulku 4 (Avi06-m01).  

 

3.3.3. Ohodnocení hran (zranitelnost dané vazby) a uzlů (zranitelnost, resp. kritičnost) 

Obrázky 1 a 2 znázorňují grafy dle uvedených matic sousedností, ale nereprezentují ohodnocení 

hran a parametrů uzlů. Ke každé hraně a uzlu lze textem připsat požadované informace 

(ohodnocení pomocí váhy hrany, resp. zranitelnost či kritičnost uzlu). S využitím výše 

citovaného softwarového nástroje [12] lze navíc uvedené parametry různě interpretovat 

graficky, tj. změna velikosti či barvy hran a uzlů podle jejich vlastností. 

Váha hrany je pro účely předložené práce ohodnocení mírou propojení čili mírou citlivosti 

(resp. zranitelnosti) cílové ho aktiva na vstupní parametr (funkce aktiva či pohroma).  
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Textovým ohodnocením uzlů v předložené práci znázorňujeme kritičnost, pokud ji pro danou 

analýzu potřebujeme (např. obrázek 9). 

Rozměry a barvy uzlů a hran použité v této práci jsou popsané v následujícím odstavci 3.3.4. 

 

3.3.4 Analýza grafu a grafická interpretace výsledků 

Pro zobrazení grafu byl použit nástroj Gephi 0.9.2 [12]. Výchozí zobrazení (rozmístění) uzlů 

na ploše v nástroji není ideální, proto je nutné rozložení vhodně upravit. Lze využít manuálního 

rozmisťování uzlů podle potřeby a typu uzlu nebo je také možnost využít známých algoritmů. 

Zároveň barevné rozlišení uzlů a hran a jejich velikost je vhodné upravit podle jejich stupně, 

vah a dalších parametrů. 

Pro analýzu grafů bylo zvoleno následující nastavení volitelných parametrů, které nástroj 

umožňuje [12]: 

1. Rozložení: 

- silově zaměřené Fruchterman-Reingold [13], 

- oblast: 10000; gravitace: 10; rychlost 1, které ovlivní výsledné rozložení uzlů a hran na 

pracovní ploše (resp. na plátně). 

2. Uzly: 

- velikost dle „Stupně dovnitř“; min: 10; max: 50; exponenciálně, uvedené nastavení na 

pracovní ploše exponenciálně zvětší uzly, které mají více vstupujících hran, 

- barva dle „Stupně dovnitř“; min: černá; max: červená; lineárně, uvedené nastavení na 

pracovní ploše červeně zabarví uzly, které mají více vstupujících hran. 

„Stupeň dovnitř“ vyjadřuje počet vstupujících hran do daného uzlu bez ohledu na jejich 

váhu. 

„Stupeň ven“ vyjadřuje počet vystupujících hran z daného uzlu bez ohledu na jejich váhu. 

3. Hrany: 

- ve výchozím nastavení tloušťka dle váhy, 

- barva dle „Váhy“; min: černá; max: červená; v intervalu mezi minimem a maximem 

lineárně rozložená. 

 

3.4 Použité stupnice 

V práci pracujeme s kritičností K, jakožto funkce důležitosti D a zranitelnosti Z: 

K = D x Z                                                                                                           (6) 

Zranitelnost v technice znamená v použité matematické teorii citlivost. Uvedené veličiny jsou 

závislé na tom, v jaké úrovni systému řízení bezpečnosti danou veličinu posuzujeme. Tj. dle 

přístupu Defence-In-Depth a podle zdroje [14] sledujeme následující úrovně: 

1. Bezpečný provoz metra za normálních podmínek (úroveň řízení L1) - zajištění bezpečné 

stavby a zařízení. Pro zjednodušení uvažujeme provoz na úrovni stanic metra (tj. složitější 

stanice s kolejovým větvením, bez Ochranného systému metra). Při identifikaci uvažujeme 

vazby na sousední stanice a systém centrálního řízení (např. dispečinky). 

2. Bezpečný provoz metra za abnormálních podmínek (úroveň řízení L2) - tj. provoz, ve 

kterém došlo k selhání nebo mírnější nouzové (mimořádné) události, kterou lze zvládnout 

běžnými postupy. Účelem řízení je rychlá reakce a navrácení systému do normálního  

provozu, tzn. aplikace funkcí pro detekci selhání, jejich zvládání, signalizace, alarmy, 

sdělovací zařízení, vhodné procesy a reakce zaměstnanců apod. 
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3. Bezpečný provoz metra při větších odchylkách / zvládání havárií (úroveň řízení L3) - tj. 

provoz, kde došlo k závažné nouzové (mimořádné) události, kterou nelze zvládnout 

běžnými postupy, tzn. aplikace ochranných systémů a bariér, které zabraňují vzniku dalších 

nežádoucích jevů, udržení bezpečného provozu i za změny podmínek, schopnost zajistit 

normální provoz po aplikaci nápravných opatření (vyčištění, oprava…). 

4. Řízení v případě kritických podmínek (úroveň řízení L4) - tj. řízení / ovládání kritických 

podmínek včetně prevence dalšího vývoje havárie a zmírnění dopadů havárie (vnitřní 

havarijní plány, nouzové plány, plány kontinuity). 

5. Řízení v případě extrémních podmínek (úroveň řízení L5) - zmírnění dopadů havárie vně 

objektu. 

Veličiny D a Z klasifikujeme ordinální škálou dle následujícího postupu: 

1. Důležitost aktiva identifikujeme s použitím hodnotí stupnice v rozmezí 1 až 3: 

- základní důležitost – ztráta aktiva by měla vliv na kvalitu provozu, ale neměla by přímý 

dopad na bezpečnost. 

- důležitější – aktiva v dané úrovni provozu (L1-5) plní důležitou roli a jejich výpadek 

resp. selhání může, ale nemusí mít dopady na bezpečnost (ke ztrátám dochází například 

až v kombinaci selhání více aktiv). 

- velmi důležitá – kritická aktiva, jejichž výpadek má zásadní vliv na bezpečnost, tj. může 

způsobit eskalaci problému, přechod do vyšší úrovně řízení bezpečnosti (L), má přímé 

dopady na okolní aktiva systému i veřejná aktiva, dle kritérií pro kritickou infrastrukturu 

[4, 5]: 

• více než 250 mrtvých nebo více než 2500 osob s následnou hospitalizací po dobu 

delší než 24 hodin, 

• ekonomický dopad s hodnotou vyšší než cca 25 mld., 

• omezení poskytování nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do 

každodenního života více než 125 000 osob.  

2. Zranitelnost označuje citlivost aktiva na selhání při pohromě dle stupnice: 

- pohroma, při které selhání okolních aktiv výrazně neohrožuje funkce sledovaného 

aktiva. 

- pohroma, při které selhání okolních aktiv může výrazně poškodit funkce sledovaného 

aktiva. 

- pohroma, při které selhání okolních aktiv vede k výraznému poškození funkce 

sledovaného aktiva, čímž může vést k eskalaci problému, ztrátám na veřejných aktivech, 

změny úrovně řízení bezpečnosti provozu, způsobuje kaskádové efekty - tj. selhání se 

přenáší na jiná aktiva provozu metra. 

Rozdělení pohrom do kategorií relevantní, specifické a kritické jsou dle přístupu All-Hazard-

Approach [1,15]. 

 

4. Data o aktivech bezpečného provozu pražského metra 

 

Data o aktivech pražského metra pro zajištění jeho bezpečnosti provozu jsme získali z 

veřejných zdrojů, výsledků předchozích vědeckých prací, a především výzkumu bezpečnosti 

provozu pražského metra za účasti expertů z řad zaměstnanců Pražského Dopravního Podniku 

[16]. Metoda pro získání potřebných dat a její zobecněné výsledky jsou uvedené v práci [17]. 

Shrnutí výsledků z bezpečnostního výzkum provozu pražského metra [17] je následující: 



45 

 

- seznam kritických aktiv pro provoz pražského metra, 

- hodnoty zranitelností a kritičnosti kritických aktiv, 

- míry současného zabezpečení systému řízení pražského metra vůči specifickým a kritickým 

pohromám. 

 

5. Výsledky aplikace teorie citlivosti 

 

Data získaná studiem systému metra a jeho chování jsou zobrazena pomocí matic citlivostí v 

souladu s kapitolou 3. Matice, která obsahuje všechna kritická aktiva, pohromy a jejich vazby, 

je velmi rozsáhlá a nečitelná, a proto je rozdělená do několika dílčích matic dle:  

- skupin aktiv, 

- citlivostí (aktiva, pohromy),  

- typu pohrom (relevantní, specifické, kritické),  

- úrovně řízení L1-L5. 

Aby bylo možné zachytit závislosti mezi aktivy různých skupin, je vytvořena zvlášť matice, 

která zahrnuje pouze aktiva, která jsou na sobě silně závislá a jejichž vazby mají výrazný vliv 

na bezpečnost – tj. aktiva ve skupině Vazby a toky. 

 

5.1. Matice citlivostí – vnější citlivost (zranitelnost vůči pohromám) 

Nejdříve vytvoříme matice vstupních parametrů, tj. vnějších událostí, přesněji změn okolních 

podmínek (výskyt pohrom). Následující vztahy v (7) definují pomocí matic množinu pohrom 

kritických Pk a specifických Ps. 

Poté vytvoříme vztahy matic, které vyjadřují odchylku ve výstupní funkci skupiny aktiv 

ΔLA(Pk)∨(Ps\k) (tabulka 2) v závislosti na specifické pohromy. Předmětná odchylka výstupní 

funkce skupiny aktiv je daná maticí absolutních citlivostí S a výskytem pohromy P ve formě 

odchylky od normálního stavu ΔLP(k)∨(s\k), kde L v indexu označuje uvažovanou úroveň systému 

řízení bezpečnosti a “k” nebo “s\k” kategorizaci pohrom (kritická / specifická) dle vztahu (7). 

𝑷𝑲 =

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑷𝒁𝟎𝟏
𝑷𝒁𝟎𝟒
𝑷𝑳𝟎𝟏
𝑷𝑳𝟎𝟐
𝑷𝑳𝟎𝟔
𝑷𝑳𝟎𝟕
𝑷𝑳𝟎𝟖
𝑷𝑳𝟎𝟗
𝑷𝑷𝟎𝟑
𝑷𝑷𝟎𝟒
𝑷𝑷𝟎𝟔
𝑷𝑷𝟎𝟗
𝑷𝑺𝟎𝟏
𝑷𝑰𝟎𝟏
𝑷𝑰𝟎𝟑
𝑷𝑰𝟎𝟒)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

;𝑷𝑺∖𝑲 =

(

 
 
 
 
 

𝑷𝒁𝟎𝟐
𝑷𝑳𝟎𝟑
𝑷𝑳𝟎𝟒
𝑷𝑳𝟎𝟓
𝑷𝑷𝟎𝟕
𝑷𝑺𝟎𝟐
𝑷𝑺𝟎𝟑
𝑷𝑺𝟎𝟓)

 
 
 
 
 

;𝑷𝑺 = 𝑷𝑲 ∨ 𝑷𝑺∖𝑲                                             (7) 

 

Pro považovanou úroveň řízení bezpečnosti Lx je uvažována pohroma P o takové velikosti, 

která je schopna vyžadovat aktivaci vyšší úrovně řízení bezpečnosti Lx+1. Výsledkem jsou 

matice: 
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(

 
 
 
 

𝜟𝑳𝟏𝑨𝑲𝑷𝒌
𝜟𝑳𝟏𝑨𝑻𝑷𝒌
𝜟𝑳𝟏𝑨𝑷𝑷𝒌
𝜟𝑳𝟏𝑨𝑴𝑷𝒌

𝜟𝑳𝟏𝑨𝑭𝑷𝒌
𝜟𝑳𝟏𝑨𝑽𝑷𝒌
𝜟𝑳𝟏𝑨𝑶𝑷𝒌)

 
 
 
 

=

(

 
 
 
 

𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏

𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏

𝟎
𝟎
𝟑
𝟎
𝟎
𝟎
𝟏

𝟎
𝟎
𝟑
𝟎
𝟎
𝟎
𝟏

𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏

𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏

𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏

𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏

𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏

𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏

𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟏
𝟏
𝟏

𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏

𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏

𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏

𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏

𝟏
𝟏
𝟎
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏)

 
 
 
 

⋅ 𝜟𝑳𝟏𝑷𝒌;

(

 
 
 
 
 

𝜟𝑳𝟏𝑨𝑲𝑷𝒔∖𝒌
𝜟𝑳𝟏𝑨𝑻𝑷𝒔∖𝒌
𝜟𝑳𝟏𝑨𝑷𝑷𝒔∖𝒌
𝜟𝑳𝟏𝑨𝑴𝑷𝒔∖𝒌

𝜟𝑳𝟏𝑨𝑭𝑷𝒔∖𝒌
𝜟𝑳𝟏𝑨𝑽𝑷𝒔∖𝒌
𝜟𝑳𝟏𝑨𝑶𝑷𝒔∖𝒌)

 
 
 
 
 

=
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𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏)

 
 
 
 

⋅ 𝜟𝑳𝟏𝑷𝑺∖𝑲      (8) 

 

 

(

 
 
 
 

𝚫𝐋𝟐𝐀𝐊𝐏𝐤
𝚫𝐋𝟐𝐀𝐓𝐏𝐤
𝚫𝐋𝟐𝐀𝐏𝐏𝐤
𝚫𝐋𝟐𝐀𝐌𝐏𝐤

𝚫𝐋𝟐𝐀𝐅𝐏𝐤
𝚫𝐋𝟐𝐀𝐕𝐏𝐤
𝚫𝐋𝟐𝐀𝐎𝐏𝐤)

 
 
 
 

=
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⋅ 𝚫𝐋𝟐𝐏𝐤;

(

 
 
 
 
 

𝚫𝐋𝟐𝐀𝐊𝐏𝐬∖𝐤
𝚫𝐋𝟐𝐀𝐓𝐏𝐬∖𝐤
𝚫𝐋𝟐𝐀𝐏𝐏𝐬∖𝐤
𝚫𝐋𝟐𝐀𝐌𝐏𝐬∖𝐤

𝚫𝐋𝟐𝐀𝐅𝐏𝐬∖𝐤
𝚫𝐋𝟐𝐀𝐕𝐏𝐬∖𝐤
𝚫𝐋𝟐𝐀𝐎𝐏𝐬∖𝐤)

 
 
 
 
 

=

(
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⋅ 𝚫𝐋𝟐𝐏𝐒∖𝐊         (9) 

 

 

(

 
 
 
 

𝜟𝑳𝟑𝑨𝑲𝑷𝒌
𝜟𝑳𝟑𝑨𝑻𝑷𝒌
𝜟𝑳𝟑𝑨𝑷𝑷𝒌
𝜟𝑳𝟑𝑨𝑴𝑷𝒌

𝜟𝑳𝟑𝑨𝑭𝑷𝒌
𝜟𝑳𝟑𝑨𝑽𝑷𝒌
𝜟𝑳𝟑𝑨𝑶𝑷𝒌)
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𝟎
𝟐
𝟐

𝟑
𝟑
𝟑
𝟑
𝟐
𝟑
𝟐

𝟑
𝟑
𝟑
𝟑
𝟐
𝟐
𝟐

𝟏
𝟑
𝟑
𝟑
𝟏
𝟏
𝟐

𝟐
𝟐
𝟐
𝟐
𝟐
𝟐
𝟐

𝟐
𝟑
𝟑
𝟐
𝟐
𝟐
𝟏

𝟐
𝟑
𝟑
𝟐
𝟐
𝟐
𝟏

𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟐
𝟑
𝟐

𝟏
𝟑
𝟐
𝟏
𝟐
𝟐
𝟐

𝟑
𝟐
𝟑
𝟐
𝟏
𝟏
𝟏

𝟑
𝟑
𝟑
𝟑
𝟐
𝟑
𝟑

𝟏
𝟑
𝟐
𝟏
𝟐
𝟐
𝟏

𝟐
𝟑
𝟏
𝟐
𝟑
𝟑
𝟐)

 
 
 
 

⋅ 𝜟𝑳𝟑𝑷𝒌;

(

 
 
 
 
 

𝜟𝑳𝟑𝑨𝑲𝑷𝒔∖𝒌
𝜟𝑳𝟑𝑨𝑻𝑷𝒔∖𝒌
𝜟𝑳𝟑𝑨𝑷𝑷𝒔∖𝒌
𝜟𝑳𝟑𝑨𝑴𝑷𝒔∖𝒌

𝜟𝑳𝟑𝑨𝑭𝑷𝒔∖𝒌
𝜟𝑳𝟑𝑨𝑽𝑷𝒔∖𝒌
𝜟𝑳𝟑𝑨𝑶𝑷𝒔∖𝒌)

 
 
 
 
 

=

(

 
 
 
 

𝟏
𝟐
𝟐
𝟏
𝟏
𝟐
𝟐

𝟐
𝟑
𝟑
𝟑
𝟐
𝟑
𝟑

𝟐
𝟑
𝟑
𝟑
𝟏
𝟏
𝟏

𝟐
𝟑
𝟑
𝟑
𝟏
𝟐
𝟏

𝟏
𝟑
𝟑
𝟐
𝟐
𝟐
𝟐

𝟏
𝟑
𝟑
𝟐
𝟏
𝟑
𝟏

𝟏
𝟐
𝟑
𝟐
𝟏
𝟐
𝟏

𝟐
𝟑
𝟑
𝟐
𝟐
𝟐
𝟑)

 
 
 
 

⋅ 𝜟𝑳𝟑𝑷𝑺∖𝑲  (10) 

 

Z uvedených matic citlivostí určíme nejcitlivější (nejzranitelnější) skupiny aktiv. Na první 

pohled ze vztahu (8) lze například usuzovat, že je nejzranitelnější personál v rámci 

epidemických / pandemických událostí; tj. řádek ΔL1APPk (značí skupinu aktiv personál), 3. a 

4. sloupec vyjadřující dle (7) PL1 (epidemie) a PL2 (pandemie).  

V případě úrovně L1 jde pouze o lokální přenosy infekcí na člověka, tj. na personál, který v 

případě nákazy se může chovat nepředvídatelně a v důsledku nedostatku může způsobit selhání. 

Z uvedeného důvodu má daná pohroma navíc dopad i na organizační aktiva označená AO s 

nižší zranitelností. Uvedená událost je pouze částečně ošetřena základními hygienickými 

pravidly zavedenými v dopravním systému metra.     

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o skupiny aktiv, resp. rozsáhlé množiny dílčích aktiv, 

nelze jednoduše určit jednotlivé kritičnosti, a tím i nejkritičtější místa. V daném případě jsou 

ovšem vhodné následující operace: 

Součet řádků – Celková zranitelnost skupiny aktiv na pohromy. 

Následující výsledky jsou uvedeny pro součty řádků citlivostních matic pro tři úrovně systému 

řízení bezpečnosti (SMS) L1 až L3 a pohromy specifické Ps i kritické, tj. Pk ⋃ Ps\k . 

 

∑

(

 
 
 
 

𝒔[𝟏𝒊]
𝒔[𝟐𝒊]
𝒔[𝟑𝒊]
𝒔[𝟒𝒊]
𝒔[𝟓𝒊]
𝒔[𝟔𝒊]
𝒔[𝟕𝒊])

 
 
 
 

𝒏
𝒊=𝟏 =

(

 
 
 
 

𝟏𝟑
𝟏𝟑
𝟏𝟖
𝟑
𝟏𝟒
𝟏𝟒
𝟏𝟔)

 
 
 
 

+

(

 
 
 
 

𝟔
𝟖
𝟕
𝟖
𝟔
𝟖
𝟔)

 
 
 
 

=

(

 
 
 
 

𝟏𝟗
𝟐𝟏
𝟐𝟓
𝟏𝟏
𝟐𝟎
𝟐𝟐
𝟐𝟐)

 
 
 
 

; 𝒑𝒓𝒐𝑳𝟏𝒂𝑷𝑺      (11) 
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∑

(

 
 
 
 

𝒔[𝟏𝒊]
𝒔[𝟐𝒊]
𝒔[𝟑𝒊]
𝒔[𝟒𝒊]
𝒔[𝟓𝒊]
𝒔[𝟔𝒊]
𝒔[𝟕𝒊])

 
 
 
 

𝒏
𝒊=𝟏 =

(

 
 
 
 

𝟏𝟗
𝟑𝟐
𝟐𝟔
𝟐𝟐
𝟏𝟖
𝟐𝟑
𝟐𝟐)

 
 
 
 

+

(

 
 
 
 

𝟗
𝟏𝟖
𝟏𝟑
𝟏𝟐
𝟏𝟎
𝟏𝟑
𝟏𝟏)

 
 
 
 

=

(

 
 
 
 

𝟐𝟖
𝟒𝟎
𝟑𝟗
𝟑𝟒
𝟐𝟖
𝟑𝟔
𝟑𝟑)

 
 
 
 

; 𝒑𝒓𝒐𝑳𝟐𝒂𝑷𝑺      (12) 

 

∑

(

 
 
 
 

𝒔[𝟏𝒊]
𝒔[𝟐𝒊]
𝒔[𝟑𝒊]
𝒔[𝟒𝒊]
𝒔[𝟓𝒊]
𝒔[𝟔𝒊]
𝒔[𝟕𝒊])

 
 
 
 

𝒏
𝒊=𝟏 =

(

 
 
 
 

𝟐𝟖
𝟑𝟕
𝟒𝟎
𝟐𝟖
𝟐𝟕
𝟑𝟒
𝟐𝟖)

 
 
 
 

+

(

 
 
 
 

𝟏𝟐
𝟐𝟐
𝟐𝟑
𝟏𝟖
𝟏𝟏
𝟏𝟕
𝟏𝟒)

 
 
 
 

=

(

 
 
 
 

𝟒𝟎
𝟓𝟗
𝟔𝟑
𝟒𝟔
𝟑𝟖
𝟓𝟏
𝟒𝟐)

 
 
 
 

; 𝒑𝒓𝒐𝑳𝟑𝒂𝑷𝑺      (13) 

 

Ze vztahů (11) - (13) lze usuzovat, že nejcitlivější, resp. nejzranitelnější na specifické (zároveň 

i na kritické) pohromy je personál, a to téměř ve všech úrovních řízení – systému řízení 

bezpečnosti (SMS). Předmětný výsledek je v souladu s údaji a výsledky získanými pro ostatní 

technická díla [18]. Pouze pro L2 o jeden citlivostní bod ho převyšuje skupina technologických 

aktiv, což může být dáno například tím, že v případě abnormálních podmínek se stále spoléhá 

na standardní technologie provozu bez vyšších požadavků na jejich bezpečnost. 

Součet sloupců – Rozsah potenciálních dopadů pohromy podle zranitelnosti skupiny aktiv (pro 

lepší čitelnost jsou hodnoty v maticích níže oddělené čárkou). 

 

∑ (𝒔[𝒊𝟏]…𝒔[𝒊𝟐𝟒])
𝒎
𝒊=𝟏 = (𝟕, 𝟕, 𝟒, 𝟒, 𝟕, 𝟕, 𝟕, 𝟕, 𝟕, 𝟕, 𝟑, 𝟕, 𝟕, 𝟕, 𝟕, 𝟔, 𝟕, 𝟕, 𝟕, 𝟕, 𝟔, 𝟒, 𝟒, 𝟕); 𝒑𝒓𝒐𝑳𝟏 ∧ 𝑷𝑺              (14) 

∑(𝒔[𝒊𝟏]…𝒔[𝒊𝟐𝟒])

𝒎

𝒊=𝟏

= 

 (𝟕, 𝟗, 𝟕, 𝟕, 𝟏𝟑, 𝟏𝟏, 𝟏𝟏, 𝟏𝟑, 𝟏𝟐, 𝟏𝟐, 𝟒, 𝟗, 𝟖, 𝟏𝟓, 𝟗, 𝟏𝟒, 𝟖, 𝟏𝟒, 𝟏𝟏, 𝟏𝟏, 𝟏𝟒, 𝟏𝟏, 𝟗, 𝟗); 𝒑𝒓𝒐𝑳𝟐 ∧ 𝑷𝑺   (15) 

∑(𝒔[𝒊𝟏]…𝒔[𝒊𝟐𝟒])

𝒎

𝒊=𝟏

= (𝟏𝟕, 𝟏𝟒, 𝟕, 𝟕, 𝟐𝟎, 𝟏𝟗, 𝟏𝟒, 𝟏𝟒, 𝟏𝟓, 𝟏𝟓, 𝟕, 𝟏𝟑, 𝟏𝟑, 𝟐𝟏, 𝟏𝟐, 𝟏𝟔, 𝟏𝟏, 𝟏𝟗, 𝟏𝟒, 𝟏𝟓, 𝟏𝟓, 𝟏𝟓, 𝟏𝟐, 𝟏𝟕)   

               ; 𝒑𝒓𝒐𝑳𝟑 ∧ 𝑷𝑺                                                                                                                   (16)  

𝒎𝒂𝒙[∑ (𝒔[𝒊𝟏]…𝒔[𝒊𝟐𝟒])
𝒎
𝒊=𝟏 (𝑳𝟐), ∑ (𝒔[𝒊𝟏]…𝒔[𝒊𝟐𝟒])

𝒎
𝒊=𝟏 (𝑳𝟑)] = (𝟏𝟓,𝟐𝟏); 𝒊 = 𝟕.                           (17) 

 

Nejvyšší rozsah dopadů na aktiva bude mít v uvedeném případě dle výpočtu (17) čtrnáctý 

součet pro L2. Na čtrnáctém místě je dle vztahu (14) až (16) pohroma PI01, tj. selhání 

antropogenního řízení označované organizační havárie. Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že 

právě organizační havárie ovlivňují nejvíce aktiv; na selhání lidského faktoru v oblasti řízení 

jsou téměř všechna aktiva zranitelná. 

Z výsledků pro součet sloupců lze dále pozorovat, že u některých specifických pohrom se 

mohou vyskytovat vyšší hodnoty nežli u pohrom kritických. Předmětný údaj poukazuje spíš na 

množství dotčených aktiv, resp. jejich skupin a neznamená, že je některá specifická pohroma 

kritičtější, protože dosud nebyly zváženy kritičnosti na základě důležitosti aktiva pro bezpečný 

provoz. Pro určení kritičnosti je nutné zvážit také důležitost aktiva ve skupině pro danou úroveň 

systému řízení bezpečnosti SMS, což bude předmětem dalšího odstavce.  
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5.2 Analýza vazeb – vnější citlivost (zranitelnost vůči výpadku okolních aktiv) 

Scénáře selhání aktiva při výpadku okolních aktiv sledujeme podle zranitelností Vazeb a toků, 

tj. na základě analýzy dat o provozu metra a dat o technické struktuře metra. Výsledky výzkumu 

[16] získané za pomocí expertů pro vazby a toky a aktiva, která jsou jimi dotčená (příloha 2) 

převedeme do vyjádření pomocí matic citlivosti.  

Při sestavování matic citlivostí (18) uvažujeme celou množinu AVx (“Vazby a toky”, příloha 

2) se vnější citlivostí resp. zranitelností na odchylku ve funkci (resp. ztrátu funkce) okolích 

aktiv označují symbolem Sm(AVx) a sjednocení množin vázaných okolních aktiv se označuje  

∪Axi. Podle výše zmíněného postupu nejprve zkonstruujeme matici citlivostí s neznámými 

parametry Smn, které reprezentující vazby, a tam kde dané aktivum vazbu nemá, zapíšeme 0; 

vztah (19). 

 

𝐀𝐕𝐱 =

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐀𝐕𝐢𝟎𝟏
𝐀𝐕𝐢𝟎𝟐
𝐀𝐕𝐢𝟎𝟑
𝐀𝐕𝐢𝟎𝟒
𝐀𝐕𝐢𝟎𝟓
𝐀𝐕𝐢𝟎𝟔
𝐀𝐕𝐢𝟎𝟕
𝐀𝐕𝐢𝟎𝟖
𝐀𝐕𝐢𝟎𝟗
𝐀𝐕𝐢𝟏𝟎
𝐀𝐕𝐞𝟎𝟏
𝐀𝐕𝐞𝟎𝟐
𝐀𝐕𝐞𝟎𝟑
𝐀𝐕𝐞𝟎𝟒
𝐀𝐕𝐞𝟎𝟓
𝐀𝐕𝐞𝟎𝟔
𝐀𝐕𝐦𝟎𝟏
𝐀𝐕𝐦𝟎𝟐
𝐀𝐕𝐦𝟎𝟑
𝐀𝐕𝐦𝟎𝟒)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

;∑𝐒𝐦(𝐀𝐕𝐱) =

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝟐,𝟓
𝟐, 𝟓
𝟐, 𝟓
𝟑
𝟐
𝟑
𝟐, 𝟓
𝟐, 𝟓
𝟐
𝟐
𝟐, 𝟓
𝟐
𝟐
𝟐, 𝟓
𝟐
𝟐
𝟑
𝟐, 𝟓
𝟐
𝟑 )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

;𝐀𝐱𝐱 =

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐀𝐊𝐤𝟎𝟏
𝐀𝐊𝐤𝟎𝟐
𝐀𝐊𝐤𝟎𝟒
𝐀𝐊𝐤𝟎𝟓
𝐀𝐊𝐤𝟎𝟔
𝐀𝐊𝐤𝟎𝟕
𝐀𝐊𝐬𝟎𝟏
𝐀𝐊𝐬𝟎𝟐
𝐀𝐊𝐬𝟎𝟑
𝐀𝐊𝐬𝟎𝟓
𝐀𝐓𝐝𝐩𝟎𝟏
𝐀𝐓𝐝𝐳
𝐀𝐓𝐞
𝐀𝐓𝐢𝐬𝟎𝟏
𝐀𝐓𝐤𝐭
𝐀𝐓𝐯
𝐀𝐓𝐯𝐤
𝐀𝐓𝐳𝐛
𝐀𝐏𝐝𝟎𝟏
𝐀𝐏𝐝𝟎𝟐
𝐀𝐏𝐝𝐢𝐢𝟎𝟏
𝐀𝐏𝐝𝐢𝐢𝟎𝟐
𝐀𝐏𝐝𝐢𝐢𝟎𝟑
𝐀𝐏𝐝𝐢𝐢𝟎𝟒
𝐀𝐏𝐬𝟎𝟏
𝐀𝐏𝐬𝟎𝟐
𝐀𝐏𝐬𝟎𝟑
𝐀𝐏𝐭𝐨𝟎𝟐
𝐀𝐏𝐭𝐨𝟎𝟔
𝐀𝐌𝐭𝐩𝟎𝟑
𝐀𝐌𝐭𝐩𝟎𝟒
𝐀𝐌𝐨𝐯𝟎𝟏
𝐀𝐎𝐳𝐬𝟎𝟏
𝐀𝐌𝐯𝟎𝟏
𝐀𝐌𝐯𝟎𝟐
𝐀𝐌𝐧𝟎𝟏
𝐀𝐌𝐧𝟎𝟐
𝐀𝐌𝐧𝟎𝟑 )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (18) 
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𝜟𝑨𝑽𝒙 =

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝑺
𝑺
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎

𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝑺
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎

𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝑺
𝟎

𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝑺
𝟎

𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝑺
𝟎
𝟎
𝟎

𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝑺

𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝑺
𝑺
𝟎
𝑺
𝟎
𝑺
𝟎
𝟎
𝟎

𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝑺
𝑺
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎

𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝑺
𝟎
𝟎
𝟎
𝑺
𝑺
𝑺

𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝑺
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎

𝟎
𝟎
𝟎
𝑺
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎

𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝑺
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝑺

𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝑺
𝑺
𝑺
𝑺
𝑺
𝑺
𝑺
𝑺
𝑺
𝟎

𝟎
𝟎
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⋅ 𝜟𝑨𝒙𝒙           (19) 

 

Z předchozích vztahů dosadíme číselné hodnoty zranitelností (citlivostí) na selhání okolních 

aktiv, tzn. vazeb. Z důvodu proveditelnosti, jelikož nemáme detailní výsledky výzkumu na 

rozdělení jednotlivých zranitelností na daná aktiva, rozdělíme zranitelnosti rovnoměrně:  

S = Sm(AVx) / počet vazeb.                     (20) 

To znamená například pro první řádek, že pro AVi01 je dle (18) zranitelnost 2,5 [16], ve vztahu 

(19) se nám citlivostní koeficient S vyskytuje desetkrát, čili dle vzorce (20) pro každé S píšeme 

0,25 Výsledná matice je znázorněna ve vztahu (21). 

Matice (21) ukazuje jednotlivé citlivosti, a tam, kde je číslo vyšší, a to zejména >1, by měla být 

soustředěna pozornost, jelikož jde o nejzranitelnější vazby. S odvoláním na teorii citlivostí a 

větu o invarianci citlivostí [8], předmětné veličiny je třeba patřičně ošetřit, a to buď převedením 

funkce vazby na jiná méně zranitelná místa, resp. zavést nové redundantní vazby, kterými se 

citlivost sníží, aniž by se měnila výstupní funkce. V technické praxi [10,18,19] se obvykle v 

daných případech u důležitých technologií vkládají do systému použijí zálohy.  

Vzhledem k větě o invarianci citlivostí [8] také můžeme konstatovat, že systém s rovnoměrně 

rozdělenými citlivostními koeficienty je nejstabilnější, a podle toho lze systém optimalizovat. 

Aktivum, které je závislé pouze na jedné vazbě, je nutné dále ošetřit, a to buď najít zanedbanou 

vazbu anebo připojit vazbu redundantní.  

U koeficientů s nižším číslem a větším rozdělení jsme se dopustili velké nepřesnosti, protože 

nevíme, na které vazbě dané aktivum závisí více či méně a také neanalyzujeme společné příčiny 

a vazby. Vzhledem k množství aktiv, vazeb a možných pohrom (událostí) není proveditelné 

provádět přesnější rozdělení pro všechna aktiva a pohromy. Proto je nutné použít další metody, 

např. metodu FTA (Fault Tree Analysis) [20] nebo analýzu grafů, uvedenou v následujícím 

odstavci zohledňujícím nejen zranitelnost, ale i důležitost pro nejkritičtější místa, tj. prioritní 

rizika a zároveň výsledky ověřit diskusí s experty. 
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5.3 Analýza vybraných aktiv – řetězení matic citlivostí 

Pro detailní studium jsme zvolili AVm01, jako jednu z nejkritičtějších vazeb systému [16], a to 

ventilaci - distribuci vzduchu, a návazná aktiva mající přímý vliv na uvedené aktivum [16,17]. 

Vnitřní zranitelnost aktiva dle vztahu (18) Sm(AVm01) = 3 [16]. Hodnoty zranitelností pro 

ostatní aktiva jsou převzatá z neveřejné části výsledků výzkumu [16,17]. 

∑𝑺𝒎
𝑨𝑽𝒎𝟎𝟏

(

 
 
 

𝑨𝑲𝒔𝟎𝟏
𝑨𝑲𝒌𝟎𝟔
𝑨𝑻𝒗
𝑨𝑽𝒊𝟎𝟔
𝑨𝑻𝒆

𝑨𝑴𝒕𝒑𝟎𝟑)

 
 
 
=

(

  
 

𝟐
𝟐, 𝟓
𝟑
𝟑
𝟐, 𝟓
𝟑 )

  
 
;∑𝑺𝒎

𝑨𝑽𝒊𝟎𝟔 (
𝑨𝑷𝒅𝒊𝒊𝟎𝟐
𝑨𝑻𝒗
𝑨𝑻𝒛𝒃

) = (
𝟐
𝟑
𝟐, 𝟓

)   (22) 

Zranitelnost AVm01 lze interpretovat citlivostí, kde citlivostní matice při rovnoměrně rozložené 

citlivosti vypadá následovně: 

𝜟𝑨𝑽𝒎𝟎𝟏 = (𝟎, 𝟓𝟎, 𝟓𝟎, 𝟓𝟎, 𝟓𝟎, 𝟓𝟎, 𝟓) ⋅ 𝜟

(

 
 
 

𝑨𝑲𝒔𝟎𝟏
𝑨𝑲𝒌𝟎𝟔
𝑨𝑻𝒗
𝑨𝑽𝒊𝟎𝟔
𝑨𝑻𝒆

𝑨𝑴𝒕𝒑𝟎𝟑)

 
 
 

                                                 (23) 

Aktivum AVi06 je ze stejné skupiny, proto pokračujeme v jeho analýze  

𝜟𝑨𝑽𝒊𝟎𝟔 = (𝟏𝟏𝟏) ⋅ 𝜟(
𝑨𝑷𝒅𝒊𝒊𝟎𝟐
𝑨𝑻𝒗
𝑨𝑻𝒛𝒃

)         (24) 

Je zřejmé, že aktivum Atv (technologie vzduchotechniky) je společné, a proto při více 

společných vstupních aktivech lze matice spojit – zřetězit tak, aby byly společné vazby zřejmé. 

𝛥 (
𝑨𝑽𝒎𝟎𝟏
𝑨𝑽𝒊𝟎𝟔

) = (
𝟎, 𝟓
𝟎
𝟎, 𝟓
𝟎
𝟎, 𝟓
𝟏
𝟎, 𝟓
∞
𝟎, 𝟓
𝟎
𝟎, 𝟓
𝟎
𝟎
𝟏
𝟎
𝟏
) ⋅ 𝜟

(

 
 
 
 
 

𝑨𝑲𝒔𝟎𝟏
𝑨𝑲𝒌𝟎𝟔
𝑨𝑻𝒗
𝑨𝑽𝒊𝟎𝟔
𝑨𝑻𝒆

𝑨𝑴𝒕𝒑𝟎𝟑
𝑨𝑷𝒅𝒊𝒊𝟎𝟐
𝑨𝑻𝒛𝒃 )

 
 
 
 
 

     (25) 

Nekonečno ve vztahu (24) znamená citlivost aktiva na změnu jeho samého. Další iterací může 

být zřetězení dalšího důležitého aktiva, kterým mohou být: 

- společná aktiva (ATv); 

- nejkritičtější aktiva (pro L1 až L3); 

- jiná důležitá nebo zranitelná aktiva dle posouzení. 

Kritičnost vyjádřit maticí lze, ale pro expertní posouzení se hůře analyzuje.  

 

6. Analýza citlivostí pomocí transformace matic citlivostí do grafu 

 

Matice citlivostí zobrazují pouze zranitelnost a nezvažují důležitost D, tj. nereprezentují 

kritičnost. Navíc při velkém množství aktiv, pohrom a jejich vzájemných vazeb a závislostí 
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není rozsáhlá matice přehledná. Proto využíváme teorií grafů [11,12], ve které uvedené 

závislosti přehledně zobrazujeme. Navíc lze v grafech společně se zranitelností aktiv vyjádřit i 

jejich důležitost pro danou úroveň řízení bezpečnosti, a tím i jejich kritičnost. 

 

6.1. Analýzy vnějších citlivostí 

Pro analýzu vnější citlivosti jsou vstupními daty matice vyjádřené vztahy (8) – (10). Pro úroveň 

řízení L1 až L3 lze vnější citlivosti (tj. citlivost resp. zranitelnost skupin aktiv na specifické 

pohromy) vyjádřit grafy, které jsou uvedeny na  obrázcích 3-6. 

Obrázek 3 pro  úroveň řízení L1 jednoznačně ukazuje vazby PL01 a PL02 (epidemie a 

pandemie) ke skupině aktiv AP (personál). Na druhou stranu, skupiny AO (organizace a 

ekonomika) a AV (vazby a toky) se zobrazují jako největší, což znamená, že předmětné skupiny 

aktiv jsou citlivé (zranitelné) na větší množství událostí. 

 

 

Obr. 3.  Graf vnějších citlivostí pro úroveň řízení L1. Grafické vlastnosti hran a uzlů odpovídají 

údajům uvedeným v odstavcích 3.3.2, 3.3.3 a 3.3.4. 

 

Citlivost skupin AO a AV se nemění ani pro L2 a L3 (obrázky 4 a 5), ovšem vazby s větší 

zranitelností se pro L2 od personálu přesouvají více ke skupině aktiv AT čili technologie a pro 

úroveň L3 zpět k personálu. 

Pomocí grafů můžeme také zobrazit kritičnost pohromy, například pro L3, standardní nastavení 

zobrazení grafu lze pozměnit tak, že pro uzly zvýrazníme stupeň ven. Výsledkem je graf 

znázorněný v následujícím obrázku 6. 
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Obr. 4. Graf vnějších citlivostí pro úroveň řízení L2. Grafické vlastnosti hran a uzlů odpovídají 

údajům uvedeným v odstavcích 3.3.2, 3.3.3 a 3.3.4. 

 

Obr. 5. Graf vnějších citlivostí pro úroveň řízení L3. Grafické vlastnosti hran a uzlů odpovídají 

údajům uvedeným v odstavcích 3.3.2, 3.3.3 a 3.3.4. 
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Obr. 6. Graf vnějších citlivostí pro úroveň řízení L3 – reverzní (stupeň ven). Grafické vlastnosti 

hran a uzlů odpovídají údajům uvedeným v odstavcích 3.3.2, 3.3.3 a 3.3.4 s modifikací pro 

zvýraznění uzlu s větším stupněm ven, tj. uzel, který má větší počet výstupních hran he větší a 

zbarven do červena. 

 

Z obrázku 6 vyplývá, že téměř všechny pohromy dopadají na stejný počet aktiv. Výjimkou jsou 

PL01 a PL02 (epidemie a pandemie), které přímo ovlivňují téměř jenom personál, a PP06 

(pohroma v územní infrastruktuře) mající vliv na funkce systémů a provozu, organizaci a 

především na nejzranitelnější vazby a toky.  

Velmi výraznými uzly jsou PL03 (stabilita lidské společnosti), PL04 (kriminalita) a PL06 

(teroristický útok), které mají nejvyšší počet výstupních hran s nejvyšší vahou, tj. mají dopad 

na velký počet aktiv, která jsou na uvedené jevy nejvýše citlivá (zranitelná). 

 

6.2. Analýza vnitřních citlivostí 

Pro analýzu vnitřních citlivostí jsou vstupními daty údaje z matice; vztah (20). Obrázek 7 

ukazuje výchozí zobrazení ve kterém se klade důraz především na aktiva AVi01, AVm04, 

AVm01, které mají nejvíce vstupních vazeb. Předmětné vazby jsou slabé, tj. nemusí být 

uvedená aktiva nejzranitelnější (např. u AVi01 jde o hodnotu 2,5 ze 3 [16]).  AVm05 a AVm01 

se zranitelností na hodnotě 3 představují vyšší riziko. 

V uvedeném případě je užitečné analyzovat i stupeň ven, jak je znázorněno na grafu v obrázku 

6 v předchozím odstavci. Modifikací grafu na obrázku 7 na stupeň ven získáme graf uveden na 

obrázku 8.  

Obrázek 8 ukazuje, že mnoho aktiv je zranitelných na výpadek aktiv Atzb, Ate, APdii01, aj. 

Především u aktiva Ate jsou nejvíce ohodnocené hrany k AVe01, AVe06 a AVe04. Aktivum 

AVe není samo od sebe nejzranitelnější, ale v daném  případě závisí pouze na Ate a proto se 

jeví jako jedno z nejkritičtějších aktiv pro skupinu Vazby a Toky. 
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Obr. 7. Graf vnitřní citlivosti. Grafické vlastnosti hran a uzlů odpovídají údajům uvedeným v 

odstavcích 3.3.2, 3.3.3 a 3.3.4. 

 

Obr. 8. Graf vnitřní citlivosti – reverzní (stupeň ven). Grafické vlastnosti hran a uzlů odpovídají 

údajům uvedeným v odstavcích 3.3.2, 3.3.3 a 3.3.4. 

 

Aktivum Ate (Technologie energetiky) má samo o době zranitelnost 2,5 [16,17]) na všech 

úrovních řízení L1 až L3, dosahuje nejvyšších důležitostí, tedy kritičnost je pro všechny úrovně 

na hodnotě 7,5 [16]. Pro L1 a L2 se jedná o nejkritičtější ze skupiny technologií, pro L3 je z 

důvodu své zranitelnosti kritičtější ze stejné skupiny vzduchotechnika a pohyblivé schody / 

plošin. Obdobně to je i pro Atzb (Signalizační, sdělovací a zabezpečovací technologie). 
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Z personálu je pro zajištění vazeb a toků jednoznačně nejkritičtější APdii01 (vlakový dispečer), 

který se svojí zranitelností na hodnotě 2 je nejkritičtějším aktivem s kritičností 6 [16] (L1 až 

L3) pro zajištění bezpečného provozu a v uvedeném případě zajištění vazeb a toků. Ze skupiny 

aktiv personál má stejnou kritičnost pro úrovně L1 strojvedoucí. Pro L2 a L3 dále pak výpravčí 

a ostatní dispečeři. 

 

6.3. Analýza vybraných aktiv 

Pro analýzu vybraných aktiv jsou vstupními daty matice z odstavce 5.3 a graf znázorněný na 

obrázku 2. Obrázek 9 ukazuje kritičnosti pro každý uzel, a to v pořadí Aktivum – kritičnost pro 

L1- kritičnost pro L2 - kritičnost pro L3,  a také váhy, stupně a ohodnocení hran. 

 

Obr. 9. Graf vybraných aktiv s vnitřními citlivostmi. Grafické vlastnosti hran a uzlů odpovídají 

údajům uvedeným v odstavcích 3.3.2 a  3.3.3 s textovým označením kritičností uzlů a citlivostí 

vazeb 

 

Vzhledem ke kritičnosti aktiva AVm01 pro L1 není zapotřebí podrobnější analýzy. Za 

normálního provozu pro zajištění stejné úrovně bezpečnosti distribuce vzduchu se jeví jako 

kritické technologie energetiky (Ate) a konstrukce staveb tunelů (traťových, staničních a 

eskalátorových – AKs01). 

Pro L2 mají vysoké kritičnosti aktiva: 

- AVi06 (tj. informační toky ohledně stavu vzduchotechniky), které je závislé na Ate 

(technologie vzduchotechniky, přímo ovlivňující distribuci vzduchu jako takovou),  

- Atzb (Signalizační, sdělovací a zabezpečovací technologie; především systém ASDŘ a 

SDM) a technologický dispečer.  

Pro zabezpečení správné funkce uvedených aktiv v případě mimořádných událostí je zapotřebí 

snížit rizika jejich výpadku.  
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Pro L3 se nepředpokládají výrazné změny ve stavbě (konstrukci tunelů a větracích šachet), 

pokud byla zajištěna jejich bezpečnost na nižších úrovní SMS (zajištění bezpečných staveb a 

konstrukcí) , které by měli vliv na distribuci vzduchu. Nicméně na kritičnosti nabývá prostor 

okolo větracích šachet a jejich prostupnost pro distribuci čistého vzduchu (větrací šachty jako 

aktivum místa). Zároveň jsou na této úrovni velmi kritické technologie vzduchotechniky, tím i 

jejich informační toky pro případné řešení eskalace problému.  

To znamená, že pro zabezpečení vzduchotechniky v případě mimořádných událostí a pohrom 

pro L2 a více je nutné: 

1. Zajistit místa větracích šachet a jejich prostupnost pro distribuci čistého vzduchu (a to i v 

případě aktivování tlakových uzávěrů, tj. znemožnění distribuce vzduchu skrze tunely).  

2. Zaměřit se na funkčnost distribuce elektrické energie - Energie – technologie energetiky. 

3. Zajistit funkčnost technologií vzduchotechniky. 

4. Informační toky o stavu technologie vzduchotechniky a umožnit jejich řízení → tj.: 

- technologický dispečer, 

- technologie řídících systémů ASDŘ a SDM (resp. jejich alternativy – manuální řízení 

technikem na místě, včetně komunikačního zařízení pro spojení s dispečerem), 

- zajištění funkčnosti technologií – viz bod 3 výše. 

 

6.4 Vybraný scénář dopadů 

Uvedeme pouze zjednodušený příklad, a to scénář dopadů pandemie a plán odezvy na 

pandemii. Epidemie a pandemie působí primárně na lidi, tj. cestující a personál. V případě L1 

je nutné zajistit dostatečné personální obsazení a základní hygienická a preventivní opatření. U 

vyšších úrovních se zvyšuje riziko osobních selhání, organizačních havárií v případě nedostatku 

personálu a nákazy či šíření epidemie v provozu i mezi cestujícími. 

Vzhledem k analýzám uvedeným v předchozích odstavcích lze tvrdit, že epidemie a pandemie 

neovlivňuje pouze lidi, ale také další aktiva z oblasti organizace a ekonomiky či vazeb a toků. 

Z technického hlediska, přímý dopad pandemie a epidemie na bezpečný provoz metra je 

zapříčiněn kontakty osob s kontaminovanými materiály, jedná se o povrchy či vzduch. 

Zaměříme se především na distribuci vzduchu, kterou na základě uvedených analýz výše 

považujeme za jedno z nejkritičtějších aktiv. Graf vnitřních zranitelností distribuce vzduchu je 

uveden na obrázku 9 v předchozím odstavci. Původní graf rozšíříme o vnější zranitelnost PL02 

(pandemie), která lze z hlediska techniky považovat za totožnou s PL01 (epidemie). Rozdíly z 

hlediska dopadů a možných opatření z okolí uvažovaného systému v tuto chvíli neuvažujeme, 

to by bylo předmětem analýzy pro vyšší úrovně systému řízení bezpečnosti SMS pro L4 a L5. 

Z rozšířeného grafu na obrázku 10 už je patrné, že je nejzranitelnější technologický dispečer 

(APdii02) jako hlavní aktivum pro informační toky ohledně stavu vzduchotechniky, PL01/02, 

vzhledem k zajištění toku informací je nutné zabezpečit také zodpovědný technický personál 

ve vztahu k Atv a Atzb (tj. technici pracující na systému sdělovacího a řízení, a technologiích 

vzduchotechniky). Přímý vliv má pandemie i na distribuci vzduchu jako takového v případě 

jeho kontaminace. 

Na základě uvedené analýzy, plány odezvy na případ epidemie/pandemie v metru musí 

obsahovat plán pro zajištění čistého vzduchu, který obsahuje: 
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Obr. 10. Graf vybraných aktiv s vnitřními citlivostmi a dopady epidemie/pandemie. Grafické 

vlastnosti hran a uzlů odpovídají údajům uvedeným v odstavcích 3.3.2, 3.3.3 a 3.3.4. 

 

1. Zajistit základní hygienická preventivní opatření (ve formě zajištění prostředků, pravidel 

jejich používání, monitoringu/kontroly a jejich vynucení). 

2. Nastavení pravidel pro monitoring a vyhodnocování situace. 

3. Rozšířená hygienická opatření pro technologický dispečink – zajištění technologického 

dispečera. 

4. Zajištění dostatečných personálních kapacit z hlediska dispečinku, komunikací a obsluhy 

vzduchotechnických zařízení. 

5. Plány pro pravidelnou dekontaminaci – desinfekce vstupu a výstupu, distribučních cest a 

stykových ploch konstrukcí, míst a technologií s personálem, popř. veřejností.  

6. Případná další opatření pro veřejnost jako možný zdroj kontaminace. 

 

7. Diskuse výsledků a závěr 

 

Odstavce 5. a 6. ukazují výsledky implementace teorie citlivostí, transformace citlivostních 

matic do grafu a analýzy grafů na základě dat získaných z předchozího výzkumu. Již výzkum 

samotný identifikoval nejkritičtější místa řízení provozu metra a pro zajištění jeho bezpečnosti, 

ale metody zavedené v této práci formalizují zápis získaných dat a pomocí definovaných 

postupů data analyzují pro získání co nejrelevantnějších informací k nalezení nejzranitelnějších 

a nejkritičtějších míst, zvládání prioritních rizik v rámci řízení bezpečnosti a tím umožňují 

přesnější návrh možných opatření pro snížení kritičnosti aktiv, tj. zvýšení bezpečnosti 

uvažovaného sytému. 

Prioritními riziky jsou následující slabá a kritická místa či vybrané pohromy: 

1. Vnější citlivost, tj. zranitelnost vůči pohromám dle kapitoly 5.1: 

- nejcitlivější je personál pro úrovně řízení L1 a L3, i technologická aktiva pro L2, 

- nejkritičtější pohromy jsou: epidemie a pandemie, které nejvíce postihují personál, který 

je na ně zranitelný již na úrovni L1; organizační havárie, na které je zranitelné největší 

množství aktiv; teroristický útok. 

2. Vnitřní citlivosti, tj. zranitelnost na výpadek funkce okolních aktiv dle kapitoly 5.2: 
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- nejcitlivější jsou vazby a energetické toky (napájecí systémy, distribuce el. energie k 

technologiím ve stanicích a nouzové napájecí systémy), 

- na technologii energetiky je závislý největší počet aktiv. 

Dle výsledků celého výzkumu [16], největší kritičnost u Vazeb a toků má distribuce vzduchu, 

kterou jsme se v článku zabývali podrobně. 

Analýza grafu pro vnější citlivosti dle kapitoly 6.1 na rozdíl od analýzy matice citlivostí ukazuje 

vysokou kritičnost pohrom: 

- destabilizace lidské společnosti,  

- kriminalita,  

- teroristický útok. 

Na grafu mají uvedené pohromy nejvyšší počet výstupních hran s nejvyšší vahou, tj. mají dopad 

na velký počet aktiv, která jsou na uvedené jevy nejvýše citlivá (zranitelná). Destabilizace 

lidské společnosti a kriminalita jsou dle předchozích analýz pohromy specifické, tj. nespadají 

do kategorie kritických pohrom, ale vyžadují speciální pozornost.  

Analýza grafu pro vnější citlivosti dle kapitoly 6.2 ukazuje, že: 

- aktiva s nejvyšším počtem vstupních hran jsou informační toky, distribuce vzduchu a 

provozního materiálu; vzhledem ke kritičnosti uvedených aktiv je vhodné ověřit, zda jsou 

uvedené vazby redundantní nebo zda systém závisí na každé zvlášť, 

- technologie zabezpečovacích zařízení, energetiky a vlakový dispečer jsou aktiva na kterých 

závisí nejvíce aktiv ze skupiny Vazby a toky, 

- u personálu jsou vedle vlakového dispečera nejkritičtější: strojvedoucí, výpravčí a ostatní 

dispečeři. 

Odstavce 5.3, 6.3 a 6.4 jsou konkrétním příkladem aplikace uvedené metody pro analýzu 

konkrétních aktiv a situací a pro zavedení možných opatření. 

Předmětné metody jsou založeny na datech získaných pomocí heuristických (expertních) 

metod, tj. optimální výsledek nemusí být nalezen, ovšem je snaha se mu co nejvíce přiblížit. 

Proto jsou výše uvedené výsledky předmětem další diskuze s experty.   

Závěrem je třeba uvést, že výhodou maticového zápisu je přehledný matematický zápis a 

následné zpracování nezabírá mnoho místa. Předmětným způsobem lze provádět různé úlohy, 

např. hledat společnou zranitelnost aktiv. Například události epidemie a pandemie lze v nižších 

úrovních SMS považovat za stejnou pohromu, protože je řešíme lokálně pro zajištění provozu 

metra, ovšem u vyšších vrstev, a zejména v případě výskytu ohniska nákazy je pandemická 

událost na rozdíl od epidemie nadnárodním problémem.  

Nevýhodou maticových zápisů zůstává pouze jejich kodifikace, kde není na první pohled 

znatelné, který řádek a sloupec náleží k určitému vstupu a výstupu. Nevýhoda je ovšem 

eliminována tím, že je zapotřebí ošetřit prioritní rizika, resp. kritická místa, která budou 

interpretována až při dalším zpracování a analýze. Převedení formalizovaných maticových 

zápisů do grafu umožňuje další analýzu a interpretaci za pomocí využití teorie grafů.  

Výsledky práce jsou: 

- metoda pro formalizovaný zápis kritičností aktiv (resp. jejich zranitelností), 

- metoda transformace matic citlivostí do grafu, 

- výsledky analýzy matic citlivostí a grafů, 

- ověření metod na datech z výzkumu bezpečného provozu pražského metra, 

- scénář dopadů vybrané pohromy, 

- příklad návrhu opatření pro zvýšení bezpečnosti kritické infrastruktury, tj. zavedení opatření 

pro vybranou pohromu. 
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Příloha 1- Číselné označení pohrom  

 

Pohroma Označení 

Povodeň PZ01 

Vichřice PZ02 

Zemětřesení PZ03 

Ztekucení podloží PZ04 

Výstup plynu na zemský povrch PZ05 

Epidemie PL01 

Pandemie PL02 

Porucha stability lidské společnosti PL03 

Kriminalita PL04 

Útok PL05 

Teroristický útok PL06 

Útok za použití chemických, jaderných, radiologických a biologických (CNRB) 

zbraní 

PL07 

Ozbrojený konflikt PL08 

Válka PL09 

Průmyslová havárie PP01 

Havárie při přepravě či skladování nebezpečných látek PP02 

Havárie při dopravě PP03 

Pohroma v oblasti kritické infrastruktury PP04 

Pohroma v ekonomice PP05 

Pohroma v územní infrastruktuře PP06 

Pohroma v kybernetické infrastruktuře PP07 

Pohroma v infrastruktuře služeb, zásobování a spojení PP08 

Selhání technologií PP09 

Ztráty obslužnosti PP10 

Porušení stability podloží vlivem vibrací PS01 

Kontaminaci ovzduší PS02 

Kontaminace vody PS03 

Rychlé variace klimatu PS04 

Migrace velkých skupin lidí PS05 

Organizační havárie PI01 

Selhání toků surovin a výrobků PI02 

Selhání toků energií PI03 

Selhání toků informací PI04 
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Příloha 2 – Aktiva ve skupině „Vazby a Toky“ a jejich vázaná aktiva z jiných skupin 

 

AVx Název aktiva AVx Axi Název vázaného aktiva 

AVi01 komunikace: VDM – strojvedoucí – 

Staniční a technologický personál 

ATzb Signalizační, sdělovací 

a zabezpečovací technologie 

APdii01 vlakový dispečer 

APs01 dozorčí stanice DS 

APs02 samostatný provozní technik SPT 

APs03 přepravní manipulant 

APdii02 technologický dispečer 

APdii03 dispečer pro sdělovací zařízení 

APdii04 Elektrodispečer 

APto02 provozní elektrikář 

APto06 odpovědný zástupce provozu 

AVi02 komunikace: VDM – staniční personál 

– HZS DP 

ATzb Signalizační, sdělovací 

a zabezpečovací technologie 

APdii01 vlakový dispečer 

APs01 dozorčí stanice DS 

APs02 samostatný provozní technik SPT 

APs03 přepravní manipulant 

AOzs01 HZS DP sbor 

AVi03 informace z IS směrem k cestujícím ATis01 Informační systémy 

ATzb Signalizační, sdělovací 

a zabezpečovací technologie 

AVi04 technický stav vlaků a objektů – depo 

– dispečink 

ATzb Signalizační, sdělovací 

a zabezpečovací technologie 

ATdp Dopravní prostředky 

APdii01 vlakový dispečer 
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APd01 výpravčí 

APd02 dozorčí depa 

AVi05 dálkově spouštěné informační relace z 
VDM nebo ovládané staničním 

personálem (tj. ASDŘ – staniční uzly) 

ATzb Signalizační, sdělovací 

a zabezpečovací technologie 

APdii01 vlakový dispečer 

APs02 samostatný provozní technik SPT 

AVi06 vzduchotechnika – TCHDM a ASDR-

T 

ATv vzduchotechnika 

APdii02 technologický dispečer 

ATzb Signalizační, sdělovací 

a zabezpečovací technologie 

AVi07 čerpací stanice -TCHDM a ASDŘ-T ATvk Vodohospodářství a kanalizace  

APdii02 technologický dispečer 

ATzb Signalizační, sdělovací 

a zabezpečovací technologie 

AVi08 dopravní technologie (výtahy) – 

TCHDM a ASDŘ-T 

ATdz Dopravní zařízení  

APdii02 technologický dispečer 

ATzb Signalizační, sdělovací 

a zabezpečovací technologie 

AVi09 staniční rozhlas – VDM a ASDŘ-D 

(dálkové volby) 

ATzb Signalizační, sdělovací 

a zabezpečovací technologie 

APdii01 vlakový dispečer 

AVi10 kolejové technologie – zabezpečovací 
zařízení 

ATkt kolejová technika  

ATzb Signalizační, sdělovací 

a zabezpečovací technologie 

AVe01 napájecí systémy ATe energetika 

AVe02 distribuce mezi stanicemi AKs01 tunely (traťové, staniční a eskalátorové) 

AKs02 technologické a traťové spojky 

AKk01 nosné konstrukce kabelových vedení 

ATe energetika 

AVe03 energie pro provoz vlaků AKs01 tunely (traťové, staniční a eskalátorové) 
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AKs02 technologické a traťové spojky 

AKk01 nosné konstrukce kabelových vedení 

ATe energetika 

AKs05 kolejový spodek a svršek 

AKk02 kolejový spodek a svršek 

AVe04 distribuce k technologiím ve stanicích ATe energetika 

AKs03 stanice 

AVe05 distribuce k technologiím v tunelech ATe energetika 

AKs01 tunely (traťové, staniční a eskalátorové) 

AVe06 nouzové napájecí systémy ATe energetika 

AVm01 vzduch AKs01 tunely (traťové, staniční a eskalátorové) 

AKk06 větrací šachty (konstrukce) 

ATv vzduchotechnika 

AVi06 vzduchotechnika – TCHDM a ASDR-T 

ATe energetika 

AMtp03 větrací šachty (technologický prostor) 

AVm02 Voda AKs03 stanice 

ATe energetika 

ATvk vodohospodářství a kanalizace 

AMtp04 čerpací stanice (prostory) 

AVm03 odpad AKs03 stanice 

AKk04 jímky odpadních a průsakových vod 

AKk05 odvodnění 

ATe energetika 

ATvk vodohospodářství a kanalizace 

AMtp04 čerpací stanice (prostory) 

AVm04 provozní materiál ve stanicích 
(dozorčí provozu) 

AKs03 stanice 

AKk07 dopravní zařízení (konstrukce) 
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ATdz dopravní zařízení (technologie) 

APs01 dozorčí stanice 

AMov01 bezprostřední okolí stanice (na povrchové úrovni) 

AMv01 vestibul 

AMv02 přestupní chodby 

AMn01 stanoviště DS 

AMn02 chodby (neveřejné) 

AMn03 únikové východy (v neveřejných prostorech) 
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PROBABILISTIC NETWORK MODELS OF FIRE SPREAD  

 

SÍŤOVÉ MODELY PRO ŠÍŘENÍ POŽÁRU 

 

Šárka Košťálová 

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6,    

 

Abstract: This paper deals with a probabilistic approach to fire spread in buildings. It describes 

Bayesian network model implemented as a representative of probabilistic network models to 

account for data probability and dependencies between particular events. Bayesian network 

model is used as a tool to calculate the probability of fire spread from ignition compartment to 

a chosen compartment. Bayesian network model can be implemented as an comparative tool 

for different structural design, for fire-fighter department’s development of efficient incident 

action plan and account also for fire damage from possible fire event and its consequent costs. 

The general description of the model and its application in fire spread analysis is included. The 

uncertainty connected with fire-related input data and its propagation to output variables is 

briefly discussed.  

Key words: Bayesian network; probabilistic fire model; fire spread; fire spread in buildings. 

 

Abstrakt: Článek se zabývá pravděpodobnostním přístupem k šíření požáru v budovách. 

Popisuje Bayesovský model sítě, implementovaný jako zástupce pravděpodobnostních 

síťových modelů pro zohlednění pravděpodobnosti dat a závislostí mezi konkrétními událostmi. 

Bayesovský síťový model může být implementován jako nástroj pro výpočet šíření požáru 

z místa vzniku do zvoleného prostoru. Bayesovský síťový model může být implementován jako 

nástroj pro srovnání různých konstrukčních návrhů, jak pro potřeby akčního plánu pro hasiče, 

tak pro odhad následků a škod způsobených požárem.  Je uveden obecný popis modelu a jeho  

aplikace při analýze šíření požáru. Míra nejistoty spojená se vstupními daty pro popis požáru a 

jejich následné  promítnutí do výstupních parametrů je popsána v poslední části práce.   

Klíčová slova: Bayesovská síť; pravděpodobnostní model požáru; šíření požáru; šíření požáru 

v budovách. 

 

1. Introduction 

 

The performance-based fire design, as an alternative to prescriptive-based fire design, comes to 

the forefront of fire safety engineering. It deals with evaluation of an emergence and subsequent 

development and spread of fire in a given space and its objective is to reduce the risk of life 

and/or property losses to acceptable limit. To obtain results which accurately enough represent 

the reality, uncertainty should be accounted for in the process of engineer estimation.  

To evaluate outlined objectives, an assumed fire scenario is specified. Fire scenario is a 

qualitative description of the course of fire in time, identifying key events (ignition, stage of 

fire growth, fully developed fire stage, decay stage) and/or type of fire development (i.e. 

smouldering fire, flaming fire, flashover fire). That characterizes the specific fire and 

differentiate it from other possible fires. 
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Design fire is then a quantitative expression of fire scenario, in other words a specified fire 

development assumed for design purposes. In the most general way, development of fire in a 

compartment is being described by its outcomes. That usually is temperature evolution history 

or heat release rate which expresses the rate, with which the energy is being released.  

The fire risk evaluation should be based on the outcomes of design fire and structure resistance 

to such a fire. Uncertainties arising not only from the modelling itself, but also from the input 

data to these fire models should be considered. Fire risk can be then perceived as a numerical 

value, which is dependent on probability and consequence of the design fire. 

 

2. Mathematical Models of Fire 

 

Physical, or real-life fire models are one option to describe fire outcomes. The resulting 

characteristic needed for subsequent analysis are measured directly. Rather than being 

implemented on frequent basis, physical models form a subtle basis of information for 

theoretical description and its mathematical expression definition.  So, to say, mathematical fire 

models are approximations of conditions varying in time originated from fire.  

The mathematical analysis of fire development can be classified either into deterministic or 

probabilistic class type of fire model. Deterministic fire models describe the fire phenomena by 

mathematical expressions based on real measures with a contribution of physics and chemistry 

laws. In paper [1], it is suggested, that conducting few deterministic models of fire can be 

misleading and that various possibilities for each event to occur should be considered. The 

sources of variability according to the paper are: 

1. The inherent variability of fire and smoke spread. 

2. Lack of knowledge regarding the type, quantity and geometry of the fuel. 

3. Lack of knowledge regarding whether doors and windows are closed or open. 

4. Lack of knowledge regarding the occupants of the building and their likely response to the 

fire. 

5. Lack of knowledge regarding the actions of the fire brigade. 

Also, sources of uncertainty which derive from the shortcomings of the modelling of the fire 

should be taken into consideration – as each model is idealized by assumptions, which are 

ultimately the model’s limitations.  

Thus, probabilistic fire models have arisen to address uncontrollable variability of fire 

phenomena and influencing characteristic. Guanquan and Jinhui [2] distinguish between two 

types of uncertainty. Epistemic uncertainty regards the uncertainty of values of variables which 

are used to model given fire scenario (limited knowledge we may have about the system) – this 

type of uncertainty can be reduced by taking on more tests. Random (stochastic) uncertainty on 

the other hand refers to the uncertainty arising from the outcome of the fire. 

 

3. Bayesian Network 

 

One representative of probabilistic models dealing with stochastic uncertainty is Bayesian 

network. Bayesian network (further also  BN), can be used as a tool for modelling probabilistic 

data with dependencies between events.  
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Bayesian network analysis of fire spread can be implemented in a number of assessments. It 

can be used as comparative tool for different design proposals to assess, which better fulfils set 

objective - for example for which design the fire spread from point A to point B take longer 

time. It can serve as an tool for fire fighters to make the best assumption of the fire spread to 

develop an effective operational plan – incident action plan [3], or evaluating fire risk to life 

safety [4].   

Previous analysis of fire spread in buildings were carried out, using alternative tools to BN - 

Epidemic theory, Random walk theory, Markov processes and Percolation processes. Cheng 

and Hadjisophocleous [5,6]  put forward disadvantages of these models in connection to fire 

spread assumptions are put forward.  

Bayesian network uses a graph structure for representing and reasoning with uncertain input 

data (knowledge). It is built up by two components, nodes and edges. In the probabilistic 

graphical model, the nodes represent discrete or continuous variable while the directed edges 

between them represent the connection of these variables – sometimes referred to as of causal 

connections or causal dependencies. BN represents probabilistic information from data based 

on their graphical representation.  

The graphical representation is being referred to as of Directed Acyclic Graph (DAG) and it is 

illustrated in Figure 1. A set of probability is assigned to each node of DAG. Except root nodes, 

which are assigned a prior probability distribution, all other nodes possess a conditional 

probability table CPT. A very comprehensive description of principles of BN, its enhanced 

types, case studies and joint of BN with other probability-dealing models is stated in [7]. 

 

Fig. 1. Illustration of Bayesian network set up with assigned probabilities of transition from one 

event to another. 

 

3.1. Bayesian Network In Fire Spread  

Bayesian network can be implemented for quantifying the risk of fire spread from a 

compartment where fire ignites to adjacent compartments In assessment of fire spread among 

compartments, design floor plan needs to be transformed into BN, where compartments form 

the system of nodes. The fire spread is represented by connecting arrows between the node. 
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Then, the probability of fire spreading from the initial compartment to the destination 

compartment is assessed on the basis of assigned probabilities to each node.  

First, conditions on  how the fire can spread from a compartment to an adjacent compartment 

needs to be assessed. Fire can spread from compartment into compartment j through the critical 

pathways. Critical pathways are defined as the weakest points in the barrier between the 

compartments. 

 

3.2. Fire Spread Among Compartments 

Platt et al. [8] consider three possible pathways for fire to spread from a compartment into 

adjacent compartment j. Then the overall probability of the fire spread is given by summing the 

probabilities of fire spreading through these pathways. For each of these ways, a quantitative 

criterium is set in order to evaluate the possibility of fire spread. In the most general way, we 

can perceive the quantitative criterium as a comparison of the compartment fire characteristic 

with characteristics of fire resistance of possible pathway.  

1. D Through an open doorway - either the door is closed and it is assumed to have the 

adequate fire resistance as the barrier where the door is located. If the door is open, it 

assumes no resistance to the fire. 

2. W Through external windows - an analysis of probable height and horizontal projections 

of flames from the window is carried out. 

3. B Through internal barrier – to be addressed in following section 

 

3.3. Probability Determination 

The uncertainty connected to many influencing factors of fire development and spread 

discussed in [9] can be considered by its probability distribution. Probability distribution is 

expressing frequency or likelihood of occurrence of a value of a variable. In general, 

probabilistic information is obtained by statistical data, literature and human experts [10]. The 

statistical approach requires large number of historical data, which may be challenging to obtain 

with respect to the uniqueness of fire accidents and quality of available data, as described in 

[11].  

For evaluating probability density function of a variable, a mean value of variable and measure 

of spread of probable values (such standard deviation or coefficient of variation) needs to be 

known [12]. The appropriate probability density function of a random variable can be 

determined by a number of uncertainty analysis, such as response surface method, fuzzy set 

arithmetic [4], probability-bound analysis and the Monte Carlo simulation-based sampling 

approach, which is most widely implemented tool as stated in [13,14]. 

 

3.4. Probability of the Failure of the Barrier  

In principle, the analysis compares predicted fire severity with fire resistance, which can be 

perceived as a characteristic of the structure. To be able to conduct such a comparison, a same 

type of variable characterizing compared aspect needs to be introduced. The mechanical 

analysis of a barrier can be verified on bases of time, strength or temperature according to EC1 

part 2. Cheng and Platt [5,8] in their analysis used time as the dependent variable. Fire severity 

in this case is presented as the time of fully developed fire. Fire resistance is given by 
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standardized value of Fire Resistance Rating. Failure is then the condition when the fire severity 

outreaches the resistance. Its representation is illustrated in Figure 2.   

 

 

Fig. 2. Log normal probability density function for fire severity (a), fire resistance of a barrier 

(b) and their combination (c). Reprinted from [8]. 

 

3.5. Fire Severity Uncertainty 

Fire phenomena is being defined by time-dependent variables, such as heat release rate, 

temperature of hot gases in enclosure or time to flashover. After ignition fire grows and can 

develops in number of different ways depending on influencing factors. The form of 

development is mostly influenced by enclosure geometry, ventilation or the amount of available 

oxygen in different words, type, amount, and surface area of the fuel and the type and material 

properties of the boundary constructions.  

The uncertainty arising from oxygen availability consideration when predicting the emergence 

of fire in a given compartment is pointed out in [9], where sensitivity analysis of fire outcomes 

(rate of heat release and temperature) to oxygen availability is conducted. Huizinga et al. [15] 

examine the time and way of window breakage was examined by conducting physical tests with 

2- and 3-layered windows. For illustration in Figure 3 (a) t2 fire curves for different window 

areas are plotted.  

T2 fire curves with different growth rapidity (given by fire growth rate α) are plotted in Figure 

3 (b). Guanquan et al. [2] express the uncertainty of fire severity as uncertainty connected with 

growth phase of t2 fire curve. Kong [13] analyses the effect of uncertainties from both fire 

growth rate and peak HRR to the rate of heat release. 

         

(a)                                                                    (b) 

Fig. 3. (a) Comparison of t2 fire curves for different oxygen availability assumption (b) 

Comparison of t2 fire curves with different growth rate assumption. 
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Holborn et al. In [11] conducted an analysis of fire-related data from London Fire Brigade 

between 1996 and 2000. Besides others (e.g. fire damage areas) the observed fire growth rates 

were approximated with log normal distribution (logarithms of variable have normal 

distribution). A same log normal distribution of fire growths was concluded by Deguchi et al. 

[16] based on analysis of national fire statistics in Japan. 

 

3.6. Fire Resistance Uncertainty 

A query arises from the difficulty to determine uncertainty connected with the resistance of the 

structure. In prescription-based design the fire resistance is given by standardized testing. 

Normalized fire curve ISO 834 is used to assess the time of failure of limitation criteria – 

insulation, integrity and stability. As for non-bearing walls Platt [12] points out, that the 

insulation criteria are the exceeded criterium in most cases – that is increasing temperature at 

unexposed surface of specimen by 140 °C. It is stated that a reasonable assumption is that in 

most buildings the exceeding of insulation criteria is unlikely to cause fire combustion in 

adjacent compartment, and that the most probable cause of fire spread is due to stability or 

integrity failure. Thus, suggests that the expected (real) fire resistance of non-bearing walls 

could exceed the approve FFR (Fire Resistance Rating).  

 

3.7. Monte Carlo Method 

Monte Carlo method, as uncertainty analysis, is a simulation method to assess the propagation 

of uncertainties of input variable to results, thus dealing with epistemic uncertainty. In principle, 

in Monte Carlo method chooses a random sample of the vector of random variable based on its 

probability distribution. This sample vector of is used to calculate the output variable (required 

for the risk analysis). Then a vector of output variable of the same size as the input vector is 

obtained. Histogram – or frequency distribution in other words - of output variable is 

determined. Background theory is of Monte Carlo method in connection with fire risk analysis 

is included in [1]. 

 

4. Conclusion 

 

Fire modelling, as a part of performance-based engineering approach towards quantifying fire 

risk, is becoming a concern in fire safety engineering field. Deterministic fire models and their 

mathematical expression arisen from real-life fire tests. Not only there are uncertainties 

connected to assumptions of the particular model – these assumptions are ultimately the 

limitations of the model. Considerable source of uncertainties also comes from input data to the 

fire models, which are then propagating to the output, examined output.  

Probabilistic fire models aim to address these uncertainties by expressing them by probability 

distribution of a given variable. Bayesian fire model, as part of network probability fire models, 

is a tool used for modelling probabilistic data with dependencies between events. The 

probabilities directing transitions from one state to another are obtained by statistical data, 

literature and human experts. The quantification of fire risk can be then perceived as a numerical 

value, which is dependent on probability and consequence of the design fire. 

 

Acknowledgement: Author thanks for support  to the Grant Agency of the Czech Technical University 

in Prague, grant No. SGS20/041/OHK1/1T/11. 
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ČASTÉ CHYBY PODNIKOVÝCH MANAGEMENTŮ PŘI PREVENCI A ZVLÁDÁNÍ 

RIZIK 

 

COMMON ERRORS OF CORPORATE MANAGEMENTS IN RISK PRVENTION 

AND COPING 

 

Jiří Kruliš 
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Abstrakt: Příspěvek stručně shrnuje hlavní zdroje rizik, které v organizacích ohrožují průběh 

a výsledky procesů. Způsobují jejich selhávání a následně finanční a časové ztráty.  

Klíčová slova: Analýza rizik; zdroje rizik; kořenové příčiny selhání; motivace; spolehlivost 

lidského činitele; změnový management. 

 

Abstract: The paper briefly summarises the main sources of risks that threaten the progress and 

results of processes in organisations. They cause them to fail and consequently financial and 

temporal losses. 

Key words: Risk analysis; sources of risks; root causes of failures; motivation; reliability of the 

human factor; change management. 

 

1. Úvod 

 

Obsahem příspěvku je stručný přehled hlavních zdrojů rizik, které v organizacích ohrožují 

průběh a výsledky procesů. Předmětné zdroje rizik mohou způsobit jejich selhávání a následné 

finanční a časové ztráty. A jimiž by se měl každý podnikový management zabývat - 

systematicky a důsledně. Podrobný rozbor problematiky hledání, prevence a zvládání rizik [1]. 

 

2. Na co nesmí dobrý manažer zapomínat? Co musí umět a co musí dělat?  

 

Svět, který nás obklopuje, ve kterém žijeme, je plný nejrůznějších rizik. O některých víme, 

potýkáme se s nimi, ale neumíme se jich zbavit. Jiná jsou schovaná a čekají na svou příležitost. 

Některá se tváří jako neviňátka a když je cílevědomě nehledáme, dříve nebo později se dočkají. 

A každou chvíli pak musíme napravovat něco, čemu by bylo mnohem snadnější a levnější 

předejít [1], kdybychom se o skrytém riziku včas dozvěděli. 

V podmínkách permanentních hrozeb také samozřejmě fungují podniky – jejich managementy 

i zaměstnanci. To, co rozhoduje o jejich odolnosti vůči vnitřním i vnějším rizikům, lze shrnout 

pod společný pojem: management rizik. Každý podnik by měl, pokud tak již nečiní, co nejdříve 

začít systematicky identifikovat příčiny svých procesních nedostatků čili své nebezpečné 

faktory a procesy – a to proaktivně, komplexně a metodicky [1,2]. 

Jsou dvě možnosti, jak se k rizikům postavit: buď je včas rozpoznat a následně se jim snažit 

předcházet, nebo spoléhat na štěstí a náhodu. První možnost nám umožní optimalizovat cestu 
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k úspěchu. Ta druhá skoro vždycky vede ke klopýtání, slepým uličkám, časovým ztrátám a 

ekonomickým škodám. 

Dobrý manažer včas rozpoznává nedostatky, které snižují výkonnost lidí a týmů, jejich motivaci 

a rozvoj potřebných schopností. Hrozby, které ohrožují pracovní procesy a mohou způsobovat 

nežádoucí události i závažné finanční ztráty. Které brání implementaci potřebných změn nebo 

využívání rizik jako příležitosti ke zlepšování atd. Opakovaně potvrzovanou zkušeností je, že 

časové a finanční prostředky vynaložené na systematické hledání příčin a cest k jejich 

proaktivní prevenci se velmi rychle vrátí. 

Na naší zeměkouli už došlo k mnoha tragickým haváriím s velmi závažnými následky. Analýzy 

ve ukázaly, že jejich příčinou nebyla náhodná selhání zařízení, , ale vždy byly vyvolány nějakou 

kombinací chyb lidí a nepříznivých manažerských, organizačních a technických faktorů. 

Každá z havárií také poukázala na ošidnost pravděpodobnostních odhadů a statistik (např. 

výskytu mimořádných, nežádoucích událostí) [1-3].  

 

2.1. Příčiny nežádoucího stavu 

Odborníci na rizika se shodují, že managementu rizik stále není v mnoha našich organizacích 

věnována potřebná pozornost. Je běžné, že se manažeři hledáním hrozeb a jejich příčin 

systematicky nezabývají a ztrácejí pak čas hašením problémů, které vůbec nemusely vzniknout, 

kdyby proaktivně využívali osvědčené postupy identifikace a prevence rizik. Často se chovají 

podle hesla „Ono to nějak dopadne“ nebo „Určitě by se to dalo dělat líp, ale teď není čas to 

měnit“. Na základě zkušeností z praxe [1] se pokusíme odpovědět na otázku, proč tomu tak je. 

1. Nechtějí. Myslí si často, že na to nemají čas a neuvědomují si, že velkou část svého času 

doslova ztrácí řešením, hašením problémů. A to samozřejmě bývá mnohem dražší a časově 

náročnější než prevence. Je to jako když někdo šetří čas a peníze tím, že v zimě jezdí na 

letních pneumatikách. Jako když se fotbalové mužstvo pustí bezhlavě do útoku a zapomene 

bránit - co je platné, že dá gól, když vzápětí jich 5 dostane? Místo aby požárům – ale i 

malým ohníčkům, které bývají často zdrojem velmi nepříjemných situací – předcházeli, tak 

s nimi bojují až když propukly a páchají těžko napravitelné škody. Takže: myslí si, že 

nemají čas a přitom s ním takto mrhají. Takové chování je v mnoha podnicích běžným 

standardem. Jaké to může mít další příčiny: 

- bojí se upozorňovat na nedostatky a chyby – své i druhých, podřízených i nadřízených. 

- neuvědomují si, že rizika jsou zdrojem příležitostí, že poznaná a pochopená rizika 

přináší příležitost využít je ve vlastní prospěch (osobní i podnikový). 

- postoj: na tom, co zatím funguje, není co zlepšovat, a taky přehnaná důvěra v zavedené 

postupy, ve všeobecně přijímané prognózy (ekonomické, tržní, finanční, personální). 

atd. 

2. Neumějí. Nepoužívají vhodné postupy, metody. A taky například: v podniku je 

zanedbáváno formování schopností myšlení o riziku, a to nejen u manažerů.  

Na základě zkušeností [1]  bylo odhaleno 10 klíčových oblastí v nichž se managementy často 

dopouštějí chyb:    

1. Nejsou proaktivně a systematicky identifikovány procesy, které mohou způsobit závažná 

selhání, s cílem najít co nejvíc jejich potenciálních příčin. Organizační funkce se realizují 

formou procesů, které vytváří složitou procesní síť. Žádný podnikový proces neexistuje 

izolovaně a samostatně. A prakticky každý proces je nositelem nějakého rizika, a to buď 

sám pro sebe nebo pro procesy navazující či jakkoliv související. Výchozím cílem analýz 

rizik proto musí být identifikovat co nejvíce rizik a jejich příčin.  
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Je proto nezbytné, aby v každém podniku byly používány metody identifikace 

potenciálních příčin a kauzální rozbory vzniku nežádoucích událostí. V běžné praxi 

převládá snaha zabývat se až viditelnými projevy (=symptomy) rizik. Cílem zde však musí 

být analýza příčin „kořenových“ (root causes).  

Cílem postupů kauzálních rozborů je popsání sledu dějů, a to buď od zvolené iniciační 

události k možným koncovým událostem, nebo v opačném směru od nějaké nehody k jejím 

příčinám. Často používanými metodami zde jsou stromy událostí, chyb a příčin, postup 5x 

PROČ, diagram rybí kosti, motýlkový diagram atd. 

Největší přínos poskytují metody, v nichž se postupuje podle návodu založeného na 

komplexním výčtu možných rizik ve všech segmentech podnikových procesů. Přestože 

existuje pro analýzu rizik velké množství metod, žádná takový opravdu komplexní seznam 

neobsahuje (a ani to není jejich záměrem). Proto vznikla metoda IPR - Identifikace Procesů 

a Rizik. Podniková rizika se zde vyhledávají a klasifikují pomocí kontrolního seznamu 

(check list) umožňujícího systematicky procházet podnikovými procesy a faktory a 

vyhledávat ty, které se mohou stát příčinou hrozeb. Jeho struktura je dána základními 

oblastmi (složkami) managementu: procesní – strategický – rizik – lidských zdrojů – 

bezpečnostní – kvality – informační a znalostní – změnový – finanční – produktový – 

marketingový a obchodní – krizový – environmentální – controlling – vedení lidí – rozvoj 

LZ – pracovní podmínky – motivační systém – podniková kultura. 

Hlavním cílem metody IPR je 

- identifikovat rizikové procesy a faktory 

- klasifikovat je podle závažnosti a urgentnosti, 

- shromáždit popisy rizik a nedostatků (karty rizik) jako podklad pro formulaci 

nápravných a preventivních opatření [1]. 

2. Poznaná a pochopená rizika nejsou využívána jako příležitost k akci - ke změně, zlepšení… 

Využívání rizik jako příležitostí stále není v mnoha organizacích samozřejmou součástí 

myšlení a jednání. Není dostatečně podporováno, aby se zjištěná přítomnost nějaké hrozby 

nebo samotná riziková událost cíleně využívala jako podnět k akci, zaměřené jak na 

zvládání nežádoucích událostí a snížení jejich možných nepřijatelných následků, tak na 

hledání cest k odstraňování nedostatků, které nám taková událost odhalila. Každé riziko 

může posloužit jako výzva i jako zdroj motivace ke zlepšování procesů, činností, podmínek, 

chování, postojů, myšlení. A taky jako příležitost: 

- k sebepoznání, k získání nových užitečných zkušeností, znalostí, dovedností, 

- ke zlepšení spolupráce, komunikace, meziosobních vztahů, 

- k posílení vědomí odpovědnosti, 

- k sebepřekonávání, mobilizaci sil a schopností. 

Podnětem mohou také být úspěšně zvládnuté nebo zvládané nežádoucí události - chyby, 

nehody, skoronehody, stížnosti, konflikty atd. I sdílené, společně řešené obavy, nejistoty, 

stresy. A samozřejmě efekty dosažené úspěšným odstraněním zjištěných nedostatků. 

Společné zvládnutí rizika či odstranění hrozby pak posiluje týmové vztahy, zlepšuje 

atmosféru, je zdrojem motivace atd. 

3. Neprovádí se systematické mapování a hodnocení procesů, činností a faktorů, které je 

ovlivňují - procesní management. V podnicích často není dodržován princip integrovaného 

procesního managementu, jímž je zásada řídit organizaci a její složky jako celek, jako 

vnitřně provázaný socio-technický systém procesů. Důsledkem pak je, že jednotlivé 

činnosti, postupy, podmínky, zdroje nejsou důsledně posuzovány a řízeny ve vzájemných 

souvislostech, není věnována potřebná pozornost kooperaci mezi manažery, mezi útvary, 
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dopadům na navazující procesy atd. A následně nejsou proaktivně odstraňovány procesní 

nedostatky. 

Dalším důsledkem pak je, že jsou dlouhodobě podceňovány některé složky managementu. 

Např. často se můžeme setkat s tendencí preferovat realizační (tzv. „hlavní“) procesy na 

úkor procesů zdrojových („podpůrných“), jimiž jsou v organizaci vytvářeny předpoklady 

pro to, aby realizační procesy mohly fungovat. Což opět mívá za následek nedostatečné 

proaktivní odstraňování nedostatků. 

Další chybou bývá, že nejsou adekvátně uplatňovány koncepty vnitřních zákazníků a 

vlastníků procesů založené na mapování procesů - jako nedílná součást managementu i 

vedení lidských zdrojů a firemní kultury. Prvním předpokladem je stanovení a vyhlášení 

postupů, jimiž budou pro jednotlivé realizační i zdrojové procesy vnitřní zákazníci a 

dodavatelé hledáni a jmenováni. Druhým předpokladem je následná podpora prestiže a 

vědomí odpovědnosti za uspokojování svých vnitřních zákazníků, za naplňování rolí 

interních zákazníků a dodavatelů.  

Často v podnicích nejsou zavedeny osvědčené metody, postupy HODNOCENÍ 

managementu, lidských zdrojů, procesů, činností, podmínek, rizik, změn, dosahovaných 

výsledků atd. Příklady častých chyb: 

- setrvačnost soudů, kdy se hodnotitel nechává příliš ovlivňovat dříve formulovanými 

názory, předchozími výsledky hodnocení, případně různými předpojatostmi a 

nálepkami. Objektivnost hodnocení je často snižována tendencí hodnotitelů vzájemně 

se ovlivňovat. Důsledkem je snížená diferenciace výsledků hodnocení, 

- jiným nedostatkem je přílišná shovívavost, daná buď osobnostním typem hodnotitele, 

nebo atmosférou, v níž hodnocení probíhá. Anebo naopak přílišná přísnost, 

- většinou neuvědomovanou tendencí je projekce - neuvědomované přenášení vlastních 

zkušeností, vlastností, tendencí a postojů na hodnoceného atd. 

4. Další  chyby spadají do oblasti efektivního leadershipu. Jde o nízkou podporu pracovní 

motivace zaměstnanců - formování postojů. Lze rozlišit dva zdroje motivace k pracovní 

činnosti, resp. k určitému chování člověka při plnění pracovních úkolů: Prvním zdrojem 

jsou vnitřní potřeby, hodnoty a postoje člověka, které jsou dány osobnostními dispozicemi, 

zájmy, zkušenostmi, ambicemi atd. Druhý je výsledkem působení vnějších podnětů čili 

incentiv. 

Podnik, který chce, aby jeho zaměstnanci měli trvalý zájem naplňovat podnikové cíle, musí 

mít zavedeny procesy zvyšování motivace ke kvalitní, spolehlivé a bezpečné práci. Musí 

mít vytvořen systém řízení těchto procesů a jejich koordinace. Jeho základem je motivační 

strategie podniku. V ní jsou formulovány požadované efekty a stanoveny principy určování 

incentiv, a to jak z hlediska adresné účinnosti, tak etiky a spravedlnosti.  

5. Neefektivní programy a postupy odstraňování nedostatků v pracovních způsobilostech - 

schopnostech, znalostech, zkušenostech. Znalosti zaměstnanců a znalostní kapitál firmy 

jsou důležitým faktorem úspěchu v konkurenčním boji. Jaké procesy a podmínky musíme 

v organizaci vytvořit, aby mohl být znalostní management implementován? Existuje 

několik cest, jak organizace může ovlivňovat a formovat způsobilosti svých zaměstnanců. 

Řízení kvality lidského činitele je třeba považovat za systémový proces zahrnující: 

- nábor, výběr a rozmísťování zaměstnanců, čili personální změny, kdy se mimo podnik 

hledají noví pracovníci s dispozicemi, kterých se v danou chvíli v podniku nedostává, 

- hledání vnitřních rezerv a organizační změny s cílem lepšího využití stávajícího 

kompetenčního potenciálu, 

- rozvoj individuálních schopností - profesní příprava, vzdělávání (školení, výcvik), 

výchova, osvěta, 
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- procesy rozvoje znalostního kapitálu,  

- příprava lidí na zavádění změn, 

- zvyšování kvality podnikové kultury, leadershipu, komunikace, motivačních procesů, 

pracovních podmínek, 

- procesy stabilizace pracovníků založené na analýzách fluktuačních tendencí.  

Významným aspektem pracovních způsobilostí v oblasti managementu rizik jsou často 

podceňované schopnosti rizikologického myšlení. Příklad: Ve svém myšlení rádi 

upřednostňujeme redukcionistický přístup, který nabízí snadněji uchopitelné představy 

(modely) o skutečnosti založené na vysvětlování komplexních jevů jejich redukcí na dílčí 

části. Určitý stupeň zjednodušování je zpravidla nevyhnutelný, ale nepřijatelné jsou ty 

přístupy, které považují jednostrannou reflexi za všeplatnou a které opomíjí skutečnost, že 

rizika se vzájemně kombinují; a že vytváří kauzální řetězce - lineární i nelineární, 

jednosměrné i obousměrné, cyklické - viz synergie, dominoefekty, lavinové efekty, 

cykličnost dějů, „začarovaný kruh“, „poslední kapka“ atd. Identifikace rizik proto vyžaduje 

schopnost vidět a chápat kauzální řetězce příčin a následků celostně - jako komplexní 

systém (nikoliv např. jednostranně zdůrazňovat někdy technické, jindy zase lidské faktory).  

Další příklady běžně se vyskytujících nežádoucích tendencí a návyků, kterým je třeba se 

bránit:  

- nezaměřovat se jen na to, co je vidět (symptomy) - hledat kořenové příčiny rizik 

- zvykat si na rizika, na nedostatky, na zdánlivě neškodné změny, na opakující se 

odchylky od požadovaného průběhu atd. - Žabí syndrom 

- nekriticky přejímat rozšířené stereotypy, fámy, a také statistiky, 

- podceňovat nebezpečí událostí, které jsou považovány za velmi málo pravděpodobné 

(tzv. Černé labutě) 

- atd. 

Příkladem užitečného přístupu k rozvoji pracovních způsobilostí je koncept učící se 

organizace. Řízení organizace podle konceptu učící se organizace nezahrnuje pouze rozvoj 

a využívání schopností jednotlivých zaměstnanců a pracovních týmů. Její součástí je i celo-

organizační reflexe nedostatků a využívání této reflexe k neustálému zlepšování všech 

řídicích, realizačních, organizačních a zdrojových procesů – viz bod 3. Organizační učení 

tedy nelze omezovat na učení lidí. Je to v prvé řadě proces rozvoje schopností organizace 

vidět a využívat nabízející se příležitosti a odolávat hrozícím nebezpečím.  

6. Podceňování schopností přemýšlet o riziku. Příklad: Ve svém myšlení rádi 

upřednostňujeme redukcionistický přístup, který nabízí snadněji uchopitelné představy 

(modely) o skutečnosti založené na vysvětlování komplexních jevů jejich redukcí na dílčí 

části. Určitý stupeň zjednodušování je zpravidla nevyhnutelný, ale nepřijatelné jsou 

přístupy, které považují jednostrannou reflexi za všeplatnou a které opomíjí skutečnost, že 

rizika se vzájemně kombinují; a že vytváří kauzální řetězce - lineární i nelineární, 

jednosměrné i obousměrné, cyklické - viz synergie, domino efekty, lavinové efekty, 

cykličnost dějů, „začarovaný kruh“, „poslední kapka“ atd. Identifikace rizik proto vyžaduje 

schopnost vidět a chápat kauzální řetězce příčin a následků celostně - jako komplexní 

systém (nikoliv např. jednostranně zdůrazňovat někdy technické, jindy zase lidské faktory).  

Další příklady běžně se vyskytujících nežádoucích tendencí a návyků, kterým je třeba se 

bránit, jsou:  

- nezaměřovat se jen na to, co je vidět (symptomy) - hledat kořenové příčiny rizik 

- zvykat si na rizika, na nedostatky, na zdánlivě neškodné změny, na opakující se 

odchylky od požadovaného průběhu atd. - Žabí syndrom 

- nekriticky přejímat rozšířené stereotypy, fámy, a také statistiky, 
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- podceňovat nebezpečí událostí, které jsou považovány za velmi málo pravděpodobné 

(tzv. Černé labutě) atd. 

7. Nejsou důsledně a systematicky zlepšovány pracovní podmínky - jejich hodnocení, 

odstraňování nedostatků, ergonomie, prevence stresů  atd. Můžeme rozlišit dva typy 

působení podmínek na procesy. První spočívá v tom, že vytváří prostředí rozhodující o tom, 

zda průběh a výsledky procesů budou odpovídat stanoveným požadavkům a nebudou tedy 

ohrožovány akutními riziky - spolehlivost procesů. Druhý vliv je neméně závažný – 

pracovní podmínky bezprostředně působí na aktuální i dlouhodobou pracovní výkonnost 

zaměstnanců a jejich schopnosti a motivaci plnit požadované úkoly.  

8. Chyby při sestavování a vedení týmů. Hlavním smyslem vytváření týmů jsou jejich 

synergické přínosy. Rozhodujícími faktory jsou přitom zejména složení týmu a efektivní 

týmová komunikace. Dobrý manažer komunikaci v týmu průběžně vnímá a včas reaguje 

na vznikající problémy. Všímá si týmových komunikačních schopností, naslouchá 

empaticky, komunikuje asertivně atd. K častým chybám dochází zejména při: 

- sestavování týmů, ať už z hlediska vyváženosti, nebo potřebné diverzity schopností, 

odborností, znalostí, zkušeností, dovedností, 

- rozdělování týmových rolí. Cílem sestavování týmů není jen zařadit osoby s potřebnými 

způsobilostmi, ale také zajistit, aby v týmu byly zastoupeny a jmenovitě přiděleny 

potřebné týmové role, které každý tým ke své činnosti nezbytně potřebuje a jejichž 

absence je pro týmové procesy závažným rizikem. Důležité je, aby nositelé rolí uměli a 

chtěli svěřené role naplňovat. Předpokladem je využívání některé z osvědčených metod 

hodnocení individuálních dispozic pro týmové role.  

Příkladem je metoda HIT - Hodnocení individuálních dispozic pro práci v týmech. 

Hodnocení zde probíhá ve dvou krocích. První slouží k určení typu týmu podle požadavků 

a úkolů, které má plnit a pro nějž byl/je sestavován. Podle toho jsou pak jednotlivým 

týmovým dispozicím softwarem automaticky přiděleny váhy. Účelem druhého kroku je 

hodnocení individuálních dispozic pro optimální přidělení (rozdělení) týmových rolí. 

Provádí se pomocí tabulek obsahujících výčty příznivých a nepříznivých vlastností, 

schopností, postojů, názorů a návyků, které jsou významné pro působení v týmech, a to ve 

třech oblastech: 

- komunikační dispozice potřebné k zvládání skupinových interakcí a případných 

konfliktů, k vedení dialogu, navazování a udržování kooperativních vztahů, vyjednávání 

atd.,  

- osobnostní a postojové dispozice pro práci v týmu a pro plnění týmových rolí, 

- myšlení, jímž hodnocený může přispívat k práci týmu a jímž je řízeno jeho týmové 

chování.  

Rozvíjení schopností (osobních i týmových), založené na sebereflexi a vnímaní slabých a 

silných stránek, hledání skrytého potenciálu a překážek bránících jeho využívání. 

Prevence a zvládání konfliktů – vnímání potenciálních příčin, signálů hrozících konfliktů, 

postupy jejich předcházení a zvládání atd. 

Příprava a vedení porad – témat, scénářů, výběr účastníků, vedení diskusí, využívání 

brainstormingu, brainwritingu atd. 

9. Nedostatečná podpora změnových záměrů a procesů - změnový management - procesy 

přípravy, implementace, korekcí změn, zapojování a motivace lidí, zajišťování potřebných 

schopností, využívání dosažených přínosů atd. Žijeme v prostředí, které se neustále mění. 

Citlivost na změny je předpokladem přežití. Život lidí i podniků je nepřetržitým sledem 

změn a každá změna je spojena s riziky. Tempo změn se zvětšuje, narůstá dynamika nových 
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produktů na globálním trhu, zkracuje se životní cyklus produktů i čas, který je k dispozici 

pro jejich vývoj a uvedení na trh. Mění se i vnitřní prostředí podniků. Globalizací 

ekonomiky narůstá počet konkurentů přicházejících každým dnem s novými produkty. 

Mění se legislativa, situace na trhu, disponibilita lidských zdrojů atd. Proto stále narůstá 

význam změnového a projektového managementu a také konceptů trvalého zlepšování, 

„permanentní reorganizace“, „tvořivé destrukce“... I když to zní jako paradox, změny se tak 

stávají předpokladem stability. Stejně jako je to u každého živého organizmu, který musí 

neustále reagovat na změny vnějšího i vnitřního prostředí. Dobrý management proto 

kalkuluje se změnou ne jako s možností, ale jako s každodenní jistotou. 

Zkušenost ukazuje, že manažeři, kteří ve svém oboru vynikají, se od ostatních často liší v 

jedné schopnosti: dokážou vnímat trendy a předvídat změny; a taky „očekávat 

neočekávané“. Tyto schopnosti jsou předpokladem proaktivity managementu, která je 

základem velmi užitečných konceptů neustálého zlepšování a učící se organizace, jako 

klíčových součástí podnikové kultury.  

Moderní pojetí managementu vychází z faktu, že změnové procesy (projektové, 

transformační, restrukturalizační) jsou v prvé řadě řízenou změnou rolí zaměstnanců, jejich 

kompetencí, pozic, povinností, odpovědností, vzájemných vazeb, vztahů a komunikací. 

Proto je lidský činitel, jeho schopnosti, postoje a myšlení tak důležitý pro úspěšnou realizaci 

každého změnového procesu. A proto má tak velký význam přesvědčení zaměstnanců 

o potřebě změn. Prozměnové postoje jsou základním předpokladem učení, jsou motorem 

dialogu, diskuse i spolupráce.  

Proč se lidé změnám brání: Vždy je třeba počítat s tím, že lidé mají přirozenou skepsi až 

nechuť ke všemu, co od nich vyžaduje měnit zaběhnuté zvyky a adaptovat se na neznámé 

situace. A taky že změny bývají spojeny s nárůstem konfliktů, zhoršením komunikace, 

snížením motivace atd. Stmelující a motivující účinek mají naopak pozitivní zkušenosti 

získané úspěšným a oceňovaným zvládnutím změny.  

Užitečnou technikou zde je typologie (segmentace) pracovníků z hlediska postojů ke 

změnám a k jejich zavádění, např. pomocí metody HPZ - hodnocení postojů ke změnám. 

Metoda slouží jako nástroj k poznání toho, proč se lidé změnám brání, proč jsou pasivní, 

proč kritizují či kladou aktivní odpor. A poznání toho, jak zlepšovat jejich postoje, jak 

s nimi komunikovat, aby se chtěli do změn aktivně zapojovat. Základem úspěchu je vědět, 

jak se zaměstnanci, jichž se změny týkají, jednat. A to diferencovaně, individuálně, na 

základě poznání jejich postojů a názorů. Síla komunikace spočívá právě v diferencovaném 

přístupu, který je založen na schopnosti empatického vnímání každého člověka jako 

individuality. Zkušenost ukazuje, že aktivní hledání příčin pasivního nebo negujícího 

chování zaměstnanců velmi rychle přináší ovoce jak podniku, tak manažerům i jejich 

podřízeným. 

10. Nezvládnutý time management a priority management, tj.:  

- postupy organizování a využívání času, 

- prioritizace úkolů podle závažnosti a naléhavosti, 

- prevence a zvládání časových ztrát a s tím souvisejících problémů a rizik. 

Několik příkladů častých chyb: 

- neformulujeme průběžně své cíle a úkoly - hlavně ty důležité, dosažitelné a termínované 

(nejlépe písemně),  

- neomezujeme cíleně neproduktivní vyrušování z prováděných činností, např. zbytečné 

telefonáty, e-maily, osobní návštěvy, nepořádek na pracovišti (ve věcech, papírech),  

- zdrojem časových ztrát může být i sklon k pedantství, zbytečnému perfekcionismu, 

k prokrastinaci nebo sklon nedotahovat (zůstávat na půli cesty),  
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- a taky naopak snaha stihnout toho víc, než je v našich silách. a následné nedokončování, 

přebíhání od jednoho k druhému, nutnost napravovat důsledky polovičatého plnění 

úkolů atd. 

I zde jsou k dispozici osvědčené postupy, jak efektivně bojovat se zloději času. Ty opravdu 

užitečné jsou založeny na prioritizaci cílů a úkolů jednak podle jejich důležitosti 

(závažnosti) a jednak podle naléhavosti (urgentnosti).  

 

3. Závěr 

 

Management rizik musí být v každém podniku prioritou. Oči před riziky zavírají zpravidla ti, 

kdo si plně neuvědomují, co je ohrožuje. A také ti, kteří nevědí jak si s číhajícími hrozbami 

poradit. Podnik, který se v každodenní praxi nezabývá riziky spojenými se změnami a 

proaktivním hledáním jejich příčin, je plachetnicí bez kormidla na rozbouřeném moři, či autem, 

na které za každou zatáčkou číhá nebezpečí. Proč za zatáčkou? Protože tam řidič nevidí.  
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Abstrakt: Z hlediska bezpečnosti je třeba zajistit kvalitní povrch kovových součástí zařízení, 

Práce v první části se věnuje ověření funkčnosti nově vyvíjeného zařízení společnosti TechTest 

s.r.o.: Recognoil® BlackBox, které je vyvíjeno pro potřeby praxe. V druhé části se zabývá 

srovnáním výsledků měření oxidů hliníku a oleje z hlediska fluorescenčních vlastností 

předmětného přístroje a spektroskopu Horiba Fluorolog 3 Extreme. 

Klíčová slova: Lehké kovy; oxidy; fluorescence; luminiscence; UV-VIS; znečištění; 

předúpravy povrchu; povrchové úpravy. 

 

Abstract: From the point of view of safety it is necessary to ensure a quality surface of metal 

components of the devices. The article in the first part is devoted to verifying the functionality 

of the newly developed equipment of TechTest s.r.o.: Recognoil® BlackBox, which is 

developed for the needs of practice. In the second part, it compares the results of measurements 

of aluminium oxides and oil in terms of fluorescent properties of the instrument in issue and 

spectroscope Horiba Fluorolog 3 Extreme. 

Key words: Light metals; oxides; fluorescence; luminescence; UV-VIS; pollution; surface pre-

treatment; surface treatment. 

 

1. Úvod 

 

Aby kovové části technických zařízení plnily bezpečně očekávanou funkci, musí mít kvalitní 

povrchovou úpravu. Kontrola povrchu součástí je klíčovým bodem ve výrobě pro dosažení 

kvalitní a funkční povrchové úpravy. Většina vad je zapříčiněna již v počátku procesu, a to při 

předúpravě povrchu. Z toho důvodu je nutné se předmětným krokem zabývat, především 

kontrolou odmaštění povrchu. Povrch může být kontaminován například olejem po předchozím 

tváření či obrábění. Z hlediska bezpečnosti je vyžadováno, aby kontrola byla přesná, spolehlivá 

a opakovatelná v reálnem čase.  

Pro zmíněný účel byla společností TechTest, s.r.o. vytvořena účinná metoda kontroly povrchu, 

která funguje na principu UV-VIS spektroskopie. Přístrojem Recognoil® BlackBox lze vytvořit 

fluorescenční mapy, a tak odhalit povahu a příčinu kontaminace povrchu.  

Princip předmětného zařízení je založen na faktu, že nečistoty jsou schopné vykazovat 

luminiscenci. Předmětnou vlastnost však vykazují i zoxidované vrstvy na lehkých kovech, 

kterým je hliník. Jelikož v dnešní době je hliník v konstrukční praxi nejpoužívanějším 

neželezným kovem, je nutné se danou problematikou zabývat [1].  
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Přístroj Recognoil® BlackBox  je nový, a proto prvním cílem je ověření kvality měření, což je 

základním požadavkem praxe.  

 

2.  Popis přístroje Recognoil® BlackBox a způsobu ověření jeho validity 

 

Sledování vlastností povrchu z hlediska kontaminace je prováděno přístrojem Recognoil® 

BlackBox; obrázek 1. Detekce nečistot na sledovaném povrchu funguje na principu vyvolání 

fluorescence nečistoty pomocí UV záření a zaznamenání fluorescence. Pomocí software 

předmětný přístroj vyhodnotí situaci a provede vizualizaci nečistot ve formě fluorescenčních 

map. Na základě zmíněných map je možné vyhodnotit intenzitu a rozložení znečištění či 

tloušťku a plošnou koncentraci kontaminantů. Fluorescenční mapy jsou dostupné v 2D i v 3D 

verzi.  

Použité zařízení umožňuje na jednu expozici nasnímat plochu o rozměrech 60 x 80 mm. 

Snímací hlava je osazena 24 UV LED diodami a 4 zdroji bílého světla. Citlivý detektor 

umožňuje vyhotovit snímky o rozlišení až 3 200 x 2 400 px (~1 000 DPI) [2].  

  

 

Obr. 1. Zařízení Recognoil® BlackBox [2]. 

 

2.1. Ověření homogenity ozářené plochy 

Jelikož se jedná o nově vyvíjený přístroj, bylo nutné ověřit spolehlivost jeho měření. Pro 

kvalitní měření, je důležité, aby byla celá plocha ozářena konstantně, protože jen tak je možné 

zaručit správnost a opakovatelnost měření. Pro předmětné měření byly použity 4 vzorky:  

- kontakt z baterie z oceli,  

- korozivzdorní ocel AISI 316, PET-G, 

- hliníková fólie.  

Vzorky byly po jednom umísťované na pozice v mřížce o rozměrech 67 x 89 mm. Jeden 

z výsledných povrchových grafů zobrazen na obrázku 2.  

Výsledky zkoušky ukazují, že u vzorku z hliníku, korozivzdorné oceli a kontaktu z baterie je 

naměřena vyšší intenzita luminiscence v levém dolním rohu (většinou pozice 1A až 5B). Lze 
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proto konstatovat, že v dané oblasti byla intenzita zářičů vyšší než u zbylých zářičů. Předmětný 

rozdíl může být způsoben napájením zářičů, případně natočením kamery. Jelikož rozdíl v 

intenzitě je jen pár jednotek F.U., není potřeba ho řešit a je možné ozařovanou plochu považovat 

za homogenní [1]. 

 Obr. 2. Povrchový graf pro hodnoty F.U., vzorek: kontakt z baterie [1]. 

 

2.2. Ověření spolehlivosti měření při změně velikosti měřené plochy vzorku 

Experiment zacílený na ověření spolehlivosti měření bez ohledu na velikost snímané plochy 

byl proveden na třech materiálech:  

- stříbrný PET-G,  

- černý nalakovaný PET-G, 

- hliníková fólie.  

Od každého materiálu byla vytvořena série 12-ti vzorků o rozměrech ozařované plochy 5 x 5 

mm až 60 x 60 mm; ukázka vzorků je na obrázku 3 [1]. 

 

Obr. 3. Vzorky stříbrný PET-G, vytvořené pomocí 3D tisku, seřazené od nejmenšího po 

největší [1]. 

 

Obrázek 4 ukazuje výsledky experimentu. U vzorků s hliníkovou fólií dochází ke skokové 

změně fluorescence při přechodu z 625 mm2 na 900 mm2, a to z průměrných 5 048 F.U. na 

průměrných 2 329 F.U.  

U vzorků ze stříbrného PLA dochází ke dvěma velkým skokům v intenzitě fluorescence. V 

prvním případě ke skoku dochází při změně plochy z 225 mm2 na 400 mm2; a jedná se o změnu 

z průměrných 5 060 F.U. na 31 060 F.U. K dalšímu skoku dochází při změně plochy z 625 

mm2 na 900 mm2, kde nastala změna v intenzitě fluorescence z průměrných 31 060 F.U. na 

351 399 F.U. Detailním zkoumáním příčiny skoků bylo zjištěno, že předmětné razantní skokové 
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změny byly způsobeny algoritmem pro automatický režim snímání, ve kterém byla měření 

provedena [1]. 

Obr. 4. Závislost intenzity fluorescence na velikosti ozářené plochy [1]. 

 

2.3. Stanovení vlivu vzdálenosti měřeného objektu od roviny ostření na výslednou 

intenzitu fluorescence 

Pro měření zacílené na stanovení vlivu vzdálenosti měřeného objektu od roviny ostření na 

výslednou intenzitu fluorescence byly použity tři vzorky z měření s plochou 60 x 60 mm, které 

byly popsány v odstavci 2.2. Rovina ostření byla určena jako bod 0. Následně byly vzorky 

postupně vzdalovány po 5 mm dál od roviny ostření [1]. Výsledky měření jsou uvedeny na 

obrázku 5. 

 
Obr. 5. Graf závislosti vzdálenosti měřeného objektu od roviny ostření na výslednou intenzitu 

fluorescence [1]. 

 

Z grafů na obrázku  5 je zřejmé, že intenzita fluorescence klesá se zvětšující se vzdálenosti od 

roviny ostření. Proto, aby byla zaručená opakovatelnost měření, je nutné, aby bylo měření 

prováděno vždy v stejné vzdálenosti od roviny ostření [1]. 

 

2.4. Ověření stálosti měření v závislosti k počtu a velikosti měřených objektů  

Pro použití v praxi je důležité, aby přístroj byl schopen měřit skutečnou hodnotu intenzity 

záření objektu bez ohledu na to, kolik je v okolí dalších vzorků a kde se nachází. Pro ověření 
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byly použity čtyři vzorky materiálu PET-G o různých velikostech [1]. Fluorescenční mapy 

získané měřením  různě zkombinovaných vzorků jsou ukázány na obrázcích 6 až 9. 

 

 
Obr. 6. Fluorescenční mapa vzorku 2 [1]. 

 

 
 

Obr. 7. Fluorescenční mapa vzorků 1 a 2 [1]. 

 

 
 

Obr. 8. Fluorescenční mapa vzorků 2 a 4 [1]. 
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Obr. 9. Fluorescenční mapa vzorků 1. 2 a 3 [1]. 

 

Vzorek označený číslem 2 má podobnou intenzitu fluorescence na všech fluorescenčních 

mapách (v průměru 886 102,5 F.U.). To znamená, že bez ohledu na další vyskytující se vzorky 

v okolí, měří přístroj vždy přibližně stejnou intenzitu fluorescence [1]. 

 

3. Porovnání výsledků měření vlastností zoxidovaných vrstev hliníku na přístroji 

Recognoil® BlackBox  a na spektrometru 

 

3.1. Srovnání měření oxidů a oleje na přístroji Recognoil® BlackBox 

Srovnání měření oxidů a oleje bylo provedeno na hliníkovém Q-panelu, který byl z jedné 

poloviny odmořen [1]; obrázek 10. Obrázek 11 zobrazuje výsledek měření. 

 

                  
 

Obr. 10. Hliníkový Q-panel, vlevo je původní vrstva, a vpravo mořená  vrstva 

 

 

Obr. 11. Snímek Q-panelu ze zařízení Recognoil®. Vlevo původní vrstva (3 672 F.U.), 

uprostřed rozhraní (11 391 F.U.), vpravo mořená vrstva (1 233 F.U.) [1]. 

861 
838 
F.U. 

927 
240 
F.U. 
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Na obr. č. 11 je možné pozorovat, že původní část hliníkového Q-panelu vykazuje určitou 

fluorescenci. Fluorescenci však vykazují i oleje. Proto byl proveden následující experiment opět 

s hliníkovým Q-panelem. Jeho výsledek je na obrázku 12.  

 

 

Obr. 12. Hliníkový Q-panel ozářen UV světlem, softwarově vytvořena fluorescenční mapa. 

Vlevo: zoxidovaná vrstva, vpravo: zoxidovaná vrstva s olejem [1]. 

 

Z fotografie na obrázku 12  vlevo je možné odečíst intenzitu fluorescence jednotlivých částí 

shluku oxidů ([1] – 72 965 F.U., [2] – 51 413 F.U., [3] – 67 544 F.U.). Vpravo je opět snímek 

oxidů s olejem. Zde lze pozorovat, že přístrojem Recognoil® BlackBox není možné jasně určit 

podle intenzity fluorescence, jestli se jedná o oleje, nebo oxidy. Zatímco intenzita samotného 

oleje ([1] – 71 686 F.U., [2] – 75 389 F.U.) se pohybuje řádově v podobných hodnotách jako 

samotná zoxidovaná vrstva ([3] – 58 949 F.U.). Tam, kde se kryje zoxidované a olejová vrstva, 

nastává výrazný nárůst intenzity fluorescence ([4] – 185 372 F.U.) [1]. 

Proto byla vyslovena hypotéza, že zjištěné úskalí je třeba experimentálně ověřit, přiřadit jim 

fotoluminiscenční vlastnosti a pomocí nástrojů UV-VIS spektroskopie rozlišit oxidické vrstvy 

od mastných nečistot [1]. 

 

3.2. Experiment 

Při experimentu byly použity dva vzorky z hliníkové fólie. První vzorek byl odmořen a 

zoxidován v kondenzační komoře; obrázek 13.  

 

Obr. 13. Fólie hliníku po oxidaci v kondenzační komoře, intenzita fluorescence 56 810 F.U. 

[1]. 
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Druhý vzorek (obrázek 14) byl odmořen a byla na něm aplikovaná vrstva oleje Holifa, který je 

používaný v procesu lisování. Vrstva olejů byla upravena na takovou tloušťku, aby intenzita 

fluorescence řádově odpovídala intenzitě fluorescence oxidů hliníku [1]. 

 

 

Obr. 14. Fólie hliníku s tenkou vrstvou oleje, intenzita fluorescence 17 621 F.U. [1]. 

 

3.3. Laditelný fotoluminiscenční spektrometr Horiba Fluorolog 3 Extreme 

Sledované vzorky byly následně měřeny ve spolupráci s VŠCHT na jejich laditelném 

fotoluminiscenčním spektrometru Horiba Fluorog 3 Extreme; obrázek 15. Předmětný přístroj 

dokáže analyzovat fluorescenční vlastnosti pevných i kapalných vzorků [1]. 

 

Obr. 15. Horiba Fluorolog 3 Extreme 

 

3.4. Výsledky měření spektrometrem 

Rozsah měření pro excitaci byl 270–500 nm s inkrementem po 5 nm, pro emisi byl rozsah 270–

750 nm s inkrementem 1 nm [1]. Výsledky měření jsou na obrázcích 16 a 17. Pro  výzkum byly 

důležité výsledky z viditelného spektra, jelikož v něm přístroj Recognoil®BlackBox pracuje. 

Při měření ve viditelném spektru rozdíly mezi oběma použitými přístroji nebyly tak znatelné 

[1]; objevily se v přechodové oblasti do nanosvěta.  Na obrázcích 16 a 17 jsou detaily křivky 

při excitaci 280 nm. Při ozáření s uvedenou vlnovou délkou je znatelný největší rozdíl [1]:  

- pro oxidy (obr. 16) je intenzita 217 654 311 CPS,  

- pro olej (obr. 17) intenzita činí 295 293 663 CPS. 
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Obr. 16. Oxidy: Graf závislosti intenzity a emise pro různé excitace: detail na křivku při 

excitaci 280 nm. 

 

 

Obr. 17. Olej: Graf závislosti intenzity a emise pro různé excitace: detail na křivku při excitaci 

280 nm 

 

4. Závěr 

 

Na začátku experimentální části byl hodnocen přístroj Recognoil® BlackBox z hlediska jeho 

funkčnosti. Byla ověřena homogenita ozářené plochy, stálost měření i při změně velikosti 

měřené plochy vzorku, při změně vzdálenosti objektu od roviny ostření a při změně počtu a 

velikosti měřených objektů. Po úpravě automatického režimu snímání lze říct, že Recognoil® 

BlackBox je pro dané užívání spolehlivý.  
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Experiment provedený na laditelném fotoluminiscenčním spektrometru Horiba Fluorog 3 

Extreme měl prokázat hypotézu, že při ozáření jinými vlnovými délkami, lze ve viditelném 

spektru odlišit oxidy hliníku od oleje.  Vzorek opatřený vrstvou oleje i vzorek zoxidovaný byly 

celkem ozářeny 47 vlnovými délkami. Průběh byl ve viditelném spektru téměř stejný, s 

minimálními odchylkami, což může být způsobeno i chybou měření. Znatelnější rozdíl nastal 

v spektru ultrafialovém (neviditelném). Oxidy vykazovaly nejvyšší intenzitu fluorescence při 

ozáření 270 nm, vzorek pokrytý olejem vykazoval nejvyšší intenzitu fluorescence při ozáření 

vlnovou délkou 285 nm. Ve viditelném spektru byl největší rozdíl vidět při ozáření vlnovou 

délkou 280 nm. Bohužel i přesto rozdíl není dostatečně výrazný, a tak není možné považovat 

vyslovenou hypotézu za ověřenou. 

Je možné, že vrstva oleje byla ovlivněna oxidy, které se vytvořily ihned po odmoření, jelikož 

hliník je vysoko reaktivní s kyslíkem.  

Proto by další experimenty mohly být zaměřeny hned několika směry. Jedním z možných řešení 

by mohlo být měření fluorescenčních vlastností samotného oleje (měření v kyvetách) a ne 

olejové vrstvy nanesené na pevném vzorku. Zajímavé výsledky by taky mohlo přinést i 

případné zkoumání olejové vrstvy na neodmořené fólii, která by nebyla ovlivněna vytvořením 

oxidů po procesu moření.  

Dalším možným řešením by mohlo být použití jiného oleje, případně přidat do oleje výrazné 

fluorescenční činidlo. Ze zkušeností je známo, že i stopové množství aditiva s vysokou 

intenzitou fluorescence dokáže významně ovlivnit výsledné měření [1].  

 

Poděkování: Autorka děkuje za cenné rady panu Ing. Michalu Zoubkovi  a panu Ing. Janu Kudláčkovi, 

Ph.D. Za umožnění měření na laditelném fotoluminiscenčním spektrometru Horiba Fluorog 3 Extreme 

děkuje panu prof. Ing. Zdeňku Soferovi, Ph.D. a panu Ing. Jiřímu Šturalovi, Ph.D. z VŠCHT.  
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Jiří Kuchař, Viktor Kreibich, Michal Driml 

ČVUT v Praze, Fakulta strojní. Technická 4, 166 07, Praha 6, jiri.kuchar@fs.cvut.cz  

 

Abstrakt: Článek pojednává o problematice patinujících ocelí využitelných při stavbě 

technických děl. Stručně je uvedena problematika těchto materiálů a popsáno experimentální 

sledování jejich chování. V kapitole technickoekonomického zhodnocení jsou uvedeny 

kalkulace na materiál a využití následné povrchové úpravy. 

Klíčová slova: Koroze; patinující ocel; Atmofix; Corten. 

 

Abstract: The article deals with the issue of weathering steels usable in the construction of 

technical facilities. The issue of these materials is briefly presented and experimental 

monitoring of their behaviour is described. In the chapter on technical and economic evaluation, 

calculations for the material and the use of subsequent surface treatment are given. 

Keywords: Corrosion; weathering steel; Atmofix; Corten.  

 

1. Úvod 

 

Základním předpokladem pro správnou volbu materiálu, jeho povrchové úpravy,  

a tím i požadované životnosti výrobku, je správné určení korozního prostředí  

s uvážením všech jeho vlivů. Správně zvolený základní materiál a následně vhodně zvolená, i 

správně zhotovená povrchová úprava mají zásadní vliv na životnost vytvořeného díla. 

Životnosti povrchové úpravy se odvíjí též od zvoleného technologického postupu výroby.  

V životním cyklu výrobku často nastávají situace, které zkrátí životnost výrobku. 

Nejběžnějšími příklady takovýchto situací je mechanické poškození, negativní změna 

chemického složení prostředí vůči původním hodnotám nebo nepříznivé klimatické vlivy. Je 

proto povinností projektanta, konstruktéra a zhotovitele, aby všechny uvedené vlivy bral vždy 

do úvahy při návrhu díla. V případě selhání je povinností vhodným způsobem usilovat o 

nápravná opatření vedoucí k zajištění jeho potřebné a plánované životnosti. 

 

2. Korozní napadení 

 

Korozní napadení je problematické z mnoha důvodů. Prvním velice závažným důvodem je 

snížení bezpečnosti dílů způsobené korozním napadením. Druhým jsou nezanedbatelné 

ekonomické ztráty vzniklé poškozením povrchu dílů. Dalšími problémy jsou například i 

zhoršení vzhledu nebo funkčních vlastností dílů. Nejen z těchto, ale i z mnoha dalších důvodů, 

je proto nutné, věnovat zvýšenou pozornost nejen provozním podmínkám a vnějším vlivům 
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prostředí působícím na díl nebo i celé dílo. Nemalou pozornost je také nutné věnovat případné 

přepravě těchto dílů na místo, kde budou vykonávat svůj účel [1]. Korozní napadení však 

nemusí být pouze škodlivé. Korozi lze využít například u uměleckých děl nebo u konstrukcí z 

patinující oceli, kde koroze vytváří pasivní ochrannou vrstvu. Nutností je však vysoký nárok na 

ověření prostředí, v němž bude díl plnit svůj účel, neboť právě tato ocel je velice náročná na 

vnější podmínky prostředí.  

Velké procento dílů vyráběných z oceli je v průběhu své životnosti vystaveno vlivům 

atmosférické koroze, a proto je nezbytné brát v úvahu následující faktory, které mohou ovlivnit 

životnost těchto dílů:  

1. Atmosférické srážky.  

2. Chemické složení atmosféry.  

3. Úroveň relativní vlhkosti. 

4. Doba ovlhčení.  

5. Teplota a její výkyvy.  

6. Intenzita slunečního záření.  

7. Biologické činitele.  

Uvedené faktory je vždy nutné uvažovat pro lokalitu, ve které má daný díl plnit svůj účel, ale 

musí být bráno v úvahu i prostředí, přes které bude díl na dané místo přepravován [2,3]. 

 

3. Patinující ocel 

 

Patinující oceli (weathering steel) se řadí mezi nízkouhlíkové oceli se zvýšenou odolností proti 

atmosférické korozi. Při kontaktu těchto materiálů s atmosférou dochází k tvorbě tenké stabilní 

vrstvy oxidů tzv. patiny. Předmětná patina však vzniká pouze při dodržení určitých specifických 

podmínek. Své uplatnění nacházejí tyto oceli všude tam, kde je patinujícího efektu využíváno 

ke snížení ekonomických nákladů a údržbu absencí povrchových úprav. 

Patinující oceli obecně obsahují nízké množství legur Cr, Cu, Ni, P, Mo a dalších prvků. Obsahy 

legujících prvků jsou celkově okolo 2 %. Kvalita těchto ocelí je specifikována normou ČSN 

EN 10025-5 [4]; tabulka 1.  

 

Tabulka 1. Obchodní označení a chemické složení patinujících ocelí [4,5]. 

 

Obchodní 

označení 

Obsah jednotlivých prvků v oceli % 

C Mn Si P S Ni Cr Cu V Al Nb 

Cor-Ten 

A 
0,09 0,35 0,30 0,081 0,005 0,27 0,48 0,28  0,037  

Cor-Ten 

B 

 

0,19 

0,80 

1,25 

0,30 

0,65 

 

0,04 

 

0,05 

 

0,40 

0,40 

0,65 

0,25 

0,40 

0,02 

0,10 
  

Cor-Ten 

B-QT 

 

0,19 

0,80 

1,25 

0,30 

0,65 

 

0,04 

 

0,05 

 

0,40 

0,40 

0,65 

0,25 

0,40 

0,02 

0,10 
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Cor-Ten 

C 
0,19 

0,80 

1,35 

0,30 

0,65 

 

0,04 

 

0,05 

 

0,40 

0,40 

0,70 

0,25 

0,40 

0,02 

0,10 
  

Atmofix 

A 

 

0,12 

0,30 

1,00 

0,25 

0,75 

0,05 

0,06 

 

0,04 

0,30 

0,60 

0,50 

1,25 

0,30 

0,55 

0,01 

0,10 
0,01   

Atmofix B 
0,10 

0,17 

0,90 

1,20 

0,20 

0,45 

0,03 

0,06 

 

0,04 

0,30 

0,60 

0,40 

0,80 

0,30 

0,55 

0,01 

0,1 
 0,04  

 

V porovnání s konstrukční ocelí má patinující ocel nižší korozní úbytek; obrázek 1. Předmětná 

skutečnost však platí pouze při správném vývoji patinující vrstvy [6].  

 

 

Obr. 1. Orientační zbarvení patinující oceli v čase [5].  

 

4. Experimentální část a popis testování 

 

Literární odborné zdroje z celého světa se shodují, že na tvorbu patiny má zásadní vliv způsob 

a doba ovlhčení a vliv chloridů. Dále uvedený praktický experiment si bere za cíl ověření 

škodlivosti přítomnosti chloridů při tvorbě patiny na vzorcích z patinující oceli. Z 

prostudovaných zdrojů vyplývá, že kritická doba ovlhčení je 30-40 %. Při překročení doby 

ovlhčení >40 % (cca 3 500 hodin za rok) nedojde k vytvoření patiny, ale pouze ke tvorbě 

škodlivé koroze. Dále ze zdrojů [4-6] vyplývá, že i jen malé množství chloridů má zásadní 

škodlivý vliv na vývoj patiny. Cílem experimentu byla urychlená korozní zkouška patinující 

oceli v prostředích s chloridy a bez chloridů. 

Pro experiment byl použit plech z materiálu Atmofix A (obrázek 2), a pro porovnání byl použit 

plech z oceli S235JR. Jako předúprava bylo zvoleno tryskání křemenným pískem. Vzorky před 

samotným testováním, vůči odolnosti chloridům a bez chloridů, byly na hranách zamaskovány 

voskem. 

Zkouška proběhla v prostředí C2 pod přístřeškem [7]. Pro ovlhčování vzorků byla použita 

dešťová voda a chloridy používané v zimním období na posyp pozemních komunikací. Za tímto 

účelem byly použity 3 sady vzorků obsahujících vždy 4 vzorky  

z patinující oceli a 4 vzorky z konstrukční oceli:  

1. Sada je ovlhčována pouze dešťovou vodou.  



94 

 

2. Sada vzorků je střídavě ovlhčována roztokem chloridů a dešťovou vodou.  

3. Sada je ovlhčována roztokem chloridů v koncentraci užívané pro údržbu komunikací, tedy 

maximální rozpustnost NaCl ve vodě při 20 °C (přibližně 350 g NaCl na 1 litr vody). 

Při zkoušce byly vzorky umístěny do plastového stojanu a byly ovlhčovány příslušným 

roztokem. Pro aplikaci byly použity rozprašovače a nanášení probíhalo ze vzdálenosti 1 m za 

účelem simulace poryvu větru unášejícímu drobné částečky roztoku. Nedocházelo tak k 

přímému nástřiku nebo nátěru roztoku na vzorky. Množství postřiku bylo předem 

experimentálně stanoveno tak, aby nedošlo ke stékání roztoku ze vzorků. V průběhu zkoušky 

byla měřena teplota a relativní vlhkost vzduchu ve zkušební místnosti. Vzhledem k době 

ovlhčení, která je např. ve Středočeském kraji v rozmezí 200-2500 h/a, což představuje 

průměrně 0,5 až 7 h ovlhčení denně, byla zvolena střední doba ovlhčení (3 h a 20 min denně). 

 

 

 

Obr. 2. Vzorek z materiálu Atmofix A před samotným experimentem. 

 

Tabulka 2. Stupně korozní agresivity atmosféry dle normy ČSN ISO 9223 [8]. 
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Poznámka: Tabulka 2 udává stupně korozní agresivity atmosféry dle normy ČSN ISO 9223 

[8]. 

 

5. Vyhodnocení výsledků 

 

Z naměřených hodnot a vyhodnocených dat [7] je zcela patrné, že působení chloridů na 

patinující ocel má velmi nežádoucí účinky. Veškeré vzorky z materiálu Atmofix A, vystavené 

působení chloridů, vykazují vyšší tloušťku korozních produktů než vzorky z běžné konstrukční 

oceli S235JR. Pouze u vzorků ovlhčovaných chloridy a dešťovou vodou došlo k volnému 

odpadávání větších korozních produktů na materiálu S235JR než na materiálu Atmofix A. 

Zároveň však bylo změřeno, že na vzorcích z materiálu Atmofix A je vyšší tloušťka korozních 

produktů. Z výsledků [7]  vyplývá, že použití patinující oceli, v prostředí se zvýšeným obsahem 

chloridů, je nepřípustné, a je nutné na takové díly aplikovat povrchové úpravy pro prodloužení 

jejich životnosti. 

 

6. Technickoekonomické zhodnocení 

 

Z důvodu ekonomické porovnatelnosti byl zvolen běžně nabízený materiál z patinující oceli 

Atmofix A o tloušťce 2 mm. Předmětný materiál z patinující oceli se využívá především na 

opláštění budov. Pro porovnání byl do kalkulace zahrnut materiál z běžné konstrukční oceli 

S235JR. Je to materiál, který má všestranné uplatnění na konstrukce. Jako běžná předúprava 

povrchu bylo pro toto zhodnocení zvoleno tryskání křemičitým pískem.  

Uvedené abrazivo je využíváno při stavbě a renovacích mostů a dalších velkých ocelových 

konstrukcí. Jeho výhoda je především dostupnost a nízká cena. V kalkulaci je zahrnuto 

množství 5 kg abraziva na 1 m2 povrchu. Jako povrchová úprava byla zvolena aplikace tří vrstev 

nátěrové hmoty.  

Předmětná povrchová úprava byla zvolena pro obvyklé použití a snadnou aplikovatelnost na 

velké konstrukce. Pro kalkulaci byla zvolena obvykle používaná nátěrová hmota. Výsledky 

srovnání jsou uvedeny v tabulkách 3 a 4. 

 

Tabulka 3. Ekonomické porovnání aplikace materiálu Atmofix A materiálu S235JR. 

  

Náklady za m
2 

 Materiál Atmofix A Materiál S235JR 

Cena za 1 m2 materiálu [Kč] 929 467 

Cena za otryskání [Kč] 150 150 

Cena za povrchovou úpravu za 1 m2 [Kč] 0 750 

Celkem [Kč] 1 079 1 367 
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Tabulka 4. Ekonomické porovnání aplikace materiálu Atmofix A materiálu S235JR s jejich 

předúpravou povrchu – tryskáním křemičitým pískem a následnou povrchovou úpravou 

třívrstvým nátěrovým systémem. 

  

Náklady za m
2 

 Materiál Atmofix A Materiál S235JR 

Cena za 1 m2 materiálu [Kč] 929 467 

Cena za otryskání [Kč] 150 150 

Cena za povrchovou úpravu za 1 m2 [Kč] 750 750 

Celkem [Kč] 1 829 1 367 

 

Z tabulky 3 vyplývá ekonomická výhodnost aplikace materiálu Atmofix (např. do korozního 

prostředí C2 až C3). Z tabulky 4 naopak vyplývá nevýhodnost aplikace tohoto materiálu, pokud 

je nutné navíc použít povrchovou úpravu nátěrovým systémem (např.do prostředí C4 až C5). U 

velkých konstrukcí z patinující oceli má povrchová úprava význam především na místech s 

poruchou tvorby patiny, kde má nezastupitelnou roli. 

 

7. Závěr 

 

Na základě zjištěných skutečností a provedených experimentů bylo ověřeno, že vliv chloridů 

na patinující ocel je podstatný a pro životnost použitých materiálů obecně zásadní. Uvedená 

skutečnost byla ověřena jak provedeným experimentálním měřením, které bylo provedeno na 

vzorcích z materiálu Atmofix A materiálu S235JR, tak i na vystavěných technických dílech, 

vyrobených z patinující oceli, které jsou umístěny na různých místech z hlediska korozní 

agresivity [7].  

Je proto nezbytné omezit styk prostředí, které obsahuje chloridy s patinujícími ocelemi v 

souladu s platnými předpisy, respektive normami i obecně platnými zkušenostmi. V případě 

selhání v projektu, nebo při změně prostředí, je nezbytné provést dodatečné úpravy povrchu, 

aby nedošlo k omezení životnosti těchto materiálů v nevhodném prostředí. 

 

Poděkování: Článek byl podpořen projektem SGS19/OHK2-013/19 (Výzkum, optimalizace a inovace 

výrobních procesů). 
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Abstrakt: S rozvojem technologií roste počet funkcí a procesů, jež jsou řízeny digitálně, 

popřípadě ovládané na dálku. Jednotlivé procesy a funkce kladou různé požadavky na 

bezpečnost, mohou být řízeny různými osobami (fyzickými i právnickými) a mají různé cíle. 

V komplexním řídícím systému je nutné zajistit, aby selhání v jedné oblasti nenarušilo celý 

řídící systém. Segmenty sítě sloužící pro různé účely, rozdílným osobám či s odlišnou mírou 

kritičnosti tak potřebují fungovat nezávisle na sobě. Respektive míra jejich interakce musí být 

konfigurovatelná a vynutitelná. 

V oblastech řízení bezpečnosti, kde byly takovéto požadavky povinné již v minulosti, se velmi 

osvědčil přístup vícero nezávislých úrovní bezpečnosti MILS (multiple independent level of 

security). V rámci platformy MILS je možné, za využití adekvátního hypervisoru, vytvořit 

nezávislé oddíly v rámci jedné výpočetní jednotky. Využitím právě MILS platformy pro 

zajištění kybernetické bezpečnosti vlaku se zabývá tento článek. 

Klíčová slova: MILS; kyber-fyzický systém; železnice; vlak; bezpečnost; bezpečí. 

 

Abstract: The number of functions and processes that are digitally controlled or remotely 

controlled is increasing, as technologies developed. Individual processes and functions have 

different security requirements, can be managed by different persons (natural or juridical) and 

have different goals. It is necessary to ensure that failure in one area does not disrupt the entire 

system, in a complex control system. Network segments serving different purposes, different 

people or with different criticality rate need to work independently of each other. Respectively, 

their level of interaction must be configurable and enforceable. 

The approach of multiple independent levels of security (MILS) has proven to be very useful, 

in the areas of safety management where such requirements of network segmentation have been 

mandatory. It is possible to use an adequate hypervisor to create independent partitions within 

a single computing unit within the MILS platform. This article deals with the use of the MILS 

platform to ensure the train's cybersecurity. 

Key words: MILS; cyber-physical system; railway; train; safety; security. 

 

1. Úvod 

 

Vlak je složitý systém. Zejména v čase, kdy je v pohybu. Vedle pevných prvků, jako jsou kola, 

dveře, okna nebo sedačky se skládá i z dalších částí. Při provozu vlaku musíme počítat 

s cestujícími, kteří mají v dnešní době větší nároky na komunikační služby během cesty. Pro 

posádku a cestující pak musíme zajistit jistou úroveň komfortu, světlo, teplo nebo toalety. Vlak 

obsahuje podsystémy, které ovládají a kontrolují správnou a bezpečnou funkci jeho částí, jako 
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jsou například dveře. Máme zde řídící systémy pro strojvedoucího. Další systémy vlaku pak 

slouží jako podpora pro centrální řídící systémy železnice, se kterými vlak komunikuje. 

V neposlední řadě pak musí řídící systém vlaku obsahovat funkce a opatření pro zvládání 

nouzových a kritických situací. 

Řada těchto systémů byla v minulosti, nebo ještě je ovládána z vlaku samotného, manuálně, 

nebo semi-automaticky. Při původním nastavení celý systém závisel na dohledu posádky nad 

veškerými jeho částmi a vzhledem k prostorové distribuci na ni kladl vysoké požadavky. 

Postupně se ale řada funkcí převádí na automatizované systémy s dohledem v kabině 

strojvedoucího, nebo na pozemní centrále. Lidský faktor sice nadále hraje roli, ale při správném 

nastavení systémů a školení na něj nejsou kladené takové požadavky. 

Výsledkem je vznik takzvaného kyber-fyzického systému (dále jen CPS). CPS je spojeno 

s rozhraním mezi fyzickým a kybernetickým prostorem a vznikem nových rizik v oblasti 

kyberprostoru a na rozhraní obou prostorů. Je proto nutné zavádět nové principy a opatření pro 

jejich pokrytí. V rámci bezpečnostních systémů CPS jsou pak běžně převáděné ověřené 

principy a přístupy z fyzického prostoru do prostoru kybernetického. Jedním takovým 

přístupem je uzavření a segmentace jednotlivých částí prostoru podle potřeby jeho zabezpečení 

a rozdílného přístupu. Poté co se v kapitole 2 věnujeme problematice kybernetické sítě 

železnice, se v kapitole 3 zabýváme právě těmito opatřeními (segmentace kybernetického 

prostoru). Kapitola 4 je pak věnována popisu a aplikaci konkrétního nástroje pro segmentaci 

řídících systémů vlaku. 

 

2. Kybernetická síť vlaku 

 

Kapitola je věnována vnitřní kybernetické síti vlaku. Pro její lepší chápání je ale nutné nejprve 

začít u celkové kybernetické sítě železniční infrastruktury. Nejprve si představíme zásady 

celkové sítě. Potom se budeme věnovat rozdělení vnitřní sítě vlaku na zóny.  

 

2.1. Kybernetická síť železnice 

V rámci popisu kybernetické sítě železnice budeme vycházet z předběžné technické specifikace 

prTS50701 [1]. Uvedený dokument je zatím ve stádiu připomínek a schvalování, nese však již 

informace, ze kterých se dá vycházet. Hlavním cílem specifikace prTS50701 [1] je 

implementovat požadavky na komunikační systémy normy IEC 62443 [2] do prostředí 

železnice. 

Norma o bezpečnosti kybernetických a řídících systémů IEC 62443 [2] člení síť na tři části: 

podnikovou; podnikovo-průmyslovou; a průmyslovou. Specifikace prTS50701 [1]   se pak 

zabývá již jen technickou částí kybernetické sítě. Technickou část sítě dělí na 4 oblasti, obrázek 

1. Část sítě spojená s provozem, řízením a údržbou odpovídá podnikově-průmyslové síti, 

obrázek 1 – žlutá část. Nad ní je podniková síť, jejíž parametry norma neřeší.  

Pod podnikově-průmyslovou sítí jsou pak průmyslové části. Průmyslové části železnice 

můžeme rozdělit na část spojenou s železničními cestami, obrázek 1 – zelená část. U 

železničních cest máme systémy na úrovni celková infrastruktury a systémy rozmístěné podél 

trati. Další průmyslová sít železnice je pak spojená právě s vlakem, konkrétně s pohybujícím se 

vlakem, obrázek 1 – spodní zelenomodrá část. 

Jednotlivé segmenty sítě si pak můžeme vynést i v rámci kyber-prostorové závislosti, 

obrázek 2. Na obrázku 2 vidíme oblast provozu, řízení a údržby, která je skrze zabezpečené 
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přístupy propojená s rozsáhlým komunikačním prostorem. Na rozsáhlý komunikační prostor 

jsou pak napojeny jednotlivé prvky infrastruktury, například stanice, a systémy podél trati. 

Jelikož zabezpečení rozsáhlého komunikačního prostoru je náročné, musí být zabezpečena 

všechna připojení. 

 

 

Obr. 1. Zóny zájmů kybernetického prostoru železnice, prTS50701  [1].  

 

 

 

 

Obr. 2. Kybernetický prostor železnice prTS50701 [1].  
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Vzhledem k rozsáhlosti železniční infrastruktury, není vhodná komunikace přímo mezi vlakem 

a řídícím centrem. Komunikace probíhá skrze pozemní komunikační brány, které jsou umístěné 

podél železniční tratě. Komunikace mezi pozemní komunikační bránou a komunikační bránou 

vlaku je pak vedena vzduchem. S tím jsou spojené zvýšené požadavky na zabezpečení 

komunikační brány vlaku. 

 

2.2. Segmentace sítě vlaku 

Vnitřní síť vlaku můžeme v zásadě rozdělit na tři kategorie. Tyto tří kategorie odpovídají 

kategoriím sítí běžně používanými například v IEC 62443 [2]. Kybernetická síť v rámci CPS, 

kterým je železnice, je spojená s prvky a funkcemi relevantními pro bezpečí vlaku. Tato síť 

nese požadavky sítě kategorie 1. Ostatní funkce vlaku pak mohou být umístěny do sítě kategorie 

2. Komunikační služby pro zákazníky, jako připojení k internetu skrze wifi pak odpovídá 

kategorii 3. Vyčlenění sítě relevantní pro bezpečí bylo již v předchozích normách, například ve 

standardu IEC 61375-2-6  [3]. Uvedenému standardu odpovídá schéma na obrázku 3. 

 

 

 

Obr. 3. Zjednodušené bezpečnostní zóny vlaku, IEC 61375-2-6 [3]. 

 

S nárůstem funkcí, které jsou ve vlaku řízeny digitálně, roste počet potenciálně izolovaných 

segmentů, které kybernetická sít vlaku může obsahovat. Na obrázku 2 vidíme celkem 5 různých 

vnitřních částí sítě vlaku. 

1. Veřejné služby (nejsou součástí vnitřní sítě vlaku). 

2. Komfort vlaku (u našich vlaků bývá řízen lokálně). 

3. Pomocné systémy (Palubní multimediální a telematické služby). 

4. Řízení a kontrola (funkce vlaku pro běžný provoz). 
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5. Systémy pro ochranu vlaku. 

Jelikož jednotlivé části sítě jsou spojené s různými požadavky na zabezpečení a sdílejí přitom 

společnou komunikační bránu, je potřeba zajisti důslednou ochranu hranic jednotlivých zón.  

Segmentace komunikace musí být zabezpečená tak, aby narušení jedné části, neohrozilo funkce 

jiných. Jednou z cest je aplikace platformy MILS [4], která bude rozebrána ve čtvrté kapitole. 

 

3. Segmentace kybernetické sítě 

 

Rozdělení prostoru na oblasti s různou mírou zabezpečení, přístupem a způsobem řízení je 

běžný princip užívaný v zařízeních s velkými požadavky na bezpečnost jako jsou jaderné 

elektrárny, chemické továrny, ale může jít i o důležité kanceláře. Prostor může být členěn ve 

větším měřítku na jednotlivé areály a pracovní oddělení a v menším měřítku na pracovní 

jednotky přidělené jednotlivým osobám, například kanceláře. 

Standard IEC 62443 [2]  převádí řadu ověřených přístupů řízení bezpečnosti z oblasti fyzického 

prostoru do prostoru kybernetického. Jmenovat můžeme například strategii obrany do hloubky 

(defence in depth) v rámci bezpečnostních opatření, zabezpečenou, popřípadě bezpečnou 

architekturu, nebo právě segmentace kybernetického prostoru do zón a nastavení pravidel 

komunikace mezi nimi. 

Problematiku můžeme tedy rozdělit na vytvoření jednotlivých zón a na zajištění 

nakonfigurovaných pravidel komunikace mezi nimi. Zóny pak mohou obsahovat více 

výpočetních jednotek, kdy výpočetní jednotky mezi sebou mohou volně komunikovat. 

Komunikace s dalšími zónami, či vnějším prostorem ale probíhá skrze „firewally“. Konfigurace 

zón a komunikace mezi nimi je tak zajištěna systémem těchto firewallů. 

Uvedené řešení není ovšem použitelné pro systém s omezeným prostorem, jako je vlak. 

V případě vlaku v provozu, podobně jako v případě jiných dopravních prostředků, můžeme 

využít pouze omezené množství výpočetních jednotek. Zón nebo dokonce procesů, které 

potřebujeme od sebe oddělit však může být více než jednotek. Segmentaci a dodržování 

pravidel nastavené komunikace však musíme zajistit na jedné výpočetní jednotce. 

Vytváření oddělení (Partitioning) je postup vytvoření segmentované sítě, kde jednotlivé oddíly 

mají přidělené vlastní zdroje a podporují vlastní procesy. V některých odvětví lidského systému 

je tento přístup povinný a má nastavená standardizovaná pravidla, například ARINC 653 [5] 

pro leteckou dopravu. V případě specifikace prTS 50701 [1]   se zatím počítá pouze 

s doporučením užívání „partitioningu“. Situace se ale v budoucnosti může změnit. 

 

4. MILS platforma 

 

Platforma vícero nezávislých úrovní bezpečnosti MILS (multiple independent level of security) 

vznikla v rámci koncepce kybernetické bezpečnosti americké armády. Nahradila tak předchozí 

přístupy, které v rámci aplikace obrany do hloubky vyžadovaly vícero bezpečnostních opatření, 

ale opomíjely riziko, že selhání jedné bariery může vést k překonání ostatních.  

V dnešní době je platforma MILS požívána v nejrůznějších oblastech lidského systému 

s vysokou kritičností rizik v kyberprostoru. Vnitřní prostředí výpočetní jednotky je rozděleno 

do nezávislých oddílů, které mohou sloužit pro zajištění bezpečnosti, ale i pro poskytování 

dalších funkcí. Platforma MILS tak může souběžně podporovat kritické funkce s vysokými 
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požadavky na zabezpečení a služby v otevřeném prostoru pro cestující s širokým vektorem 

útoku. Ztráta důvěryhodnosti otevřené části přitom nijak neohrožuje ostatní oddělení.  

Aby zmíněná nezávislost jednotlivých oddělení byla možná, musí být zajištěna již na úrovni 

hardwaru. Celý systém platformy MILS pak stojí na specializovaném operačním systému, 

hypervisoru, který zajistí rozdělení hardwarových zdrojů a softwarových procesů [6]. Platformu 

MILS, která stojí na hypervisoru, si můžeme promítnout do několika rovin, obrázek 5. Nalevo 

máme roviny, zajišťující funkce, požadované po výpočetní jednotce, a to: Základní rovina 

(hardware); a Operační rovina (software). Napravo jsou roviny zajišťující řízení platformy. Jde 

především o: Monitorovací rovinu; a Konfigurační rovinu. Konfigurační rovina je kritickou 

součástí platformy MILS, z důvodu přístupu ke všem ostatním rovinám, a její zabezpečení je 

tak velmi důležité. 

 

 

Obr. 5. Platforma MILS, funkční roviny nalevo a řídící roviny napravo. 

 

Vedle výše zmíněných rovin máme na obrázku 5 i rovinu Adaptační. MILS platforma může 

fungovat i bez implementace adaptační roviny ve statickém režimu. Pro efektivní využití zdrojů 

a rychlou odezvu na změny v kyberprostoru je implementace Adaptační roviny vhodná. Při 

jejím nastavení je pak nutné ohlídat, aby nedošlo ke kompromitaci bezpečnosti platformy. 

Dynamičnost adaptace pak není odvislá pouze od technického zajištění změny konfigurace 

systému. Důležitý je i proces ověření bezpečnosti „nové“ konfigurace systému. 
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Možnostmi rychlé verifikace a certifikace platformy MILS se zabývá Evropský projekt 

certMILS [7]. V rámci projektu certMILS se analyzují možnosti přírůstkové certifikace. 

Základní část systému zůstane nezměněna (hypervisor a některé oddíly). Nad základní částí 

jsou ale dodávány, či pozměňovány další oddíly. Verifikace je pak opakována jen pro 

pozměněnou část. Předmětný postup však vyžaduje nastavení pravidel adaptace, která nenaruší 

bezpečnost základní kompozice. Blíže je tato problematika rozebrána v článcích [8-10]. 

Jako příklad využití platformy MILS ve vztahu k železniční kybernetické síty, popsané 

v kapitole 2, si můžeme vzít kybernetickou bránu vlaku. Platforma MILS je vhodná i pro 

segmentaci vnitřní sítě vlaku, ne jenom na vstupu komunikace. Evropský projekt ADMORPH 

[11] připravuje testování využití platformy MILS v rámci železnice s důrazem na odezvu na 

nežádoucí události již v rámci komunikační brány vlaku. Aby byla mobilní komunikační brána 

vlaku schopna reagovat na problémy, které mohou během provozu nastat, musí být na to 

připravena dopředu. Na obrázku 6 vidíme schéma navrhované brány. 

Komunikační brána vlaku na obrázku 6 podporuje 2 wifi komunikační kanály, první pro 

komunikaci se stacionárními komunikačními jednotkami podél trati (spojení s operačním 

střediskem) a druhý pro zajištění služeb pro pasažéry. Pro obě dvě komunikace jsou vyhrazena 

dvě bezdrátová rozhraní pro případné selhání. Zbylé komunikační kanály jsou realizovány skrze 

ethernetová připojení uvnitř vlaku. Operační systém komunikační brány je PikeOS [12]. 

PikeOS jako hypervisor zajišťuje pevné rozdělení zdrojů jednotlivým oddělením. Jde 

především přidělení komunikačních zdrojů (ethernet, wifi) jednotlivým oddělením. Napevno 

jsou ale přiděleny i místo v pevné paměti, operační paměť, nebo výpočetní výkon procesoru. 

 

Obr. 6. Komunikační brána vlaku. 
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V rámci adaptibility je pak možné převést některé zdroje přidělené v normálním režimu méně 

kritickým oddělením (veřejné služby) pro nouzový režim oddělením s vyšší kritičností 

(kontrola a řízení nebo ochrana vlaku). 

 

5. Závěr 

 

S rozvojem technologie se do kybernetického prostoru vlaku přesouvá více a více funkcí, které 

byly dříve zajišťovány čistě v prostoru fyzickém. Funkce a procesy uvnitř vlakové kybernetické 

sítě pak slouží nejrůznějším účelům, mohou být řízeny rozdílnými osobami a mají různou 

kritičnost. Řešení takové situace pak vyžaduje segmentaci vnitřního kyberprostoru vlaku podle 

sledovaných parametrů, aby případná selhání a narušení bezpečnosti nevedla ke kritickým 

následkům. 

Odpovědí na uvedené potřeby je platforma MILS, která se dá snadno implementovat i 

v podmínkách pohybujícího se dopravního prostředku. Zajištění nezávislosti jednotlivých 

oddělení platformy MILS vyžaduje implementaci bezpečnostní architektury ve všech rovinách 

technologie, ať už se jedná o roviny řídící, nebo funkční. V případě komunikační brány, která 

je sledována v článku, je použit operační systém PikeOS jako hypervisor. Zařízení je ve fázi 

verifikace a certifikace v rámci evropského projektu certMILS a připravuje se jeho testování 

v podmínka české železnice v rámci projektu ADMORPH. 

 

Poděkování: Článek vznikl díky podpoře Evropského projektu certMILS ID 731456 a Evropského 

projektu ADMORPH ID 871259 v rámci programu Horizont 2020. Článek byl zpracován částečně i v 
rámci projektu PRKODI, financovaného TAČR v rámci programu „DOPRAVA 2020+“, s 

identifikačním kódem CK01000095. 
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Abstrakt: Předložená práce shrnuje požadavky a nároky na mosty na pozemních komunikacích. 

Na základě reálných dat o selháních mostů byla sestavena databáze příčin rizik, které byly 

původci selhání mostů. Seznam původců selhání byl srovnán a doplněn poznatky z výzkumů 

dostupných v odborné literatuře. Na základě výsledků kritické analýzy dat o příčinách i 

dopadech selhání a postupech odezvy jsou navržena opatření pro zvýšení bezpečnosti mostů. 

Na základě současného poznání jsou zpracovány nástroje pro práci s riziky zacílené na 

zvyšování bezpečnosti.  

Klíčová slova: Dopravní infrastruktura; most; zdroje rizik; systém pro podporu rozhodování o 

rizicích zacílený na integrální bezpečnost. 

 

Abstract: The submitted work summarises the requirements and demands for bridges on the 

roads. Based on real data on bridge failures, a database of the causes of the risks, which were 

the causes of bridges´ failures was compiled. The list of agents of failure was compared and 

supplemented by findings from research available in the scientific literature. Based on results 

of critical analysis of data on the causes and impacts of failures and response procedures, there 

are designed the measures for  improving the bridges´ safety. Based on current knowledge, tools 

are developed to work with risks to improve safety. 

Key words: Transport infrastructure; bridge; sources of risks; system for decision on bridge 

risks  aimed to integral safety. 

 

1. Úvod 

 

Pro zajištění bezpečného státu i bezpečí lidí je nutné zajistit obslužnost území za podmínek 

normálních, abnormálních a kritických, a proto dopravní infrastruktuře je věnována 

systematická péče v České republice i v EU a patří do kritické infrastruktury státu i EU  [1,2]. 

Zvláštní peče je v České republice věnována prvkům kritické infrastruktury (zákon č. 240/2000 

Sb., o krizovém řízení; a nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 

5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení; a nařízení vlády č. 432/2010 Sb. o kritériích pro 

určení prvku kritické infrastruktury [3]) do kterých patří mosty, a to silniční i železniční. Proto 

současná legislativa ukládá požadavky na bezpečnost při výstavbě nových mostů, při úpravě 

stávajících mostů a při provozu mostů. Aby mohla být udělena povolení k výstavbě i k provozu 

mostu, musí být splněny přísné požadavky. Protože svět se dynamicky mění, tak podmínky a 

limity pro provoz mostů se v čase a s místem mění, a proto správným nástrojem je řízení 

bezpečnosti [4-10]. 
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Každý most je otevřený systém systémů [1,4-10] a má povahu socio-kyber-technickou 

(fyzickou), obrázek 1. Proto pro zajištění jeho bezpečností musíme brát v úvahu i rizika, která 

jsou spojená s propojeními jednotlivých systémů 4-10. 

 

Obr. 1. Základní položky, které predisponují bezpečnost mostu.  

 

Z pohledu lidských potřeb i legislativy každý most musí být postaven tak, aby byl bezpečný, tj. 

stabilní, což znamená, že po dobu životnosti spolehlivě plní svou funkci (dopravní obslužnost 

území) a ani při svých kritických podmínkách nepoškodí sebe a veřejná aktiva v okolí [4-10]. 

Mosty jsou technická díla, která jsou výsledkem technického umu celých generací lidí. 

V předložené práci prosazujeme zásadní orientaci na bezpečnost, ačkoliv jak bude dále 

ukázáno, v praxi při jejich navrhování stále převažuje inženýrství založené na spolehlivosti. 

Z hlediska veřejného zájmu  je třeba, aby mosty byly nejen spolehlivé,  ale i bezpečné. Podle 

současného poznání bezpečnost technického díla je chápaná na úrovni celku a po celou dobu 

životnosti. Bezpečnost podle současného poznání označuje úroveň antropogenních opatření a 

činností, kterými lidé zajišťují bezpečí technického díla a bezpečí své [1,4-10].  

Předložená práce obsahuje uvádí výsledky založené na speciálně sestavené databázi, která 

obsahuje data o selhání mostů ve světě. Kritickou analýzou předmětných dat stanovuje příčiny 

selhání mostů, a to z pohledu integrální bezpečnosti. Na základě analýzy katalogu sledovaných 

závad mostních objektů v České republice uvádí též příčiny rizik, které narušují spolehlivost 

mostů a ukazuje, že při konceptu založeném na spolehlivosti nejsou zvažovány dynamické 

změny způsobené chováním materiálu v čase a náhlými změnami vnějších podmínek (spoléhá 

se pouze na robustnost). Pro zajištění celkové bezpečnosti mostů pak uvádí návrhy nástrojů na 

řízení bezpečnosti mostů. 

Z pohledu struktury, která je nutná pro bezpečnost mostu, jako technického díla, jde o složitý 

otevřený systém typu systém systémů (dále jen SoS) [5]; v současné době jde o socio-kyber-

technický (fyzický) objekt [6]. To znamená, že jde o několik otevřených systémů různé povahy 

(technické, územní, organizační, finanční, personální, kybernetické), které jsou vzájemně 

provázané tak, aby zajistily dopravní obslužnost území; a to podle důležitosti území většího či 

menšího. V důsledku vzájemné závislosti základních systémů jednotlivých mostů, porucha či 

selhání jednoho dílčího systému způsobí poruchu či selhání dílčího systému druhého. Systémy 

mají různou povahu (technické části, organizační prvky, informační propojení, personál) a 

různé umístění. Navíc v čase se celý systém, tj. technické dílo most, i jeho dílčí systémy vyvíjí 

a kvůli různým povahám systémů nelze předpokládat, že synergicky. Vzájemná provázanost 
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dílčích systémů mostu působí místní závislosti, které zlepšují provozuschopnost mostu a také 

jsou příčinou zranitelností.   

Na základě poznatků shrnutých v pracích [1,4-10] jsou typickými vlastnostmi SoS zaměřeného 

na plnění určitých cílů např.: operační nezávislost a emergentní chování jednotlivých dílčích 

systémů; a kompatibilita a interoperabilita (styková provozuschopnost) dílčích systémů.  

Operační nezávislost dílčích systémů spočívá v tom, že při rozložení SoS zaměřeného na plnění 

určitých cílů na dílčí systémy, jsou tyto dílčí systémy systémů schopny fungovat nezávisle. 

Emergentní / inherentní chování dílčích systémů znamená, že SoS vykonává funkce a 

uskutečňuje záměry, které nejsou uloženy žádnému z dílčích systémů. Emergentní chování SoS 

je výsledkem interakcí prvků každého jednotlivého systému a nelze ho předvídat na základě 

znalostí o chování jednotlivých prvků systému, protože na základě současného poznání reality 

se v chování jakéhokoliv komplexního systému projevují jak nejistoty, tak neurčitosti, a to ve 

vzájemných propojeních, a to od jednotlivých prvků počínaje. Kvůli složitosti systémů jsou to 

právě neurčitosti, se kterými se neumíme vypořádat, protože je neumíme ocenit. Jsou tudíž 

zdrojem neočekávaných rizik [4,6].   

Emergentní chování SoS je spojené s propojeními v SoS, která jsou realizovaná vazbami a toky 

mezi prvky, komponentami nebo systémy nižšího řádu za určitých podmínek, např. při výskytu 

vnějších pohrom či úmyslných aktů [4,6]. Z hlediska požadavků lidí nežádoucí propojení jsou 

zdrojem rizik, která neumíme vypořádat předem, a proto k jejich zvládnutí musíme mít 

připravena specifická opatření odezvy. 

Pro zajištění bezpečí a potřeb lidí i celé lidské společnosti musí mosty své úkoly plnit 

v požadované kvalitě po celou dobu své životnosti. Jako každé technické dílo jsou mosty 

vloženy do jistého prostředí, ve kterém jsou jisté zdroje rizik, a navíc svou existencí a službami, 

které na úseku obslužnosti zajišťují, mosty další zdroje rizik v lidském systému  vytváří.    

Proto je třeba poznat a řídit rizika mostů spojená s: 

- prostředím, ve kterém je most umístěn,  

- mostem samotným, protože jeho stav se v čase mění v důsledku stárnutí materiálu, změn 

v konstrukci i změn v podloží, se kterým je most propojen, 

- žádanými i nežádanými interdependences, které vzniknou v důsledku propojení mostu 

s okolním prostředím a mění se během času v důsledku: změn nároků na obslužnost a s tím 

související proměny v zatížení mostu; zanedbání péče o most na úseku údržby a včasných 

oprav; výskytu nadprojektových pohrom; a činnosti insiderů a teroristických útoků. 

Jelikož zdroje, síly a prostředky lidské společnosti jsou omezené, musí být prováděno správné 

řízení rizik, tj. řízení rizik ve prospěch integrální bezpečnosti [4,6,11]. Z důvodu omezených 

možností nelze vyhovět zbožným přáním akademiků formulujícím absolutní cíle, ale je třeba 

zvolit postup, který je realizovatelný (pro jeho dosažení jsou zdroje, síly a prostředky, tj. 

znalosti, postupy, materiál, finance, technika a personál) a má jasně stanovená pravidla a 

odpovědnosti [6-11]. 

 

2. Souhrn poznatků o mostech, jejich selháních a požadavcích na řízení bezpečnosti 

 

V první části kapitoly shrneme základní poznatky o riziku a bezpečnosti a v dalších  pak 

současné poznatky o mostech, jejich problémech, selháních a principech pro řízení bezpečnosti. 
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2.1. Riziko a procesní model pro jeho řízení 

Riziko a bezpečnost spolu jistým způsobem souvisí, nejsou však komplementární veličiny, 

protože bezpečnost můžeme zvýšit pomocí organizačních opatření (varovací systémy, 

připravenost, výcvik atd.), aniž bychom snížili riziko [11]. Riziko pro potřeby strategického 

řízení je definováno jako pravděpodobná velikost ztrát, škod a újmy na chráněných aktivech 

způsobených škodlivým jevem, která je rozpočtená na jednotku území a jednotku času [11].  

Současné poznání ukazuje, že zdrojů rizik je mnoho [1,4-6,11] a vzhledem k rostoucí složitosti 

technických děl a světa  přibývají stále další. Zaváděním nových dosud neověřených 

technologií, zvyšováním provázanosti systémů, především z hlediska kybernetického, 

materiálního, energetického, ekonomického, sociálního apod., se všechny entity stávají 

složitějšími 4. Je skutečností, že složitost ovlivňuje bezpečnost systémů, kvůli zvyšujícímu se 

množství možných stavů systému a možných neodhadnutelných emergentních jevů, tj. jevů 

vznikajících za jistých podmínek náhle a nepředvídatelně [4,6].  

Řízení rizika vyžaduje rozměr a měření rizika, které berou v úvahu nejen fyzické škody, oběti 

a ekvivalent ekonomických ztrát, ale i sociální, organizační a institucionální faktory. Řada 

současných technik na určování rizika nereprezentuje holistický přístup a většina z nich 

nezvažuje vazby a toky mezi prvky systému za zranitelné položky, které  zvyšují škody, ztráty 

a újmy 4,6. Je si třeba uvědomit, že riziko je rozdělené na lokální, regionální i státní úrovni. 

Je zřejmé, že nejsme-li schopni riziko identifikovat a analyzovat, nejsme schopni se proti němu 

účinně bránit 4-6.  

Chyba, které se dopustíme při analýze rizika, se přenáší do nouzových a krizových plánů, do 

plánů kontinuity a snižuje jejich hodnotu ve vztahu k plánovaným opatřením směřujícím 

především k ochraně lidských životů a zdraví, ale i v oblasti akceschopnosti záchranných složek 

podílejících se na realizaci záchranných operací. Obecně platí, že ignorování či podceňování 

řízení rizik je důvodem většiny problémů lidské společnosti 4-6.  

Proto pro zajištění dostatečné úrovně bezpečnosti musíme řídit rizika, přičemž jsou zásadně 

důležité vlastnosti systému jako zranitelnost, pružná odolnost a adaptabilita ke změnám 

vyvolaným vnitřními i vnějšími pohromami (tj. jevy všeho druhu, které mají škodlivý potenciál 

na veřejná aktiva a aktiva sledovaného technického díla) a lidský faktor. Uvedené vlastnosti 

jsou integrálními vlastnostmi systému a mírou jejich  kombinace je kritičnost 

Zranitelnost je vlastnost entity, která zvyšuje riziko a je příčinou toho, že systém se za určitých 

podmínek nechová žádoucím způsobem, protože je pozměněna, ve smyslu lidského vnímání 

narušena, jedna nebo více složek z následného seznamu dle [4]: struktura a forma složení prvků 

systému; forma, směr a intenzita vazeb systému; forma, směr a intenzita toků v systému; a 

vytvoření nových, či ztráta nebo závažná změna starých vazeb napříč systémem a jeho okolím. 

Zranitelnost výrazně zvyšuje kritičnost, protože platí, že kritičnost sledované entity, 

způsobenou danou pohromou, lze vyjádřit vztahem  

C = S * O * B,  

ve kterém S je závažnost největšího dopadu pohromy, O pravděpodobnost výskytu pohromy a 

B podmíněná pravděpodobnost, že se v daném případě vyskytne nejzávažnější dopad 4-6. 

Každé řízení rizik v inženýrské praxi směřuje ke stanovení postupu pro jeho ovládání. 

Představuje kulturu, procesy a struktury zaměřené na efektivní řízení potenciálních příležitostí 

a možných nežádoucích důsledků. V důsledku dynamického vývoje světa jde o interaktivní 

proces, který se skládá z kroků, které při zachování plánované postupnosti umožňují trvalé 

zkvalitňování rozhodnutí, a tím i následné zlepšování výsledků uskutečňovaných procesů. Na 
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základě současného poznání řízení rizik musí být integrální činností každé řídící praxe, bez 

ohledu na úroveň řízení [4-11].  

Dobré řízení a správné rozhodování je možné jen tehdy, když máme kvalitní data a umíme 

využít nástroje, které máme k dispozici. Data musí být validovaná, což znamená, že známe 

jejich velikost a přesnost a mají tak vypovídací schopnost pro řešený problém. Základním 

předpokladem k tomu, abychom byli schopni včas předvídat pohromy a učinit preventivní 

opatření ke zmírnění následků, je získání správných a přesných dat. Zkoumáním dat a zjištěním 

souvislostí mezi daty získáváme důležité informace. Pokud takto získané informace dokážeme 

správně interpretovat v souvislostech, hovoříme o tom, že máme znalosti [4-6]. Protože lidský 

systém, tj. model současného světa, je propojený otevřený systém systémů, jejichž cíle jsou 

mnohdy konfliktní a  v důsledku složitosti dochází  k neočekávaným jevům, které výrazně 

změní podmínky v systému [4-6], je nutno správně řídit rizika; jednoduché metody hodnocení 

a analýzy rizik, které nerespektují podstatu lidského systému a jeho dynamického vývoje vedou 

k falešnému pocitu bezpečí lidí. 

Na základě znalostí shrnutých v [11],  existuje pět klíčových aktivit pro řízení rizika:  

1. Vymezení cíle a centra zájmu (určení aktiv): identifikovat kontext, určit prioritní cíle a určit 

oblast a centrum zájmu úkolu. Obrázek 2 ukazuje postup práce s riziky takový, který vede 

k zajištění bezpečnosti sledovaného objektu. Výběry jsou založeny na výsledcích 

hodnocení zájmů a cílů. Daným postupem stanovíme, která rizika jsou prioritní.  

 

Obr. 2. Procesní model pro práci s riziky. Kritéria určují, zda je riziko přijatelné, podmíněně 

přijatelné nebo nepřijatelné. Cíle  určují požadavky na řízení a vypořádání rizika, tj. zda 

dané riziko bude zohledněno, na jakou úroveň bude sníženo, aby se zajistilo bezpečí 

systému nebo zda je nutné zajistit bezpečí systému i jeho okolí. Zpětné vazby: 1, 2, 3 a 4 se 

uplatňují, když riziko je nepřijatelné. Z důvodu šetření zdroji, silami a prostředky se nejprve 

uplatňuje zpětná vazba 1; zpětná vazba 4 se uplatňuje ihned v případě velkého selhání 

konceptu bezpečnosti.  

 

2. Popis: směřuje k objektivnímu pochopení pravděpodobnosti výskytu a velikosti dopadu (v 

kvalitativním nebo lépe kvantitativním vyjádření). Jedná se o vysoce odbornou činnost 

vyžadující hluboké znalosti a kvalitní data.   

3. Rozhodnutí: vyhodnocení kvality předpovědi pokud možno jako optimum při zvážení 

přínosů a ztrát. Rozhodnutí, jak zmírnit a řídit riziko a implementovat opatření, reprezentuje 

klíčový krok v rámci řízení rizika.   
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4. Komunikace: projednání souboru opatření a činností s klíčovými aktéry procesu a ostatními 

zúčastněnými. Legislativa vyžaduje v důležitých otázkách komunikaci s veřejností, 

konzultace, odstranění konfliktů a stanovení partnerství.  

5. Monitoring a poučení: sledování určených veličin a jejich hodnot, které charakterizují 

důsledky rozhodnutí a činností, a v případě zjištění významných odchylek, které mohou 

narušit dosažení cíle, aplikovat korekce.  

Cílem vypořádání rizika je provést opatření na snížení rizika. Cílem vyjednávání s rizikem je 

zajistit přijatelné bezpečí a udržitelný rozvoj území nebo jiného sledovaného objektu. 

Vyjednávání s riziky vychází ze současných možností lidské společnosti a spočívá dle [4,6,11] 

v rozdělení rizik do kategorií:  

- část rizika se sníží, tj. preventivními opatřeními se odvrátí realizace rizika;  

- část rizika se zmírní, tj. preventivními opatřeními a připraveností (varovné systémy a jiná 

opatření nouzového a krizového řízení) se sníží nebo odvrátí nepřijatelné dopady;  

- část rizika se pojistí;  

- část rizika, pro kterou se připraví rezervy na odezvu a obnovu;  

- část rizika, která je neřiditelná nebo příliš nákladná nebo málo častá, pro kterou se připraví 

plán pro nepředvídané situace (Contingency plan).  

K tomu se rovněž připojuje rozdělení zvládání rizik mezi všechny zúčastněné. Rozdělení ve 

správném řízení se provádí tak, že se vychází z toho, že za zvládání rizik odpovídají všichni 

zúčastnění a že zvládání konkrétního rizika se přiděluje tomu subjektu, který je na to nejlépe 

připraven. Zvládání rizik v případě, že riziko není přijatelné, spočívá dle [11] v:  

- vyhnutí se riziku, tj. nezahájit nebo nepokračovat v činnostech, které jsou zdrojem rizika, 

když to jde,  

- odstranění zdrojů rizik, tj. zabránění vzniku pohrom, když to jde,  

- snížení pravděpodobnosti výskytu rizika, tj. výskytu větších pohrom, když to jde,  

- 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,  

- retenci rizika.  

Při výběru opatření na zvládání rizik je třeba zajistit, aby náklady na zvládnutí rizik nepřevýšily 

možné škody vyvolané realizací rizika. Všechny zásady a postupy dříve uvedené pro lidský 

systém, platí i pro každý jeho podsystém, tedy každý objekt či provoz. Jsou tedy platné i pro 

dopravní systém, respektive jeho podsystém železniční doprava. 

Podrobné poznatky o rizicích a jejich řízení ve prospěch bezpečnosti technických děl při 

navrhování, výstavbě, provozu  a ukončení provozu technických děl jsou v pracích [7-10]. 

 

2.2. Požadavky na konstrukci mostů  

Základní požadavky na stavbu mostů jsou uvedeny ve stavebním zákonu (zákon č. 183/2006 

Sb. [3]), ve kterém prvním požadavkem ze sedmi je „mechanická odolnost a stabilita“. 

V prováděcí vyhlášce k zákonu (vyhláška č. 268/2009 Sb. [3]) jsou požadavky podrobněji 

rozvedeny. Předmětná vyhláška požaduje splnit normové hodnoty, které zahrnují konkrétní 

technický požadavek, zejména limitní hodnotu, návrhovou metodu, národně stanovené 

parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený v 

příslušné české technické normě, jehož dodržení se považuje za splnění požadavků konkrétního 

ustanovení této vyhlášky. Všechny principy jsou založeny na principech inženýrství 

spolehlivosti.  
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Spolehlivost (ve smyslu reliability) je schopnost systému bezchybně dodržovat stanovené 

požadavky po stanovenou dobu za určitých podmínek. Provozní spolehlivost systému (ve 

smyslu dependability) znamená, že systém (objekt, zařízení) plní stanovené požadavky a že 

jeho provoz vyhovuje stanoveným podmínkám. Tato souhrnná vlastnost je pro analytické účely 

nepraktická, a proto se rozkládá do dvou základních vlastností, kterými jsou zranitelnost a 

odolnost. Provozní spolehlivost je důležitá u složitých objektů, jejichž systémy hrají klíčovou 

roli v obslužnosti společnosti, protože ovlivňují rozhodovací cyklus veřejné správy a politickou 

a sociální soudržnost a napomáhají v odstraňování fyzických a psychických škod, jsou nejen 

velmi složité, ale i zranitelné 4. 

Dle údajů shromážděných v práci [6] u běžných technických zařízení a objektů se prokazuje 

schopnost bezchybné funkčnosti na stoleté pohromy; u důležitých mostů, přehrad pro tisícileté 

pohromy;  a u jaderných zařízení na deseti tisícileté pohromy (pozn. úložiště aktivního plutonia 

vyžadují prokázání odolnosti na sto tisíciletou pohromu). Různé prahové hodnoty jsou 

stanoveny tak, aby zajistily provozuschopnost  po celou dobu předpokládané životnosti. 

Dosavadní řešení jsou prováděná na základě dobré inženýrské praxe a jejich dlouhodobá 

bezpečnost a spolehlivost se těžko prokazuje. 

Spolehlivostní inženýrství (přesněji inženýrství spolehlivosti) 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. 

Teorie spolehlivosti je matematická disciplína, která se zabývá mírou selhávání prostředků 

nebo systémů, od kterých se očekává nějaká funkčnost nebo odolnost vůči vnějším vlivům, a 

rychlostí zotavení z jejich poruchových stavů. V hierarchii matematických odvětví patří pod 

aplikovanou statistiku. Pomocí nástrojů teorie spolehlivosti se vyčíslují parametry poruch, jako 

např. bezpečnost nebo spolehlivost, především těch zařízení, jejichž nečinnost nebo nesprávná 

činnost jsou z nějakého důvodu vysoce nežádoucí. 

V současné době se v souvislosti se spolehlivostí zvažuje veličina robustnost. V normě ČSN 

EN 1991-1-7, která se zabývá mimořádnými zatíženími, se robustnost definuje jako schopnost 

konstrukce odolat nepříznivým jevům jako požár, výbuch, náraz nebo následek lidské chyby, 

aniž by tím nastalo porušení nepřiměřené původní příčině. Jsou v ní doporučeny základní 

postupy, jak navrhovat konstrukce s ohledem na dosažení přiměřené úrovně robustnosti. 

Předpokládá se, že konstrukce může být během své životnosti ohrožena mimořádnými 

zatíženími. Zdroje těchto zatížení jsou buď známy, pak se konstrukce na tato zatížení může 

navrhnout, popř. velikost těchto zatížení lze vhodným způsobem omezit. Pokud zdroj 

mimořádného zatížení není předem znám, může být požadavek na zajištění alespoň minimální 

úrovně odolnosti. 

Podle práce [12] robustnost staveb lze navrhovat nebo ověřovat na základě zvolených 

konstrukčních opatření, popř. provádět analýzu na základě metod běžně uvedených v Euro 

kódech, nebo s použitím metod hodnocení rizik. Pro stanovení míry robustnosti lze např. použít 

ukazatel robustnosti, kde postup jeho stanovení uvádí ČSN ISO 2394. Ze stejného pramene 

vyplývá, že robustnost konstrukce lze ovlivnit výběrem materiálových vlastností nosných prvků 

(pevnost, duktilita, tuhost), volbou nosného systému, způsobem přenosu zatížení a možnostmi 

náhradního přenosu zatížení, odolností vůči progresivnímu zřícení a dalšími faktory. Některé z 

těchto faktorů dle [12]  jsou: pevnost; celistvost konstrukce; sekundární nosné prvky; vícečetný 

přenos zatížení; duktilita a křehkost materiálů; ověření zranitelnosti vůči progresivnímu 

kolapsu; tuhost konstrukce; monitoring stavu; a preventivní opatření. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Statistika
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Zvýšení pevnosti bývá v mnoha případech nejúčinnějším i nejekonomičtějším řešením pro 

dosažení větší robustnosti konstrukce. Jestliže se např. v konstrukci používají prvky z křehkých 

materiálů nebo štíhlé tlačené prvky, je potřebné předmětné prvky zabezpečit vůči přetížení, 

např. zvýšením materiálové pevnosti klíčových prvků. 

Pojem celistvost konstrukce se v dřívějších předpisech definoval často různě, aniž by se přesněji 

vysvětloval. Při navrhování existujících konstrukcí se často předpokládalo, že konstrukce 

nemusí mít příliš velkou odolnost vůči vodorovným silám a postačuje dostatečná odolnost vůči 

svislým silám. Problémem však bylo v některých případech zatížení extrémním větrem, některé 

typy mimořádných zatížení a zatížení seizmická. 

Při obvyklém návrhovém postupu se předpokládá, že každá konstrukce, pokud není záměrně 

oddělená dilatačními spárami, působí jako určitý celek, kdy rozdíly v posuvech a deformacích 

jednotlivých částí jsou přiměřeně malé, aby nedocházelo k poruchám. Vodorovné síly vyvolané 

zatíženími se mohou přenášet účinným systémem ztužení prostřednictvím diafragmat 

v úrovních stropních a střešních konstrukcí. Celý nosný systém musí mít dostatečnou odolnost, 

důležité jsou správně řešené vzájemné spoje nosných prvků (se zvláštním zřetelem u 

montovaných nebo prefabrikovaných konstrukcí), aby byl zajištěn přenos jednotlivých typů 

zatížení. 

Ukládá se, že konstrukční systém je vhodné navrhnout tak, aby ztráta jedné podpěry (sloupu, 

pilíře) nezpůsobila rozsáhlý kolaps celé konstrukce a nastaly pouze určité deformace 

vodorovných nosných konstrukcí, došlo ke vzniku plastických kloubů a k redistribuci zatížení. 

Než se ztrátou podpěry, je v některých případech ekonomičtější raději počítat s návrhem 

takového pilíře, který mimořádné zatížení přenese (např. mimořádný náraz do mostního pilíře). 

V některých případech se proto navrhuje sekundární nosný systém, který zajišťuje přenos 

mimořádných zatížení a pomáhá primárnímu nosnému systému odolávat nepříznivým 

účinkům. Primární prvky však musí být dostatečně únosné, aby po mimořádné události, kdy 

nastaly velké deformace sekundárních prvků, nedošlo ke zřícení celé konstrukce. 

Doporučuje se konstrukční systém navrhnout tak, aby se při nehodovém porušení některého z 

nosných prvků zatížení přerozdělila do dalších prvků. Přitom se musí splnit následující 

hlediska: 

- zbývající nosné prvky musí být dostatečně pevné, aby po nehodovém odstranění určitého 

nosného prvku odolaly účinkům zatížení, 

- nosné prvky přetížené po nehodové události musí mít schopnost deformací, aniž by tím 

došlo ke ztrátě jejich odolnosti, 

- musí být k dispozici nosné prvky, které zajistí přenos zatížení z porušených prvků do dalších 

neporušených prvků, 

- zbývající nosné prvky musí zajistit funkci porušených prvků tak, aby se zachovala 

mechanická stabilita konstrukce. 

Pozornost je nutno věnovat případům, kdy vícečetný přenos zatížení, v němž jsou také zahrnuty 

nosné prvky z křehkých nebo málo přetvárných materiálů, může vést k progresivnímu zřícení 

celé konstrukce. 

Příkladem jsou velkorozponové konstrukce, kde působením agresivního prostředí, např. 

chloridů, vlhkosti i rozdílných teplot, dochází ke korozi výztuže, a tedy také k rychlé ztrátě 

odolnosti konstrukce vůči zatížením a nepříznivým vlivům prostředí. Důlková koroze nemusí 

být včas rozpoznána a korozí oslabená výztuž nepřenese zvýšené zatížení (např. zvýšený spad 

sněhu), což může vést k náhlému zřícení celé konstrukce. Pokud by byla výztuž dostatečně 

duktilní, pak by důlková koroze některého z výztužných prutů vedla pouze k přerozdělení 

zatížení a nenastal by progresivní kolaps celé konstrukce. Příklad je v práci [12]. 
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Duktilitou materiálu se obvykle rozumí poměr mezi celkovou maximální deformací a 

maximální pružnou deformací. Za maximální přijatelnou deformaci se obvykle považuje u 

konstrukce taková deformace, kdy má ještě konstrukce přijatelnou míru odolnosti. Příklad 

stupňů duktility pro běžné stavební materiály je v práci [12]. 

Při navrhování konstrukce je potřebné ověřit její chování, nesmí být náchylná na progresivní 

kolaps. Příkladem mohou být příhradové stožáry vysokého napětí, které jsou ohroženy 

kombinací zatížení námrazou a větrem, pro které nejsou dosud v Euro kódech doporučeny 

vhodné výpočetní modely. Zde je důležité zajistit, aby případné zřícení jedné podpěry nevedlo 

ke zřícení celého systému stožárů [12]. 

Dalším příkladem, kde je velká náchylnost ke kolapsu,  je aplikace křehkých materiálů na 

střešních konstrukcích (např. skleněných ploch, aramidových vláken, různých typů textilií). 

Jako příkladem nevhodného výběru materiálů je střešní konstrukce montrealského stadiónu, 

která se zřítila dokonce dvakrát, jednou vlivem větru a podruhé nadměrným nahromaděním 

sněhu. V případě aplikace křehkých materiálů na nosných částech střešní konstrukce je 

potřebné zajistit celistvost konstrukčního systému prostřednictvím táhel nebo jiných 

spojovacích článků [12]. 

Z hlediska tuhosti konstrukce se v obvyklých případech musí velikost deformací nosných prvků 

omezit, neboť by se tím mohla ohrozit robustnost konstrukce, která by se mohla zřítit vlivem 

nestability (např. vliv účinků druhého řádu). Tuhost je nepřímo úměrná k deformacím. 

Z hlediska kritérií robustnosti se tuhost snižuje vzrůstajícím zatížením. Tím vzniká problém při 

řešení náhradních způsobů přenosu zatížení konstrukčním systémem, ve kterém mají prvky 

různé tuhosti. Proto se při navrhování konstrukce na některé typy zatížení volí primární a 

sekundární nosný systém, kdy se jeden nosný systém chová jako tuhý (např. smykové stěny o 

omezené duktilitě), další pak jako ohybově odolný se zvýšenou duktilitou, avšak s nižší 

celkovou smykovou tuhostí [12]. 

Pro vyloučení nebo omezení různých chyb a nedostatků týkajících se také robustnosti 

konstrukce jsou potřebné pravidelné inspekce a různé typy monitorování [12]. V případě, že se 

zjistí nedostatky závažnějšího charakteru, jako je např. nadměrný průhyb nebo přítomnost 

trhlin, pak je nezbytné provést průzkum a hodnocení stavu konstrukce. Základní postupy pro 

hodnocení existujících konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN ISO 13822. Celý proces 

hodnocení může vést k nápravným opatřením, jako je oprava nebo zesílení nosné konstrukce. 

Preventivním opatřením může být také kontrola velikosti zatížení, kdy např. u zatížení sněhem 

se může zajistit monitorování sněhové pokrývky [12]. Po dosažení určité hranice se pak musí 

přistoupit k odstraňování sněhu. Dalším opatřením může být instalace zařízení pro aktivní 

odtávání sněhu, kdy je také důležité zabezpečit účinné odtékání roztáté vody tak, aby 

nedocházelo k jejímu nebezpečnému hromadění na postupně se prohýbající střešní konstrukci. 

V případě zatížení mimořádným nárazem např. od vysokozdvižného vozíku nebo nákladního 

vozidla je vhodné konstrukci chránit svodidlem nebo jiným zabezpečovacím zařízením, které 

pohltí alespoň část nárazové energie. Do konstrukce se mohou také zabudovat různá zařízení 

pasivního nebo aktivního charakteru, která indikují překročení určité hranice zatížení [12]. 

Přestože je robustnost konstrukce důležitým základním požadavkem na stavby, který by měl 

být pro stavbu pečlivě analyzován a pro konkrétní stavbu přiměřeně splněn, je tomuto 

požadavku v platných ČSN věnováno zatím jen málo pozornosti. Obdobně je tomu i 

v prováděcích vyhláškách jak ke stavebnímu zákonu, tak k zákonu o pozemních komunikacích. 

Proto je potřebné přijmout vhodná opatření, aby se do prováděcích vyhlášek požadavek na 

robustnost konstrukcí pozemních i inženýrských staveb skutečně operativně zavedl.  
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Provedená analýza české legislativy ukázala, že řízení mostů v ČR se děje na základě konceptu 

spolehlivosti technických děl [13]. V případě mostů, tunelů a dalších stavebních objektů na 

pozemních komunikacích jsou požadavky na bezpečnost staveb uvedeny v zákoně o pozemních 

komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb. [3]) a v jeho prováděcí vyhlášce (vyhláška č. 208/1918 

Sb. [3]). 

Bezpečnost i spolehlivost jsou dvě důležité vlastnosti technických děl. Obě jsou spojeny 

s rizikem a používají stejné metody a postupy pro práci s riziky. Jejich vzájemný vztah se na 

základě analýz velkých havárií technických děl provedených koncem sedmdesátých a 

počátkem osmdesátých let minulého století, změnil [6,14-16]. Výrazně k tomu přispělo i 

důsledné uplatnění teorie systémů a zavedení pojetí integrální bezpečnosti v r. 1994 [17].  

Současným cílem jsou bezpečné mosty. Pro kvalitní řízení bezpečnosti mostů jsou důležité 

jejich technické parametry i styl řízení jejich bezpečnosti, a to při projektování, výstavbě i 

provozu. Parametry řízení mostů nastavuje platná legislativa i její vynutitelnost.  

Bezpečný provoz mostů jako každého technického díla 4,6-10 závisí na mnoha různých 

faktorech, jako jsou: technické parametry a jejich změny v čase; režim dopravy; kvalita oprav 

a údržby; a pohromy všeho druhu, které se v území, ve kterých je konkrétní most umístěn, 

mohou vyskytnout. Proto řízení rizik spojených s mosty, které je zacílené na bezpečnost během 

celé životnosti, se musí soustředit na proměnnou úroveň rizika. Předmětná úroveň je ovlivněna: 

způsoben provozu (dvě krajní meze provozu jsou: kvalitní práce s prioritními riziky; a co možná 

nejvíce rizik podcenit a soustředit se na dosažení velkého zisku); a úrovní údržby.  

To znamená, že musí být zvažovány nejen technické faktory, ale i: lidské a organizační aspekty; 

řízení degradace technického díla a jeho prioritních zařízení; monitoring a řízení zásadních 

faktorů rizika (velikost zranitelnosti, četnost výskytu realizace rizika); podmínky prvků bariér 

bezpečnosti; možnosti snížení rizik. 

Na základě poučení ze studia selhání mostů se ve vyspělých zemích požaduje, aby každý 

důležitý most byl kvalitně monitorován a měl kvalitní systém řízení bezpečnosti monitoring 

mostů [18,19]. Protože dopravní zatížení a velikost nákladů přepravovaných po mostech stále 

rostou, tak mnoho vyspělých zemí provádí posuzování smykové kapacity mostů a na základě 

výsledků provádí zesílení mostů, anebo omezení přepravy po mostech.  

 

2.3. Bezpečnost mostů a její řízení 

Bezpečnost, jako soubor opatření a činností zajišťujících bezpečí a udržitelný rozvoj lidského 

systému či jiné entity (který omezuje podmínky vzniku nebezpečí), vytváří lidé, kteří by se měli 

starat nejen o přežití, moc, sociální shodu a prevenci škod, ale měli by vyřešit následující 

metodicko-konceptuální problémy: 

1. Neuvažovat bezpečnost v „kulturní izolaci“, protože tak se bezpečnost stává sebe 

referenční. Bezpečnost se musí formovat pod vlivem apriorně definovaných rizik. 

2. V bezpečnostních studiích je třeba oprostit koncept bezpečnosti od ideologického a 

politického klišé. 

3. V metodice řízení bezpečnosti je třeba dát důraz na rozhodování o řešení problémů a na 

zvažování přínosů a dopadů konkrétních rozhodnutí, a to z pohledu veřejného zájmu.  

4. Stále mít na paměti vztah mezi rizikem a bezpečnosti; obecně nejde o komplementární 

veličiny [4,17]. Podstata problému je v odpovědích na otázky: Jak se identifikují rizika a 

jejich škodlivé dopady? Odpověď: Stanovují se věrohodnými scénáři. Ale jak se takový 
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scénář tvoří? Obvykle se scénář odkazuje na minulé události a jevy, a nebere v úvahu 

porušování pravidel a pátrání po možných překvapeních.   

Moderní stát hraje 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.  

Integrální bezpečnost technického díla je bezpečnost systému jako celku, tj. je založena i na 

řízení rizik spojených s rozhraními mezi komponentami. Bezpečnost technických děl není proto 

jen záležitost technická, je směsicí aspektů zabezpečení a spolehlivosti a vysoce souvisí s 

provozní spolehlivostí technického systému. Bezpečnost systému je vlastnost systému, která 

zajišťuje, že ani za kritických podmínek systém neohrozí sebe, ani své okolí.  

Zajištění bezpečného systému je výsledkem fungování procesu řízení bezpečnosti 

(uspořádaného souboru opatření a činností), který je souborem procesů, jež mají pod kontrolou 

všechny faktory, které by mohly vést ke vzniku škody, ztráty či újmy na systému a jeho okolí. 

Ze systémového hlediska se bezpečnost skládá z následujících komponent: 

1. Informační činnost pro podporu rozhodování, protože stav bezpečí je výsledkem 

racionálního rozhodování a dobrých informací. Je však třeba počítat s vlivy na rozhodování 

o bezpečí jako jsou různá omezení (institucionální, právní, organizační), vlivy medií a 

veřejného mínění a dimenze politické (zájmové skupiny, ideologie) a technologické. 

2. Struktura technického systému, což jsou zařízení, technologie a organizační složky.  

3. Lidé jako subjekty bezpečnosti (experti a manažeři bezpečnosti), lidé jako objekty 

bezpečnosti (ochrana a prevence). 

4. Procedury spojující lidi a strukturu. 

Podle práce 20 mají rozhodující vliv na bezpečnost  následující faktory: odpovědná 

autonomie; adaptabilita; celistvost; a smysluplnost úkolů. Protože lidské chování není 

deterministické, jsou hlavními charakteristikami předmětných systémů vynořující se vlastnosti, 

nedeterministické chování a složité vztahy mezi organizačními cíli.  O každém sledovaném 

systému vždy rozhoduje člověk a údržba, renovace, změny. Z inženýrského pohledu se 

sledované systémy charakterizují strukturou, hardwarem, procedurami, prostředím, toky 

informací, organizací (problém organizačních havárií – [21,22]) a rozhraním mezi uvedenými 

položkami. 

Na základě současného poznání shrnutého v pracích [4,6] orientace na bezpečnost musí být 

součástí systému řízení mostu při respektování omezení reálného světa. V praxi to znamená 

zvažovat:  

- most dílo jako kombinaci lidí, postupů a zařízení, které jsou integrované tak, aby se most 

zajistil své funkce ve specifickém prostředí, 

- koncept bezpečnosti mostu jako aplikaci speciálních technických a organizačních 

dovedností s cílem systematicky předcházet identifikací ohrožení a řízením rizik a škodám 

a ztrátám na aktivech lidského systému s nimi spojených, a to během celé životnosti 

každého zařízení vytvořeného a realizovaného člověkem, 

- bezpečnost kybernetických nástrojů použitých v systémech řízení mostu.  

Jakmile přijmeme fakt, že mosty jsou systémy systémů, na jejichž tvorbě a provozu se podílí 

člověk a jeho finance, tak se objeví zcela nové problémy, protože musíme zvažovat záměr 

investora a otázky právní, finanční, pojišťovací, organizační, politické a sociální, přírodní a jistě 

i nějaké další. Proto v souladu s 4,6 platí, že problém je však v tomto rozšířeném pojímání 
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složitější, neboť se nedá jednoduše abstrahovat do matematických, matematicko-statistických 

a pravděpodobnostních řešení vyúsťujících do soustavy součinitelů spolehlivosti, do 

návrhových pravděpodobností poruchy nebo jiných veličin, se kterými pracujeme při 

navrhování stavebních konstrukcí. Když připočteme ještě korupci, tak snad bezpečnost 

zajistíme jen výjimečně. Proto musíme aplikovat metody inženýrství sledujícího rizika a reálné 

možnosti lidí. 

Bezpečnost v současném pojetí má cíle vyšší, tj. most musí nejen plnit řádně své funkce po 

dobu životnosti, ale ani za kritických podmínek nesmí ohrozit sebe a své okolí. Právě tento fakt 

upřednostňuje řízení bezpečnosti. Navíc koncept integrální bezpečnosti řeší konflikty 

proaktivně, od počátku projektu a uplatňuje princip předběžné opatrnosti [4,9]. Podle něho 

řídicí systém sledovaného mostu musí udržovat určené fyzikální veličiny (parametry dílčích 

systémů) na předem určených hodnotách. V procesu regulace mění řídicí systém působením na 

akční veličiny stavy jednotlivých řízených systémů tak, aby bylo dosaženo žádaného stavu 

celého systému. U řídicího systému se sledují v prioritním pořadí vlastnosti jako:  

- úroveň dodržování stanovených podmínek provozu a nevytváření škodlivých 

(nepřijatelných) dopadů na samotný systém a na jeho okolí, 

- funkčnost (úroveň plnění požadovaných úkonů), 

- provozuschopnost, tj. úroveň plnění požadovaných úkonů v závislosti na podmínkách 

normálních, abnormálních a kritických, 

- provozní stálost, tj. úroveň dodržování stanovených podmínek provozu v čase, 

- inherentně zabudovaná odolnost vůči možným pohromám. 

Z výše uvedeného vyplývá, že řídicí systémy určují kvalitu a výkon (výkonnost) systémů. Mají 

rozhodující vliv na bezpečnost, a proto se u řídicích systémů sledují faktory: odpovědná 

autonomie; adaptabilita; celistvost; a smysluplnost úkolů. Celistvost vyjadřuje vnitřní jednotu, 

tj. autonomnost, nezávislost a odlišnost od okolí. Protože lidské chování není deterministické, 

jsou hlavními charakteristikami předmětných systémů vynořující se vlastnosti, 

nedeterministické chování a složité vztahy mezi organizačními cíli.  O každém sledovaném 

systému vždy rozhoduje člověk a údržba, renovace i změny. Z inženýrského pohledu se 

sledované systémy charakterizují strukturou, hardwarem, procedurami, prostředím, toky 

informací, organizací (problém organizačních havárií) a rozhraním mezi uvedenými položkami 

[5,6]. 

Bezpečnost v současném pojetí založeném na dokumentu OSN z r. 1994 [17] je soubor opatření 

a činností, které provádí člověk, aby zajistil své bezpečí a udržitelný rozvoj, tj. i svých výtvorů, 

ke kterým patří mosty. Jelikož je tvůrcem technických děl, tak musí také ve veřejném zájmu 

zajišťovat bezpečnost technických děl, tj. ve sledovaném případě mostů. V daném pojetí je 

bezpečnost integrální vlastnost systému, která má rozměry politické, environmentální, 

ekonomické, technické, potravinové, zdravotní, osobnostní a komunitní, což znamená, že je 

vícerozměrná. Jde o vlastnost systému, na které závisí existence systému. V důsledku svého 

charakteru se integrální bezpečnost neomezuje jen na jednostranná řešení jako je represe, ale 

zabývá se situacemi ovlivňujícími určitou úroveň bezpečnosti prostřednictvím tzv. řetězce 

bezpečnosti  [1], obrázek 3 jenž se skládá z následujících částí: proaktivita (odstranění 

strukturálních příčin nejistoty a neurčitosti, které narušují bezpečí – tj. stav, kdy vznik ztrát, 

škod a újmy na chráněných aktivech je přijatelná); prevence (odstranění přímých příčin nejisté 

situace porušující stávající stav bezpečí); připravenost (vytváření zázemí pro řešení situací, v 

nichž je stav bezpečí narušen); odezva (provedení reakce zacílené na dosažení bezpečí); a 

obnova (provedení opatření pro stabilizaci a další rozvoj). 

Úroveň bezpečnosti závisí na úrovni práce s riziky, přičemž platí, že snížení rizik vždy vede ke 

zvýšení bezpečnosti, ale obráceně to neplatí [11]. Z recentního poznání vyplývá, že bezpečnost 
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subjektu (území, technické dílo, organizace, objekt, stát) závisí jednak na riziku v daném místě 

(tj. závisí jak na možných pohromách, které postihují dané místo, tak na místních 

zranitelnostech vůči jednotlivým možným pohromám, které postihují dané místo) a jednak na 

metodách zvládání a řízení rizik, která jsou zdrojem ztrát, škod a újmy na člověku a dalších 

chráněných aktivech.  

 

Obr. 3. Propojení fází pro zajištění bezpečnosti mostů na pozemních komunikacích; řetěz 

bezpečnosti ve formě: a) postupového diagramu; b) kruhu bezpečnosti. 

 

Řízení bezpečnosti vychází z řízení procesů, které je založeno na důsledném využití znalostí o 

problému  v systému a jeho okolí, a proto se mu také říká „knowledge management“. Nositelé 

znalostí jsou lidé, znalosti nelze nikomu odebrat, ale lze je neomezeně rozšiřovat a množit. Ve 

znalostní společnosti je to právě duševní kapitál, který dominuje a má zcela jiné postavení než 

dříve. To vše vyžaduje jiný pohled na řízení útvarů a jednotek. Procesní řízení založené na 

ovládání řídících a prováděcích procesů se odlišuje od operačního přístupu, který se běžně 

používá v rozhodovacím procesu klasického řízení. Klasické řízení je založeno na funkčním 

přístupu, který se zaměřuje zejména na výstupy (výsledky), což je vlastně orientace na 

důsledky, a ne na příčiny. Je zřejmé, že hodnocení výsledků nemusí odhalit příčiny nesplnění 

cíle. V okamžiku, ve kterém se zaměříme na výstupy, zanedbáváme principy prevence.  

Procesní řízení založené na řízení znalostí se nezaměřuje na výsledky, ale na příčiny.  Je 

založené na rozpracování koncepce a metodologie. Uplatnění prvků řízení znalostí v 

rozhodovacím procesu řídícího pracovníka vede k přechodu od individuálního rozhodování ke 

skupinovému přístupu. Důležitá je role řídícího pracovníka, který daný proces musí usměrňovat 

k přijetí kvalitního rozhodnutí. Je však třeba vzít v úvahu, že popsaný postup je nejenom časově 

náročnější, ale je také náročnější na přípravu jednotlivých členů procesního týmu včetně 

řídícího pracovníka. Ze zkušeností při uplatňování prvků procesního řízení v podnikové sféře 

vyplynulo, že při rozhodování rutinním je individuální rozhodnutí výhodnější, pro přípravu 

rozhodnutí neprogramového (tj. složitého a nestandardního) je žádoucí volit metodu 

skupinového rozhodování (vytvoření procesního týmu). V obou případech však je řídící 

pracovník vždy za rozhodnutí odpovědný.  

Pro podporu řízení bezpečnosti technických děl byly vytvořeny OECD [23] specifické nástroje, 

které jsou pro technická díla rozpracované v práci [4], z nichž nejdůležitější jsou: zlatá pravidla 

bezpečnosti (Golden Rules for Safety); kultura bezpečnosti (Safety Culture); program na 

zvyšování bezpečnosti (Safety Performance Indicator Programmes); a indikátory / ukazatelé 

bezpečnosti (Safety Performance Indicators). 
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Systém řízení bezpečnosti (SMS) zahrnuje organizační strukturu, odpovědnosti, praktiky, 

předpisy, postupy a zdroje pro určování a uplatňování prevence pohrom či alespoň zmírnění 

jejich nepřijatelných dopadů v komunitě a jejím okolí. Opírá se o koncepci prevence pohrom či 

alespoň jejich závažných dopadů, která zahrnuje povinnost zavést a udržovat systém řízení, ve 

kterém jsou zohledněny dále uvedené aspekty:  

- role a odpovědnosti osob podílejících se na řízení závažných ohrožení spojených s 

pohromami na všech organizačních úrovních technického díla a opatření na zajištění 

výcviku, která jsou sladěna s identifikovanými potřebami výcviku, 

- plány pro systematické identifikování závažných ohrožení spojených s pohromami a z nich 

plynoucích rizik, která jsou spojena s normálními, abnormálními a kritickými podmínkami 

a pro hodnocení pravděpodobnosti jejich výskytu a maximální očekávané velikosti, 

- plány a postupy pro řízení bezpečnosti všech komponent a funkcí v technickém díle, a to 

včetně údržby objektů, zařízení, 

- plány na implementaci změn v technickém díle (území, objektech i zařízeních), 

- plány na identifikaci předvídatelných nouzových situací systematickou analýzou, včetně 

přípravy, testů a posuzování nouzových plánů pro odezvu technického díla na takové 

nouzové situace, 

- plán pro pravidelné hodnocení souladu s cíli vyjasněnými v koncepci bezpečnosti a v SMS,  

- plán pro pravidelné hodnocení mechanismů pro vyšetřování a provádění korekčních 

činností v případě selhání  dílčích opatření a činností s cílem dosáhnout stanovené cíle 

bezpečnosti, 

- plán na periodické systematické hodnocení koncepce bezpečnosti,  účinnosti a vhodnosti 

SMS,  

- plán na periodické systematické hodnocení kritérií pro posuzování úrovně bezpečnosti 

vrcholovým týmem pracovníků. 

Komplexní systém řízení  bezpečnosti mostu stanovuje obecné principy pro plánování zajištění 

bezpečnosti mostu v proměnném světě. Jeho základní principy jsou určené pro všechny 

zúčastněné, tj. jak řídící pracovníky a zaměstnance organizace spravující most, tak veřejnou 

správu, která dává povolení ke zřízení a v zájmu bezpečí lidí i státu musí provádět dohled nad 

provozem a stavem mostu po celou dobu jeho životnosti [6,8,9].   

V oblasti technologické má dominantní roli vlastník / majitel licence, protože on má znalosti a 

možnosti pro účinné a kvalitní řízení technologických pohrom, ale celkově má významnější roli 

veřejná správa, která musí vlastníky donutit k tomu, aby ve veřejném zájmu zajišťovali možnou 

úroveň bezpečnosti aplikací principů ALARA a ALARP [4-6]; obrázek 4. 

 

Obr. 4. Aplikace principu ALARP na bezpečnost mostů na pozemních komunikacích. 
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Bezpečnost mostu začíná kvalitou zadávacích podmínek, které musí zvážit, jak geotechnické 

podmínky v podloží a zdroje dalších rizik v lokalitě, tak i požadavky očekávaného provozu, tj. 

především limity a podmínky [8] dané použitým materiálem použitou konstrukcí a způsobem 

provozu. Z důvodu bezpečnosti, předmětné technické dílo musí být následně správně  

zhotoveno [8] a provozováno v souladu se stanovenými limity a podmínkami, a také řádně 

udržováno [9].       

Pro bezpečnost mostu platí, jako pro každé technické dílo fakt, že je určena především 

opatřeními vloženými do projektu než těmi, která se dělají během provozu  [8,9,11]. Podle 

poznatků v publikacích [7-10] v projektu mostu musí být zváženo mnoho aspektů, aby se 

správně vybrala opatření a postupy pro zajištění bezpečnosti. K výběru opatření se používají 

normativní směrnice a výsledky hodnocení rizik. Pomocí normativních směrnic a kontrolních 

seznamů je možné snadno identifikovat opatření a postupy pro podporu bezpečnosti mostu. 

Normativní směrnice poskytují standardní soubor řešení a mají výhodu v nastavení 

konzistentního měřítka (benchmarkingu) a jsou snadno aplikovatelné v podobných projektech. 

Použitím normativních směrnic lze snadno určit, ve které fázi mají být jednotlivá opatření 

aplikována a lze také stanovit odpovídající náklady na jejich zavedení. Z pohledu rozvoje, je 

třeba konstatovat, že použití normativních směrnic často omezuje inovace a nedává možnost 

jejich zavedení, anebo zpomaluje změny, které jsou ve prospěch bezpečnosti, a to zvláště 

v případech, kde je třeba respektovat více kritérií, která mohou být protichůdná [4,7-10]. Proto 

se při výběru opatření klade důraz na výsledky hodnocení rizik. Např. pomocí metody bow-tie 

[8,9] se rozhoduje, pro která rizika je nutno použít drahá preventivní opatření, a u kterých rizik 

postačí připravit specifickou odezvu, protože nejsou tak častá, anebo preventivní opatření jsou 

příliš nákladná.  

Pro rozhodování o riziku je nutno použít deterministickou i pravděpodobnostní analýzu rizik 

[6]. Deterministická analýza je důležitá pro přípravu odezvy na selhání technického díla a 

pomocí pravděpodobnostní analýzy  lze vzít v úvahu změny, které jsou náhodného charakteru. 

V případě složitých technických děl, do kterých mosty patří, je však třeba vzít v úvahu i 

neurčitosti, tj. znalostní nejistoty a pro jejich zvážení použít metody operačního výzkumu nebo 

nástroje multikriteriálních metod, kterými jsou systémy pro podporu rozhodování [4,6].            

Mosty jsou ukotveny do různých geologických jednotek, které nejsou zcela homogenní, tj. jsou 

složeny z mnoha částic různého rozměru a tvaru. Proto důležitou roli hraje výztuž mostu, tj. 

ukotvení konstrukce mostu do okolního prostředí. Proto metoda výstavby mostů má svá 

specifika. Závisí na takových faktorech, jako jsou geotechnické podmínky, parametry 

podzemní vody, délka a šířka mostu, výška mostu, ukotvení mostu, použití a tvar mostu a také 

řízení rizik [4-10]. 

Inženýři při stavbě mostů se musí zabývat statikou i dynamikou. Statika popisuje, jak fyzikální 

síly interagují a co je třeba pro  vytváření rovnováhy na konstrukci mostu. Podle konkrétních 

podmínek se pak volí materiály - zdivo, ocel, železobeton a metody jejich propojení. Z pohledu 

dynamiky jsou specifická opatření prováděna proti změnám materiálu a objektu v čase, proti  

vibracím spojeným s provozem vozidel a v seismických oblastech i vyvolaným zemětřeseními. 

Podle současného poznání shrnutého v pracích [4-11] rizika jsou proměnná, a proto je třeba je 

řídit ve prospěch bezpečnosti. Jelikož opatření na řízení rizik jsou náročná na znalosti, 

dovednosti, technické a finanční zdroje, tak je třeba přihlédnout k možnostem investorů a 

provozovatelů a vybrat a realizovat opatření vysoce důležitá a účinná. 

Každý most zapojený dnes v dopravní síti je systém systémů, který má povahu socio-kyber-

technickou (fyzickou) [6]. Pro zajištění vysoké bezpečnosti se aplikují přístupy procesního a 

projektového řízení typu TQM (Total Quality Management) [24], ze kterých vychází používané 
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metody, technické normy i mezinárodní a evropské standardy pro systémy řízení. Předmětný 

přístup spočívá na požadavku, že na procesu zlepšování kvality entity se podílí všichni 

zúčastnění. Proces zlepšování jakosti, na jehož nejvyšší úrovni jde o zvyšování integrální 

bezpečnosti, vychází z impulsů, které respektují jak potřeby uživatele, tak veřejný zájem.   

TQM  vychází z předpokladu, že trvalá kvalita (jakost) výrobků a služeb (tj. ve sledovaném 

případě jde o tunel a dopravní obslužnost území) se nedá zajistit příkazy, kontrolou, dílčími 

programy, organizačními nebo ekonomickými opatřeními, ale cíleným hledáním, měřením a 

hodnocením příčin toho, proč se produktivita a kvalita nezvyšuje; de facto jde o jistou kulturu 

bezpečnosti (jinými slovy způsob aplikace opatření a činností lidí) [9]. Pozornost se zaměřuje 

na procesy probíhající v entitě. Při implementaci TQM se přihlíží na specifika entity, protože 

z důvodu účinnosti všechna opatření musí odpovídat struktuře entity, tj. musí být místně 

specifická.  

Výstupy z procesu řízení rizik pro potřeby správného řízení entity (v našem případě mostu) 

podle TQM [6,11,24] jsou: 

1. Seznam vyhodnocených rizik (risk assessment document), ve kterém se zaznamenávají 

veškeré informace o příslušných rizicích. 

2. Seznam rizik vyžadujících nejvyšší pozornost (top risks list), který obsahuje seznam 

vybraných rizik, jejichž řešení má nejvyšší nároky na zdroje a čas. Vzhledem 

k dynamickému vývoji světa se předmětná rizika musí monitorovat a řídit ve prospěch 

integrální bezpečnosti (jde o bezpečnost entity a jejího okolí). 

3. Seznam neaktuálních / vyřešených rizik (retired risk list), který slouží jako historický odkaz 

pro budoucí rozhodování. Při rozhodování v budoucnu je třeba zvažovat, zda navrhované 

opatření nebo činnost nezpůsobí rizika, která byla v minulosti vypořádána.   

Technika samotného řízení rizik z důvodu hospodárného nakládání se silami, zdroji a 

prostředky před každou fází práce s riziky formálně přezkoumává řízení a vypořádání rizik v 

kontextu přínosů a nákladů na výstupy. Coaseho teorém [25] se používá pro stanovení 

ekonomického optima v nákladech na vypořádání rizik; obrázek 5. Obrázek ukazuje, že je třeba 

porovnávat náklady na snížení rizika a náklady na nutná opatření, tj. jde o aplikaci metody CBA 

[26] s vyhověním požadavkům na bezpečnost. Z obrázku je zřejmé, že v praxi jde o zajištění 

přijatelné úrovně bezpečnosti. To znamená, že některá rizika nejsou dostatečně eliminována, a 

v budoucnosti mohou způsobit škody [6,8,9,11], a proto v souvislosti s vypořádáním rizik, je 

také důležitá odezva a zajištění schopnosti provést obnovu. 

 

Obr. 5. Náklady na snižování rizika; zpracováno dle [25], oblast optimálních nákladů je 

vyznačena modře, 
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Účelem výstavby systémů řízení je najít ekonomicky efektivní procesy, které zajišťují jistou 

míru bezpečnosti a zabezpečení předmětných, a to je sledováno ve všech fázích, tj. od návrhu, 

přes analýzu a vývoj, konstrukci, provoz, modernizaci až likvidaci [7-10]. 

Dle sledovaného typu řízení: 

- vlastníci a provozovatelé systémů musí aplikovat řízení rizik zacílené na integrální 

bezpečnost, 

- veřejná správa musí aplikovat systémy řízení a dohledu, které zahrnují všechny 

zainteresované strany (subdodavatele, dodavatele, provozovatele, uživatele atd.)  a zajišťují 

požadovanou bezpečnost, zabezpečení, spolehlivost, dostupnost a  odpovědnost. 

Proto se pro daný systém zavádí proces pro řízení bezpečnosti PSM (proces of safety 

management), který integruje činnosti ve všech důležitých oblastech (technické, organizační, 

sociální, ekonomické, ochraně životů a zdraví lidí i životního prostředí a veřejného blaha). 

Prvním krokem je  definování nejdůležitějších funkcí, jejich parametrů a způsobů řízení (jde o 

řízení spolehlivosti, dostupnosti, udržovatelnosti a bezpečnosti a / nebo zabezpečení). V dalším 

kroku se analyzují chyby, a to především na rozhraní systémů různé podstaty (přitom se zvažují 

nejen technické parametry, ale i ostatní parametry související se změnami prostředí a lidským 

faktorem). V rámci tohoto kroku se posuzují všechny důležité monitorované aktivity a provádí 

se případné korekce a provádí se audit systému řízení z hlediska efektivity nákladů. Je třeba 

poznamenat, že právě uvedené požadavky přesahují současné legislativní požadavky, protože 

jsou multidisciplinární a zahrnují více subjektů. Je však snaha provést nápravu, jak ukáží dále 

uvedené výsledky výzkumných projektů.  

Na základě současného poznání, shrnutého např. v práci 27, řízení státu zahrnuje 

v nejobecnějším pojetí vedení, správu, ovládání a úřední projednávání věcí veřejných. Je to 

uvědomělá činnost lidí směřující k určení a kontrole průběhu předmětných procesů pro 

dosažení určených cílů. Uvádí do souladu jednotlivé činnosti a plní všeobecné funkce celku, tj. 

státu / území / objektu / organizace apod. Správa je forma činnosti orgánů, zejména výkonných, 

která spočívá  v organizování a praktickém uskutečňování úkolů stanovených řídícím týmem / 

managementem státu / území / objektu / organizace  v souladu se zákony a jinými právními 

předpisy 

Veřejná správa spočívá ve značné části v rozhodování o právech a povinnostech fyzických a 

právnických osob a v řízení území. To znamená, že veřejná správa rozhoduje o bezpečnosti a 

rozvoji té části lidského systému, která náleží do její působnosti. Z titulu svého postavení 

provádí řízení strategické, taktické i operativní. Pro řádnou správu je nutné, aby příslušná 

rozhodnutí, která vykonává, byla založená na kvalifikovaných datech, odborných hodnoceních, 

správných metodách rozhodování atd. 

Správné řízení věcí veřejných (Good Governance) zaměřené na bezpečí a udržitelný rozvoj 

v praxi představuje řízení bezpečnosti ve sledovaném konceptu, které je  koordinované z úrovně 

státu [27]. Pro potřeby řízení bezpečnosti a rozvoje území se monitorují úroveň bezpečí, 

pohromy, existující  ohrožení, rizika  apod. a připravují se podklady pro rozhodování tak, aby 

se zajistila bezpečná komunita, bezpečné území, bezpečný stát atd.  Řízení věcí veřejných se 

opírá o kvalifikované plánování a představuje uvědomělou činnost lidí směřující k nastavení, 

určování a kontrole průběhu procesů pro dosažení určených cílů v daném území. Uvádí do 

souladu jednotlivé činnosti a plní všeobecné funkce celku, tj. státu / území / objektu / organizace 

apod. 

V rámci správného řízení věcí veřejných se provádí opatření v oblasti péče o krajinu, 

architektonických řešení lidských sídel, územního plánování, umísťování objektů a činností, 

projektování, výstavby, provozu a popř. i vyřazení objektů z provozu. Pro oblast péče o krajinu 

a lidská sídla, územního plánování aplikace výše uvedených principů konkrétně znamená 
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kodifikovat metody výpočtu ohrožení, kvantifikace dopadů, rizik a skórování rizik. V mnoha 

těchto úlohách jde o porovnávání nesouměřitelných veličin při rozhodování. Proto se vytváří 

soubory kritérií a hodnotové systémy podporující vytyčené cíle veřejnou správou. V ČR jsou 

však hodnotové stupnice kodifikované jen v několika málo oblastech [11]. 

Správné řízení je založeno na  otevřenosti, odpovědnosti a efektivnosti institucí a účasti 

veřejnosti na  rozhodovacích a dalších procesech. Správné řízení znamená transparentnost, 

odpovědnost, bezúhonnost, vhodný typ řízení, efektivní a dostupné služby, závazek 

k partnerství a neustálý rozvoj institucí veřejné správy.  Přijímané strategie řízení území musí 

mít jasnou spojitost s konkrétními aktivitami úřadů. Správné řízení má pět základních rysů: 

otevřenost; zapojení veřejnosti do rozhodování; odpovědnost; efektivnost; a spojitost strategií 

a konkrétních aktivit. Jinými slovy to znamená, že státy, regiony či města, jejichž politická 

a institucionální správa nevykazuje pět základních rysů správného řízení, nemohou dosáhnout  

udržitelného rozvoje. 

Správné řízení věcí veřejných znamená aplikaci optimálního systému řízení, které se opírá o 

diagnostiku problémů a o soubory opatření, které problémy řeší (tzv. Problem Solving). 

Podstata správného řízení věcí veřejných leží ve spojení různých úrovní rozhodovacího procesu 

jako protikladu k téměř výlučné úloze státu. Důsledkem toho se rozhodování přesouvá na 

víceúrovňové struktury, tj. i na regionální struktury.  Dalším vývojovým stupněm správného 

řízení věcí veřejných je aplikace projektového a procesního řízení, která je založená na 

strategickém plánu rozvoje 27.   

Z prací [6,27]  vyplývá velký důraz na odbornost a odpovědnost. V práci 6 se ještě ukazuje 

důraz na motivaci.  V práci 6, která shrnula zásady pro řízení rizik složitých technických děl, 

bylo ukázáno, že v souvislosti s řešením úkolů při rozdělování úkolů a stanovení odpovědností 

je nutno brát v úvahu možnosti, které existují na předmětné úrovni řízení. Možnosti jsou totiž 

dané jak pravomocemi, tak dostupností a množstvím disponibilních zdrojů, sil a prostředků 

které jsou potřebné k řešení: 

- na operativní úrovni managementu technického díla lze úspěšně řešit dobře strukturované 

problémy,  

- na střední úrovni managementu technického díla lze úspěšně řešit strukturované i špatně 

strukturované problémy, které nejsou spojeny s velkými riziky pro technické dílo, 

- na vrcholové úrovni řízení technického díla lze úspěšně řešit složité i nestrukturované 

problémy, která mají rizika, která lze ovládat za použití nástrojů, které má jen vrcholové 

řízení technického díla k dispozici, 

- jen vzájemnou spoluprací veřejné správy a vrcholového managementu technického díla lze 

řešit složité i nestrukturované problémy velkého rozsahu s velkými riziky. 

U technických děl nadnárodního dosahu je pak ještě nutná mezinárodní spolupráce.  

Podle výsledků v práci 6 je z pohledu bezpečí a rozvoje lidí důležité řízení rizik složitých 

technických děl ve dvou oblastech: 

A. Oblast propojující veřejnou správu a management složitého technického díla. 

B. Oblast věcná zabývající se daty, metodami, materiálovými a technickými záležitostmi, 

organizačními, právními, finančními a personálními záležitostmi přímo v složitém 

technickém díle. 

Čtyřicet zásad pro řízení rizik technických děl na úseku propojení veřejné správy a 

managementu složitého technického díla je stanoveno pro úrovně: politickou (parlament, vláda, 

veřejná správa) – celkem 4 požadavky; strategickou (veřejná správa, vlastník, investor, 

provozovatel) – celkem 8 požadavků; taktickou (veřejná správa, vlastník, investor, 
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provozovatel) – celkem 4 požadavky; operativní / funkční (provozovatel) – celkem 5 

požadavků; a technickou (provozovatel) – celkem 19 požadavků. 

Šedesát šest požadavků pro řízení rizik technických děl v oblasti věcné je stanoveno na úsecích: 

koncepce a způsob řízení složitých technických děl – 21 požadavků; požadavky na data, metody 

a techniky, které zajišťují kvalitní rozhodování a řízení       složitých technických děl – 9 

požadavků; postupy pro správné umístění, kvalitní projekt, výstavbu a provoz složitých 

technických děl – 13 požadavků; a zajištění kontinuity provozu složitých technických děl a 

podpory základních funkcí státu, tj. veřejného zájmu – 23 požadavků. 

Pro zajištění bezpečí a potřeb lidí i celé lidské společnosti musí mosty své úkoly plnit 

v požadované kvalitě po celou dobu své životnosti. Jako každé technické dílo jsou mosty 

vloženy do jistého prostředí, ve kterém jsou jisté zdroje rizik, a navíc svou existencí a službami, 

které na úseku obslužnosti zajišťují, mosty další zdroje rizik v lidském systému  vytváří.    

Proto je třeba poznat a řídit rizika mostů spojená s: 

- prostředím, ve kterém je most umístěn,  

- mostem samotným, protože jeho stav se v čase mění v důsledku stárnutí materiálu, změn 

v konstrukci i změn v podloží, se kterým je most propojen, 

- žádanými i nežádanými interdependences, které vzniknou v důsledku propojení mostu 

s okolním prostředím a mění se během času v důsledku: změn nároků na obslužnost a s tím 

související proměny v zatížení mostu; zanedbání péče o most na úseku údržby a včasných 

oprav; výskytu nadprojektových pohrom; a činnosti insiderů a teroristických útoků. 

Jelikož zdroje, síly a prostředky lidské společnosti jsou omezené, musí být prováděno správné 

řízení rizik, tj. řízení rizik ve prospěch integrální bezpečnosti [4,6,11]. Z důvodu omezených 

možností nelze vyhovět zbožným přáním akademiků formulujícím absolutní cíle, ale je třeba 

zvolit postup, který je realizovatelný (pro jeho dosažení jsou zdroje, síly a prostředky, tj. 

znalosti, postupy, materiál, finance, technika a personál) a má jasně stanovená pravidla a 

odpovědnosti [6]. 

Bezpečný most je chápán jako SoS, který je zabezpečen vůči všem vnitřním a vnějším 

pohromám včetně lidského faktoru, tj. všem škodlivým jevům, a který ani při svých kritických 

podmínkách neohrožuje sebe a své okolí, tj. prostor, ve kterém žijí lidé. To znamená, že 

bezpečnost mostu je vlastnost mostu, která je nadřazena spolehlivosti [6]. Proto parametry, 

které určují kvalitu mostu, jsou uspořádány do pořadí: 

- bezpečnost, tj. schopnost mostu předcházet kritickým stavům mostu (aktivní bezpečnost 

využívá prvky řízení; pasivní bezpečnost využívá ochranné prvky) a při jejich výskytu 

neohrozit existenci ani sebe, ani svého okolí,  

- spolehlivost, tj. schopnost mostu poskytovat požadované funkce za daných podmínek, 

v dané kvalitě a v daném časovém intervalu, 

- dostupnost, tj. schopnost mostu poskytovat požadované funkce při výskytu procesu, který 

danou funkci využívá, 

- integrita, tj. schopnost mostu poskytovat časově korektní a platná hlášení uživatelům o 

poruchách mostu, 

- kontinuita, tj. schopnost mostu poskytovat požadované funkce bez přerušení během 

vyvolání procesu, 

- přesnost, tj. schopnost mostu zajistit požadované chování mostu v požadovaném rozmezí. 

Bezpečnost mostu není tudíž jen záležitost technická, je směsicí aspektů a vysoce souvisí s 

provozní spolehlivost. Předmětný cíl znamená, že řešení žádného úkolu spojeného s mostem 

není možné uskutečnit izolovaně, tj. bez ohledu na okolí. Proto se dnes provádí strategické 

řízení, jehož základní principy jsou uvedeny v pracích [4-10]. 
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Zvládání rizik znamená „ovládnutí rizik“ a vyžaduje, abychom se dokázali pohybovat po ose 

„anticipace budoucího“ a „zhodnocení minulého“. Metody ekonomického hodnocení si kladou 

za cíl měřitelně prokázat, jaké jsou užitky a náklady různých variant rozhodnutí o riziku a na 

základě toho vybrat projekty řízení rizika nebo činnosti, které jsou schopné nejlépe přispět k 

růstu společenského blahobytu. Jinými slovy, ekonomické analýzy v pravém slova smyslu 

pracují jak s náklady, tak i dopady jednotlivých variantních programů a zabývají se volbou.  

Problémy spojené s řízením rizik jsou i v oblasti dat a metod, např. jak zvládat náhodné a 

znalostní nejistoty, kdy lze použít zjednodušené výpočty, tj. zanedbat nelinearitu problému, 

časovou proměnnost apod. [11]. 

Protože z aplikace poznatků z přírodovědných, technických i sociálních věd vyplývá, že nic 

není absolutní, tak je v každém technickém díle nutno počítat s poruchami, nehodami, skoro 

nehodami i haváriemi. Zajistit u daného technického díla konkurenceschopnost a plnění 

základních funkcí znamená zvládnout problémy co nejlépe a v co nejkratší době, tj. být správně 

připraven (odezva na extrémní pohromy včetně postupů, personálního, materiálního, 

technického a finančního zajištění) [6-10].  

Řešení problémů spojených s riziky spočívá v oblasti investiční, technické, technicko - 

organizační, správní a řídící, vědeckovýzkumné, výchovy a dalších, a proto vyžaduje finanční 

zdroje a vysoce kvalifikované lidské zdroje. Efektivní řešení předmětných problémů nelze 

zajistit bez koncepčního řízení, pro které musí připravit podrobné, objektivní a systematické 

údaje objektivní výzkum. Operativní přístup při řešení problémů rizik bez navázání na 

strategické plány obvykle není správným řešením ve střednědobém a dlouhodobém výhledu, a 

proto ho lze použít jen při odezvě [4-10].  

Úkolem řízení rizika je najít optimální způsob, jak vyhodnocená rizika snížit na požadovanou 

společensky přijatelnou úroveň, případně je na této úrovni udržet. Praktické provedení vyžaduje 

zdroje, síly a prostředky, kterých není nikdy nazbyt. Proto je třeba se orientovat na závažná 

rizika, jak stanovuje TQM  [24], používat principy ALARA, ALARP [4] a postupovat 

odpovědně, což znamená monitorovat provoz technického díla, nepřehlížet skoro nehody nebo 

hromadění malých narušení či zkušenosti z jiných technických děl. 

Pro zajištění bezpečnosti zahrnující funkčnost, provozní spolehlivost a stabilitu se musí znát 

prahová hodnota – kritičnost, která určuje stav, při kterém SoS zaměřený na plnění určitých 

cílů nezajišťuje očekávané funkce v požadovaném čase, místě a v požadované kvalitě. Pro 

odhalení slabin SoS zaměřeného na plnění určitých cílů je nutno používat multikriteriální 

metody [6,11,26]. Současné chápání slova „kritický“ ve spojení se SoS znamená mezní plnění 

požadovaných cílů. Proto je třeba sledovat vzájemné závislosti mezi komponentami a dílčími 

systémy a řízení bezpečnosti SoS zacílit tak, aby respektovalo jak podmínky pro funkčnost 

celého SoS, tak podmínky nutné pro funkčnost jednotlivých systémů, [4-6]. 

V úvahu je třeba vzít zranitelnosti jednotlivých systémů vůči očekávaným pohromám v území 

a důležitosti dílčích systémů pro dané území. Zranitelnost systému je míra selhání systému (tj. 

systém přestane fungovat nebo bude fungovat nesprávně) v území a čase. Tuto míru lze měřit 

např. normovaným souhrnným (integrálním) rizikem od všech očekávaných pohrom v daném 

území nebo pravděpodobností výpadků systému, ke kterým dojde v důsledku těchto pohrom, 

do nichž se zahrnují i vnitřní problémy systému samotného. Proto se dále zaměřujeme na řízení 

integrálního rizika. 

Podle údajů shromážděných v pracích [4-6] kritičnost mostů lze snižovat aplikací ochranných 

opatření (např. zavedením opatření, která budou regulovat provoz mostu s ohledem na jeho 

momentální fyzický stav), vytvářením záložních řešení obslužnosti území, zpracováním a 

zajištěním realizace opatření a činností v plánech kontinuity, plánech pro nepředvídané události 
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(contingency plan) a v krizových plánech. Zálohy a jejich prvky se nesmí kumulovat na jednom 

místě, ale musí se geograficky diverzifikovat, a pokud je to možné, musí se u záloh spoléhat na 

různé technologie. Proto strategie řízení bezpečnosti území v předmětné souvislosti musí být 

územně specifická, musí totiž respektovat míru důležitosti mostu v území a také míru 

zranitelnosti od specifických pohrom, které se liší území od území. Navíc kritičnost mostu v 

území se musí posuzovat v území o určité rozloze, která odpovídá obslužnosti od dané 

infrastruktury (pozn.: nároky na obslužnost jsou jiné v hustě osídleném území a jiné v řídce 

osídleném území).  

Z práce [4-6] rovněž vyplývá, že vysoká zranitelnost mostu je příčinou vysoké kritičnosti 

mostu. Příčinou vysoké zranitelnosti je i malá robustnost mostu, způsobená např. malou 

odolností vůči možným pohromám v území, ve kterém je most umístěn. Podle EU je ochrana 

životně důležitých infrastruktur a jejich prvků, tj. v našem případě mostů věc veřejná i 

soukromá. Stát / vláda musí použít veškeré nástroje k podpoře spolupráce mezi veřejným a 

soukromým sektorem, tj. legislativu, výzkum, výchovu a vzdělání, finanční a jiné podpory. 

Jelikož veřejná správa je odpovědná za správu území, tak musí řídit mosty jako prvky kritické 

infrastruktury tak, aby jejich kritičnost byla přijatelná. Z pohledu veřejného zájmu je třeba 

odstranit nebo značně omezit možnosti zásahů politiků do rozhodování o infrastruktuře a jejich 

kritických prvcích, protože jejich cíle jsou zpravidla jiné než dlouhodobá funkčnost 

infrastruktury v území bez ohledu na to, která politická strana je u moci.  

Protože každý most byl vyprojektován a postaven na základě určitého stavu znalostí o 

existujících rizicích a s rozvojem poznání a zvyšováním zranitelností území v čase z různých 

důvodů (např. větší počet lidí či výstavba zdrojů domino efektů) dochází jak ke zvýšení rizik, 

tak k objevení nových rizik. Musí se provádět modernizace a počítat s obnovou po výskytu 

pohrom.  Plán obnovy mostu musí být proaktivní, správně vyhodnocen, mít transparentně 

vypořádaná rizika a obsahovat odpovědi na otázky:  

- co udělat? 

- jak to udělat? 

- v jakém časovém intervalu? 

- nezvýší to rizika pro jiná chráněná aktiva? 

- apod.  

Pro zajištění realizace musí být vždy stanovena jasná odpovědnost. 

Podle údajů shromážděných v práci [11] je v souladu se světem vhodné pro hodnocení mostů 

jako kritických prvků používat pětistupňovou stupnici: 

- velmi dobrý stav: prvek je v bezvadném fyzickém stavu a plní zamyšlené funkce. Náklady 

na údržbu jsou v souladu se standardy a normami. Prvek je nový nebo je nedávno obnoven. 

Nároky na provoz odpovídají projektu, provozní problémy nejsou. Veškerý program je 

plněn účinně a efektivně, 

- dobrý stav: prvek je fyzicky v dobrém stavu a plní zamyšlené funkce. Náklady na údržbu 

jsou v souladu se standardy a normami, ale rostou. Prvek je asi v polovině své životnosti. 

Nároky na provoz odpovídají projektu, provozní problémy jsou jen občas. Veškerý program 

je plněn přijatelně,  

- přijatelný stav: prvek vykazuje známky opotřebení a nižší výkonnosti než je zamyšlená. 

Některé části jsou nedostatečné, Náklady na údržbu překračují částky stanovené standardy 

a normami, a rostou. Prvek byl dlouho používán a je v poslední fázi své životnosti. Nároky 

na provoz odpovídají projektu, provozní problémy jsou časté. Veškerý program je většinou 

plněn, objevují se však neúčinné a neefektivní způsoby plnění, 

- špatný stav: prvek vykazuje významné známky opotřebení a plní zamyšlené funkce na nízké 

úrovni. Mnoho částí je nedostatečných. Náklady na údržbu významně přesahují částky ze 
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standardů a norem. Prvek se blíží ke konci své životnosti. Nároky na provoz přesahují údaje 

v projektu, provozní problémy jsou zřejmé. Veškerý program je plněn jen v značně 

omezeném rozsahu, 

- kritický stav: prvek je ve špatném stavu a nepracuje tak, jak by měl. Je vysoká 

pravděpodobnost jeho selhání. Náklady na údržbu jsou vysoce nepřijatelné ve srovnání se 

standardy a normami, rekonstrukce není nákladově efektivní. Je nutná výměna. Nároky na 

provoz jsou výrazně vyšší než projektové; provozní problémy jsou vážné a trvalé. 

Stanovený program není plněn. 

Podle [27] nástroje pro řízení mostů jsou nástroje státu, jeho orgánů i organizací, které zajišťují 

bezpečnost mostu, tj. jinými slovy ochranu a rozvoj chráněných aktiv, jsou následující: 

- akty řízení a nástroje pro jejich aplikaci na úrovních politické, strategické, taktické, 

operativní (funkční) i technické. Musí být založené na kvalifikovaných datech, odborných 

hodnoceních a správných metodách rozhodování, a jejich vynucení musí být dáno veřejným 

zájmem, 

- výchova a vzdělání zúčastněných lidí, a to včetně občanů, kteří jsou systémem ovlivněni,  

- specifická výchova technických a řídících pracovníků v organizační struktuře systému i ve 

veřejné správě, 

- technické, zdravotnické, ekologické, kybernetické a jiné standardy, normy a předpisy, tj. 

nástroje pro regulaci procesů, které mohou nebo by mohly vést k výskytu (vzniku) 

škodlivých jevů nebo k zesílení jejich dopadů, 

- inspekce, 

- výkonné složky ke zvládnutí nouzových a kritických situací, 

- systémy řízení ke zvládnutí kritických situací, 

- plánování bezpečnostní, nouzové, kontinuity (ve smyslu přežití kritických situací) a 

krizové. 

Jelikož provoz mostů není statický problém, ale problém dynamický, musí se provádět řízení 

bezpečnosti, ve kterém je obsažena problematika údržby, pomocí indikátorů zvažujících změny 

v čase. Každý provoz i jeho organizace jsou jedinečné, a proto indikátory jim musí být přišity 

na míru. Existuje obecný logický postup pro jejich sestavení a používání, ale použití v konkrétní 

praxi musí zohledňovat místní specifika.  

Podle [4] další aspekt, který hraje roli při dopadu pohromy na systém je resilience 

(houževnatost), která na rozdíl od zranitelnosti, odpovídá na otázku „Jak systém reaguje na 

selhání?“  

 

Obr.6. Role resilience. 

 

Na základě analýzy současného poznání existují dále uvedené typy resilience: 

1. Inženýrská resilience se soustřeďuje na stabilitu v blízkosti ustáleného stavu, na rezistenci 

vůči poruchám a na rychlost návratu do původního stavu, obrázek 6. Čím je schopnost 

odezvy rychlejší a větší, tím rychleji nastartuje zotavení. 



129 

 

2. Systémová resilience se soustřeďuje na podmínky vzdálené od rovnovážného ustáleného 

stavu, ve kterém poruchy mohou přepnout systém z jednoho stavu do jiného. Systémová 

resilience souvisí s přizpůsobivostí (adaptabilitou), výdrží a proměnlivostí. 

3. Sociální resilience nemusí být vždy žádoucí, protože naopak může podporovat nežádoucí 

status quo. 

Z teorie řízení systémů vyplývá, že resilience (houževnatost) systému souvisí s robustností, 

redundancí, vynalézavostí a rychlostí nastartování správné odezvy. Resilience (pružná 

odolnost, houževnatost) je potenciál systému, který spočívá ve specifickém uspořádání 

systému, které: udržuje funkce a zpětné vazby systému; a zahrnuje schopnost systému 

reorganizovat se na základě změn vyvolaných poruchami. Z toho vyplývá, že řízení 

udržitelnosti musí vycházet z řízení resilience, které má dva cíle: 

1. Zabránit vzniku případu, že se systém dostane do nežádoucích stavů v důsledku výskytu 

vnějších poruch a vnější zátěže. 

2. Uchovat prvky aktivující systémovou reorganizaci a obnovu v důsledku masivních změn. 

Proces řízení resilience probíhá ve třech krocích, tj.: 

Krok 1: Resilience koho, čeho? Navrhuje se konceptuální model systému na základě 

specifických otázek: Jaké jsou prostorové hranice systému?; Jaké jsou klíčové systémové 

služby využívané v systému?; Jaké jsou zainteresované skupiny?; Jaké jsou klíčové složky 

systému, jak se charakterizují, jaký je jejich význam a dynamika?;  Jaký je historický profil 

systému?; Jaké systémové proměnné působí jako hybné síly klíčových systémových služeb a 

produktů?; Které faktory jsou kontrolovatelné a zvladatelné? 

Krok 2: Resilience vůči čemu? (scénáře). Analyzují se vnější poruchy a rozvojové procesy 

(procesy udržitelného rozvoje) a popisují se žádoucí uspořádání, která jsou resilientní. Scénáře 

se musí vyhnout především nekontrolovatelným a víceznačným vnějším hybným silám. 

Krok 3: Analýza resilience. Zkoumají se interakce mezi vnějším působením a resilientními 

složkami a zjišťují se procesy v systému, které ovládají dynamiku systému. Klíčovým prvkem 

analýzy resilience je určení prahové hodnoty. 

Z výše uvedeného vyplývá, že při inženýrských problémech se zabýváme zranitelností a 

resiliencí, a s jejich pomocí vypořádáváme rizika; snižujeme zranitelnost a zvyšujeme 

resilienci. Kritičnost mostu je funkcí zranitelnosti a resilence mostu, a také důležitosti mostu 

pro život lidské společnosti.  

Jelikož svět se dynamicky vyvíjí, je třeba řídit rizika ve prospěch bezpečnosti v čase způsobem, 

který ukazuje procesní model na obrázku  7; podrobné vysvětlení k obrázku 7 je uvedeno 

v pracích [6-8].     

 

2.4. Poznatky z odborné literatury spojené s řízením bezpečnosti mostů 

Z analýzy odborné literatury vyplývá: 

1. Na základě praxe na Novém Zélandě je navržena strategie monitorování mostů zacílená na 

prevenci ztrát [28]; tj. „asset management“. Předmětná strategie je založena na principu 

řízení významných rizik pro mosty. Optimalizuje systém monitoringu i údržbu podle 

důležitosti mostu pro území v dlouhodobém časovém intervalu. Za selhání mostu se 

považuje každá situace, při které most neplní požadovanou obslužnost definovanou ve 

strategickém plánu území či státu. Proto se zaměřuje na řízení prioritních rizik během celé 

životnosti mostu. Monitoring mostů zahrnuje: vizuální kontroly; nedestruktivní technická 
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hodnocení stavu; a systémová hodnocení stavu prováděná experty za účelem posouzení 

bezpečnosti mostu pro potřebu stanovení opatření řízení prioritních rizik.   

 

 

Obr. 7. Model řízení bezpečnosti mostu v čase. Procesy: 1- koncepce a řízení; 2 - 

administrativní postupy;3 -  technické záležitosti; 4 -  vnější spolupráce; 5 -  nouzová 

připravenost; a 6 - dokumentace a šetření havárií. 

 

2. Cílem všech hodnocení bezpečnosti mostů dle [29-33] je posoudit: složité síťové interakce 

vyplývající z rozdílných vlastností pozemní komunikace; nejistá zatížení, klimatické, 

meteorologické a provozní podmínky; místní pohromy a specifické degradační procesy; 

potřeby velkých průmyslových podniků, které mají specifické nároky na převoz zboží; 

specifické potřeby obslužnosti ze strany obrany a nouzových služeb; nejistoty a neurčitosti 

v materiálových charakteristikách mostů a z toho plynoucí mezní podmínky pro provoz; 

otázky dlouhodobé životnosti a současného stavu. 

3. Hodnocení životnosti a současného stavu mostu je dle [29,30] nutno zaměřit na: korozi 

ocelové výztuže mostu; rozvrstvení betonových ploch; šířku trhlin v betonových 

strukturách; únavu ocelových struktur; identifikaci velkých napjatostí v ocelových 

strukturách; a posuzování dřevěných částí. Pomocí systémového hodnocení se zjišťují 

dopady způsobené: ztekucením materiálu; zatopením mostu; váhou vozidel; a režimem 

dopravního provozu.  

4. Práce [34] se zabývá riziky, která působí období vysokých teplot na mosty a navrhuje 

metodu pro vyhodnocení kritičnosti, která je s těmito riziky spojená. Uvedené výsledky 

ukazují velkou kritičnost u betonových mostů způsobenou extrémními teplotami.  

5. Z důvodu velkých dopadů teroristických útoků na důležité prvky kritické infrastruktury, do 

kterých patří i mosty na důležitých pozemních komunikacích, je vyvinuto mnoho metod, 

které se zabývají určením kritičnosti mostů s ohledem na teroristický útok, např. [35]. 

Důležitá je jak fyzická ochrana, tak promyšlené rozmístění náhradních komponent 

důležitých mostů v území.  
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6. Stav mostů se mění v čase v důsledku meteorologických podmínek i změn zatížení. Proto 

je důležité mít u významných mostů zaveden systém řízení mostu BMS (Bridge 

management system) [36]. Systém řízení musí vycházet ze sledování kritičnosti. Při 

určování kritičnosti roli hrají: stáří mostu; geometrický tvar struktury mostu; materiál, ze 

kterého je most zhotoven; zatížení mostu pravidelná i občasná extrémní; meteorologické 

podmínky apod. Odolnost ocelových mostů ovlivňuje koroze a únava materiálu [36].    

7. Podle dokumentu USA [37] pro zajištění bezpečnosti mostů je nutné zajistit: 

centralizovanou hierarchii při řízení mostů; použití takových technologií při opravách a 

údržbě, které zmírní přerušení dopravy na přijatelnou míru; při každé práci na mostě je třeba 

provádět opatření na zvýšení bezpečnosti a na zmírnění nepřijatelných dopadů na místní 

hospodářství a komunity; při výběru postupů pro práci na mostech je třeba přihlížet ke 

kritičnosti mostu, nákladům na práce, mobilitu uživatelů mostu, celkové bezpečnosti, 

bezpečnosti při práci a dopadům na hospodářství a lidskou společnost; a mít plán prací, 

který počítá s vypořádáním možných rizik. 

8. Podle prací [38-41] se kritičnost mostu určuje skórováním. Hodnotí se: sociální a 

ekonomická důležitost mostu; důležitost mostu pro běžný život a provoz; a důležitost mostu 

z pohledu bezpečnosti a potřeb pro ochranu zdraví. 

Pro zajištění bezpečnosti mostů, které jsou kritickým prvkem jak dopravní infrastruktury, tak 

celé kritické infrastruktury je nutné omezit používání jednoduchých modelů a představ, a použít 

koncept složitého technického díla v dynamicky se vyvíjejícím složitém světě. Pro správné 

řízení rizik je třeba dle [4,6-10] v každém jednotlivém případě mostu: 

1. Identifikovat iniciační jevy a sekvence následných jevů, které mohou významně přispět ke 

škodám a újmám na chráněných aktivech při poruše mostu nebo při nízké kapacitě 

provozuschopnosti, která vede k výraznému snížení obslužnosti území. 

2. Poskytnout realistické kvantitativní míry pravděpodobnosti výskytu jevů, které způsobí 

realizaci rizik. 

3. Poskytnout realistické vyhodnocení potenciálních dopadů škodlivých jevů spojených 

s hypotetickými sekvencemi jevů, které vedou k havárii mostů nebo k nízké kapacitě jejich 

provozuschopnosti. 

4. Poskytnout rozumné podklady pro rozhodování o řízení rizik mostů během provozu, tj. 

adresné plány řízení rizik. 

 

2.5. Příklady kolapsů mostů 

Záznamy o kolapsech mostů se vyskytují v kronikách po celé minulé tisíciletí. Téměř všechny 

světové zdroje, které obsahují údaje o kolapsech (pohromách, selháních, haváriích) mostů 

začínají s popisem prolomení mostu ve Stirlingu přes řeku Forth ve Skotsku v září 1297 

z důvodu přetížení během válečné  bitvy Battle of Stirling Bridge v První válce o skotskou 

nezávislost [42]; obrázek 8.  

Počet údajů o kolapsech mostů v jednotlivých časových údobích roste, protože se zvětšuje počet 

informačních zdrojů. Např. dle [43] je zaznamenán následující počet kolapsů takto: období 

1297-1899 počet =33; období 1900-1949 počet =25; období 1950-1999 počet =65; a období 

2000-2016 počet =99. Z citovaného dokumentu vyplývá, že kolapsy mostů se nevyhýbají žádné 

zemi. Pro ilustraci příčin a dopadů kolapsů se zmíníme o několika vybraných případech: 
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   Obr. 8. Viktoriánské zobrazení prolomení mostu při bitvě u Stirlingu [42].     

   

1. 1444; Benátská republika, obec Benátky, dřevěný most Ponte Rialto přes Grand Canal; 

přetížen množstvím diváků pozorujících lodní přehlídku; počty zraněných, či mrtvých 

nejsou známy; most byl totálně zničen a stejný případ se opakoval v roce 1524, v letech 

1588 – 1591 byl postaven most kamenný [44], 

2. 29. 3. 1809; Portugalsko, obec Oporto (nyní město Porto), dřevěný pontonový most Ponte  

das Barcas přes řeku Douro; přetížen množstvím vojáků; počet mrtvých – více než 4000; 

most byl zrekonstruován a znovu dán do provozu 1843 [45], 

3. 2. 5. 1845; Anglie, obec Grea Yarmout; most Yarmouth Bridge přes řeku Bure přeplnili lidé, 

aby viděli klauna, který se spouštěl do řeky v sudu; jejich zatížení se přesunulo, když sud 

procházel pod nimi a řetězy zavěšení praskly a plošina mostu se převrátila. Utopilo se 79 

lidí, především děti [43]. 

4. 16. 4. 1850; Francie, obec Angers; zavěšený most přes řeku La Maine; velký vítr a přetížení 

rotou vojáků způsobily úplné zničení; počet mrtvých – 226, velké množství zraněných  [46]. 

5. 29. 12. 1876; USA, (Ohio);  obec Ashtabula;  událost je nazývána The Ashtabula River 

railroad disaster nebo též the Ashtabula horror a došlo při ní na železničním mostě přes řeku 

Ashtabula v důsledku únavy materiálu ocelové konstrukce k zřícení vlaku taženého dvěma 

lokomotivami do řeky. V dřevěných vagonech vyhřívaných kamny došlo k požárům; počet 

mrtvých – 92, počet zraněných – 64, [47]. 

6. 14. 6. 1891; Švýcarsko; obec Münchenstein u Basileje; železniční most přes řeku Birs; u 

přeplněného osobního vlaku došlo selhání v důsledku opotřebované vazby v ocelové 

konstrukci a přetížení; nehoda je považována za historicky nejhorší železniční nehodu ve 

Švýcarsku; počet mrtvých – 71; počet zraněných 171, [48]. 

7. 8. 1904; USA (Colorado); Eden station; pod Missouri Pacific Flyer z Denveru do St. Louis 

se zřítil dřevěný železniční most Dry Creek arroyo bridge při povodňové vlně; počet 

mrtvých – 97; dalších 14 nebylo nalezeno, počty zraněných nejsou známy [49]. 

8. 22. 11. 1911; Rusko; Romanovský železniční most u Zelenodolska se zřítil při své stavbě 

do řeky Volhy; počet nalezených mrtvých – 13; dalších přibližně 200 nebylo nalezeno; most 

byl dostavěn v roce 1913 a po revoluci přejmenován na Červený (rudý) most [43]. 

9. 10. 1952; Anglie; obec Wealdstone; Při srážce tří vlaků ve stanici došlo k totální demolici 

pěšího mostu přes koleje; jde o největší železniční neštěstí ve Spojeném království s počtem 

112 mrtvých a 340 zraněných, není zaznamenáno, kolik ztrát bylo způsobeno kolapsem 

mostu [43,50]. 
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10. 24. 12. 1953; Nový Zéland; obec Tangiwai; Whangaehu River Rail Bridge byl poškozen 

laharem (sopečným bahnotokem) několik minut před tím, než na něj najel osobní vlak; 

zahynulo 151 osob a jedná se o nejhorší novozélandské železniční neštěstí. Následné 

vyšetřování zjistilo, že havárii způsobilo zhroucení přehradní hráze přehrady Tephra, která 

zadržovala nedaleké kráterové jezero Mount Ruapehu, a vytvořila tak velký lahar na řece 

Whangaehu, který zničil jeden z mostů u Tangiwai, jen několik minut předtím; obrázek 9  

[51]. 

11. 22. 6. 1969; USA, Ohio; obec Clevelend; při průjezdu vlaku po mostě nad řekou Cuyahoga 

došlo od jiskry k zapálení olejových a chemických nečistot plujících po hladině řeky a poté 

i k požáru mostu (též uváděno datum 23. 6. 1969) [52,53].  

12. 18. 1. 1977; Austrálie; obec Sydney, západní předměstí Granville; u silničního mostu Bold 

St. Bridge přes železnici byl vykolejeným cestovním vlakem sražen podpěrný pilíř a ten se 

zřítil na další dva osobní vlaky; počet mrtvých – 83; počet zraněných – 210, postiženo 1300 

osob, jde o největší železniční katastrofu v australské historii [54].  

 

 

 Obr. 9. Trosky lokomotivy, šesti vozů a železničního mostu na řece Whangaehu [51].            

 

13. 9. 5. 1980; USA, obec St. Petersburg (Florida); do podpěrného sloupu původního mostu, 

který byl otevřen v roce 1971, v 7:33 hod. narazila během oslepující bouře nákladní loď 

MV Summit Venture a poslala přes 370 m dlouhý most do Tampa Bay. Srážka způsobila, 

že šest automobilů, nákladní auto a autobus Greyhoundu spadly do vody a zahynulo 35 osob 

[55]. Nový most byl otevřen v roce 1987. 

14. 17. 7. 1981; USA (Missouri); obec Kansas City; v hotelu Hyatt Regency se zřítily dva 

vertikální průchody pro pěší na tanečníky čajové party, která se konala v hotelové hale. 

Zřícené průchody zabily 114 a zranily 216 osob [56]. 

15. 1983; Sovětský Svaz; obec Uljanovsk; Uljanovský železniční most se zřítil po nárazu lodi 

Generalissimus Alexandr Suvorov do řeky Volhy; loď plula maximální rychlostí 25 km/hod 

a namísto druhého oblouku najela do šestého oblouku, který je nižší než hlavní paluba. 
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V tom okamžiku jel přes most nákladní vlak. Kontrola z břehu zaregistrovala, že loď najíždí 

do špatného oblouku, poslali na loď zprávu, ale nedostali odpověď. Oblouk odřízl palubní 

sál a kino (které v tu dobu bylo plné), ale nejnižší paluba zůstala nepoškozena. Náraz 

poškodil most, vykolejil několik vagonů a část jejich obsahu spadla na loď; počet mrtvých 

– 177; počet zraněných – neznámý [57]. 

16. 16. 8. 1984 - V indickém státě Madhjapradéš se zřítil most s projíždějícím osobním vlakem 

a pět vagonů se zřítilo do řeky; 104 mrtvých [55]. 

17. 22. 9. 1993; USA, Alabama; obec Mobile; vlak Amtrak vykolejil na mostě Big Bayou Canot 

následkem deformací kolejí, které osm minut před tím způsobil náraz těžkých člunů do 

mostu. Došlo k masivnímu úniku paliva a požáru. Bylo zabito 47 osob a 103 zraněno 

[58,59]. 

18. 3. 6. 1998; Německo, Dolní Sasko; obec Eschede; vysokorychlostní vlak vykolejil a narazil 

na silniční most. Jedná se o nejhorší železniční katastrofu v historii Spolkové republiky 

Německo a nejhorší katastrofu vysokorychlostních železnic po celém světě. Příčinou byla 

jediná únavová trhlinka v jednom kole; 101 lidí zemřelo a asi 100 bylo zraněno [60]. 

19. 4. - 5. 3. 2001; Portugalsko; rozbouřené vody řeky Douro v severním Portugalsku strhly 

starý poškozený most. Do řeky spadl autobus se 67 osobami a dva osobní vozy. Zahynulo 

asi 60 lidí [55,61].  

20. 19. 7. 2002; Čína; devět lidí zahynulo při zřícení mostu ve středočínské provincii Chu-pej 

[55]. 

21. 10. 9. 2002; Indie; obec Rafiganj; železniční most se zřítil po teroristickém útoku; počet 

mrtvých – 130 [43]. 

22. 26. 6. 2003; Jordánsko; deset lidí zahynulo, když se jižně od jordánského Ammánu zřítila 

část silničního mostu ve výstavbě [55]. 

23. 28. 8. 2003; Indie; dvacet lidí, z toho 19 dětí, přišlo v západní Indii o život, když se pod 

školním autobusem, motocyklem a dvěma rikšami prolomil most [55]. 

24. 29. 10. 2005; Indie; obec Valigonda; povodeň strhla malý železniční most a vlak "Delta Fast 

Passenger", který se na něm pohyboval, vykolejil; zahynulo nejméně 114 osob a více než 

200 bylo zraněno [62]. 

25. 8. 2006; Pakistán; přes 20 lidí zahynulo v severozápadním Pákistánu, když se pod nimi 

vlivem silných dešťů nečekaně probořil most v Mardanu, malém městě asi 50 kilometrů 

západně od Péšavaru [55]. 

26. 8. 2007; USA; nejméně devět mrtvých a 60 zraněných si vyžádalo zřícení dálničního mostu 

v důsledku přetížení přes řeku Mississippi v americkém státě Minnesota [55]. 

27. 26. 9. 2007; Vietnam; obec Cần Thơ; u lanového mostu Cần Thơ Bridge přes řeku Hậu 

(Bassac), největší přítok řeky Mekong je, se během jeho výstavby zhroutila 90 m rampa 

z výšky 30 metrů. Spadlý úsek byl nad malým ostrovem, kde v té době pracovalo 250 

inženýrů a dělníků. Příčinou byl kolaps provizorního pilíře založeného na pískovém 

podkladu. Zahynulo 55 osob a byly stovky (jiný zdroj 80) zraněných.  Most je dlouhý 2,75 

km (1,68 míle). Most byl slavnostně otevřen 24. dubna 2010 a má šestistupňovou vozovku 

o šířce 23 metrů, se 4 jízdními pruhy a dvěma pruhy pro jízdní kola a motocykly. Má výšku 

39 metrů, což dovoluje, aby pod ním projížděly velké lodě [63].  

28. 27. 6. 2013; Kanada, Alberta; obec Calgary; při jízdě nákladního vlaku došlo ve 3.30 hod k 

podlomení pilíře mostu Bonnybrook přes řeku Bow River v kanadském Calgary. Pilíř 

zřejmě vinou povodní poklesl pod jedoucím vlakem o cca 60cm. Přední a zadní část vlaku 
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byly odtaženy a na mostě zůstalo 6 cisternových vozů - 5 z nich bylo naložených 

nebezpečnou věcí (ropným destilátem) a jejich obsah tak musel být přečerpán do silničních 

vozidel. Následně pak tyto vozy mohly být nakolejeny a odvezeny mimo poškozený most. 

Při této nehodě nedošlo k žádnému úniku nebezpečných věcí, ani k žádnému zranění 

[64,65].  

Podle údajů v [43] se některé betonové a ocelové mosty zřítily již během výstavby v důsledku 

špatného projektu, chybného ukotvení či špatného provedení konstrukce; jiné v důsledku 

vnějších příčin; další se zřítily při rekonstrukcích nebo opravách atd. (např. při výstavbě mostu 

nad dálnicí u obce Kurimany na Slovensku se zřítil při výstavbě most – 4 dělníci zahynuli, 4 

dělníci byli těžce zraněni a 8 dělníku bylo zraněno lehce).   

Mnoho odborných publikací obsahuje údaje o zřícení visutého mostu přes řeku Ohio v Tacoma 

(USA), který měl zajistit propojení pevniny a poloostrova Olympic – most byl otevřen 1. 7. 

1940 a rozlomil se 7. 11. 1940 z důvodu špatného zvážení aerodynamických sil v projektu; před 

rozlomením se v důsledku větru znatelně pohyboval (zúčastnění popisovali podivné vlnění), a 

proto policie zakázala vstup do jeho okolí [43]. 

Velmi silné zemětřesení Loma Prieta 17. 10. 1989 v Kalifornii poškodilo více než 100 mostů 

na dálnicích, a to i ty nejznámější Bay Bridge a Cypress Street Viaduct [66-68], což vedlo ke 

zpřísnění standardů pro určování seismického ohrožení při výstavbě mostů [69]. Obrázek 10 

dokumentuje poškození známého viaduktu v  Oaklandu.      

    

 

Obr. 10. Most Cypress Stree Viaduct po zemětřesení Loma Prieta [70].            

 

Kolapsy mostů se nevyhnuly ani České republice. Nejstarší doložené údaje se týkají kamenného 

Juditina mostu [71] postaveného místo dřevěného mostu (nesl jméno své iniciátorky, manželky 

přemyslovského knížete a krále Vladislava I.). Jeho stavba bývá kladena do let 1158-1172 

(podle jiných názorů byl dokončen v roce 1182) a povodeň ho zničila roku 1342 - vydržel tedy 

170 let. V Ostravě došlo 15. 9. 1886 ke zřícení řetězového mostu [72]. Na mostě se nacházelo 

koňské spřežení táhnoucí těžký vůz s uhlím, dále čtyřicet jezdců švadrony 13. hulánského 

pluku, dále pěší jednotka a lehký dvouspřežní vůz. Pěší jednotka předváděla parádní jednotný 
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krok, přičemž se most rozhýbal, ozvala se ostrá rána a mostovka se zřítila do vody. Dvě ženy a 

dvě dvanáctileté děti byly přiraženy vozy na zábradlí a zemřely skoro okamžitě, další dvě osoby 

podlehly zranění v nemocnici. Zraněno bylo devět civilistů. Mezi hulány byli tři těžce ranění, 

zahynuli také tři koně. O tom, že by mohlo být příčinou zřícení vedle jiných také rozkmitání 

mostu parádním pochodem vojska, se u soudu vůbec nemluvilo. S touto záležitostí přišli 

odborníci na stavební statiku později, takže v Rakousko-Uhersku bylo vydáno nařízení, že 

vojákům přecházejícím most musí být vydán rozkaz: zrušit krok!  

V poslední době jsou známé např.: pád mostu ve Studence na rychlík dne 8. 8. 2008, který si 

vyžádal 8 oběti na životech lidí a více než 95 zraněných [73]; či zřícení silničního mostu ve 

Vilémově 4. 9. 2014 se 4 obětmi na životech [74], s tím, že ani jeden z případů není dosud 

uzavřen. V části Liberce, Vratislavicích nad Nisou, se 13. 4. 2016 přímo před zraky diváků zřítil 

do řeky Lužická Nisa třicetimetrový most. V osudnou chvíli nikdo na mostě nebyl a tak nikdo 

neutrpěl zranění [75]. Lehká zavěšená lávka v Praze - Troji přes Vltavu z roku 1984 se zřítila 

2. prosince 2017 a čtyři lidé byli při pádu zraněni [76].  

 

2.6. Souhrn poznatků o kolapsech mostů získaný z odborné literatury 

Analýza více než 80 informačních zdrojů, uvedených v [77], ukazuje, že příčinou kolapsů 

mostů jsou:  živelní pohromy (zemětřesení, povodně, vichřice, tajfuny, tornáda, hurikány, 

sesuvy, laviny); ztekucení podloží; tlak nahromaděných ledových ker; tlak nahromaděných 

velkých a objemných předmětů; velké teplotní rozdíly a jiné zvlášť nepříznivé meteorologické 

podmínky; nárazy vozidel do mostů; požár vozidel na mostě; exploze vozidla na mostě; 

mechanické poškození mostu vozidlem; dopravní nehoda na mostě; chyby v projektu mostu 

(špatné kombinace zatížení; podcenění velikostí možných pohrom; nezvážení resonancí 

v konstrukci; podcenění vibrací; nezvážení aerodynamických sil; nezvážení geotechnických 

zranitelností v podloží apod.); chyby při výstavbě a konstrukci (nekvalitní materiál  - často 

ochuzený beton-, skryté vady v materiálu, špatné ukotvení, chyby ve spojích komponent, špatné 

provedení mostních oblouků apod.); chyby v provozu (nedostatečná údržba, zanedbané opravy, 

neprovádění včasných oprav, časté přetížení, koroze, únavové trhliny v materiálu, podcenění 

stárnutí materiálu apod.); sabotáže; a teroristické útoky. Uvedené příčiny se typově shodují 

s příčinami odvozenými pro technická díla [9]. 

Lidský faktor se uplatnil jak chybami při jednotlivých úkonech, tak chybami v řízení provozu 

na mostech. Inspekce prováděné po kolapsech mostů často jako příčinu kolapsu posuzovaného 

mostu určily kombinaci několika výše uvedených příčin, velmi často je v nich lidská chyba, a 

to především v řízení bezpečnosti mostu během životnosti.  

Z prací [77-103] vyplynulo, že při navrhování a provozování mostu je nutno posoudit všechny 

parametry ovlivňující celkovou bezpečnost každého mostu, tj. faktory, které jsou spojené s: 

návrhem a výstavbou; pohromami v území, ve kterém se nachází most; provozem; řízením 

přepravy v území; údržbou mostních objektů; rychlostí vozidel na mostě; financemi pro opravy 

a údržbu; kvalitou správy objektu; plánováním a koordinací opatření pro řízení prioritních rizik, 

což je v souladu s výsledky v práci [9]. 

 

2.7. Stav mostů na dálnicích a silnicích I. třídy v České republice 

Pro dopravní obslužnost je důležitý stav mostů, a proto je ve světě sledován. Např. výzkum 

mostů  [104]  ukázal, že u 60 % mostů v Holandsku je kapacita mostu kritická, tj. provoz probíhá 

za podmínek, které jsou na hranici kritičnosti, a proto stát musí provést nápravu. To, že řada 

mostů ve vyspělých zemích  je provozována na hranici kritických podmínek ukázala havárie 
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mostu v Janově dne 15. 8. 2018, při které podle sdělovacích prostředků zahynulo minimálně 43 

lidí a mnoho dalších lidí bylo zraněno [105]. 

Stav mostů České republiky dle údajů v silniční databance [106]  je na základě ČSN 73 6221 

sledován dle stupnice, která má sedm stupňů: 

1 – stav bezvadný; bez jakýchkoliv závad, 

2 – stav velmi dobrý; pouze vzhledové závady, které neovlivní zatížitelnost, 

3 – stav dobrý; jsou větší závady, které neovlivňují zatížitelnost, 

4 – stav uspokojivý; jsou závady a poruchy, které nemají okamžitý nepříznivý vliv na  

      zatížitelnost, které však mohou zatížitelnost v budoucnu ovlivnit, 

5 – stav špatný; závady a poruchy ovlivňují sice zatížitelnost, jsou však ještě  

      odstranitelné bez větších zásahů, 

6 – stav velmi špatný; závady a poruchy ovlivňují zatížitelnost a jsou odstranitelné  

      pouze opravou důležitých částí konstrukce, 

7 – stav havarijní; závady a poruchy ovlivňují zatížitelnost takovou měrou, že vyžadují  

      okamžitou nápravu, popř. uzavření mostu. 

Statistickým zpracováním z dat silniční databanky České republiky [106] k 1. 7. 2018 ze 

silniční databanky byly získány výsledky [107]: 

1. Rozložení počtu mostů dle stavu nosné konstrukce – obrázek 11. 

2. Příklady komunikací, na kterých je uveden stav mostů dle stavu nosné konstrukce  nebo 

spodní stavby a třídy komunikace dle stupnice popsané v předchozím odstavci. Zvýrazněné 

jsou mosty v kategorii 5 – 7 – obrázek 12. 

 

Obr. 11. Roztřídění mostů v České republice dle stavu nosné konstrukce nebo spodní stavby 

(k 1. 7. 2018; 17 545 mostů); zpracováno dle [107]. 
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Obr. 12. Příklad údajů o stavu mostů v České republice dle [107]. 

 

V dané souvislosti je třeba připomenout, že analýza české legislativy [13] ukázala, že legislativa 

neukládá, aby se při projektování mostů zvažovaly dynamické změny způsobené během 

provozu výskytem:  

- nadprojektových živelních pohrom, vibrací, enormního provozního zatížení, únavou 

materiálu, stárnutím, apod., 

- kombinace neočekávaných náhodných zatížení, 

- možná nežádoucí propojení, která jsou možná při podmínkách jiných než normálních, které 

zvažují normy.  

S ohledem na bezpečnost je třeba, aby stát vytvořil podmínky pro kvalitní práci a situaci změnil.  

 

3. Data o selháních dopravních mostů a metody jejich zpracování 

 

Na základě studia dostupných 36 zdrojů z celého světa byla sestavena databáze obsahující data 

o selháních mostů a 10 případových studií [108]. Databáze obsahuje data od r. 1297 o 281 

selháních mostů. Případové studie bylo možno vytvořit až z některých dat v posledních 20 

letech.  Vzhledem k tomu, že most je technický systém, který interaguje během své životnosti 

s okolím, předmětná data byla zpracována metodami, které používají inženýrské disciplíny 

pracující s riziky, a to Ishikawův diagram [26].  

 

4. Příčiny selhání mostů 

 

Výsledek vlastního výzkumu je získán na základě zpracování dat z databáze [108]. Dílčí 

výsledky o selhání mostů a jejich příčinách již byly publikovány autory v pracích  

[18,19,109,110]. Analýza databáze selhání mostů  [108] ukazuje, že člověk je jak tvůrcem 

mostů, tak i nositelem jejich zkázy. Lidský faktor se nežádoucím způsobem uplatňuje jak 

chybami při jednotlivých úkonech při navrhování, výstavbě a konstrukci, tak chybami v řízení 

provozu na mostech.  
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Z dat rovněž vyplývá, že inspekce prováděné po kolapsech mostů často jako jednu z příčin 

kolapsu mostu určily lidskou chybu, a to především v řízení bezpečnosti mostu během 

životnosti [109].  Jde o chyby spojené s: 

- zanedbáním významných pohrom v území, ve kterém se nachází most, anebo podcenění 

jejich velikosti, tj. nerespektování principu All-Hazard-Approach [111-113], 

- návrhem a výstavbou mostu (špatné zadávací podmínky, chyby v projektu, chyby ve 

výpočtech, malá robustnost konstrukce apod.), 

- nedostatečnou regulací provozu, tj. povolen provoz, který způsobuje zatížení překračující 

mezní hodnoty technických parametrů mostu,  

- nedostatečným řízením přepravy v území, tj. povolena přeprava v území, která způsobuje 

zatížení překračující mezní hodnoty technických parametrů mostu, 

- nedostatečnou údržbou mostních objektů, tj. nekvalitně prováděná údržba a opravy, které 

způsobují degradaci kritických prvků a systémů mostů, 

- nedostatečnou regulací rychlostí vozidel na mostě,  

- nedostatečnými financemi pro opravy a údržbu mostů, 

- nedostatečnou kvalitou správy mostu, 

- zanedbáním dohledu nad bezpečností mostu, 

- chybným plánováním a koordinací opatření pro řízení prioritních rizik.  

Kritická analýza databáze selhání mostů odhalila, že příčiny selhání mostů jsou: 

- živelní pohromy: zemětřesení, povodně, vichřice, tajfuny, tornáda, hurikány, sesuvy, laviny, 

ztekucení podloží; síla nahromaděných ledových ker; síla nahromaděných velkých a 

objemných předmětů, 

- změna podmínek prostředí: velké rozdíly teplot během krátké doby, velká námraza, vysoká 

teplota, 

- technické pohromy: nárazy vozidel do mostů, požár vozidel na mostě, exploze vozidla na 

mostě, mechanické poškození mostu vozidlem, dopravní nehoda na mostě, exploze 

v blízkosti pilířů mostu,  

- chyby v projektu mostu: špatné kombinace zatížení; podcenění velikostí možných pohrom; 

nezvážení resonancí v konstrukci; podcenění vibrací; nezvážení aerodynamických sil; 

nezvážení geotechnických zranitelností v podloží; nezvážení velkých teplotních rozdílů 

apod., 

- chyby při výstavbě a konstrukci mostu: nekvalitní materiál (často ochuzený beton); skryté 

vady v materiálu; špatné ukotvení; chyby ve spojích komponent; špatné provedení mostních 

oblouků apod., 

- technické chyby při provozu mostu: nedostatečná údržba; špatná technika údržby; 

zanedbané opravy; neprovádění včasných oprav; koroze; únavové trhliny v materiálu; 

podcenění stárnutí materiálu, rozkmitání mostu v důsledku specifického provozního 

zatížení, apod., 

- chyby v řízení provozu mostu: časté přetížení; nedostatečná regulace provozu v závislosti 

na limitách a podmínkách mostu jako technického díla; chybí monitoring provozu; chybí 

plán řízení provozu s ohledem na zatížení a na vznik specifických vibrací; chybí program 

řízení bezpečnosti; chybí řízení celkové bezpečnosti mostu; není stanovena odpovědnost za 

stav mostu; chybí plán řízení rizik mostu, 

- sabotáže, 

- teroristické útoky. 

Obrázek 13 ukazuje roztřídění příčin selhání mostů. Výsledek potvrdil a doplnil údaje získané 

studiem literatury a uvedené výše v odstavci 2.6. 
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Obr. 13. Příčiny selhání mostů na pozemních komunikacích z pohledu rizik, které narušují 

bezpečnost mostů. 

 

V rámci výzkumu byl rovněž použit katalog závad mostních objektů pozemních komunikací 

[114], které jsou respektovány při navrhování mostů v České republice. Jeho analýza ukázala, 

že v něm chybí údaje důležité pro bezpečnost mostu, protože je založen na spolehlivosti mostů. 

Jde o údaje jak o veličinách, které jsou v čase náhodně proměnné (změny  materiálu, změny 

tvaru a propojení konstrukcí, stárnutí, změny zatížení a změny prostředí), tak o dopadech 

externích jevů a úmyslných lidských činů. K dispozici jsou pouze údaje spojené se spolehlivostí 

mostních konstrukcí. Proto soupis zdrojů rizik je omezený; chybí v něm řada zdrojů rizik, které 

jsou důležité pro bezpečnost mostů. 

V souvislosti s požadavky na most jako bezpečné technické dílo 9    to znamená, že datový 

soubor používaný pro navrhování mostů [114]  neobsahuje údaje o všech příčinách rizik 

z oblasti řízení provozu na mostech a ze správní oblasti; nejsou sledovány zdroje rizik spojené 

s typem vozidel, váhou vozidel, rychlostí vozidel, hustotou provozu vozidel na mostu,  

dopravním režimem a s dohledem nad celkovou bezpečností mostu ze strany státu. Proto  na 

jeho základě, lze stanovit jen některé zdroje rizik, které narušují bezpečnost mostů.  

Analýzou předmětného katalogu bylo zjištěno, že za kritická místa mostů jsou považovány: 

upevnění nosné konstrukce do podloží; nosná konstrukce; mostovka; vozovka; předpínací lana 

u ocelových nebo železobetonových mostů; ložiska; odvodňovače; a dilatační správy.  Jejich 

narušení, která způsobují degradaci mostu, jenž může vést až k selhání celého mostu, způsobují 

příčiny: 

- živelní pohromy: mráz; přívalové deště; vítr; velké výkyvy teploty; sesuvy podloží; blesk; 

povodně, 

- technologické pohromy vnější: náraz do konstrukce; hromadění povrchové vody na 

vozovce; požár na vozovce; rázy a vibrace od provozu vozidel, 

- lidský faktor: špatná údržba, špatné opravy; velké množství posypového materiálu; stavební 

práce na vozovce, 
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- nosná konstrukce: chybné založení v podloží; chyby v projektu; nekvalitní materiál beton 

či ocel; poškozené zdivo; špatně vyplněné spáry; povrchové trhliny v omítce; trhliny ve 

zdivu; trhliny smykové; výskyt vegetace; únavové trhliny v ocelových prvcích; porušené 

nátěry; koroze betonu 

- mostovka: chyby v projektu; nekvalitní materiál beton či ocel; poškozená konstrukce; 

špatně vyplněné spáry; trhliny povrchové; hluboké trhliny; trhliny smykové; zanesený 

odvodňovač; výskyt vegetace; únavové trhliny v ocelových prvcích;  porušení nátěrů 

betonových i ocelových prvků; koroze ocelových lan; koroze betonu; špatné izolace; 

nesprávně uložené kabely v mostovce; nahromadění nečistot ve spárách; přerušení 

předpínacích lan,  

- vozovka: chyby v projektu; nekvalitní materiál; poškozený povrch – trhliny a výtluky;  

špatně vyplněné spáry; zanesený odvodňovač; výskyt vegetace;  špatné izolace. 

Obrázek 14 ukazuje příčiny degradace technického stavu mostů zobrazené pomocí  Ishikawova 

diagramu; zdroje rizik sledované v ČR s ohledem na zajištění spolehlivosti mostu.  

Tak jako u každého jiného technického díla, tak i u dopravních mostů jsou příčiny selhání 

různorodé [7-10]. Některým, jako jsou živelní pohromy, nelze zabránit, jiné vznikají chybami 

a neznalostmi při projektování, výstavbě a provozu, další jsou spojené s našimi neznalostmi o 

všech možných variantách chování mostu, jako složitého technického díla.   

 

 

Obr. 14. Příčiny selhání mostů na pozemních komunikacích z pohledu rizik, které narušují 

spolehlivost mostů. 

 

Kritická analýza případových studií uvedených v databázi [108] ukazuje, že příčinou každého 

selhání dopravního mostu je zpravidla kombinace několika faktorů. Na základě detailní 

analýzy jsou hlavní příčiny selhání následující: 

1. Nedostatečná legislativa – např. chyběly striktně stanovené požadavky na provoz vozidel 

s nebezpečnými látkami stanovené v ADR  [115] a COTIF [116].  
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2. Kritická analýza selhání mostů i případových studií [108] v databázi potvrdila výzkumy a 

zkušenosti, shrnuté v práci 9. Jde o to, že velkou roli hraje lidský faktor, a to jako původce 

havárií, jeho projevy ukázala již práce [21]. Provedená analýza selhání mostů potvrdila 

výsledky obsažené v odborné literatuře a shrnuté v pracích 3,5,7-10, a     účast lidského 

faktoru na více než 80% selhání mostů. Projevily se tři hlavní příčiny. První příčinou jsou 

lidské chyby, které mají původ ve špatné komunikaci a spolupráci.  Druhou příčinou je 

nereagování nebo nedostatečná reakce obsluhy a řídících pracovníků na situace, které mají 

potenciál způsobit selhání mostu. Třetí příčinou je, že řídící pracovníci i obsluha přijímají 

vysoké riziko, aniž  by měli dostatečné povědomí o jeho dopadech. 

3. Analyzovaná  selhání mostů vznikla buď výskytem škodlivého jevu (pohromy), se kterým 

se v projektu nepočítalo, anebo se podcenila jeho velikost, anebo kumulací mnoha malých 

škodlivých příčin, které samy o sobě nemají významný škodlivý potenciál, v krátkém 

časovém intervalu. Jejich kumulace je příčinou latentních podmínek, které mohou mít 

dlouhou inkubační dobu, která vyplývá z faktu, že velká množství zdrojů selhání mohou 

být založena v systémech a projeví se, až se objeví spouštěč (trigger) ve formě lidské chyby. 

Proto pro prevenci selhání mostů je třeba se vyvarovat:  velkých chyb v prevenci rizik; a 

také výskytu drobných chyb, jejichž realizace v krátkém časovém intervalu je nebezpečná, 

což potvrzuje např. i práce  [117].  

4. K selhání mostů dochází proto, že: 

- dosud u mostů se používají zastaralé způsoby hodnocení rizik, např. stromové modely, 

které nezvažují souběhy jevů, 

- provozovatel či vlastník je orientován hlavně na výkon (tj. zisk) a veřejná správa mu to 

dovoluje, 

- personál, který je s příčinami a dopady rizik v kontaktu, nemá dostatečné kompetence 

pro zavedení proaktivních opatření a provozních předpisů přizpůsobených 

momentálním podmínkám (normálním, abnormálním, kritickým),   

- technická rozhodnutí jsou poplatná různým partikulárním, politickým nebo 

ekonomickým tlakům a nepřihlížejí ke konkrétním rizikům, která se v průběhu provozu 

objevují.  

5. Základními důvody, proč provozovatelé mostů nejsou ochotni rizika ovlivňovat, obvykle 

jsou: 

- nedostatečné povědomí o rizicích a jejich dopadech na most a jeho okolí, 

- subjektivní pocity odpovědného subjektu, který nepovažuje riziko za aktuální, 

- představa, že rizika se týkají vzdálené budoucnosti, 

- kroky vedoucí k identifikaci rizika a jeho snížení jsou většinou v rozporu s okamžitými 

(většinou ekonomickými či politickými) zájmy provozovatele či vlastníka, 

- konkrétní kompetentní pracovník většinou není tím, kdo o krocích vedoucích ke snížení 

rizika může přímo rozhodovat. 

6. Nesprávné vypořádání rizik u mostů je způsobeno tím, že: 

- rozhodovací procesy o mostech bývají víceúrovňové. Na úrovni, kde lze reálně 

rozpoznat narůstající příznaky rizika a ocenit s tím související riziko, nelze rozhodnout 

o vynaložení vícenákladů na eliminaci tohoto rizika, 

- je nedostatečné povědomí o rizicích, jejich řízení a vypořádání. Práce s riziky je chápána 

jako činnost, která spočívá v dodržení norem a předpisů, což není pravda, protože 

pravidla v nich zavedená pokrývají jen 68.4 % možných podmínek [6]; programy velké 

většiny vzdělávacích kurzů probíhajících v České republice tuto nedostatečnost ještě 

prohlubují,  
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- u inženýrů v provozu a jeho řízení je úzké chápání bezpečnosti; převládá orientace na 

technickou bezpečnost zařízení chápanou tak, že technické zařízení během životnosti 

nepředstavuje nebezpečí, 

- je nedostatečná spolupráce profesí – stavařů, strojařů, ekonomů, chemiků, informatiků, 

personalistů atd. – každá profese pracuje odděleně, což neumožňuje řešit mezioborové 

a multioborové problémy, 

- mnoho řídících pracovníků je přesvědčeno, že vše je věčné, tj. nezvažují změny 

technických zařízení v čase a se změnou podmínek, a tím podceňují údržbu, opravy, 

dovednost a dodržování režimů práce, které respektují fyzikální, chemické a biologické 

zákonitosti.   

Kritická analýza selhání mostů,  uvedených v databázi [108], ukázala, že některé příčiny selhání 

se často opakují, například dopravní nehody, nedostatečná údržba, nízká kvalita oprav a 

modernizace. Jejich společnou kořenovou příčinou je nedostatečná kultura bezpečnosti 

účastníků provozu v mostu, jejich nedostatečný výcvik a motivace zacílená na bezpečnou práci 

a bezpečné chování.  

 

5. Souhrn požadavků a opatření na udržování a zvyšování bezpečnosti mostů 

 

Z databáze a případových studií [108] vyplývá, že při selhání mostu dochází k: poškození 

zdraví lidí v mostu a jeho okolí; poškození objektu mostu (pilíře, mostovka, kotvení, vozovka, 

kolejnice, vybavení mostu); škodám na životním prostředí v okolí mostu; snížení dopravní 

obslužnost; a ekonomickým škodám způsobeným zpožděním přepravy a dodávek, nákladům 

na odezvu na dopravní nehody a nákladům na obnovu provozuschopnosti mostu.  

Proto je třeba řídit rizika od všech možných příčin dle přístupu All-Hazard-Approach [112,113] 

a speciální pozornost je třeba věnovat přepravě nebezpečných látek, tj. respektovat nejen 

směrnice ADR [115] a COTIF [116], ale i místní specifika, která vyplývají z analýzy místních 

podmínek [4] a jim přizpůsobit místní předpisy pro zhotovení a provoz v příslušném mostu 

[5,8,9,123]. Z důvodu změn podmínek i technických objektů v čase, je nutné mít správné plány 

pro řízení rizik, které jsou založené na reálných podmínkách a možnostech správců, dozoru a 

další státní správy [8,9].   

Pro bezpečnost mostu musí provozovatel zajišťovat tři cíle z hlediska veřejného zájmu. Prvním 

cílem je zajistit provozní spolehlivost (dependability) mostu a jeho zařízení, protože tím 

sledovaná položka zabezpečuje služby, ke kterým je vytvořena. Druhým cílem je zajistit 

integrální (systémovou) bezpečnost mostu, tj. ochrana mostu před pohromami všeho druhu 

(vnitřními i vnějšími, a to včetně lidského faktoru). Třetím cílem je zajistit, aby tunel ani při 

svých kritických podmínkách neohrožoval sebe a své okolí, tj. ostatní veřejná aktiva, tj. je nutno 

zvážit systémovou podstatu měnící se v čase různým způsobem. 

Na úrovni provozovatelů jsou požadavky řízení bezpečnosti často v krátkodobém a 

střednědobém horizontu v rozporu s jejich primárními cíli, protože provozovatelé se zaměřují 

především na zisky. Proto státní dozor musí vykonávat účinný a správný dohled, jelikož jde o 

životy a zdraví lidí, ale i o ekonomickou prosperitu, protože dopravní infrastruktura je páteřní 

infrastrukturou kritické infrastruktury, která je nutná pro bezpečnost státu. 

S ohledem na dlouhodobý rozvoj, tj. i zachování konkurenceschopnosti v čase, je dnes nutno 

v mostu zavést systém řízení rizik, orientovaný na prevenci ztrát na zisku [6,8,9]. Vzhledem 

k významnosti mostů je proto nutné, aby stát vynutil řízení rizik orientovat na prevenci ztrát na 

veřejných aktivech (životy a zdraví lidí, majetku, životního prostředí, veřejného blaha, 
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infrastruktury a jiné) [11], a proto prosadil do praxe právní předpisy, které ukládají zvažování 

určitých rizik a příslušné vypořádání jistých rizik. 

Protože čím dříve se zahájí odezva na dopravní nehodu či selhání mostu z jiné příčiny, tak tím 

nižší jsou ztráty, a proto je již při projektování mostů s velkým provozem vytvářet podmínky 

pro odezvu.  

Na základě výše uvedených skutečností provozovatel / správce mostu musí pro zajištění 

bezpečnosti: 

- monitorovat situaci a provoz dopravy v mostu a jeho okolí s použitím kamer a senzorů a 

komunikačního zařízení s cílem zajistit normální provoz, 

- mít připravenu odezvu pro případ selhání mostu, 

- mít účinný varovací systém a schopnost rychlé a správné detekce jakéhokoliv jevu, který 

může vést k selhání mostu a jeho funkce, 

- mít zařízení pro uzavření mostu, 

- zařízení pro kontakt se záchrannými službami, 

- zařízení pro kontakt s uživateli mostu, 

- vycvičený personál pro řízení mostu za možných situací – normální, nouzové i kritické,  

- plán údržby mostu, 

- plán inspekcí mostu – nutná je pravidelná kontrola kotvení mostu a geotechnický 

monitoring,  

- plán pro řízení rizik. 

Pro provozované mostů je zvlášť důležitý plán řízení rizik, jehož modelové řešení pro složitá 

technická díla  je uvedeno v práci [9].   

Plán řízení rizik konkrétního mostu zahrnuje způsob vypořádání selhání a příslušné 

odpovědnosti v různých vrstvách systému řízení bezpečnosti. Pro kritické mosty (tj. velmi 

důležité mosty pro provoz státu) je to především zavedení opatření k zajištění řízení výskytu: 

- nedostatků v zabezpečení mostu před vnějšími vlivy, tj. nedostatečné robustnosti mostů 

(obvykle kvůli chybám v zadávacích podmínkách, nezvážení vlivů stárnutí materiálů a 

konstrukcí v projektu apod.),  

- neočekávaných přírodních pohrom, havárií, nehod a poruch externích technických zařízení, 

která mají dopad na most (požár a výbuch nádrže s nebezpečnou látkou na mostě, havárie 

letadla na mostě),  

- výskytu vnitřních selhání mostních částí v důsledku opotřebení během provozu, koroze 

materiálu (obvykle v důsledku špatné údržby, obnovy a výměny kritických částí), 

- lidských chyb při kontrole zatížení mostu, tj. těch, které následně dovolují přetížení mostu 

(chybné povědomí o riziku, neodpovědnost a nekompetentnost), 

- nepředvídatelných událostí (nezbytných změn podle požadavků státu, např. pokud jde o 

bezpečnost, zabezpečení nebo obranu),  

- úmyslného poškození (obvykle je důsledkem nízké fyzické nebo kybernetické ochrany 

kritického mostního zařízení),  

- cílených útoků (obvykle je to důsledek nízké fyzické nebo fyzické ochrany kritického 

mostního zařízení). 

Plán řízení rizik je založen na způsobu řízení objektů; zvažuje se typ řízení TQM [24]. Vlastní 

plán je zpracován ve formě tabulky, v níž představují rizika z oblastí:  

- řízení technického zařízení,  

- vnitřní zdroje rizik technického zařízení spojené s jeho projektováním, výstavbou, 

vybavením a provozem,  

- personál technického zařízení,  

- vnější zdroje rizik technického zařízení spojených s přírodními pohromami,  
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- vnější zdroje rizik technického zařízení souvisejících s kvalitou dohledu veřejné správy nad 

jeho bezpečností, hospodářskou soutěží, trhem atd.,  

- útoky na technické zařízení,  

- kybernetické zdroje rizik souvisejících se sítí,  

- válka. 

Pro každou oblast rizika musí být v tabulce uvedeno:  

- příčiny rizika,  

- popis dopadů rizik,  

- pravděpodobnost výskytu rizika a očekávaná velikost dopadu rizika na chráněná aktiva 

(základní veřejná aktiva by měla být rovněž zvážena na základě požadavků právních 

předpisů), 

- opatření k řízení nebo alespoň zmírnění dopadů stanovených rizik a u každého z nich 

odpovědnost za jejich provedení. 

Aby bylo možné vypracovat plán řízení rizik, který odpovídá požadavkům na řízení 

požadovaným TQM, je třeba důkladně znát: pohromy, tj. zdroje rizik; místní zranitelnosti, které 

předurčují kritičnost (závažnost) kritických situací a možnosti odezvy v kritických situacích.  

K průkazu kvality plánu pro řízení rizik v praxi byl v práci [6] vypracován a testován kontrolní 

seznam pro posouzení kritičnosti plánu řízení rizik, tabulka 1.  

 

Tabulka 1. Kontrolní seznam pro posuzování plánu řízení rizik. 

 

Otázka Hodnocení 

Je plán pro zvládnutí rizik veden jasnou představou a sledovanými cíli?   

Uplatňuje se v plánu pro zvládnutí rizik princip celistvosti (tj. uvážení prosperity 
sociálního, ekologického a ekonomického subsystému; vyjádření nákladů a 

užitků; dopadů a přínosů ekonomické aktivity pomocí peněžních i nepeněžních 

hodnot)?  

 

Jsou v plánu pro zvládnutí rizik zváženy podstatné elementy (např. spravedlivá 
dělba využívání zdrojů mezi současnou generací a generacemi budoucími; 

nadměrná spotřeba a chudoba; lidská práva; ekologické poměry podmiňující 

život; prosperita umožněná ekonomickým rozvojem a mimotržními činnostmi)? 

 

Má plán pro zvládnutí rizik přiměřený rozsah (např. vhodné měřítko času a 
prostoru)? 

 

Je plán pro zvládnutí rizik prakticky zaměřen (např. explicitně definované 

kategorie, které spojují vytyčenou představu s indikátory a kritérii; omezený 
počet klíčových cílů; omezený počet indikátorů; standardizovaný způsob měření 

a porovnávání; referenční hodnoty indikátorů, prahové hodnoty, vývojové 

trendy)? 

 

Je plán pro zvládnutí rizik otevřený (např. všeobecně přijaté metody a databáze; 
explicitní věrohodnost, vyloučení nejistoty)? 

 

Je v plánu pro zvládnutí rizik zahrnuta efektivní komunikace v zájmové 

společnosti? 

 

Podílí se na plánu pro zvládnutí rizik široká veřejnost?  

Počítá se v plánu pro zvládnutí rizik s následným posuzováním (např. 

upřesňování postupných cílů vlivem vývoje systému)? 
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Jsou v plánu pro zvládnutí rizik zabezpečeny kapacity institucí (např. určení 

odpovědnosti za dodržení cílů rozhodovacího procesu, sběr a uchovávání údajů, 
dokumentace)? 

 

CELKEM  

 

Pro posouzení každé položky v tabulce 1 se používá stupnice:  

0 bod – splnění kritéria má zanedbatelné nedostatky v posuzované oblasti (nižší než 5 %), tj. 

zanedbatelná kritičnost, 

1 bod – splnění kritéria má nízké nedostatky v posuzované oblasti (5–25 %), tj. malá kritičnost, 

2 body – splnění kritéria má střední nedostatky ve zkoumané oblasti (25–45 %), tj. střední 

kritičnost, 

3 body – splnění kritéria má vysoké nedostatky ve sledované oblasti (45–70 %), tj. vysoká 

kritičnost, 

4 body – splnění kritéria má velmi vysoké nedostatky ve zkoumané oblasti (70–95 %), tj. velmi 

vysoká kritičnost, 

5 bodů – splnění kritéria má extrémně vysoké nedostatky ve sledované oblasti (vyšší než 95 

%), tj. extrémní kritičnost. 

Stupnice pro celkovou kritičnost plánu řízení rizik je stanovena analogicky k zásadám 

používaným od osmdesátých let v normách ČSN [5]. Výsledná míra kritičnosti, za předpokladu, 

že všechna kritéria mají stejnou hmotnost, se může pohybovat od 0 do 50; prahové hodnoty pro 

úroveň kritičnosti plánu řízení rizik odpovídající použité stupnici jsou uvedeny v tabulce 2.  

 

Tabulka 2. Hodnotová stupnice pro určení úrovně kritičnosti plánu pro řízení rizik. 

 

Míra kritičnosti plánu pro řízení rizik Hodnoty v % Počet bodů pro všechna kritéria 

Extrémně vysoká – 5 Více než 95 % Více než 47.5 

Velmi vysoká – 4 70 - 95 % 35 – 47.5 

Vysoká – 3 45 - 70 % 22.5 – 35 

Střední – 2 25 – 45 % 12.5 – 22.5 

Nízká – 1 5 – 25 % 2.5 – 12.5 

Zanedbatelná – 0 Méně než  5 % Méně než 2.5 

 

Na základě poznatků a zkušeností, shromážděných v použitých citovaných pramenech, je pro 

bezpečný provoz mostů i bezpečí celého lidského systému třeba: 

1. Zavést povinnost v legislativě, aby: 

- výuka na vysokých školách obsahovala: způsob budování bezpečnosti mostů (obecně 

technických děl); metody řízení rizik ve prospěch bezpečnosti mostů (obecně 

technických děl); metody stanovení zdrojů místně specifických rizik a jejich ohrožení,  

- zadávací projektová dokumentace mostu obsahovala vypořádání všech rizik dle 

principu All-Hazard-Approach [111-113], přičemž speciální pozornost se věnuje 

přepravě nebezpečného zboží [115,116,118], 
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- každý most měl SMS a v něm speciální systém EMS (systém pro řízení odezvy na 

selhání mostu). 

2. Veřejná správa vykonávala správně a kvalitně dozor nad výstavbou i provozem mostů - 

nutná je pravidelná kontrola kotvení mostů, výsledků geotechnického monitoringu, 

varovacího systému a posouzení, zda prováděná údržba odpovídá existujícím rizikům. 

Kultura bezpečnosti při tvorbě a provozu mostů souvisí s organizační kulturou, která je 

souborem dohodnutých pravidel uplatňovaných v řízení organizačních jednotek státu 

dohlížejících na tvorbu a provoz  mostů, tj. na vytváření norem institucionálního chování. 

Znamená správné aplikování znalostí, přemýšlení a správné reakce na reálné situace. Nejde 

totiž jenom o dodržování norem a předpisů zacílených na spolehlivost mostů, protože tím 

můžeme přehlédnout jevy, které normy a předpisy nevidí. Z hlediska veřejného zájmu most 

musí být bezpečný, tj. zajišťovat požadované úkoly na úseku obslužnosti a ani při svých 

kritických podmínkách neohrožovat sebe a své okolí. 

Z výše uvedené teoretické analýzy vyplývá, že u mostů je třeba použít pojetí bezpečnosti 

systému chápané jako vlastnost na úrovni mostu, jako složitého technického díla [4-10], protože 

předmětné pojetí dovoluje: 

- uvědomit si aspekty systému, které jsou důležité pro jeho bezpečí a udržitelný rozvoj, 

- pochopit příčiny poruch bezpečnosti systému a kontext jejich působení, 

- soustředit pozornost na podobnosti i rozdíly pohrom samotných,  

- pochopit roli území ve spojitosti s bezpečností, tj. především vlastnosti území, které eskalují 

nebo potlačují dopady pohrom vždy nebo jen za určitých okolností, 

- používat uvědoměle metodiky hodnocení pohrom, jejich dopadů i identifikace nápravných 

opatření, 

- stanovit cíle, harmonogramy, monitoringy, organizační struktury, normy, standardy a 

právní předpisy pro uvědomělé řízení bezpečnosti systému, 

- odstranit multiplicity při přípravě opatření na zvládnutí dopadů pohrom, 

- při územním plánování, projektování, výstavbě, provozování, odezvě na pohromu v území 

a při obnově území neaplikovat opatření, která zvyšují rizika spojená s dalšími možnými 

pohromami v daném území. 

Aspekty důležité pro bezpečnost most, zpracované dle [4-6,9,27],  u jsou uvedeny na obrázku 

15.  

Z důvodu dynamického vývoje mostu a jeho okolí a neurčitostí, které projektant, zhotovitel i 

provozovatel mostu musí počítat, je třeba zvažovat propojené aktivity (řetěz bezpečnosti) [4-

6,9,27],  obrázek 3. 

Při každé odezvě na škodlivou událost si je třeba uvědomit, že čas je velmi důležitý faktor, který 

předurčuje výši ztrát a škod [4-6,9,27],  obrázek 16.  

Po každém selhání mostu je třeba určit příčiny selhání a poučit se z lidských chyb, které vedly 

k selhání. Postup pro  získání poučení [4-6,9] je uveden na obrázku 17. 

Z pohledu současných potřeb a cílů dále navržený soubor opatření vychází ze znalostí a 

zkušeností získaných aplikací integrální bezpečnosti a z analýz selhání mostů. Dle práce [4] je 

třeba mít systém řízení bezpečnosti (SMS) mostů zacílený na integrální bezpečnost; obrázek 18 

[4-6,9,27].  
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Obr. 15. Aspekty důležité pro bezpečnost mostů na pozemních komunikacích. 

 

 

Obr. 16. Faktory, které předurčuj závažnost nehody mostu. 
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Obr. 17. Způsob získávání poučení z poruch a havárií mostů na pozemních komunikacích 

 

Obr. 18. Postup pro zajištění bezpečnosti mostů na pozemních komunikacích. 
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Koncept systému řízení bezpečnosti (SMS) musí mít jasný program na zvyšování bezpečnosti, 

a to včetně kultury bezpečnosti. S ohledem na poznaná rizika, která vedla k selhání mostů je 

pro zajištění bezpečnosti mostu nutné: 

- jasně stanovit požadavky na zadávací podmínky mostu, tj. aplikace All-Hazard-Approach 

[112,113]; odpovědnost navrhovatele + odpovědnost dozoru Státu, 

- jasně stanovit požadavky na projekt, výstavbu a konstrukci mostu, tj. aplikace Defence-In-

Depth [8,9]; odpovědnost stavitele + odpovědnost dozoru Státu, 

- jasně stanovit požadavky pro provoz mostu; odpovědnost provozovatele + odpovědnost 

dozoru Státu,  

- provozovat monitoring prioritních rizik a s ním spojený podpůrný systém pro kvalitní 

rozhodování o rizicích v případě, že jsou vážně narušeny limity a podmínky zajišťující 

bezpečnost mostu, 

- vypracovat a v praxi používat plán řízení rizik konkrétního mostu, který obsahuje způsob 

vypořádání rizik a příslušné odpovědnosti v jednotlivých vrstvách systému řízení 

bezpečnost, 

- zajistit alokaci zdrojů, sil a prostředků, které vytvoří schopnost včasně  zvládnout možná 

rizika, jejich realizace má potenciál vážně narušit bezpečnost mostu, a tím i obslužnost 

území a další veřejná aktiva. 

Systém pro řízení bezpečnosti mostu (bridge safety management system) má generickou 

strukturu, jejíž rysy jsou: holistické – zahrnuje všechny hlavní procesy pro bezpečnost mostů; 

integrované – propojuje řízení bezpečnosti mostu v jednotlivých fázích životnosti mostu 

(návrh, výstavba, provoz); a dynamické – zvažuje provozní a technologické prostředí mostu 

v čase. SMS je soubor procesů řízení, který určuje úroveň bezpečnosti mostu během životnosti. 

Sestavuje se metodou PDCA [26], obrázek 19: 

1. Naplánuj způsob určení prvků, které podporují bezpečnost  a způsob jejich propojení (P - 

plan). 

2.  Zaveď mechanismy na implementaci opatření, která podporují bezpečnost (D - do). 

3. Proveď hodnocení systému pro podporu bezpečnosti (C - check). 

4. Vytvoř plány pro podporu bezpečnosti (A - act).   

 

Obr. 19. Model PDCA. 
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Součástí SMS jsou plány pro řízení bezpečnosti mostů (Safety Management Plans) pro: projekt 

mostu – rozměry, tvar, vybavení; výstavbu mostu – materiál (mostovka, vozovka), způsob 

provedení stavebních a montážních prací; plán provozu obsahující opatření pro prevenci 

dopravních nehod (který se opírá o: spojitý vizuální monitoring procesů v mostu; systematické 

vizuální inspekce proudů dopravy; spojité vyhodnocování měření detektorů a senzorů; 

identifikaci potenciálních příčin dopravních nehod; pravidelné inspekce, hodnocení a údržby 

vybavení mostů pomocí speciálních plánů; postupy pro provádění údržby a oprav); plán údržby; 

plán řízení dopravy; nouzový plán; nástroje odezvy; monitoring infrastruktury; plán oprav, 

modernizace a obnovy; systém monitorování a řízení dopravy; a systém pro informovanost 

uživatelů. 

Pro zajištění bezpečnosti mostů, které jsou kritickým prvkem jak dopravní infrastruktury, tak 

celé kritické infrastruktury je nutné omezit používání jednoduchých modelů a představ a použít 

koncept složitého technického díla v dynamicky se vyvíjejícím složitém světě. Požadavky na 

správné řízení jsou uvedeny v odstavci 2.3. 

Dle práce [6] je třeba v plánu řízení rizik konkrétního mostu zajistit způsob vypořádání poruch 

a příslušné odpovědnosti v jednotlivých vrstvách systému řízení bezpečnosti: 

1. V oblasti celé infrastruktury jde především o zajištění zvládnutí: slabin v zabezpečení vůči 

vnějším vlivům; výskytu vnitřních náhodných poruch systému; výskytu vnitřních 

systémových poruch zařízení; poruch v procesech, lidských chyb, nedostatku zdrojů; 

konfliktů mezi požadavky na bezpečnost a zabezpečení; chybné nebo nedostatečné 

identifikace ovlivňujících činitelů; chybná práce s riziky, volba metody, definice stupnic, 

ohodnocení rizik; a neodpovědnosti, nekompetence, závislosti a nedůvěryhodnosti 

řešitelských subjektů. 

2. V oblastech, kde jsou nadřazené systémy propojeny toky či vazbami s podřízenými či 

vedlejšími systémy jde především o zabránění: přenosu chybných a matoucích informací, 

tj. chyby na vstupu nebo na výstupu systémů; přerušení informačních a materiálových toků; 

vykonávání navzájem se ovlivňujících funkcí; a poruchám okolních systémů a realizaci 

relevantních pohrom. 

3. V oblastech propojení mezi jednotlivými vrstvami systému řízení bezpečnosti jde 

především o zabránění: aplikaci chybných metodik pro identifikace ohrožení a analýzy rizik 

z vyšších úrovní systému řízení bezpečnosti (SMS); neporozumění požadavkům a 

informacím z jiné vrstvy SMS; přenosu poruchových stavů v případě jejich výskytů z jedné 

vrstvy do druhé; a nedodání vstupní informace. 

4. Na rozhraní infrastruktury s okolním prostředím jde o zabránění nepředvídatelným 

událostem a útokům: změna podmínek pro provoz ze strany státu; úmyslná poškození; a 

cílené útoky. 

Na základě uvedených konceptů a výše uvedených skutečností, je třeba při určování kritičnosti 

mostů na dálnicích a silnicích I. třídy posoudit dále uvedené faktory: 

- dopady možných živelních pohrom a četnost výskytu extrémních pohrom, 

- dopady klimatických a meteorologických podmínek a četnost výskytu extrémních 

podmínek, 

- dopady možných nárazů vozidel do mostu a četnost jejich výskytu, 

- dopady možných požárů vozidel na mostě a četnost jejich výskytu, 

- dopady možných explozí vozidel na mostě a četnost jejich výskytu, 

- dopady možných mechanických poškození mostu vozidlem a četnost jejich výskytu, 

- dopady možných dopravních nehod na mostě a četnost jejich výskytu, 

- dopady chyb v projektu mostu jako: špatné kombinace zatížení; podcenění velikostí 
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možných pohrom; nezvážení resonancí v konstrukci; podcenění vibrací; nezvážení 

aerodynamických sil; nezvážení geotechnických zranitelností v podloží apod., 

- dopady možných chyb při výstavbě a konstrukci jako: nekvalitní materiál (často ochuzený 

beton); skryté vady v materiálu; špatné ukotvení; chyby ve spojích komponent; špatné 

provedení mostních oblouků apod., 

- dopady možných chyb v provozu jako: nedostatečná údržba; zanedbané opravy; 

neprovádění včasných oprav; častá přetížení; koroze; únavové trhliny v materiálu; 

podcenění stárnutí materiálu apod., 

- dopady možných změn způsobených stárnutím jako: koroze ocelových výztuží mostů; 

rozvrstvení betonových desek; velká šířka trhlin v betonových strukturách; únava 

ocelových struktur; velké napjatostí v ocelových strukturách apod.), 

- dopady možných sabotáží a četnost jejich výskytu, 

- dopady možných teroristických útoků a četnost jejich výskytu, 

- nároky na obslužnost z pohledu území, 

- nároky na obslužnost z pohledu obrany, 

- nároky na obslužnost z pohledu průmyslu, 

- nároky na obslužnost z pohledu IZS (Integrovaný záchranný systém), 

- nároky na obslužnost z pohledu sociálních potřeb občanů, 

- ekonomické ztráty způsobené nefunkčností mostu po dobu delší než 14 dnů, 

- úroveň fyzické ochrany mostu, 

- úroveň promyšleného rozmístění záloh prioritních komponent mostu, 

- úroveň zajištění náhradních tras, 

- úroveň řízení bezpečnosti mostu (kultura bezpečnosti, systém řízení bezpečnosti mostu – 

fáze: prevence, připravenost, odezva, obnova). 

 

6. Nástroj pro posuzování rizik mostů 

 

Jelikož na základě současného poznání a zkušeností udržení a zvýšení bezpečnosti dosáhneme 

systematickým řízením rizik, tak musíme rizika nejprve identifikovat. Protože výše na základě 

vlastního výzkumu i analýzy literatury bylo uvedeno, že příčinou selhání mostů je většinou 

kombinace řady zdrojů rizik, které se realizují téměř současně, anebo v krátkém časovém 

intervalu, tak nestačí při budování bezpečnosti sledovat jen dílčí rizika, ale je třeba sledovat i 

jejich kombinace. V praxi se k danému cíli používá systém pro podporu rozhodování [26]. 

Předmětný nástroj obsahuje i konfliktní kritéria a hledá optimální řešení z několika možných 

řešení problému, čímž zabraňuje použití nesprávných opatření  Na jeho základě je založen 

nástroj pro řízení rizik mostů zacílené na bezpečný provoz.  

Systém pro podporu rozhodování o rizicích technických děl při provozu, vypracovaný v práci 

[9], byl modifikován pro mosty, a je v tabulce 3.  Pro jeho pochopení uvádíme: 

- dopravní most je socio-kyber-technický (fyzický) systém, 

- jsou zváženy poznatky o projevech lidského faktoru, jež jsou uvedeny u vyhodnocení příčin 

selhání mostů. Je bráno v úvahu, že kompetence a odpovědnosti, které uvolňují potřebné 

zdroje na opatření a činnosti na řízení a vypořádání rizik ve prospěch bezpečnosti závisí na 

úrovni organizační struktury. Nejvyšší kompetence jsou na nejvyšších úrovních, jak ukazuje 

práce [6. Proto také na této  bylo úrovni jsou největší odpovědnosti za řízení rizik mostů 

děl ve prospěch bezpečnosti ve státě,  

- je zvážen princip odpovědnosti, který je běžný v Evropě [119], což v daném případě 

znamená, že odpovědnost za bezpečnost mostu, tj. za úroveň práce s riziky spojenými 
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s technickým dílem, má vlastník i veřejná správa, která má povinnost dohledu ve veřejném 

zájmu.     

Organizační struktura správy mostu je mechanismus, který slouží ke koordinaci a řízení 

provozu mostu. Dle [120-122  představuje hierarchické  uspořádání vztahů nadřízenosti a 

podřízenosti a řeší vzájemné pravomoci (kompetence), vazby a odpovědnost. Uvolnění velkých 

finančních a dalších prostředků na řízení a vypořádání rizik pochopitelně je jen na nejvyšší 

hierarchické úrovni. Na základě legislativy ČR je zvážena struktura: ministerstvo dopravy 

(statutární zástupce); Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) / Správa železnic (SŽ); správce mostu; 

technický management; personál (kritický a podpůrný). 

Při sestavování systému pro podporování rozhodování o rizicích jsou brány v úvahu aspekty, 

které posuzují: způsob zvažování rizik a jejich zdrojů; dosaženou úroveň bezpečí při daném 

provedení mostu; technickou úroveň zavedených opatření; materiálovou a energetickou 

náročnost; rychlost realizace opatření; nároky na personál; nároky na informační zajištění; 

nároky na finance; nároky na odpovědnost; a také nároky na řízení všech zúčastněných (tj. jak 

řízení mostu, tak řízení území).  

Tabulka 3 obsahuje zdroje rizik, které mají potenciál narušit integrální bezpečnost mostu, tj. 

koexistenci mostu a jeho okolí, a způsobit jeho selhání, a to buď jednotlivě, anebo v kombinaci. 

Způsob vyhodnocování systému pro podporu řízení rizik ve prospěch je stejný jako v práci [9] 

(je třeba pouze nahradit číselnou hodnotu n, která je u původního nástroje rovna 302 a u mostů 

rovna 239, a proto způsob není uveden. 

 

Tabulka 3. Kontrolní seznam pro posuzování rizika spojeného s koexistencí mostu a jeho okolí 

při provozu. Počet kritérií n = 239. ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic; SŽ – Správa železnic. 

 

Kritérium Hodnocení Pozn. 

Míra, v jaké ministerstvo dopravy chápe a realizuje odpovědnost za 

integrální bezpečnost mostu*).   

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady pohrom dle přístupu All-Hazard-Approach, které jsou 
možné v území a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady možných nadprojektových živelních pohrom v daném 
území a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady pádu letadla, požáru a výbuchu v okolí mostu a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady výpadku vnější elektrické sítě a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady ztráty komunikačního spojení se světem a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 
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Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady poruchy dopravního spojení se světem; tj. míra úrovně 
zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady změn orientace veřejné správy (ztráta podpory) a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz zvažují 

dopady nedostatku kvalifikovaných pracovních sil a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady výrazného zvýšení daní a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady výrazné změny úrokových sazeb a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady nepřidělení dotací a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 
úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady selhání smluv s dodavateli potřebných komodit a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady války a provádí ochranná opatření; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady boje o moc mezi politickými rivaly a provádí ochranná 

opatření; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady úmyslného poškozování good will a provádí ochranná 

opatření; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady teroristického fyzického útoku z okolí a provádí ochranná 
opatření; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady hackerského útoku z okolí a provádí ochranná opatření; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady útoků nátlakových skupin a provádí ochranná opatření; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady špatné spolupráce s místní veřejnou správou a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady požáru na mostě a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 
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Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady výbuchu na mostě a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 
úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady kontaminace zařízení a staveb mostu a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady výpadku rozvodu elektrické energie pro ovládací zařízení a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 
mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady výpadku osvětlení mostu a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz zvažují 

dopady výpadku osvětlení a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady výpadku nouzového komunikačního systému a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady nepřijetí nápravných opatření v případě zjištění chyb 
v projektu či konstrukci mostu či technologického vybavení a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz  mostu 
zvažují dopady nesledování skoro nehod a malých nehod a nevypracování 

poučení s cílem jim zabránit a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady neprovedení nápravných opatření (technických i 

organizačních) s cílem snížit výskyt skoro nehod a malých nehod a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy mostu a řídící dokumenty pro provoz 
mostu zvažují dopady nezavedení kvalitního monitoringu stavu kritických 

zařízení, kritických komponent a kritických systémů s cílem včas odhalit 

poškození, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady špatné údržby a provádí nápravu zjištěných nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady špatně provedených oprav technických zařízení a jejich 

propojení a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady špatné reakce technických zařízení a jejich propojení na 

změnu provozních podmínek  s cílem zajistit včasnou výměnu  nebo 
modifikace zařízení, komponent či systémů, a provádí nápravu nedostatků; 

tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 
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Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chybějících záložních zdrojů energie pro zařízení, která 
musí pracovat v nepřetržitém provozu a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku strategie, koncepce a 
provozních podmínek a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku systému řízení 

integrální bezpečnosti a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku dlouhodobé strategie 

rozvoje a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku řešení konfliktů a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku efektivity řízení a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku vertikální i 

horizontální komunikace a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku řídícího stylu a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 
mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku funkčnosti koordinace 

funkcí a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 
provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku řídící schopnosti a 
provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy mostu a řídící dokumenty pro provoz 

mostu zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku porozumění 
uživatelům a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku schopnosti 
předpokládat vývoj vnějšího prostředí a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 
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Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku objektivity hodnocení 
organizačních kompetencí a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku využití rozvojového 
potenciálu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku angažovanosti top 

managementu ve prospěch mostu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku časových nároků 

provozu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku komunikační strategie 

s příslušnou veřejnou správou a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku komunikační strategie 

s podřízenými orgány a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku dostatečnosti 

monitorování výsledků a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku dostatečného využití 

lidských zdrojů a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku smluvního zajištění 

včasných dodávek materiálů a surovin či služeb pro zajištění dobrého stavu 
mostu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku schopnosti přizpůsobit 

se změnám obecně závazných předpisů a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku schopnosti přizpůsobit 

se změnám v systému daní a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku schopnosti přizpůsobit 

se změnám v úrokových sazbách a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 
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Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku schopnosti přizpůsobit 
se změnám situace na trhu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku schopnosti přizpůsobit 
se změnám podpory ze strany státu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku schopnosti zajistit 

dostatečné množství kvalifikovaného personálu a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku schopnosti zajistit 

finanční rezervy pro provoz mostu  při vnějších změnách a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zájmu o bezpečný 

most a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku úrovně potřebných 

technických znalostí  a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu  

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku dokumentace pro 

bezpečný provoz a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu mostu.  

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku kvality standardů, 

norem a postupů pro řízení změn a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 
úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku dohledu a kontroly 

provozu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku stanovení 
odpovědností a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění 
informovanosti a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění dostatečného 
systému odezvy na nouzové situace a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 
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Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku stanovení požadavků 
na kvalifikovanost a dovednost obsluhy mostu a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění kvalitního 
systému vzdělávání obslužného personálu mostu a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění kvalitního 

technického řízení zařízení, komponent a systémů a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění kvalitního 

automatického řízení zařízení, komponent a systémů a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku monitoringu provozu 

zacíleného na bezpečnost provozu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku systému provádění 

technických inspekcí a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku systému financování 

zacíleného na bezpečnost provozu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku finančních rezerv na 

obnovu zařízení, komponent a systémů po provozní havárii (dopravní 
nehodě, poruše, selhání zařízení či systému) a provádí nápravu nedostatků; 

tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz zvažují 

dopady chyb ministerstva dopravy na úseku finančních rezerv na obnovu 
zařízení, komponent a systémů po nadprojektové havárii a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zpracování plánu 

kontinuity pro extrémní situace a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku ochrany proti 

organizačním haváriím (tj. není: strategická koncepce řízení mostu v čase, 

kvalitní monitoring rizik a program na zvyšování bezpečnosti) a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku kvality provozních 
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předpisů pro normální provoz a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku kvality provozních 

předpisů pro abnormální provoz a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku kvality provozních 

předpisů pro kritický provoz a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 
zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku ověřování kvalifikace 

a dovednosti kritického personálu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 
úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku sestavení a ověření 

postupů pro kritické procesy a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 
zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku důkladné kontroly 
kvality výstupů z kritických procesů a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku postupů pro účinnou 
odezvu na kritické podmínky a materiální, technické, finanční a personální 

rezervy na její provedení a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku předpisů pro obsluhu 

při výskytu: vnějších pohrom (živelní pohromy, pád letadla, nepříznivé 

klimatické podmínky, přerušení zásobování mostu elektřinou od vnějších 
sítí; vnitřních pohrom (požár, výbuch, výpadek osvětlení, zatopení mostu, 

výpadek komunikační sítě); technických poruch (neseřízená zařízení; 

neseřízené komponenty; neseřízené systémy; použití špatných údajů při 

seřízení zařízení; porucha nebo selhání bezpečnostních pojistek, zařízení či 
systémů; poškození kritických zařízení, komponent či potrubí; poruchy 

svarů, kabelů, nefunkčnost zařízení pro varování v případu nouze; 

nedostatečná ochrana při dopravní nehodě s nebezpečnými látkami nebo 
ionizujícím záření; špatné kontakty na relé v řídicím systému; nevhodné 

kontejnery pro skladování nebo přesun nebezpečných látek; špatně 

provedená přeprava materiálů, polotovarů či výrobků; apod.); nejsou 
určeny odpovědnosti za operace a zásady vzájemné pomoci (kultura 

bezpečnosti), a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku dostatečnosti ochrany 

prioritních zařízení, komponent a systémů při nadprojektové havárii a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 
mostu. 
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Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění kvalitních 
pracovních podmínek pro obsluhu a uživatele a kvalitní režimová opatření 

pro provoz zařízení, komponent a systémů zohledňující možnosti 

obslužného personálu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění dostatečné 

ochrany životů, zdraví a bezpečí obslužného personálu a uživatelů mostu 
za všech možných podmínek a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění dostatečné 
ochrany zařízení, komponent a systémů technického zařízení před 

podvodným nebo nebezpečným jednáním lidí z obsluhy či uživatelů a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 
mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění motivace 

obslužného personálu ke kvalitní práci a k bezpečnému chování pomocí 
zvláštní péče o pracovníky, výcviku a finančních odměn a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění otevřené 
komunikace na všech úrovních řízení mostu a mezi nimi o problémech 

provozních, bezpečnostních a dalších a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění fyzické 

ochrany prioritních zařízení, komponent a systémů při normálních, 

abnormálních a kritických podmínkách a provádí nápravu nedostatků; tj. 
míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění kybernetické 
ochrany prioritních automatických zařízení, komponent a systémů při 

normálních, abnormálních a kritických podmínkách a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz zvažují 
dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění kvalitní spolupráce s 

veřejnou správou, jako je  předávání podkladů pro vnější nouzové 

(havarijní) plány a vzájemnou podporu zacílenou na zvládnutí krizových 
situaci a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění prověřování 
účinnosti organizačních opatření a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění správného 
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vyhodnocování rizik a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění ověřených 

předpisů pro: řízení přepravy nebezpečných látek a odpadů, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ chápe a realizuje odpovědnost za  bezpečnost; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu.   

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku realizace účinného řízení bezpečnosti 
mostu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro realizaci provoz mostu 
zvažují dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku realizace nedostatečného 

povědomí o rizicích a bezpečnosti a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 
dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku realizace komunikace vertikální i 

horizontální a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 
dopady chyb ŘSD / SŽ  na úseku realizace řídícího stylu a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ  a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 
dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku realizace slabé angažovanosti ŘSD / SŽ 

ve prospěch provozu mostu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 
dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku monitoringu mostu a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku využití lidských zdrojů a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku dohledu a kontroly nad tunelem a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ  na úseku stanovení odpovědností v provozu mostu 

a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 
provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku zajištění informovanosti a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku odezvy na nouzové situace a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 
dopady chyb ŘSD / SŽ  na úseku řízení v oblasti technické, IT, organizace 
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pro ovládání obsluhy, zařízení, komponent a systémů a  nakládání 

s odpady, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu mostu. 

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku monitoringu provozu zacíleného na 

bezpečnost zahrnující kvalitní obslužnost a provádí nápravu nedostatků; tj. 
míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku provádění technických inspekcí a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ  na úseku provozních předpisů pro normální provoz 

a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 
provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku provozních předpisů pro abnormální 

provoz a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 
provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku provozních předpisů pro kritický provoz a 
provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ  na úseku údržby a kontroly její kvality a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ  a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady ŘSD / SŽ na úseku kvalitní přípravy kritických přeprav v mostu 

před jejich zahájením  a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 
zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku požadavku na kontrolu zařízení před 
zahájením kritické přepravní operace a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku ověřování kvalifikace a dovednosti 
kritického personálu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku zajištění kvalitních pracovních podmínek 
obsluhy a kvalitních režimových opatření pro provoz zařízení, komponent 

a systémů zohledňující možnosti obslužného personálu a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ  na úseku ochrany životů, zdraví a bezpečí 

obslužného personálu a uživatelů mostu za všech podmínek v pracovním 

prostředí (ochranné pomůcky, úkryty, evakuace) a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ  na úseku provozních předpisů pro kritický provoz 
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a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu mostu. 

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku prosazování  zásad kultury bezpečnosti, a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ  na úseku motivace obslužného personálu ke 

kvalitní práci a k bezpečnému chování pomocí zvláštní péče o pracovníky, 
výcviku, financí a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ  na úseku otevřenosti komunikace na všech 
úrovních řízení mostu a mezi nimi o problémech výrobních, 

bezpečnostních a dalších a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 
dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku fyzické ochrany prioritních zařízení, 

komponent a systémů při normálních, abnormálních a kritických 

podmínkách a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku kybernetické ochrany prioritních zařízení, 

komponent a systémů při normálních, abnormálních a kritických 
podmínkách a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku práce s riziky a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady ŘSD / SŽ  na úseku řízení provozu provázaných systémů 
technických zařízení a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku řízení klíčových procesů (process safety 
management) a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 
dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku pracovních režimů u kritických zařízení, 

komponent a systémů (integrity management strategy) a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 
dopady chyb ŘSD / SŽ  na úseku zabránění  provozu mimo dovolené 

limity (znamenající porušení provozních předpisů), a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 
dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku strategie údržby kritických technických 

zařízení, jejich propojení a infrastruktur podporujících jejich provoz a 
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provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

mostu. 

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku správnosti informací o provozu a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 
dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku pořádku na mostě a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ  na úseku vzdělávání personálu a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu.  

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku motivace kritického personálu a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku varovacího systému,  a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku odzkoušení způsobu přechodu činností 

z obvyklých zařízení, komponent či systémů na záložní, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu chápe a realizuje odpovědnost za  bezpečnost 

mostu; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu.   

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku řízení bezpečnosti mostu, a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku nastavení pracovních režimů 
(zatížení personálu, zajištění požadované kvality provozu), a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku povědomí o bezpečnosti a povědomí 
o rizicích, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku komunikace vertikální i horizontální, 
a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 
dopady chyb správce mostu na úseku řídícího stylu, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku angažovanosti správce mostu ve 
prospěch mostu, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku monitorování provozu a stavu mostu, 
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a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu mostu. 

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku dohledu a kontroly, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 
dopady chyb správce mostu na úseku stanovení odpovědnosti, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku informovanosti, a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku řízení v oblasti technické, IT, 
organizace pro ovládání obsluhy, zařízení, komponent a systémů a 

nakládání s odpady, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 
dopady chyb správce mostu na úseku monitoringu  provozu zacíleného na 

bezpečnost zahrnující kvalitní obslužnost, a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu  a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 
dopady chyb správce mostu na úseku údržby a kontroly její kvality, a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu  a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku provádění technických inspekcí, a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu  a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku provozních předpisů pro normální 

provoz, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 
provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku provozních předpisů pro abnormální 

provoz, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 
provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku provozních předpisů pro kritický 

provoz, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 
provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku přípravy kritických přepravních 
procesů před jejich zahájením, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku vyžadování kontroly strojů a zařízení 
před zahájením kritické přepravní operace, a provádí nápravu nedostatků; 

tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 
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Míra, v jaké správce mostu  a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku ověřování kvalifikace a dovednosti 
kritického personálu, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku kvality pracovních podmínek pro 
obsluhu a kvality režimových opatření při provozu strojů, zařízení, 

komponent a systémů zohledňujících možnosti obslužného personálu, a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 
mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku ochrany životů, zdraví a bezpečí 

obslužného personálu a uživatelů za všech podmínek v pracovním 
prostředí (ochranné pomůcky, úkryty, evakuace), a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu  a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku prosazování  zásad kultury 
bezpečnosti, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 
dopady chyb správce mostu na úseku motivace obslužného personálu ke 

kvalitní práci a k bezpečnému chování pomocí zvláštní péče o pracovníky, 

výcviku, financí, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku otevřené komunikace na všech 

úrovních řízení mostu a mezi nimi o problémech výrobních, 
bezpečnostních a dalších, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku fyzické ochrany prioritních zařízení, 
komponent a systémů při normálních, abnormálních a kritických 

podmínkách, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 
dopady chyb správce mostu na úseku kybernetické ochrany prioritních 

zařízení, komponent a systémů při normálních, abnormálních a kritických 

podmínkách, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku práce s riziky, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku řízení provozu provázaných systémů 

technických zařízení, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 
zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku řízení klíčových procesů (postupy 
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„process safety management”), a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku pracovních režimů u kritických 

zařízení, komponent a systémů (postupy „integrity management strategy”), 

a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 
provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu  a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku stanovení reakcí na změny, a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku zabránění provozu mimo dovolené 

limity (prosazování kultury bezpečnosti, pravidla správného chování 
konání, vykonávání odpovědnosti,  dodržování zásad vzájemné pomoci, 

provádění kalibrace a kontroly zdrojů před zahájením provozu), a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 
dopady chyb správce mostu na úseku plánů pro zvládání nouzových 

situací, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku správnosti údajů o provozu, a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku pořádku na mostě, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 
dopady chyb správce mostu na úseku vzdělávání personálu, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 
dopady chyb správce mostu na úseku motivace kritického personálu, a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 
dopady chyb správce mostu na úseku varovacího systému, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 

dopady chyb správce mostu na úseku odzkoušení způsobu přechodu 
činnosti z obvyklých zařízení, komponent či systémů na záložní, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu  a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 
dopady chyb správce mostu na úseku zajištění preventivní údržby 

kritických zařízení, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké správce mostu  a řídící dokumenty pro provoz mostu zvažují 
dopady chyb správce mostu na úseku správnosti postupu (režimu) práce, a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

mostu. 
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Míra, v jaké  technický management (tj. management konkrétních 

technických zařízení) mostu chápe a realizuje odpovědnost za bezpečnost 
konkrétních technických zařízení  mostu*); tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu mostu.   

  

Míra, v jaké technický management mostu a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 
úseku údržby a kontroly její kvality, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 
technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku řízení bezpečnosti, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 
technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku správnosti provozního režimu a nakládání s odpady, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 
technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku komunikace vertikální i horizontální, a provádí nápravu nedostatků; 

tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku prosazování  zásad kultury bezpečnosti, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku posilování motivace obslužného personálu ke kvalitní práci a k 

bezpečnému chování pomocí zvláštní péče o pracovníky, výcviku, financí, 
a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu mostu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 
technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku zajištění otevřené komunikace o problémech provozních, 

bezpečnostních a dalších, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku zajištění fyzické ochrany prioritních zařízení při normálních, 
abnormálních a kritických podmínkách, a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 
úseku zajištění kybernetické ochrany prioritních zařízení při normálních, 

abnormálních a kritických podmínkách, a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 
technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku práce s riziky, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 
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Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 
úseku řízení bezpečnosti při provádění klíčových operací, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 
úseku dodržování pracovních režimů u kritických operací, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 
technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku dodržování předepsaných reakcí na změny, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 
technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku zabraňování provozu mimo dovolené limity, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 
technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku zvládání nouzových situací, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku dodržování požadavků BOZP, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku správnosti údajů o provozu, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku pořádku v mostu, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 
zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku vzdělávání obsluhy, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 
zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 
úseku motivace kritického personálu, a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 
úseku varovacího systému, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 
úseku odzkoušení způsobu přechodu činnosti z obvyklých zařízení, 

komponent či systémů na záložní, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 
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Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 
úseku dodržování pravidel preventivní údržby, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 
úseku navrženého postupu (režimu) práce, a provádí nápravu nedostatků; 

tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 
technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku výcviku obsluhy technických zařízení, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 
technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku dodržování stanovených reakcí na změny, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké kritický personál provádějící konkrétní pracovní úkony 
v provozu mostu chápe a realizuje odpovědnost za bezpečnost úkonů*), tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu.   

  

Míra, v jaké má kritický pracovník provádějící konkrétní pracovní úkony 
vzdělání; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké má kritický pracovník provádějící konkrétní pracovní úkony 

výcvik a dovednost; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké má kritický pracovník provádějící konkrétní pracovní úkony 
povědomí o rizicích a bezpečnosti; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu mostu. 

  

Míra, v jaké kritický pracovník provádějící konkrétní pracovní úkony 

dodržuje pravidla kultury bezpečnosti; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 
provozu mostu. 

  

Míra, v jaké má kritický pracovník provádějící konkrétní pracovní úkony 

schopnost a motivaci dodržovat provozní předpisy a pravidla správného 

nakládání s odpady; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké má kritický pracovník provádějící konkrétní pracovní úkony  

nekalý úmysl; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké pomocný personál provádějící podpůrné pracovní úkony 

v provozu mostu chápe a realizuje odpovědnost za bezpečnost úkonů*), tj. 
míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu.   

  

Míra, v jaké pomocný pracovník provádějící podpůrné pracovní úkony 

dodržuje pravidla kultury bezpečnosti; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 
provozu mostu. 

  

Míra, v jaké má pomocný pracovník provádějící podpůrné pracovní úkony 

motivaci provádět úkony bezpečně a správně  nakládat s odpady; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké má pomocný pracovník provádějící podpůrné pracovní úkony 

nekalý úmysl; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu mostu. 

  

Míra, v jaké hardware informačního systému mostu podporujícího 

organizaci a provoz je zabezpečené proti  dopadům pohrom dle přístupu 
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All-Hazard-Approach, které jsou možné v mostu a okolním území, aby byl 

zajištěn bezpečný provoz mostu.   

Míra, v jaké software informačního systému mostu podporujícího 

organizaci a provoz respektuje dopady pohrom dle přístupu All-Hazard-

Approach, které jsou možné v mostu a okolním území, aby byl zajištění 

bezpečný provoz mostu.    

  

Míra, v jaké kanály pro přenos informací technických i organizačních v 

mostu jsou zabezpečené proti  dopadům pohrom dle přístupu All-Hazard-

Approach, které jsou možné v mostu a okolním území, aby byl zajištění 
bezpečný provoz mostu.   

  

Míra, v jaké je zajištěn přenos informací technických i organizačních v 

mostu díle při selhání informační infrastruktury.  

  

Míra, v jaké je zabráněno nakažení kritických informačních systémů mostu 
červy, útokům hackerů apod.; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

mostu.   

  

Míra, v jaké platná legislativa vyžaduje od provozovatele a vlastníka mostu 

zajištění integrální bezpečnosti mostu.  

  

Míra, v jaké veřejná správa zajišťuje kvalitu vzdělání o rizicích a 

bezpečnosti. 

  

Míra, v jaké veřejná správa provádí dozor nad integrální bezpečností 

mostu. 

  

Míra, v jaké veřejná správa prosazuje u provozovatele opatření podporující 

integrální bezpečnost mostu. 

  

Míra, v jaké veřejná správa monitoruje integrální bezpečnost mostu.   

Míra, v jaké veřejná správa kontroluje dodržování požadavků BOZP.   

Míra, v jaké veřejná správa kontroluje dodržování požadavků ochrany 
životního prostředí. 

  

Míra, v jaké veřejná správa kontroluje dodržování požadavků ochrany 

uživatelů mostu. 

  

Míra, v jaké veřejná správa spolupracuje s provozovatelem mostu při 

zajišťování bezpečnosti v kritických situacích. 

  

*) Pozn.: integrální bezpečnost mostu je míra, v jaké tunel ani při svých kritických podmínkách neohrozí sebe a své 

okolí; bezpečnost procesu je míra, v jaké proces ani při svých kritických podmínkách neohrozí sebe a své okolí; 

bezpečnost konkrétního technického zařízení je míra, v jaké technické zařízení ani při svých kritických podmínkách 

neohrozí sebe a své okolí; bezpečnost činnosti je míra, v jaké činnost ani při svých kritických podmínkách neohrozí 

sebe a své okolí.   

 

Čím vyšší je integrální riziko určené z tabulky 3, tím vyšší se kritičnost most, a tím nižší je 

bezpečnost, jelikož bezpečnost je doplňková veličina ke kritičnosti  (a tím menší je zajištění 

kontinuity mezi mostem a územím [9]).  

 

7. Závěr 

 

Výzkum zacílený na rizika a bezpečnost mostů určil seznam zdrojů rizik, které vedly 

v minulosti k selhání mostů. Použil k tomu vlastní databázi i výsledky studií, které jsou 
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dostupné v odborných materiálech. V souvislosti s poznatky [4-10] předmětný seznam není 

úplný, protože s ohledem na změny podmínek přibývají stále nové zdroje rizik. Řada zdrojů 

rizik souvisí s lidským faktorem, který se projevuje v rostoucí automatizaci systémů řízení. 

Protože realizace rizika narušuje bezpečnost mostů, a tím poškozuje bezpečí veřejných aktiv, 

která člověk potřebuje k životu, je třeba, aby na základě znalostí o zvládání rizik technických 

děl, tak každý důležitý most by měl mít místně specifický systém řízení bezpečnosti zacílený 

na integrální bezpečnost.  

Na základě poznatků o selhání mostů, odezvě na selhání a poznaných inženýrských postupů 

pro zvládání rizik je zpracován seznam nejdůležitějších položek, kterým je potřeba věnovat 

pozornost při řízení bezpečnosti mostů. Velký důraz je nutno klást na kulturu bezpečnosti.  

Kultura bezpečnosti při tvorbě a provozu mostů souvisí s organizační kulturou, která je 

souborem dohodnutých pravidel uplatňovaných v řízení organizačních jednotek státu 

dohlížejících na tvorbu a provoz  mostů, tj. na vytváření norem institucionálního chování. 

Znamená správné aplikování znalostí, přemýšlení a správné reakce na reálné situace. Nejde 

totiž jenom o dodržování norem a předpisů zacílených na spolehlivost mostů, protože tím 

můžeme přehlédnout jevy, které normy a předpisy nevidí. Z hlediska veřejného zájmu most 

musí být bezpečný, tj. zajišťovat požadované úkoly na úseku obslužnosti a ani při svých 

kritických podmínkách neohrožovat sebe a své okolí. 

V případě určení kritičnosti každého sledovaného mostu, chápaného jako systém systémů, je 

třeba počítat s dále uvedenými ohroženími: 

- vnější ohrožení (ohrožení od jevů v okolí mostu, tj. zvážit dopady všech možných pohrom, 

tj. All Hazard Approach v pojetí vypracovaném pro Evropu  [112,113]), 

- vnitřní ohrožení (ohrožení od vnitřních zařízení jednotlivých podsystémů mostu, tj. 

technické poruchy, projevy stárnutí materiálů apod.), 

- funkční ohrožení (ohrožení spojená se selháním funkcí celého systému nebo zařízení či 

komponent systému, tj. selháním podsystémů v důsledku vzniklých interdependences), 

- ohrožení spojená s montáží, údržbou, opravami a provozem, 

- lidská ohrožení (ohrožení spojená s lidskými činnostmi, tj. jak chybnými úkony, tak 

nesprávným řízením a rozhodováním při řízení bezpečnosti mostu, které vede ke ztrátě 

obslužnosti území). 

Pro praktické použití je zpracován systém pro podporu řízení rizik zacílený na bezpečný provoz 

mostu, tabulka 1. Obsahuje zdroje rizik, které mají potenciál narušit integrální bezpečnost 

mostu, tj. koexistenci mostu a jeho okolí. Způsob jeho vyhodnocování tabulky 3 je stejný jako 

v práci [9], a proto není uveden. 

V souladu s výzkumem v projektu RIRIZIBE jde o používání zásad pro řízení bezpečnosti při 

projektování, výstavbě i provozu. Jde hlavně o údržbu orientovanou na rizika a o včasnou 

modernizaci, jestliže podmínky jsou výrazně jiné než projektové, protože žádný materiál a 

žádná konstrukce není absolutně robustní. V dané souvislosti jde o zavedení kultury 

bezpečnosti do projektování, výstavby a provozu mostů. Na konferenci v Miláně v říjnu 2019 

jsme ve sdělení [123] a vystoupení navrhli, aby se z důvodu bezpečnosti u kritických mostů 

měřila okamžitá deformace a aby se našly principy pro omezování provozu v závislosti na 

velikosti deformace. Předmětný návrh byl velmi příznivě přijat a vznikla diskuse a příslušná 

doporučení pro EU. 

V rámci výzkumu byla použity výsledky projektu RIRIZIBE [7-11] a byl sestaven systém pro 

podporu rozhodování pro posouzení míry bezpečnosti mostu (míra koexistence mostu s okolím 

během provozu); pro vybrané důležité mosty bude sestaven plán řízení rizik. 
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Abstrakt: Článek se zabývá integrální bezpečností jaderných zařízení. Cílem je řídit rizika 

jaderných zařízení při provozu tak, aby byla bezpečná, tj. aby byla zajištěna jejich koexistence 

s okolím po celou dobu jejich životnosti. Na základě studia havárií a selhání jaderných zařízení 

jsou vytvořeny dva nástroje pro řízení rizik při provozu jaderných zařízení, a to: 

- systém pro podporu rozhodování o rizicích a postup pro hodnocení rizik tak, aby byla 

zajištěna koexistence jaderných zařízení s okolím po celou dobu jejich životnosti, 

- plán pro řízení rizik jaderných zařízení při provozu, který zajišťuje připravenost zvládnout 

havárie a selhání jaderných zařízení.  

Klíčová slova: Riziko; řízení rizik; bezpečí; integrální bezpečnost; jaderná zařízení; provoz; 

nástroje.  

 

Abstract: The article deals with the integral safety of nuclear installations. The aim is to manage 

the risks of nuclear installations in operation in such a way that they are safe, i.e. to ensure their 

coexistence with the vicinity throughout their lifetime. Based on the study of nuclear accidents 

and failures, two tools for risk management  at nuclear installations´ operation are developed, 

namely:  

- decision support system for on decision on risks and a risk assessment procedure to ensure 

their coexistence with the vicinity throughout their lifetime,  

- risk management plan of nuclear installations at operation, which ensures preparedness to 

manage nuclear accidents and failures.  

Key words: Risk; risk management; security; integral safety; nuclear facilities; operation; tools. 

 

1. Úvod 

 

V článku se zabýváme integrální bezpečnosti, tj. oblastí širší než je oblast jaderné bezpečnosti, 

která je v současné době sledována u jaderných zařízení pod gescí Mezinárodní agentury pro 

atomovou energii (IAEA, MAAE) [1].  Integrální bezpečnost je velmi důležitá u složitých 

zařízení, kterými jaderná zařízení s ohledem na použitou technologii a množství systémů 

různého druhu bezesporu jsou. Je založena na cíleném proaktivním řízení rizik složitého 

systému, které se opírá jak o prevenci rizik, tak o připravenost a zvládnutí rizik, když se rizika 

vyskytnou  [2-25].  Z pohledu integrální bezpečnosti jaderných zařízení (dále jen JZ) a jejich 

koexistence s okolím po celou dobu životnosti u provozovaných JZ jde o určení velikosti 

příslušných rizik a jejich roztřídění do kategorií:  

- přijatelné riziko, 
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- podmíněně přijatelné riziko, u kterého se navrhnou nutná opatření preventivní, zmírňující, 

reaktivní a obnovovací (v praxi se používají principy ALARA a ALARP), 

- nepřijatelné riziko, u kterého se navrhne buď vyhnutí dané činnosti, je-li to možné, anebo 

další opatření pro snížení a řízení rizik, která vyžadují vyšší znalosti, vyšší technické 

vybavení, vyšší náklady a také vyšší připravenost lidských zdrojů.  

Z důvodů složitosti JZ je nutno pro různé úlohy spojené s prací s riziky použít adekvátní 

nástroje. Proto se předložená práce zabývá jednak kategorizací nástrojů pro práci s riziky a 

jednak vytváří originální nástroj pro potřeby řízení rizik JZ na základě multikriteriálního 

přístupu.  

 

2. Kategorie nástrojů pro práci s riziky 

 

Analýzy nástrojů pro práci s riziky uvedené v odborných pracích [2-21,26-40] i shromážděné 

zkušenosti z praxe [41] ukazují, že nástroje pro práci s riziky závisí na mnoha faktorech; 

schematicky je předmětná skutečnost zobrazena na obrázku 1; podrobný popis je uveden v práci 

[8]. 

 

Obr. 1. Procesní model pro práci s riziky - 1,2,3,4 = zpětné vazby, které se používají, když 

monitoring ukáže, že nejsou splněny stanovené požadavky na bezpečnost. Kritéria se vztahují 

ke konceptu, ve kterém jsou chápána rizika. Cíle určují to, co je třeba řízením rizik zajistit.  

 

Jelikož ve strategickém řízení, ve kterém jde o bezpečnost a dlouhodobou funkčnost JZ, je třeba 

zvažovat dvě skutečnosti, a to, že: 

- JZ díla jsou složité víceúrovňové systémy,  

- specifické zdroje rizik spojené se JZ nejsou na všech úrovních řízení JZ stejné.   

V praxi je nutno pracovat jak s riziky na nejnižší úrovni (jednoduchá technická zařízení), tak i 

s riziky na vyšších úrovních (komponenty – např. tlaková zařízení; celé JZ) a na nejvyšší úrovni 
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(JZ a jeho okolí). Bezpečnost na nejvyšší úrovni zajišťuje koexistenci JZ s okolím po celou 

dobu životnosti JZ [42]. 

Z důvodu zajištění bezpečí a rozvoje lidí a dalších veřejných aktiv jsou cíle práce s riziky na 

všech úrovních stejné, a to bezpečný JZ [2]. 

 

2.1. Kategorie zdrojů rizik, které je třeba sledovat u JZ 

Na základě výsledků výzkumu popsaného v práci [8] se v současné praxi v souvislosti 

s technickými díly, do kterých JZ patří, používají dále uvedené výběry zdrojů rizik ve spojení 

s určenou entitou (stroj, komponenta, výrobní linka apod.): 

1. Zdroje rizik určené buď legislativou, anebo zkušenostmi pracovníka, který předmětný úkol 

řeší. 

2. Jen technické zdroje rizik v dané entitě. Většinou jde o: 

- zdroje rizik spojené s materiálem  (splnění potřebných parametrů, dodavatelské vztahy 

– náhradní materiál apod.),  

- zdroje rizik spojené s konstrukcí a propojováním komponent a zařízení (nejsou 

stanovené postupy, jsou přítomné labilní nebezpečné látky apod.), 

- zdroje rizik spojené s výrobními postupy, např. při výrobě slitin, svařování, specifickém 

obrábění atd., 

- zdroje rizik spojené s podmínkami, které jsou nutné pro kvalitní výrobek, např. jistý 

tlak, jistá teplota či jistá vlhkost okolního prostředí atd. 

3. Technické zdroje rizik a lidský faktor. Za zdroje rizik jsou považované zdroje uvedené 

v bodě 2 a špatné provedení technických úkonů při provozu technického díla.  

4. Technické zdroje rizik a lidský faktor v nejširším pojetí. Za zdroje rizik jsou považované 

zdroje uvedené v bodech 2 a 3 a zdroje organizačních havárií v technickém díle (tj. špatná 

rozhodnutí, použití nesprávných postupů atd.). 

5. Zdroje rizik uvedené v bodech 2 až 4 doplněné o zdroje rizik související s BOZP a s 

pracovním prostředím.  

6. Zdroje rizik uvedené v bodech 2 až 5 doplněné o zdroje rizik z okolí technického díla, tj. 

vnější zdroje rizik. 

7. Zdroje rizik uvedené v bodech 2 až 6 doplněné o zdroje rizik spojené s propojeními mezi 

dílčími zařízeními, komponentami a systémy (jde o zdroje rizik, které jsou spojené s 

technickou integritou, automatizací, vzděláváním a dobrými dovednostmi, ochranou 

majetku, ochranou dat a informací, ochranou specifických znalostí, ochranou know-how, 

ochranou good will, financemi, konkurenceschopností, kontinuitou provozu za podmínek 

kritických a extrémních apod.). 

Z uvedeného vyplývá, že v případech 1 až 6 jsou zanedbány mnohé zdroje rizik pro technická 

díla. Je to způsobeno skutečností, že v uvedených případech: 

- při stanovení rizik nejsou zvažována všechna veřejná aktiva a všechna aktiva technického 

díla (tj. není respektován přístup All-Hazard-Approach [2,4,8], který je velmi náročný na 

data, metody, znalosti, zkušenosti a dobu provedení), 

- je zanedbána systémová podstata technického díla, 

- nezvažují se dynamické dopady vnějšího prostředí na technické dílo, které následně ovlivní 

konkurenceschopnost technického díla a zajištění obslužnosti území v delším časovém 

intervalu (např. špatné postupy veřejné správy jsou zdrojem rizik pro technické dílo). 
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Z hlediska potřeb a ekonomického využití zdrojů je však pravdou, že v řadě praktických úloh 

postačuje zvažovat jen některé zdroje rizik, protože cílem je bezpečný stroj, a ne celé technické 

dílo a jeho okolí. Proto je třeba u každé úlohy spojené s prací s riziky důležité určení cíle 

(obrázek 1).   

Jelikož některá technická zařízení (pojišťovací ventily, odpouštěcí ventily apod.) či některé 

komponenty JZ (tlaková zařízení, reaktory, řídící systémy apod.) mají zásadní důležitost pro 

bezpečnost JZ, tak u nich nestačí pracovat s riziky jen z hlediska samotné entity, ale je třeba 

pracovat s riziky, která jsou důležitá i z hlediska bezpečnosti celého JZ). Jde o kritické prvky, 

kritická zařízení, kritické komponenty a kritické systémy technického díla [3,5,7], které 

vyžadují speciální práci s riziky při umísťování, výstavbě, konstrukci a provozu [5,7]. 

 

2.2. Kategorie nástrojů pro práce s riziky rozdělené podle cíle sledované entity 

Při výběru nástrojů pro práci s riziky technických zařízení a technických děl zacílené na 

bezpečnost jsou dle argumentů shrnutých v práci [8] rozhodující dva faktory:  

1. Prvním faktorem je poznání, že riziko je veličina, která je místně specifická, tj. závisí na jak 

příčině poškození aktiva nebo souboru aktiv (tj. na charakteru a velikosti škodlivého jevu / 

pohromy), tak na vlastnostech aktiva či souboru aktiv (zranitelnosti) v momentě výskytu 

pohromy. Např. neudržovaný pojistný ventil při hraničním tlakovém rázu obvykle nesplní 

svou funkci [42]. Protože v čase jsou proměnné, jak stavy aktiv či souboru aktiv, tak i 

velikosti škodlivých jevů či pohrom, tak z pohledu zvládnutí dopadů realizovaného rizika 

existují tři kategorie situací, a to situace:  

- normální, 

- nouzová, 

- kritická.  

S rostoucí kategorií rostou odborné, finanční, organizační i personální nároky na řízení a 

vypořádání rizik spojených s těmito situacemi. Proto zde hraje velkou roli legislativa, která 

ukládá vlastníkům i provozovatelům JZ požadavky na práci s riziky a veřejné správě 

požadavky na dozor nad bezpečností ve veřejném zájmu [8]. Na základě analýz legislativy 

[4,8] je současná legislativa příliš obecná; neuvádí požadavky na data a na metody 

zpracování dat, které zásadně určují kvalitu výsledku [28]. Z hlediska úplnosti je třeba 

uvést, že v České republice je na dobré úrovni odezva na nouzové a krizové situace na 

základě zřízení a stálého zvyšování úrovně IZS (integrovaný záchranný systém - zákon č. 

239/2000 Sb.) a jaderná bezpečnost, která je pod trvalým dohledem Mezinárodní agentury 

pro atomovou energii.   

2. Druhým faktorem je výběr typu rizika, který je třeba v řešené úloze sledovat, který závisí 

na určení: 

- počtu aktiv a jejich vyjmenování, tj. jde o zvážení, která veřejná aktiva a která specifická 

aktiva JZ v dané úloze jsou důležitá;  např., zda jsou jimi i výkon, konkurenceschopnost, 

zisk aj., 

- zda v dané úloze hrají roli vazby a toky mezi vyjmenovanými aktivy, tj. nestačí 

mechanický koncept, ale je třeba zvažovat systémový koncept.  

Pro krátkodobé zajištění bezpečnosti entity (např. bezpečný stav jednoduchého technického 

zařízení), stačí sledovat stav aktiva, tj. dílčí riziko spojené s entitou. S ohledem na bezpečí lidí 

legislativa ve vyspělých zemích požaduje sledovat také bezpečí osob na pracovišti (BOZP), tj. 

jde již o sledování dvou aktiv (životy a zdraví osob na pracovišti, kvalita pracovního prostředí), 

a to pomocí integrovaného rizika (tj. je zanedbána vazba stroj – člověk).  
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Protože technická zařízení, osoby na pracovišti a pracovní prostředí jsou provázané, je třeba 

pro střednědobé a dlouhodobé zajištění bezpečnosti sledovat vazby a toky mezi uvedenými 

dílčími systémy, tj. integrální riziko.   

Proto při výběru nástrojů pro práci s riziky (identifikace, analýza, hodnocení, posouzení, řízení 

a vypořádání) zacílenou na bezpečnost vybrané entity je třeba v technické oblasti v případě JZ 

rozlišit následující úlohy:  

- výběr nástrojů pro práci s rizikem spojeným se stavem technického zařízení (cíl – bezpečné 

technické zařízení), 

- výběr nástrojů pro práci s rizikem spojeným se stavem technické komponenty (cíl – 

bezpečná technická komponenta), 

- výběr nástrojů pro práci s rizikem spojeným s výrobní linkou / výrobním procesem (cíl – 

bezpečný výrobní proces), 

- výběr nástrojů pro práci s rizikem spojeným se stavem souboru procesů v JZ (cíl – bezpečný 

soubor procesů v JZ), 

- výběr nástrojů pro práci s rizikem spojeným s celým JZ (cíl – bezpečný JZ), 

- výběr nástrojů pro práci s rizikem spojeným se JZ a jeho okolím (cíl – bezpečné JZ a 

bezpečné okolí JZ).  

Na základě prací [2-23,26-40] nestačí při zajišťování bezpečnosti lidského systému 

v souvislosti se JZ (tj. koexistence JZ s okolím během jeho provozu) jen orientace na JZ a jejich 

zařízení, protože výběr nástrojů pro práci s riziky závisí na: 

- charakteru sledované entity (tj. vybraného technického zařízení či vyšších systémů JZ),  

- charakteru prostředí, ve kterém sledovaná entita (tj. vybrané technické zařízení či vyšší 

systém JZ) pracuje, 

- režimu, v jakém sledovaná entita (tj. vybrané technické zařízení či vyšší systém JZ) pracuje, 

- požadavcích na provoz entity (tj. vybraného technického zařízení či vyšších systémů JZ),  

- také na tom, zda se požaduje řešení krátkodobé, střednědobé nebo strategické, tj. 

dlouhodobé. 

Z pohledu podstaty 4,8,26 jsou nástroje pro práci s riziky založené na čtyřech modelech podle 

typu procesu, který sledují; jde o: 

- problémy, které lze popsat lineárním modelem; např.: Check list (kontrolní seznam); Safety 

audit (bezpečnostní kontrola / audit); Human Reliability Analysis – HRA (analýza lidské 

spolehlivosti); zde si je třeba uvědomit omezenou správnost výsledků, protože je sledován 

jen jeden proces a jsou zanedbány souvislosti s ostatními procesy a s okolím, 

- problémy, které lze popsat stromovým modelem; např.: Preliminary Hazard Analysis – 

PHA (předběžná analýza ohrožení);  Quantitative Risk Analysis – QRA (analýza 

kvantitativních rizik  procesu); Hazard Operation Process - HAZOP (analýza ohrožení a 

provozuschopnosti); Event Tree Analysis – ETA (analýza stromu událostí);     Failure Mode 

and Effect Analysis – FMEA (analýza selhání a jejich dopadů); FMECA - Failure Mode, 

Effect and Criticality Analysis (analýza módů selhání, dopadů a kritičnosti); Fault Tree 

Analysis – FTA (analýza stromu poruch); Probabilistic Safety Assessment – PSA (metoda                                                                              

pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti); zde si je třeba uvědomit, že rozvoj nehod, 

havárií a selhání vychází z jednoho místa, tj. modely nepopisují případy, kdy dopady na 

technické dílo vzniknou z jedné příčiny na několika místech, tj. nezvažují se kombinace 

škodlivých jevů, 

- problémy, které lze popsat modely operační analýzy; např.: metoda kritické cesty; PERT; 

GERT; Petriho sítě [26], přičemž poslední tři jsou dnes propracované až do formy „barevné 

stochastické modely“, kterými se simuluje velké množství variant možných situací, které 

vytváří i posuzují experti na základě svých zkušeností a údajů uvedených ve zkušenostních 

databázích, které jsou od 90. let minulého století cíleně budované ve vyspělých zemích [43], 



185 

 

- problémy nestrukturované, které lze popsat několika způsoby, např.: metodou What, If, 

metodou souboru scénářů,  metodou souboru případových studií, metodami 

multikriteriálními, které jsou založené na sestavení systémů pro podporu rozhodování 

(Decision Support System - DSS) [26]. V uvedených případech se vychází ze zkušeností; 

vytvoří se řada variantních scénářů pomocí spolupráce s experty a optimální řešení se hledá 

pomocí teorie maximálního užitku [44.  

Pro mnohé z výše uvedených metod jsou k dispozici software, která byla odvozena pro 

konkrétní zařízení v konkrétním místě. Pro zajištění správných výsledků v daném případě je 

proto třeba před použitím každého software ověřit, zda jsou splněny podmínky transferu 

technologií, tj. zda jsou u řešeného zařízení i v místě řešení podmínky shodné, jako byly u 

zařízení a v místě, pro které bylo software odvozené 43.    

Na základě dat a výsledků výzkumu, které jsou uvedené v pracích [2-21,26-42,45-68], a 

zkušenostech autorů z praxe, je sestavena tabulka 1, ve které jsou uvedeny pro jednotlivé úlohy 

doporučené nástroje, charakterizované v práci [26]. Podle složitosti entity jsou rozlišeny tři cíle 

práce s riziky, a to:  

- bezpečnost provozu „operation safety“, 

- bezpečnost procesu (provoz komponenty, výrobní linky) „proces safety“, 

- bezpečnost celku „integral safety“. 

Protože čím vyššího typu je použit nástroj, tak tím vyšší jsou náklady (znalosti, finance, čas) na 

jeho použití, tak v tabulce jsou v každém případě uvedeny jen nákladově nejnižší nástroje, které 

mají na základě současných znalostí a zkušeností schopnost vyřešit úkol, jestliže jsou 

dodržována základní pravidla kultury bezpečnosti, provozní předpisy odpovídající podmínkám 

provozu; tj. není zvažován úmysl s cílem poškodit entitu.  

 

Tabulka 1. Nástroje pro práci s riziky roztříděné podle cíle řešené úlohy*). 

 

Cíl práce s riziky  Nástroj Poznámka 

Provozuschopné jednotlivé technické 

zařízení (např. stroj) 

Kontrolní seznam / 

Bezpečnostní audit, What, 

If 

Předmětem sledování je 

jedno aktivum. 

Zabezpečené jednotlivé technické 
zařízení (stroj je provozuschopný a  

obsluha je v bezpečí) 

Kontrolní seznam / 
Bezpečnostní audit, What, 

If 

Předmětem sledování jsou 2 
aktiva – protože může dojít 

ke konfliktům, tak je nutné 

pravidlo pro agregaci.  

Bezpečné jednotlivé technické 

zařízení (stroj neohrožuje sebe ani za 

kritických podmínek a nemá škodlivé 

dopady na okolí), tj. jeho obsluha je 
v bezpečí a výrobky jsou bezpečné 

DSS Předmětem sledování je více 

provázaných aktiv – protože 

může dojít ke konfliktům, tak 

se nejčastěji používá teorie 
maximálního užitku [44]. 

Provozuschopná technická 

komponenta (několik propojených 
technických zařízení) 

Kontrolní seznam / 

Bezpečnostní audit, What, 
If, stromové modely 

Předmětem sledování je 

několik propojených 
technických a dalších aktiv – 

protože může dojít ke 

konfliktům, tak je nutné 

pravidlo pro agregaci. 
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Zabezpečená technická komponenta 

(několik propojených technických 
zařízení je provozuschopných a  

obsluha je v bezpečí)  

What, If,  stromové 

modely, metody operační 
analýzy, DSS 

Předmětem sledování je 

několik propojených 
technických a dalších aktiv – 

protože může dojít ke 

konfliktům, tak je nutné 

pravidlo pro agregaci, anebo 
použití teorie maximálního 

užitku [44]. 

Bezpečná technická komponenta 
(několik propojených technických 

zařízení neohrožuje sebe ani za 

kritických podmínek a nemá škodlivé 

dopady na okolí), tj.  obsluha je 
v bezpečí a výrobky jsou bezpečné 

What, If, metody operační 
analýzy, DSS 

Předmětem sledování je 
několik propojených 

technických a dalších aktiv  a 

okolí – protože může dojít ke 

konfliktům, tak je nutné 
pravidlo pro agregaci, anebo 

použití teorie maximálního 

užitku [44]. 

Provozuschopnost výrobního procesu 

(výrobní linky) 

What, If, Kontrolní seznam 

/ Bezpečnostní audit, 

stromové modely 

Předmětem sledování je 

několik propojených 

technických a dalších aktiv – 

protože může dojít ke 
konfliktům, tak je nutné 

pravidlo pro agregaci. 

Zabezpečený výrobní proces / 
výrobní linka (výrobní linka je 

provozuschopná a obsluha je v 

bezpečí) 

What, If, stromové modely, 
metody operační analýzy, 

DSS 

Předmětem sledování je 
několik propojených 

technických a dalších aktiv  a 

okolí – protože může dojít ke 

konfliktům, tak je nutné 
pravidlo pro agregaci, anebo 

použití teorie maximálního 

užitku [44]. 

Bezpečný výrobní proces / výrobní 

linka (výrobní linka neohrožuje sebe 

ani za kritických podmínek a nemá 

škodlivé dopady na okolí), tj. obsluha 
je v bezpečí a výrobky jsou bezpečné 

What, If, metody operační 

analýzy, DSS 

Předmětem sledování je 

několik propojených 

technických a dalších aktiv  a 

okolí – protože může dojít ke 
konfliktům, tak je nutné 

pravidlo pro agregaci, anebo 

použití teorie maximálního 
užitku [44]. 

Provozuschopnost souboru procesů 

v JZ 

What, If, metody operační 

analýzy, DSS 

Předmětem sledování je 

několik propojených 

technických a dalších aktiv  a 
okolí – protože může dojít ke 

konfliktům, tak je nutné 

pravidlo pro agregaci, anebo 
použití teorie maximálního 

užitku [44]. 

Zabezpečený soubor procesů v JZ 

(soubor procesů je provozuschopný a 
obsluha je v bezpečí) 

What, If, Stochastické 

metody operační analýzy, 
DSS 

Předmětem sledování je 

několik propojených 
technických a dalších aktiv  a 

okolí – protože může dojít ke 

konfliktům, tak je nutné 
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pravidlo pro agregaci, anebo 

použití teorie maximálního 
užitku [44]. 

Bezpečný soubor procesů v JZ 

(soubor procesů neohrožuje sebe ani 

za kritických podmínek a nemá 
škodlivé dopady na okolí), tj. obsluha 

je v bezpečí a výrobky jsou bezpečné 

DSS Předmětem sledování je 

několik propojených 

technických a dalších aktiv  a 
okolí – protože může dojít ke 

konfliktům, tak je nutné 

použití teorie maximálního 
užitku [44]. 

Provozuschopný JZ DSS Předmětem sledování je 

několik propojených 

technických a dalších  aktiv  
a okolí – protože může dojít 

ke konfliktům, tak je nutné 

použití teorie maximálního 
užitku [44]. 

Zabezpečený JZ (JZ je 

provozuschopné  a obsluha je 

v bezpečí) 

DSS Předmětem sledování je 

několik propojených 

technických a dalších aktiv  a 
okolí – protože může dojít ke 

konfliktům, tak je nutné 

použití teorie maximálního 
užitku [44]. 

Bezpečný JZ (JZ neohrožuje sebe  

ani za kritických podmínek a nemá 

škodlivé dopady na okolí), tj. obsluha 
je v bezpečí a výroba elektřiny je 

bezpečná 

DSS Předmětem sledování je 

několik propojených 

technických a dalších aktiv  a 
okolí – protože může dojít ke 

konfliktům, tak je nutné 

použití teorie maximálního 
užitku [44]. 

*) V dané souvislosti si je třeba uvědomit pojmy – provozuschopnost znamená spolehlivé plnění úkolů; bezpečný 

znamená zabezpečený, spolehlivý a funkční. 

Na základě zkušeností z praxe, je v provozní praxi technických děl a jejich částí uplatnitelný 

nástroj, který je rychlý a nepříliš náročný na znalosti a čas. Proto byla na základě dat 4,5,7,8,41 

sledována užitečnost nástrojů pro řízení rizik při provozu technických děl. Výsledek sledování 

ukázal, že u:  

- nepříliš složitých objektů je osvědčeným nástrojem kontrolní seznam, který je místně 

specifický a má správně nakalibrovanou stupnici pro vyhodnocení rizika, 

- nepříliš propojených objektů je osvědčeným nástrojem soubor kontrolních seznamů, které 

jsou místně specifické a mají správně nakalibrované stupnice pro vyhodnocení rizik, 

přičemž výsledky těchto kontrolních seznamů se určeným a místně specifickým způsobem 

agregují, 

- u složitých objektů se nejvíce osvědčily DSS, které zvažují jak propojitelnost aktiv, tak 

změny v čase a externí zdroje rizik.  

 

2.3. Shrnutí obecných zásad pro práci s riziky 

Na základě komplexní analýzy a kritického posouzení několika tisíc odborných prací a 

výsledků z praxe, jejichž výsledky jsou v pracích [2-8], je nutné při řešení problémů 
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bezpečnosti kritických objektů použít systémový přístup (tj. zaměřit se na integrální riziko) a 

nejprve vybrat správný koncept práce s riziky (tj. kontext, v němž rizika sledujeme) a poté 

respektovat logický model práce s riziky. Klíčové koncepty inženýrství zaměřených na 

bezpečnost jsou: 

1. Přístupy jsou založené na riziku - intenzita prací a dokumentace je přiměřená úrovni rizika. 

2. Odborný přístup je založen na tom, že se zvažují jen kritické atributy kvality a kritické 

parametry procesu. 

3. Řešení problémů se orientuje na kritické položky – sledují a řídí se kritické aspekty 

technických systémů zajištujících konzistenci operací systémů. 

4. Prověřené parametry kvality se objevují již v návrhu projektu. 

5. Důraz na kvalitní inženýrské postupy – musí se prokazovat správnost zvolených postupů v 

daných podmínkách. 

6. Zacílení na zvyšování bezpečnosti - neustále zlepšování procesů s využitím analýzy 

kořenových příčin poruch a selhání. 

Snižování jakéhokoliv rizika je spojeno se zvyšováním nákladů, s nedostatkem znalostí, 

technických prostředků, apod., a proto se v praxi hledá hranice, na kterou je únosné riziko snížit 

tak, aby vynaložené náklady byly ještě rozumné. Tato míra rizika (určitá optimalizace) je 

většinou předmětem vrcholového řízení a výsledkem politického rozhodování, při kterém je 

z hlediska zajištění rozvoje nutné, aby se využily současné vědecké a technické poznatky a 

zohlednily ekonomické, sociální a další podmínky. 

Rizika byla, jsou a budou a neustále se budou objevovat nová. Řízení a vypořádání rizik, které 

způsobují pohromy (tj. všechny škodlivé jevy), vyžaduje rozměr a měření rizika, které berou 

v úvahu nejen fyzické škody, oběti a ekvivalent ekonomických ztrát, ale i sociální, organizační 

a institucionální faktory. Většina technik na určování rizika nereprezentuje holistický přístup a 

nerespektuje, že riziko je rozdělené na lokální, regionální i státní úroveň [6].  

Při práci s riziky si je třeba uvědomit, že úkolem řízení rizika je najít optimální způsob, jak 

vyhodnocená rizika snížit na požadovanou společensky přijatelnou úroveň, případně je na této 

úrovni udržet. Základní principy při práci s riziky jsou:  

- být proaktivní, 

- domýšlet možné důsledky, 

- správně určovat priority veřejného zájmu, 

- myslet na zvládnutí problémů, 

- zvažovat synergie, 

- být ostražitý.  

V  případě, že sledované riziko není přijatelné, tak je třeba zvážit situaci a vybrat některou 

z dále uvedených činností [4,8]:  

- vyhnutí se riziku (tj. nezahájit nebo nepokračovat v činnostech, které jsou zdrojem rizika, 

když to jde – u přírodních pohrom to nejde a mnohdy to nejde ani u technologií, které ještě 

nejsou plně odzkoušeny v praxi), 

- odstranění zdrojů rizik (tj. zabránění vzniku pohrom, když to jde – u přírodních pohrom to 

nejde a u technologických procesů, např. těch, které pracují s nebezpečnými látkami, to také 

mnohdy 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), 
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- 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. 

Podle Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) kvalifikované řízení rizik technického 

díla musí:  

- být součástí systému řízení sledovaného technického díla.  

- být součástí každého procesu rozhodování sledovaného technického díla,  

- explicitně zvažovat nejistoty a neurčitosti v procesech a podmínkách sledovaného 

technického díla a jeho okolí,  

- být systematické a strukturované, 

- vycházet z nejlepších dostupných informací,  

- být dynamické a vhodně reagovat na různé změny, 

- být uzpůsobeno místním podmínkám a legislativním požadavkům, 

- respektovat vliv člověka (lidský faktor) na technické dílo,  

- mít schopnost neustálého zlepšování.  

 

3. Data 

 

Pro výzkum byla nejprve sestavena oborová databáze havárií a selhání na základě 678 

dostupných zdrojů 41, která obsahuje 1978 jevů, přičemž jen údaje o velkých jaderných 

haváriích a jaderných testech jsou úplné od poloviny minulého století, protože IAEA provádí 

kontrolu a vyžaduje doklady k jevům, které jsou zaznamenány mezinárodními monitorovacími 

sítěmi. Popis jejich vybraných částí lze najít v publikacích 42,69-71.  

Z hodnocení dat v oborové databázi vyplývá, že: 

- IAEA registruje 1286 jaderných nehod za posledních 14 let v 99 zemích, 

- jaderné havárie a jaderné nehody se nevyhýbají žádnému typu reaktoru, žádné jaderné 

elektrárně či jinému průmyslovému zařízení používajícímu jaderné technologie a žádnému 

státu, a žádnému státu,  

- dobře zvládají jaderné nehody jaderné elektrárny s tlakovodními reaktory typu PWR s 

kontejnmentem (tj. typ, který je v ČR), 

- jsou jaderné elektrárny, které přežily jaderné nehody i jaderné havárie a po rekonstrukci 

obnovily provoz, 

- mnoho firem tajilo jaderné nehody a havárie před světem i  občany v okolí, a tím nedošlo k 

nasazení ochranných opatření u občanů, což není v pořádku ve spojení s deklaracemi OSN 

o lidské bezpečnosti, prosazovanými od r. 1994  [72], ani s etickými a morálními pravidly 

všeobecně přijímanými lidskou společností, 

- u mnoha jaderných havárií a nehod hrál významnou roli lidský faktor. Je skutečností, že i 

když bezprostřední příčinou byla technická závada nebo chybný úkon obsluhy, tak se vždy 

našly chyby v dlouhodobém řízení a kultuře bezpečnosti, což znamená, že události spadají 

do kategorie označované od r. 1981 jako organizační havárie. 

Proto nezbývá nic jiného, než konstatovat, že jaderná zařízení jsou složitá technologická 

zařízení typu systémy systémů [5], a proto v souladu s výsledky Charlese Perrowa z roku 1980 

získanými po důkladné analýze jaderné havárie TMI [24] je třeba u nich mít po všech stránkách 

připravenou kvalifikovanou odezvu (personál, odpovědnosti, postupy, materiál, techniku). 

Příčiny havárií a selhání JZ při provozu jsou shrnuty v [69,71] a pro úplnost jsou uvedeny v 

příloze; srovnání s [42] ukazuje, že jsou stejné jako u ostatních  technických děl.    
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4. DSS pro řízení rizik JZ při provozu zacílené na bezpečnost 

 

Při sestavování systému pro podporu rozhodování pro JZ (složitá typu SoS) založeného na 

hodnocení úrovně práce s riziky všeho druhu ve prospěch bezpečnosti JZ při provozu je nutné 

vzít v úvahu, že kompetence a odpovědnosti, které uvolňují potřebné zdroje na opatření a 

činnosti na řízení a vypořádání rizik ve prospěch bezpečnosti závisí na úrovni organizační 

struktury. V  práci [7 bylo ukázáno rozdělení odpovědností za řízení rizik technických děl ve 

prospěch bezpečnosti ve státě, což platí i pro JZ.     

Organizační struktura technických děl (tj. i JZ) je mechanismus, který slouží ke koordinaci a 

řízení provozu JZ. Dle [73-75  organizační struktura představuje hierarchické  uspořádání 

vztahů nadřízenosti a podřízenosti a řeší vzájemné pravomoci (kompetence), vazby a 

odpovědnost. Uvolnění velkých finančních a dalších prostředků na řízení a vypořádání rizik 

pochopitelně je jen na nejvyšší hierarchické úrovni. Složitá technická díla mají několik 

hierarchických úrovní. Podle zkušeností z praxe [41 při tvorbě DSS předpokládáme 

organizační strukturu JZ takto: 

- vrcholový management, 

- vyšší management – odpovídá za projekty (např. výsledek souboru několika výrobních linek 

– systém  spojený s jadernou reakcí, chladící systém, výroba elektrické energie apod.), 

- střední management – odpovídá za procesy (jednotlivé výrobní linky, složené  komponenty 

– reaktor, generátor, jednotlivé chladící systémy apod.), 

- technický management – odpovídá provoz jednotlivých technických zařízení, 

- personál (kritický a podpůrný) – odpovídá za technické činnosti. 

Při sestavování DSS jsou brány v úvahu aspekty, které posuzují:  

- způsob zvažování rizik a jejich zdrojů, 

- dosaženou úroveň bezpečí při daném provedení JZ, 

- technickou úroveň zavedených opatření, 

- materiálovou a energetickou náročnost, 

- rychlost realizace opatření, 

- nároky na personál, 

- nároky na informační zajištění, 

- nároky na finance, 

- nároky na odpovědnost, 

- a také nároky na řízení všech zúčastněných (tj. jak řízení JZ, tak řízení území).  

Na základě požadavků na práci s riziky technických děl, uvedenými v [42], které jsou použity 

při jejím sestavení a vyhodnocení shromážděných dat o haváriích a selháních a s nimi 

souvisejícími poučeními shrnutými v [42], je sestaven kontrolní seznam pro hodnocení rizik 

spojených s provozem technického díla, tabulka 2 s filozofií, čím vyšší riziko, tím nižší je 

bezpečnost JZ, což znamená i nižší míra koexistence JZ s okolím.  

Pro aplikaci v praxi jsou ke kontrolnímu seznamu přiřazeny dvě stupnice: jedna v tabulce 3 pro 

posuzování vybraných kritérií při použití klasifikační stupnice (0-5) a konceptu „čím vyšší 

hodnota, tím je vyšší riziko [44], tj. je nižší koexistence technického díla s okolím“; a druhá 

stupnice pro vyhodnocení celého kontrolního seznamu založeného na principu, který byl 

zaveden do norem ČSN v 80. letech minulého století 6, tabulka 4. 
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Tabulka 2. Kontrolní seznam pro posuzování rizika spojeného s koexistencí JZ a jeho okolí 

při provozu. Počet kritérií n = 302. 

 

Kritérium Hodnocení Pozn. 

Míra, v jaké vrcholový management JZ chápe a realizuje odpovědnost za 

integrální bezpečnost JZ*).   

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady pohrom dle přístupu All-Hazard-Approach, které jsou 

možné v území a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ  v daném případě. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady možných nadprojektových živelních pohrom v daném 

území a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady pádu letadla, požáru a výbuchu v okolí JZ a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady výpadku vnější elektrické sítě a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady výpadku vnějších dodávek vody a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady ztráty komunikačního spojení se světem a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady poruchy dopravního spojení se světem; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady poruch v dodávkách materiálu; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady poruch v odběru elektrické energie a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady změn orientace veřejné správy (ztráta podpory) a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady nedostatku pracovních sil a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady nedostatku kvalifikovaných pracovních sil a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 
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Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady výrazného zvýšení daní a provádí nápravu nedostatků; tj. 
míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady výrazné změny úrokových sazeb a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady nepřidělení dotací a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady odbytové krize a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady rychlých a výrazných změn v cenové politice na trhu a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady nesolventnosti zákazníků a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady selhání smluv s dodavateli materiálu a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady selhání smluv s odběrateli a provádí nápravu nedostatků; tj. 
míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady války a provádí ochranná opatření; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady boje o moc mezi politickými rivaly a provádí ochranná 

opatření; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady úmyslného poškozování good will a provádí ochranná 

opatření; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady teroristického fyzického útoku z okolí JZ a provádí 
ochranná opatření; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady hackerského útoku z okolí JZ a provádí ochranná opatření; 
tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady útoků nátlakových skupin a provádí ochranná opatření; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady neoprávněného užívání duševního vlastnictví 

provozovatele JZ a provádí ochranná opatření; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ. 

  



193 

 

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady špatné spolupráce s místní veřejnou správou a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady vnitřního požáru a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady vnitřního výbuchu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady kontaminace ovzduší na pracovištích a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady kontaminace pitné a užitkové vody na pracovištích a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady kontaminace zařízení a staveb na pracovištích a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady výpadku vnitřního rozvodu elektrické energie a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady výpadku vnitřního osvětlení a provádí nápravu nedostatků; 
tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady výpadku vnitřního rozvodu pitné a užitkové vody a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady výpadku chladícího systému a provádí nápravu nedostatků; 

tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady výpadku větrání na pracovišti a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady výpadku vnitřní komunikační sítě a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady poruchy rozvozu materiálu či polotovarů mezi pracovišti a 
provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady poruchy výroby elektrické energie a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady výpadku nouzového osvětlení a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 
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Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady výpadku nouzového komunikačního systému a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady výpadku nouzového hasícího zařízení a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady nepřijetí nápravných opatření v případě zjištění chyb 

v projektu či konstrukci technologického vybavení  JZ a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz  JZ 

zvažují dopady nesledování skoro nehod a malých nehod a nevypracování 

poučení s cílem jim zabránit a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 
zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady neprovedení nápravných opatření (technických i 

organizačních) s cílem snížit výskyt skoro nehod a malých nehod a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady nezavedení kvalitního monitoringu stavu kritických 
zařízení, kritických komponent a kritických systémů s cílem včas odhalit: 

poškození tlakových potrubí s chladícím médiem nebo užitkovou vodou 

nutnou pro provoz; poškození nebo netěsností ventilů u tlakových nádob, a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 
JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady špatné údržby a provádí nápravu zjištěných nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady špatně provedených oprav technických zařízení a jejich 

propojení a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady špatné reakce technických zařízení a jejich propojení na 

změnu provozních podmínek  s cílem zajistit včasnou výměnu  nebo 
modifikace strojů, zařízení, komponent či systémů, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady neexistence ochranných bariér pro: práci obsluhy (např. 

kryty na strojích s rotujícím zařízením); kritické činnosti (např. provádění 

kritických reakcí); a nakládání s odpady (např. nádoby pro sběr zbytků olejů, 

tuhých odpadů apod.), a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 
zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb v podporách provozu a provádí nápravu nedostatků; 

tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady nedostatku místa na pracovišti  pro umístění materiálu a 
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provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

JZ. 

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chybějících záložních zdrojů energie pro zařízení, která musí 

pracovat v nepřetržitém provozu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chybějících záložních zdrojů chladiva pro zařízení, která 

musí pracovat v nepřetržitém provozu a provádí nápravu nedostatků; tj. 
míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku strategie, koncepce a 

provozních podmínek a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 
zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku systému řízení integrální 

bezpečnosti a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku dlouhodobé strategie 
rozvoje a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku řešení konfliktů a 
provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku efektivity řízení a 
provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku vertikální i horizontální 

komunikace a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku řídícího stylu a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku funkčnosti koordinace 
funkcí a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku řídící schopnosti a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku porozumění zákazníkům 

a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu JZ. 
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Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku schopnosti předpokládat 
vývoj vnějšího prostředí a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku objektivity hodnocení 
organizačních kompetencí a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku využití rozvojového 

potenciálu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku angažovanosti top 

managementu ve prospěch JZ a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku časových nároků 

provozu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku komunikační strategie 

s příslušnou veřejnou správou a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku komunikační strategie 

s podřízenými a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku dostatečnosti 

monitorování výsledků a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 
zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku dostatečného využití 

lidských zdrojů a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku smluvního zajištění 
včasných dodávek materiálů a surovin či služeb a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku smluvního zajištění 
plynulého odběru elektrické energie a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku schopnosti přizpůsobit se 
změnám obecně závazných předpisů a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 
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Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku schopnosti přizpůsobit se 
změnám v systému daní a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku schopnosti přizpůsobit se 
změnám v úrokových sazbách a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku schopnosti přizpůsobit se 

změnám situace na trhu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku schopnosti přizpůsobit se 

změnám podpory ze strany státu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku schopnosti zajistit 

dostatečné množství kvalifikovaného personálu a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku schopnosti zajistit 

finanční rezervy pro provoz při vnějších změnách a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zájmu o bezpečné 

technické dílo a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku úrovně potřebných 

technických znalostí  a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 
zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku dokumentace pro 

bezpečný provoz a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku kvality standardů, norem 
a postupů pro řízení změn a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku dohledu a kontroly 
provozu JZ a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz  JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku stanovení odpovědností 
a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu JZ. 
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Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zajištění informovanosti 
a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management  JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zajištění dostatečného 
systému odezvy na nouzové situace a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku stanovení požadavků na 

kvalifikovanost a dovednost obsluhy a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zajištění kvalitního 

systému vzdělávání personálu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zajištění pracovní 

disciplíny při práci v nebezpečných provozech a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zajištění kvalitního 

technického řízení strojů, zařízení, komponent a systémů a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zajištění kvalitního 

automatického řízení strojů, zařízení, komponent a systémů a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku monitoringu provozu 

zacíleného na bezpečnost provozu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 
úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku systému provádění 

technických inspekcí a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 
zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku systému financování 
zacíleného na bezpečnost provozu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku finančních rezerv na 
obnovu strojů, zařízení, komponent a systémů po provozní havárii a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku finančních rezerv na 

obnovu strojů, zařízení, komponent a systémů po nadprojektové havárii a 

  



199 

 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

JZ. 

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zpracování 

poplachového plánu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zpracování potřebných 

nouzových (vnitřních) plánů a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 
zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zpracování plánu 

kontinuity pro extrémní situace a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 
úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku rozmístění požární 

signalizace a hasících přístrojů a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 
úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku ochrany proti 
organizačním haváriím ( tj. není: strategická koncepce řízení JZ v čase, 

kvalitní monitoring rizik a program na zvyšování bezpečnosti) a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku kvality provozních 

předpisů pro normální provoz JZ a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku kvality provozních 

předpisů pro abnormální provoz JZ a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku kvality provozních 

předpisů pro kritický provoz JZ a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku kvalitní přípravy 

výrobních procesů před jejich zahájením a provádí nápravu nedostatků; tj. 
míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku kontroly strojů a zařízení 

před zahájením kritické výrobní operace a provádí nápravu nedostatků; tj. 
míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ  

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku ověřování kvalifikace a 

dovednosti kritického personálu JZ a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 
úrovně zajištění bezpečného provozu  JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku sestavení a ověření 

  



200 

 

postupů pro kritické procesy a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu JZ. 

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku důkladné kontroly 

kvality výstupů z kritických procesů a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku postupů pro účinnou 

odezvu na kritické podmínky a materiální, technické, finanční a personální 
rezervy na její provedení a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku předpisů pro obsluhu při 
výskytu: vnějších pohrom (živelní pohromy, pád letadla, nepříznivé 

klimatické podmínky, přerušení zásobování technického díla elektřinou, 

vodou apod. od vnějších sítí; vnitřních pohrom (požár, výbuch, výpadek 

elektrické energie, výpadek dodávek vody či jiného chladiva, výpadek 
nouzového osvětlení, zatopení objektu, výpadek vnitřní komunikační sítě, 

požár, výbuch, výpadek informační sítě); technických poruch (neseřízené 

stroje; neseřízená zařízení; neseřízené komponenty; neseřízené systémy; 
použití špatných údajů při seřízení zařízení; porucha nebo selhání 

bezpečnostních pojistek, zařízení či systémů; poškození kritických zařízení, 

komponent či potrubí – např. tlakové nádoby, potrubí s chladivem; netěsné 
ventily; selhání blokovacích zařízení; poruchy svarů, kabelů, čerpadel, 

kompresorů, diesel generátorů; elektrický zkrat; nefunkčnost zařízení pro 

varování v případu nouze; vyřazení automatických hasicích přístrojů 

v případě nouze; zaseknutý pojistný ventil; nedostatečné chlazení; 
nedostatečná ochrana při práci s nebezpečnými látkami nebo ionizujícím 

záření; nedostatečná úprava práce s nebezpečnými látkami či ionizujícím 

zářením; špatné kontakty na relé v řídicím systému; nevhodné kontejnery 
pro skladování nebo přesun nebezpečných látek; špatně provedená přeprava 

materiálů, polotovarů či výrobků; apod.); nejsou určeny odpovědnosti za 

výrobní operace a zásady vzájemné pomoci (kultura bezpečnosti), a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového managementu na úseku varovacího 

systému, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 
provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku dostatečnosti ochrany 

prioritních strojů, zařízení, komponent a systémů při nadprojektové havárii 
a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zajištění kvalitních 

pracovních podmínek pro lidí a kvalitní režimová opatření pro provozu 

strojů, zařízení, komponent a systémů zohledňující možnosti obslužného 

personálu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zajištění dostatečné 
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ochrany životů, zdraví a bezpečí obslužného personálu za všech možných 

podmínek a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu JZ. 

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zajištění dostatečné 

ochrany životů, zdraví a bezpečí kontraktorů za všech možných podmínek 
a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zajištění dostatečné 

ochrany životů, zdraví a bezpečí návštěvníků za všech možných podmínek 

a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ  

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zajištění dostatečné 

ochrany strojů, zařízení, komponent a systémů technického zařízení před 

podvodným nebo nebezpečným jednáním lidí z obsluhy, personálu 
kontraktorů či skupiny návštěvníků a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zajištění vytváření 

příznivé atmosféry na pracovišti a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zajištění prosazování 

zásad kultury bezpečnosti na pracovišti a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zajištění motivace 

obslužného personálu ke kvalitní práci a k bezpečnému chování pomocí 

zvláštní péče o pracovníky, výcviku a finančních odměn a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zajištění otevřené 

komunikace na všech úrovních řízení JZ a mezi nimi o problémech 
výrobních, bezpečnostních a dalších a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zajištění fyzické ochrany 

prioritních strojů, zařízení, komponent a systémů při normálních, 

abnormálních a kritických podmínkách a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zajištění kybernetické 

ochrany prioritních automatických strojů, zařízení, komponent a systémů 
při normálních, abnormálních a kritických podmínkách a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zajištění rezerv na 
dekontaminaci strojů, zařízení, komponent a systémů po ukončení provozu 
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a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu JZ. 

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zajištění kvalitní 

spolupráce s veřejnou správou, jako je  předávání podkladů pro vnější 

nouzové (havarijní) plány a vzájemné podpory zacílená na zvládnutí 
krizových situaci a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zajištění prověřování 

účinnosti organizačních opatření a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 
zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zajištění kvalitní 

spolupráce s ostatními technickými díly, které jsou vzájemně provázané 

územně, výrobou, podobnou technologií aj. a provádí nápravu nedostatků; 

tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zajištění správného 

vyhodnocování rizik a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké vrcholový management JZ a řídící dokumenty pro provoz JZ 

zvažují dopady chyb vrcholového řízení na úseku zajištění ověřených 

předpisů pro: řízení přepravy, manipulace  a skladování materiálů, výrobků 
a odpadů, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů (vyšší management) JZ chápe a 

realizuje odpovědnost za  bezpečnost projektů JZ*); tj. míra úrovně 
zajištění bezpečného provozu JZ.   

  

Míra, v jaké management projektů JZ  a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 
úseku realizace účinného řízení bezpečnosti projektů a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 
úseku realizace nedostatečného povědomí o rizicích a bezpečnosti a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku realizace komunikace vertikální i horizontální a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku realizace řídícího stylu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku realizace slabé angažovanosti vyššího managementu ve prospěch 
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projektu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ. 

Míra, v jaké management projektů JZ  a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku monitoringu výsledků projektu a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku využití lidských zdrojů a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 
úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku dohledu a kontroly nad projektem a provádí nápravu nedostatků; tj. 
míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku stanovení odpovědností v projektu a provádí nápravu nedostatků; tj. 
míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ  a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 
úseku zajištění informovanosti a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 
úseku odezvy na nouzové situace a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 
úseku řízení v oblasti technické, IT, organizace pro ovládání obsluhy, 

strojů, zařízení, komponent a systémů a  nakládání s odpady, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku odezvy na nouzové situace a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku monitoringu provozu zacíleného na bezpečnost zahrnující kvalitní 
výrobu či kvalitní obslužnost a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 
úseku provádění technických inspekcí a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 
úseku provozních předpisů pro normální provoz a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 
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Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 
úseku provozních předpisů pro abnormální provoz a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 
úseku provozních předpisů pro kritický provoz a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 
projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku údržby a kontroly její kvality a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 
projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku kvalitní přípravy kritických výrobních procesů před jejich zahájením  

a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku požadavku na kontrolu strojů a zařízení před zahájením kritické 
výrobní operace a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 
úseku ověřování kvalifikace a dovednost kritického personálu a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 
úseku zajištění kvalitních pracovních podmínek lidí a kvalitních 

režimových opatření při provozu strojů, zařízení, komponent a systémů 

zohledňující možnosti obslužného personálu a provádí nápravu nedostatků; 
tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku ochrany životů, zdraví a bezpečí obslužného personálu za všech 
podmínek v pracovním prostředí (ochranné pomůcky, úkryty, evakuace) a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku provozních předpisů pro kritický provoz a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku vytváření příznivé atmosféry na pracovišti a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 
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úseku prosazování  zásad kultury bezpečnosti, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku motivace obslužného personálu ke kvalitní práci a k bezpečnému 

chování pomocí zvláštní péče o pracovníky, výcviku, financí a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ  a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 
úseku otevřenosti komunikace na všech úrovních řízení JZ a mezi nimi o 

problémech výrobních, bezpečnostních a dalších a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ  a řídící dokumenty pro realizaci 
projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku fyzické ochrany prioritních strojů, zařízení, komponent a systémů 

při normálních, abnormálních a kritických podmínkách a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku kybernetické ochrany prioritních strojů, zařízení, komponent a 
systémů při normálních, abnormálních a kritických podmínkách a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 
úseku práce s riziky a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 
úseku manipulace a přepravy materiálů, , a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 
projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku skladování a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ  a řídící dokumenty pro realizaci 
projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku řízení provozu provázaných systémů technických zařízení a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku řízení klíčových procesů (process safety management) a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku pracovních režimů u kritických zařízení, komponent a systémů 

(integrity management strategy) a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 
úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 
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úseku stanovení a dodržování bariér, limit a podmínek pro kritické procesy 

a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 
provozu JZ. 

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku stanovení reakcí na změny a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 
úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 
úseku zabránění  práci / provozu mimo dovolené limity (znamenající 

porušení provozních předpisů), a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 
projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku strategie údržby kritických technických zařízení, jejich propojení a 

infrastruktur podporujících jejich provoz a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku plánů pro zvládání nouzových situací a provádí nápravu nedostatků; 
tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku správnosti informací o provozu a provádí nápravu nedostatků; tj. 
míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku zásobování materiálem a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 
úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 
úseku pořádku na pracovišti a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 
úseku vzdělávání personálu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 
projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku motivace kritického personálu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 
projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku varovacího systému,  a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 
projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 

úseku vyznačení evakuačních tras, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 
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Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 
úseku úkryty pro zaměstnance pro případ potřeby a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management projektů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

projektů zvažují dopady chyb vyššího managementu (řízení projektů) na 
úseku odzkoušení způsobu přechodu činností z obvyklých zařízení, 

komponent či systémů na záložní, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů (střední management)  JZ chápe a 

realizuje odpovědnost za  bezpečnost procesů technického díla*); tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ.   

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 
procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku řízení bezpečnosti procesů, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 
procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku nastavení pracovních režimů (zatížení personálu, zajištění 

požadované kvality výstupu), a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 
úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku povědomí o bezpečnosti a povědomí o rizicích, a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku komunikace vertikální i horizontální, a provádí nápravu nedostatků; 
tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 
úseku řídícího stylu, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 
úseku angažovanosti managementu procesu ve prospěch procesu, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů  JZ a řídící dokumenty pro realizaci 
procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku monitorování výsledků, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 
procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku využití lidských zdrojů, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 
procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku dohledu a kontroly, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu JZ. 
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Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 
úseku stanovení odpovědnosti, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 
úseku informovanosti, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 
procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku odezvy na nouzové situace, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 
procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku řízení v oblasti technické, IT, organizace pro ovládání obsluhy, 

strojů, zařízení, komponent a systémů a nakládání s odpady, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ  a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku monitoringu  provozu zacíleného na bezpečnost zahrnující kvalitní 
výrobu či kvalitní obslužnost, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 
úseku údržby a kontroly její kvality, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 
úseku provádění technických inspekcí, a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 
procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku provozních předpisů pro normální provoz, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 
procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku provozních předpisů pro abnormální provoz, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku provozních předpisů pro kritický provoz, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku přípravy kritických výrobních procesů před jejich zahájením, a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 
JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 
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úseku vyžadování kontroly strojů a zařízení před zahájením kritické 

výrobní operace, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu JZ. 

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku ověřování kvalifikace a dovednosti kritického personálu, a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 
úseku kvality pracovních podmínek lidí a kvality režimových opatření při 

provozu strojů, zařízení, komponent a systémů zohledňujících možnosti 

obslužného personálu, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku ochrany životů, zdraví a bezpečí obslužného personálu za všech 

podmínek v pracovním prostředí (ochranné pomůcky, úkryty, evakuace), a 
provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 
procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku péče zaměřené na vytváření příznivé atmosféry na pracovišti, a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ  a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku prosazování  zásad kultury bezpečnosti, a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku motivace obslužného personálu ke kvalitní práci a k bezpečnému 
chování pomocí zvláštní péče o pracovníky, výcviku, financí, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 
úseku otevřené komunikace na všech úrovních řízení technického díla a 

mezi nimi o problémech výrobních, bezpečnostních a dalších, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů  JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku fyzické ochrany prioritních strojů, zařízení, komponent a systémů 

při normálních, abnormálních a kritických podmínkách, a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 
úseku kybernetické ochrany prioritních strojů, zařízení, komponent a 

systémů při normálních, abnormálních a kritických podmínkách, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 
procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 
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úseku práce s riziky, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu JZ. 

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku postupů pro manipulaci a přepravu materiálů, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku postupů pro skladování, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 
úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku řízení provozu provázaných systémů technických zařízení, a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ.  

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku řízení klíčových procesů (postupy „process safety management”), a 
provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 
procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku pracovních režimů u kritických zařízení, komponent a systémů 

(postupy „integrity management strategy”), a provádí nápravu nedostatků; 

tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku stanovení a dodržování bariér, limit a podmínek pro kritické 

procesy, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 
úseku stanovení reakcí na změny, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 
úseku zabránění práci/provozu mimo dovolené limity (prosazování kultury 

bezpečnosti, pravidla správného chování konání, vykonávání 

odpovědnosti,  dodržování zásad vzájemné pomoci, provádění kalibrace a 
kontroly zdrojů před zahájením provozu), a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 
úseku plánů pro zvládání nouzových situací, a provádí nápravu nedostatků; 

tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 
úseku správnosti údajů o provozu, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 
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Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 
úseku zásobování materiálem, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 
úseku pořádku na pracovišti, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 
procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku vzdělávání personálu, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 
procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku motivace kritického personálu, a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 
procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku varovacího systému, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku vyznačení evakuačních tras, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku úkryty pro zaměstnance pro případ potřeby, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ  a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku odzkoušení způsobu přechodu činnosti z obvyklých zařízení, 
komponent či systémů na záložní, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 

procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 
úseku zajištění preventivní údržby kritických zařízení, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management procesů JZ a řídící dokumenty pro realizaci 
procesů zvažují dopady chyb středního managementu (řízení procesů) na 

úseku správnosti postupu (režimu) práce, a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  (technický 
management) JZ chápe a realizuje odpovědnost za bezpečnost konkrétních 

technických zařízení  technického díla*); tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ.   

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  JZ a řídící 
dokumenty pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 

technického managementu na úseku údržby a kontroly její kvality, a 
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provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

JZ. 

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 

technického managementu na úseku řízení bezpečnosti, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 

technického managementu na úseku správnosti pracovního režimu a 
nakládání s odpady, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 
technického managementu na úseku komunikace vertikální i horizontální, 

a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 
dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 

technického managementu na úseku péče zaměřené na vytváření příznivé 

atmosféry na pracovišti, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 
zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 

technického managementu na úseku prosazování  zásad kultury 
bezpečnosti, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu v daném případě. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 
technického managementu na úseku posilování motivace obslužného 

personálu ke kvalitní práci a k bezpečnému chování pomocí zvláštní péče o 

pracovníky, výcviku, financí, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 
úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 

technického managementu na úseku zajištění otevřené komunikace o 
problémech výrobních, bezpečnostních a dalších, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 
dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 

technického managementu na úseku zajištění fyzické ochrany prioritních 

strojů a zařízení při normálních, abnormálních a kritických podmínkách, a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 
JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 
technického managementu na úseku zajištění kybernetické ochrany 

prioritních strojů a zařízení při normálních, abnormálních a kritických 

podmínkách, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ. 
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Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 
technického managementu na úseku práce s riziky, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 
technického managementu na úseku manipulace a přepravy materiálů, 

meziproduktů a výrobků,, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 

technického managementu na úseku skladování materiálů, nakládání 

s odpady, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty JZ  pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 

technického managementu na úseku řízení bezpečnosti při provádění 
klíčových operací, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 
dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 

technického managementu na úseku dodržování pracovních režimů u 

kritických operací, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 

technického managementu na úseku dodržování bariér, limit a podmínek 
při kritických operacích, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 
technického managementu na úseku dodržování předepsaných reakcí na 

změny, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 
dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 

technického managementu na úseku zabraňování práci /provozu mimo 

dovolené limity, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 

technického managementu na úseku zvládání nouzových situací, a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 
technického managementu na úseku dodržování požadavků BOZP, a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

JZ. 
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Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 
technického managementu na úseku správnosti údajů o provozu, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 
technického managementu na úseku zásobování materiálem, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 
dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 

technického managementu na úseku pořádku na pracovišti, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 
dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 

technického managementu na úseku vzdělávání obsluhy, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 
dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 

technického managementu na úseku motivace kritického personálu, a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 
JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty JZ  pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 

technického managementu na úseku varovacího systému, a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 

technického managementu na úseku vyznačení evakuačních tras, a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 
technického managementu na úseku úkrytů pro zaměstnance pro případ 

potřeby, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 
dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 

technického managementu na úseku odzkoušení způsobu přechodu 

činnosti z obvyklých zařízení, komponent či systémů na záložní, a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 

technického managementu na úseku dodržování pravidel preventivní 
údržby, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 
technického managementu na úseku navrženého postupu (režimu) práce, a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

JZ. 
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Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 
technického managementu na úseku výcviku obsluhy technických zařízení, 

a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 
dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 

technického managementu na úseku zajištění funkčnosti bariér a 

dodržování limit a podmínek při kritických operacích, a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké management konkrétních technických zařízení  a řídící 

dokumenty JZ pro ovládání technických zařízení zvažují dopady chyb 

technického managementu na úseku dodržování stanovených reakcí na 
změny, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu JZ. 

  

Míra, v jaké kritický personál provádějící konkrétní pracovní úkony 

v provozu JZ chápe a realizuje odpovědnost za bezpečnost úkonů*), tj. míra 
úrovně zajištění bezpečného provozu JZ.   

  

Míra, v jaké má kritický pracovník provádějící konkrétní pracovní úkony v 

JZ  vzdělání; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké má kritický pracovník provádějící konkrétní pracovní úkony v 

JZ výcvik a dovednost; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké má kritický pracovník provádějící konkrétní pracovní úkony v 

JZ povědomí o rizicích a bezpečnosti; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 
provozu JZ. 

  

Míra, v jaké kritický pracovník provádějící konkrétní pracovní úkony v JZ 

dodržuje pravidla kultury bezpečnosti; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu JZ. 

  

Míra, v jaké má kritický pracovník provádějící konkrétní pracovní úkony v 

JZ schopnost a motivaci dodržovat výrobní předpisy a pravidla správného 

nakládání s odpady; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké má kritický pracovník provádějící konkrétní pracovní úkony v 
JZ  nekalý úmysl; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké pomocný personál provádějící podpůrné pracovní úkony 

v provozu JZ chápe a realizuje odpovědnost za bezpečnost úkonů*), tj. míra 
úrovně zajištění bezpečného provozu JZ.   

  

Míra, v jaké pomocný pracovník provádějící podpůrné pracovní úkony v 

JZ dodržuje pravidla kultury bezpečnosti; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké má pomocný pracovník provádějící podpůrné pracovní úkony 

v JZ motivaci provádět úkony bezpečně a správně  nakládat s odpady; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké má pomocný pracovník provádějící podpůrné pracovní úkony 
v JZ  odpovědnost provádět úkony bezpečně a správně  nakládat s odpady; 

tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 

  

Míra, v jaké má pomocný pracovník provádějící podpůrné pracovní úkony 

v JZ  nekalý úmysl; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu JZ. 
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Míra, v jaké hardware informačního systému JZ podporujícího organizaci a 

provoz je zabezpečené proti  dopadům pohrom dle přístupu All-Hazard-
Approach, které jsou možné v JZ a okolním území, aby byl zajištění 

bezpečný provoz JZ.   

  

Míra, v jaké software informačního systému JZ podporujícího organizaci a 

provoz respektuje dopady pohrom dle přístupu All-Hazard-Approach, které 
jsou možné v JZ a okolním území, aby byl zajištění bezpečný provoz JZ.    

  

Míra, v jaké kanály pro přenos informací technických i organizačních v JZ 

jsou zabezpečené proti  dopadům pohrom dle přístupu All-Hazard-
Approach, které jsou možné v JZ a okolním území, aby byl zajištění 

bezpečný provoz JZ.   

  

Míra, v jaké je zajištěn přenos informací technických i organizačních v JZ 

při selhání informační infrastruktury.  

  

Míra, v jaké je zabráněno nakažení kritických informačních systémů JZ 

červy, útokům hackerů apod.; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

JZ.   

  

Míra, v jaké platná legislativa vyžaduje od provozovatele a vlastníka JZ 
zajištění integrální bezpečnosti JZ.  

  

Míra, v jaké veřejná správa zajišťuje kvalitu vzdělání o rizicích a 

bezpečnosti. 

  

Míra, v jaké veřejná správa provádí dozor nad integrální bezpečností JZ.   

Míra, v jaké veřejná správa prosazuje u provozovatele opatření podporující 

integrální bezpečnost  JZ. 

  

Míra, v jaké veřejná správa monitoruje integrální bezpečnost JZ.   

Míra, v jaké veřejná správa kontroluje dodržování požadavků BOZP v JZ.   

Míra, v jaké veřejná správa kontroluje dodržování požadavků ochrany 
životního prostředí v JZ. 

  

Míra, v jaké veřejná správa kontroluje dodržování požadavků ochrany 

spotřebitele JZ. 

  

Míra, v jaké veřejná správa spolupracuje s provozovatelem JZ při 

zajišťování bezpečnosti v kritických situacích. 

  

*) Pozn.: integrální bezpečnost JZ je míra, v jaké JZ ani při svých kritických podmínkách neohrozí sebe a své okolí; 

bezpečnost projektů JZ je míra, v jaké projekt ani při svých kritických podmínkách neohrozí sebe a své okolí; 

bezpečnost procesu JZ je míra, v jaké proces ani při svých kritických podmínkách neohrozí sebe a své okolí; 

bezpečnost konkrétního technického zařízení JZ je míra, v jaké technické zařízení ani při svých kritických 

podmínkách neohrozí sebe a své okolí; bezpečnost úkonu JZ je míra, v jaké úkon ani při svých kritických 

podmínkách neohrozí sebe a své okolí.   

 

Tabulka 3. Hodnotová stupnice pro určení míry rizika, které provozovaný JZ znamená pro své 

okolí; navržena analogicky ke stupnicím uvedeným a popsaným v práci 6; p – roční pojištění, 

ABT – roční rozpočet území. 

 

Oblast Míra rizika 

Klasifikace Komentář 

Sociální 0 Havárií či selháním JZ je postiženo do 50 lidí  
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1 Havárií či selháním technického díla je postiženo 50-500 lidí  

2 Havárií či selháním JZ je postiženo 500-5000 lidí  

3 Havárií či selháním JZ je postiženo 5000 – 50 000 lidí  

4 Havárií či selháním JZ je postiženo 50 000 – 500 000 lidí  

5 Havárií či selháním JZ je postiženo nad 500 000 lidí 

Technická a 

ekonomická 

0 Havárie či selhání JZ způsobí škody do 0.5 p 

1 Havárie či selhání JZ způsobí škody rovné p 

2 Havárie či selhání JZ způsobí škody větší než p a menší než 0.05 

ABT  

3 Havárie či selhání JZ způsobí škody mezi 0.05 ABT–0.075 ABT  

4 Havárie či selhání JZ způsobí škody mezi 0.75 ABT–0.1 ABT  

5 Havárie JZ způsobí škody větší než 0.1 ABT  

Životní 

prostředí 

0 Havárie či selhání JZ způsobí malé poškození životního prostředí  

1 Havárie JZ způsobí poškození životního prostředí, které vyrovná 

příroda během času  

2 Havárie či selhání JZ způsobí mírné poškození neobnovitelných 

zdrojů přírody a přírodních rezervací  

3 Havárie či selhání JZ způsobí střední poškození neobnovitelných 

zdrojů přírody a přírodních rezervací  

4 Havárie či selhání JZ způsobí nevratné poškození neobnovitelných 

zdrojů přírody a přírodních rezervací  

5 Havárie či selhání JZ způsobí devastace krajiny, neobnovitelných 

zdrojů přírody a přírodních rezervací 

 

Tabulka 4. Hodnotová stupnice pro určení míry koexistence navrhovaného technického díla a 

jeho okolí; N = pětinásobku počtu kritérií v tabulce 2, tj. N = 1510. 

 

Míra rizika koexistence JZ a 

okolí  
Hodnoty v % N 

Extrémně vysoká – 5 Více než 95 %  

Velmi vysoká – 4 70–95 % 

Vysoká – 3 45–70 % 

Střední  - 2 25–45 % 

Nízká – 1 5–25 % 

Zanedbatelná – 0 Méně než  5 %  

 

Hodnocení konkrétního případu, tj. hodnocení souboru očekávaných variant provozu dle 

tabulky 2 musí dělat tým specialistů z různých odborů nezávisle; v praxi se osvědčil tým 

[41,76,77], který je složený z:  

- pracovníka veřejné správy odpovědného za bezpečnost území, 

- pracovníka veřejné správy odpovědného za dozor nad provozem JZ, 

- pracovníka JZ, odpovědného za řízení rizik, 

- pracovníka odborné instituce pro posuzování bezpečnosti JZ – SÚJB a technická inspekce, 
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- pracovníka Integrovaného záchranného systému odpovědného za odezvu na havárie a 

selhání JZ v území.  

Výsledná hodnota u každého kritéria je medián, přičemž v případě velkého rozptylu hodnot u 

některého kritéria je třeba, aby pracovník veřejné správy odpovědný za bezpečnost území 

zajistil další šetření, na kterém každý hodnotitel sdělí zdůvodnění svého hodnocení 

v předmětném případě a na základě panelové diskuse nebo brainstormingu se určí výsledné 

hodnocení.  

 

5. Posouzení přijatelnosti rizika jaderných zařízení při provozu 

 

Na základě moderního přístupu, který jsme použili již v pracích [42,78-80] a v souladu 

s pracemi [81-84] zvažujeme v daných souvislostech tolerovatelné riziko vyjádřené principem 

ALARP (as low as reasonable possible) [4,6,8,85], tj. případ, kdy dané technické dílo má 

přínosy a zároveň jsou s ním spojené dopady (ztráty, škody a újmy na chráněných aktivech), 

které technické dílo i jeho okolí zvládnou pomocí soustavného řízení rizik zacíleného na 

bezpečnost. Hranici tolerance (tj. rozhraní mezi tolerovatelným a nepřijatelným rizikem) 

určujeme jako kvantitativní vlastnost [51], kterou používají např. OSN a Swiss Re [4], a to 

hranice nepřijatelnosti je desetina užitné hodnoty technického díla. 

Na základě uvedeného požadavku v souladu s pracemi [86-93] při použití integrovaného 

přístupu a dalších předpokladů, které jsou uvedeny výše, dostaneme podmínku pro nejvyšší 

možné roční ztráty technického díla způsobené realizací rizik RZTD ve tvaru 

𝑹𝒁𝑻𝑫 < 𝟎. 𝟏∑
𝒌𝒊 𝑯𝑻𝑫

𝟓 𝑻

𝒏
𝒊=𝟏  ,                                                                                                    (1)             

kde HTD je užitná hodnota technického díla, ki jsou výsledná hodnocení zdrojů rizik v tabulce 

36, n je počet zdrojů rizik v tabulce 2 (tj. v daném případě n = 302) a T je životnost technického 

díla. Jestliže podmínka daná rovnicí (1) není splněna, tak riziko není tolerovatelné, tj.  není 

zajištěna koexistence a provoz technického díla by měl být změněn, tj. měla by být vyžádána 

buď nová varianta, anebo další opatření vedoucí ke snížení rizik, a poté další posouzení návrhu. 

Při splnění požadavku daného rovnicí (1) lze pokračovat v hodnocení. 

Při rozhodování o provozu technického díla z pohledu požadavku na zajištění koexistence je 

nutné, aby technické dílo nebylo ztrátové pro území při provozu. Proto další podmínku pro 

posouzení míry koexistence dostaneme při vyhodnocení přínosů technického díla dle tabulky 5 

s pomocí tabulek 6 a 7.  

 

Tabulka 5. Kontrolní seznam pro posuzování přínosu technického díla pro okolí. Počet kritérií 

n = 10. 

 

Kritérium Hodnocení Pozn. 

Realizované JZ zvýší vzdělanost populace v území.   

Realizované JZ zvýší možnost zaměstnání populace v území.   

Realizované JZ zvýší úroveň služeb v území.   

Realizované JZ zvýší veřejné blaho v území.   

Realizované JZ přispěje k rozvoji základních infrastruktur v území.   

Realizované JZ zvýší prestiž území.   
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Realizované JZ přispěje ke kulturnímu rozvoji území.   

Realizované JZ zlepší situaci v sociální oblasti v území (dle pomocné 

tabulky 6). 

  

Realizované JZ zlepší situaci v oblasti technické a ekonomické v území 

(dle pomocné tabulky 6). 

  

Realizované JZ zlepší situaci v oblasti ochrany životního prostředí a 

veřejného blaha v území (dle pomocné tabulky 6). 

  

 

Tabulka 6. Hodnotová stupnice pro určení míry přínosu, který navrhované technické dílo 

znamená pro své okolí; navržena analogicky ke stupnicím uvedeným v práci 6; ABT – roční 

rozpočet území. 

 

Oblast Míra přínosu 

Klasifikace Komentář 

Sociální 0 JZ prospěje méně než 50 lidem. 

1 JZ prospěje 50-500 lidem. 

2 JZ prospěje 500-5000 lidem. 

3 JZ prospěje 5000–50 000 lidem. 

4 JZ prospěje 50 000–500 000 lidem. 

5 JZ prospěje více než 500  000 lidem. 

Technická a 

ekonomická 

0 JZ přinese do rozpočtu území 0.005 ABT. 

1 JZ přinese do rozpočtu území 0.005-0.01 ABT. 

2 JZ přinese do rozpočtu území 0.01-0.025 ABT. 

3 Technické dílo přinese do rozpočtu území 0.026-0.05 ABT. 

4 JZ přinese do rozpočtu území až 0.05-0.075 ABT. 

5 JZ přinese do rozpočtu území  více než 0.075 ABT. 

Životní 

prostředí a 
veřejné blaho 

0 JZ přispěje na ochranu životního prostředí a zvýšení veřejného 

blaha částkou menší než  500 Kč ročně 

1 JZ přispěje na ochranu životního prostředí a zvýšení veřejného 

blaha částkou 500–5000 Kč ročně 

2 JZ přispěje na ochranu životního prostředí a zvýšení veřejného 

blaha částkou 5000–50 000 Kč ročně 

3 JZ přispěje na ochranu životního prostředí a zvýšení veřejného 

blaha částkou 50 000–500 000 Kč ročně 

4 JZ přispěje na ochranu životního prostředí a zvýšení veřejného 

blaha částkou 500 000–5 000 000 Kč ročně 

5 JZ přispěje na ochranu životního prostředí a zvýšení veřejného 

blaha částkou větší než 5 000 000 Kč ročně 

 

Tabulka 7. Hodnotová stupnice pro určení míry přínosu navrhovaného technického díla pro 

jeho okolí; N je číslo rovné pětinásobku počtu kritérií v tabulce 5, tj. N = 50. 

 

Míra přínosu JZ pro okolí  Hodnoty v % N 

Extrémně vysoká – 5 Více než 95 %  
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Velmi vysoká – 4 70–95 % 

Vysoká – 3 45–70 % 

Střední  - 2 25–45 % 

Nízká – 1 5–25 % 

Zanedbatelná – 0 Méně než  5 %  

 

Na základě zkušeností z praxe a poznatků í příkladů v práci [94] při použití integrovaného 

přístupu a předpokladu, že všechny přínosy uvedené v tabulce 5 mají stejnou pravděpodobnost 

výskytu, dostaneme vztah pro stanovení očekávaného ročního výnosu JZ PRZTD ve tvaru 

𝑷𝑹𝒁𝑻𝑫 = 𝟎. 𝟕∑
𝒌𝒊 𝑪𝑷𝑻𝑫

𝟓 𝑻

𝒏
𝒊=𝟏  ,                                                                                              (2) 

ve kterém CPTD je celkový užitný výnos JZ po dobu životnosti, ki jsou jednotlivá hodnocení 

v tabulce 5, n je počet zdrojů přínosů v tabulce 5 (tj. v daném případě n = 10) a T je životnost 

JZ. Očekávaný roční čistý výnos JZ RPTD pro území určíme dle vztahu 

𝑹𝑷𝑻𝑫 = 𝑷𝑹𝒁𝑻𝑫 − 𝑨 − 𝑹𝑷𝑵𝑻𝑫,                                                                                   (3)    

kde A je anuita a RPNTD jsou očekávané provozní náklady JZ. Podkladem pro rozhodnutí je 

výsledek rozdílu R mezi dovolenými maximálními ročními ztrátami JZ, způsobenými realizací, 

rizik a očekávanými čistými ročními výnosy, tj.   

𝑹 = 𝑹𝒁𝑻𝑫− 𝑹𝑷𝑻𝑫.                                                                                                         (4) 

Při posouzení jsou použity hranice přijatelnosti či nepřijatelnosti rizika, které používají např. 

OSN a Swiss Re [4], a to výše ročního pojistného za chráněná aktiva v území (PRTD) a desetina 

ročního rozpočtu území (ABT), který zajišťuje rozvoj v území.  Podle tohoto pravidla v praxi 

porovnáme tři veličiny: rozdíl mezi ročními ztrátami JZ způsobené realizací rizik a očekávaným 

ročním čistým výnosem JZ (R), roční pojistné JZ (PRTD) a roční rozpočet území (ABT). Na 

základě výsledků skórování se určí kategorie, do které patří v daném případě riziko spojené se 

JZ podle metodiky popsané v kapitole metody takto: 

R ˂ PRTD, tak riziko JZ je pro území přijatelné, 

PRTD  ˂ R ˂  0.1 ABT, tak riziko JZ je pro území podmíněně přijatelné (tolerovatelné), 

R  ˃ 0.1 ABT, tak riziko JZ je pro území nepřijatelné.  

V prvním případě (výnosy jsou větší než ztráty) výhody spojené se JZ převážily nevýhody, tj. 

očekávané ztráty, a lze JZ provozovat s ohledem na koexistenci JZ a jeho okolí.  

V případě druhém je nutno požadovat další preventivní opatření v řízení JZ vedoucí ke snížení 

rizika a zajistit opatření zmírňující, reaktivní a obnovovací [5,6] v rámci soustavného cíleného 

řízení rizika zacíleného na zajištění bezpečného JZ a koexistenci JZ s okolím.  

V posledním případě, tj. u nepřijatelného rizika, je třeba důkladná úvaha o závěru – v úvahu 

připadá buď vyhnutí se riziku, tj. zastavení provozu JZ, anebo vyžádaní dalších preventivních 

a zmírňujících opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti JZ (nutno vyžadovat aplikaci: 

vyšších znalostí; lepší technické vybavení; vyšší náklady na ochranné systémy; zajištění vyšší 

připravenosti lidských zdrojů apod.) 5-7 a poté provedení nového posouzení koexistence.  

 

Poznámka: 

Jak ukazují práce [4,5,7,87] integrální riziko s ohledem na vazby a toky v systému a jeho 

okolí a na dynamický vývoj světa je dané vztahem  
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𝑹(𝑯) = [∑ 𝑨𝒊(𝑯)𝒁𝒊(𝑯)
𝒏
𝒊=𝟏 + ∑ ∫ ∫ 𝑭(𝑯, 𝑨𝒊, 𝑷𝒊, 𝑶, 𝒕)𝒅𝑺𝑺

𝒅𝒕
𝝉

𝟎
𝒏
𝒊=𝟏 ] ∙ 𝝉−𝟏,                       (5) 

ve kterém H je ohrožení spojené s danou pohromou v místě objektu; Ai    jsou hodnoty 

sledovaných aktiv pro i = 1,2,…, n; Zi  jsou zranitelnosti aktiv pro i = 1,2,…, n; F je ztrátová 

funkce; Pi jsou pravděpodobnosti výskytu poškození aktiv pro i = 1,2,…, n – jde o podmíněné 

pravděpodobnosti; O zranitelnost ochranných opatření; S velikost sledovaného objektu; t je čas 

měřený od vzniku škodlivého jevu; T je čas, po který vznikají ztráty; a   je perioda opakování 

pohromy. 

Vztah (5) je složitější, než je použitý vztah (1). V praxi ho nelze použít, protože dosud neznáme 

tvar ztrátové funkce. Z dosavadního poznání vyplývá, že předmětná funkce je proměnná jak 

s místem, tak s časem; v dostupné literatuře nebyl nalezen obecný tvar a publikované 

prostorové modely jsou platné jen pro konkrétní případy, na jejichž základě byly sestaveny. 

Dostupné modely obvykle ukazují vysoké ztráty v místech, ve kterých je mnoho lidí a 

v místech, ve kterých vzniknou velké ekonomické škody.  

Nejjednodušší způsob pro odhad ztrát je sestavit situační plán území / anebo technického díla 

a jeho okolí [95,96] a podle rozložení aktiv a jejich zranitelnosti odhadnout očekávané ztráty 

[4]; např. osvědčený vzorec pro stanovení počtu poškozených osob je 

𝑵 = 𝑺 . 𝒉 . 𝒇                                                                                                                        (6) 

ve kterém   S   je zasažené území v ha, h  je hustota zalidnění daná počtem osob na ha,  f    je 

korelační faktor, když je obydlena jen část území. Tabulka 8 ukazuje příklad stupnice, převzatý 

z práce [4], kterou používá FEMA při hodnocení ztrát na dalších aktivech. 

 

Tabulka 8.  Pomocná stupnice pro posouzení přijatelnosti rizika na základě dopadů pohromy.  

 

Nemoc – úraz Ztráta na 

majetku / 

zařízení 

Čas potřebný na 

nápravu dopadů 

Ekonomická 

ztráta zařízení 

[$] 

Environmentální 

dopad 

Úmrtí nebo 

totální trvalá 

nezpůsobilost 

Ztráta 

systému, 

podstatné 
poškození 

nemovitostí 

> 4 měsíce > 1 milión Dlouhodobé 

poškození 

životního prostředí 
(5 roků a více), 

nebo potřeba více 

než 1 mil. $  pro 
nápravu (nebo 

pokutu) 

Trvalá částečná 

nezpůsobilost; 

dočasná úplná 

nezpůsobilost 

(nad 3 měsíce) 

 

Podstatné 

poškození 
systému; 

významné 

poškození 
nemovitostí 

 

2 týdny až 4 měsíce 250 tis. – 1 mil. Střednědobé 

poškození 
životního prostředí 

(1-5 roků), nebo 

potřeba 250 tis.-1 
mil. $ pro nápravu 

(nebo pokutu) 

Menší úraz; Menší 

poškození 
systému; 

1 den až 2 týdny 1–250 tis. Krátkodobé 

poškození 
životního prostředí 
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Ztráta pracovní 

směny. 

Odškodné za 

úraz nebo 

nemoc 

menší 

poškození 
nemovitostí 

 

(< 1 rok), nebo 

potřeba  1 tis. - 250 
tis. $ pro nápravu 

(nebo pokutu) 

První pomoc 
nebo menší 

lékařské 

ošetření 

Menší defekty 
systému 

 

< 1 den < 1 tis. Nepatrné poškození 
životního prostředí, 

lehce napravitelné, 

vyžadující < 1 tis. $ 
pro nápravu (nebo 

pokutu). 

 

Uvedeným způsobem se vyhodnotí i přídavné ztráty způsobné domino efekty, které 

matematické modely neodhalí.  

 

6. Plán řízení rizik zacílený na zajištění bezpečnosti JZ při provozu   

 

Z důvodu dynamického vývoje světa dochází v JZ i jeho okolí ke změnám. Jelikož změny jsou 

často divergentní, tak dochází ke konfliktům [42]. Další skutečností je, že znalosti, schopnosti 

a možnosti lidské společnosti dovolí při tvorbě JZ vypořádat jen část rizik; zbylou část, a to 

zvláště rizika závažná (prioritní podle TQM  [97]),  musí být řízena a vypořádávána v čase 

jejich realizace. Z důvodu zamezení velkým ztrátám, škodám a újmám je třeba, aby správa JZ 

i správa okolního území byly dobře připravené po všech stránkách na provedení účinné odezvy 

a aby dobře spolupracovaly při odezvě, tj. je třeba předem dohodnout způsob řešení 

očekávaných konfliktů, aby při odezvě nedošlo k prodlení. Nástrojem pro splnění uvedených 

požadavků je plán řízení rizik [8,37].   

Jelikož JZ i jeho okolí jsou provázané, tak předmětný plán řízení rizik se musí týkat jak přípravy 

na zvládnutí rizik bezprostředně spojených  se JZ, tak i rizik spojených s propojením JZ – území 

a opačně. Proto je sestavovaný plán provázán s:  

- bezpečnostním (strategickým) plánem JZ, 

- bezpečnostním (strategickým) plánem pro rozvoj území, 

- plánem na zvyšování bezpečnosti JZ v čase, 

- vnitřním nouzovým plánem, 

- vnějším nouzovým plánem, 

- plánem kontinuity JZ při kritických podmínkách, 

- krizovým plánem území, 

- a plánem obnovy; v ČR se zásadami pro provádění obnovy, protože legislativa plán obnovy 

zatím neukládá. 

Aby plán řízení rizik plnil svoji roli, musí být sestaven na základě kvalitních dat zpracovaných 

odborníky pomocí kvalitních metod a musí mít oporu v legislativě, která zajistí správně 

rozdělené kompetence a vynutí plnění odpovědnosti, a tím přispěje k budování kultury 

bezpečnosti ve společnosti.  

Plán řízení rizik pomáhá řešit konflikty, protože v případě, že dojde k očekávanému střetu 

zájmů, lze předem: 

- dohodnout cíle řešení problému vyvolaného realizací rizika, 

- stanovit příslušné odpovědnosti, 
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- kodifikovat postupy pro reakci na problém.   

Plán řízení rizik obsahuje čtyři základní položky, a to: 

- oblast příčin rizika ze všech oblastí (technická, organizační, vnitřní příčiny, vnější příčiny, 

kybernetická apod.), 

- popis příčin rizika, 

- pravděpodobnost výskytu a ocenění dopadů rizika, 

- opatření pro zmírnění rizika a odpovědnosti za jejich provedení. 

Při sestavování plánu pro řízení rizik je zvažován typ řízení TQM [97] a jeho principy. 

Předmětný typ řízení je základem norem ISO, které v České republice jsou závazné jen za 

přesně stanovených úprav legislativou. 

V souladu se správným řízením, které je založené na TQM a prosazováno EU (jeho 

charakteristika a zásady jsou uvedeny v práci [2], jsou ve veřejné správě zvažovány 

odpovědnosti u dále uvedených funkcí:    

- předseda parlamentu ČR - zkratka PPČR, 

- ministr průmyslu, do kterého spadá JZ,  

- kraj – předseda krajského úřadu – zkratka PKU, 

- hejtman u krizových situací – zkratka HK, 

- starosta obce – zkratka SO, 

- odpovědný pracovník veřejné správy za bezpečnost území – zkratka OBU, 

- odpovědný pracovník veřejné správy za rozvoj území – zkratka ORU, 

- odpovědný autorizovaný inspektor (TIČR, ČIŽP, SÚJB, Státní úřad pro bezpečnost práce 

apod.) – zkratka - OAI, 

- odpovědný zástupce civilní ochrany (v ČR  Integrovaného záchranného systému) – zkratka 

IZS.  

Při řešení rizik v JZ je podobně jako v odstavci 5: 

- statutární zástupce vrcholového managementu – zkratka SVM, 

- vyšší management – projekty: vedoucí projektu – zkratka VMP, 

- střední management – procesy: vedoucí procesu – zkratka SMP, 

- technický management – provoz technického zařízení – zkratka TMZ, 

- personál (kritický a podpůrný) – technické činnosti – zkratka PK. 

Na základě shromážděných dat (údaje o příčinách havárií a selhání technických děl při provozu, 

a příslušná poučení) v [42], je sestaven plán řízení prioritních rizik pro oblast provozu JZ, 

tabulka 9. Jeho cílem je připravit řešení prioritních rizik předem, a to na úrovni existujících 

znalostí a zkušeností ve světě (ČR nemá dosud k dispozici dostatečně propracovanou 

legislativu a jiné nástroje pro práci s riziky). Jsou zvažovány dvě oblasti: 

- zdroje rizik v území, které mají potenciál způsobit havárii či selhání JZ, 

- zdroje rizik uvnitř JZ, které mají potenciál způsobit havárii či selhání JZ, přičemž zvláštní 

pozornost je věnována rizikům, která mohou poškodit okolí JZ (protože zde je nutná 

spolupráce JZ a veřejné správy z důvodu ochrany veřejných aktiv).  

Z uvedených skutečností je zřejmé, že plán je místně specifický. Z pohledu odpovědností je 

nutno rozlišovat dva případy, a to řízení rizik v oblastech: 

- propojení veřejné správy a managementu JZ, 

- management JZ.   

Plán kontinuity používaný u JZ je strategický plán řízení bezpečnosti a rozvoje JZ zakotvený 

v systému řízení bezpečnosti (safety management system -  SMS). Plán vychází ze způsobu 

řízení integrální bezpečnosti [42] a zásadního požadavku managementu, že akty řízení musí být 

provázané na všech úrovních řízení. V plánu jsou uvedeny nejen údaje důležité pro provoz JZ, 



224 

 

ale i způsob řešení problémů, které mohou vážně narušit chod a konkurenceschopnost [98]. 

V souladu s pracemi 5,6,22,23,63 plán kontinuity JZ obsahuje: 

 

Tabulka 9. Plán řízení rizik pro zajištění koexistence JZ s okolím při provozu. Použité zkratky 

odpovědných osob jsou uvedeny za tabulkou*); ORP – obec s rozšířenou působností. Plán 

kontinuity používaný u JZ je plán řízení bezpečnosti JZ, ve kterém je uveden způsob řešení 

problémů, které mohou vážně narušit konkurenceschopnost JZ; podrobnější vysvětlení 

následuje za tabulkou.  

 

Oblast rizika Popis rizika Pravděpodobnost 

výskytu rizika 

Dopady rizika 

Opatření na zmírnění 

rizika 

PROPOJENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY A MANAGEMENTU TECHNICKÉHO DÍLA 

Zdroje rizik v území 

Nadprojektové živelní 

pohromy 

Ztráty, škody a újmy 

na veřejných 

aktivech i na 

aktivech JZ – 
důsledkem může být 

i havárie JZ, která 

zhorší situaci v 
území  

Pravděpodobnost: 

malá 

Dopady: 

velké 

Opatření v území:  

Krizový plán kraje a 

ORP 

Provede: 

PKU a SO 

Odpovědnost: 

HK 

Opatření v technickém 

díle:  

Plán kontinuity 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost: 

VMP 

 

Rozsáhlý požár v území 

v okolí JZ  

Požár může 

postihnout JZ a 

vyvolat havárii 

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopady: 

velké 

Opatření:  

Krizový plán ORP 

Provede: 

SO 

Odpovědnost: 

SO 

Opatření v technickém 

díle:  

Plán kontinuity 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost: 

VMP 

Pád letadla do okolí JZ  Případný požár či 

výbuch může 

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopady: 

Opatření:  

Krizový plán ORP 

Provede: 
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postihnout JZ a 

vyvolat havárii 
velké SO 

Odpovědnost: 

SO 

Opatření v technickém 

díle:  

Plán kontinuity 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost: 

VMP 

Selhání kritických 

infrastruktur v území 

V případě, že 

nebudou vnitřní 

zdroje, tak vyvolá 
selhání až havárii JZ. 

V případě vnitřních 

zdrojů  bude muset 
JZ přejít do 

nouzového režimu.   

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopady: 

velké 

Opatření:  

Krizový plán kraje a 

ORP 

Provede: 

PKU, SO 

Odpovědnost: 

HK, SO 

Opatření v technickém 

díle:  

Plán kontinuity 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost: 

VMP 

Nedostatečná technická 

vzdělanost 

V důsledku 

nekvalitního 
technického 

vzdělávání cíleného 

na kvalitní provoz 

technických děl (tj. i 
JZ), které zohledňuje 

nejen normy, ale i 

možná rizika dochází 
k problémům při 

provozu či 

k haváriím 

doprovázenými 
enormními výdaji 

z veřejného rozpočtu, 

narušení bezpečí 
občanů a stability 

státu, což následně 

vede ke snížení 
životní úrovně, 

ekonomické 

nestabilitě apod.   

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopady: 

velké 

Opatření:  

Změna systému 

vzdělávání a navýšení 

rozpočtu pro školství 

Provede: 

Ministr školství 

Odpovědnost: 

PPČR 

Nedostatek 

kvalifikovaných 

pracovních sil pro JZ  

JZ chybí  

kvalifikované 

pracovní síly, a tudíž 

Pravděpodobnost: 

velká 

Dopady: 

Opatření:  
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nemůže úkoly a 

služby, což vede 
k nespokojenosti a ke 

ztrátám ve státním 

rozpočtu 

velké Změna systému 

vzdělávání a navýšení 

rozpočtu pro školství 

Provede: 

Ministr školství 

Odpovědnost: 

PPČR 

Nedostatek pracovních 

sil pro JZ  

JZ chybí  pracovní 

síly, a tudíž nemůže 
plnit úkoly a služby, 

což vede 

k nespokojenosti a ke 

ztrátám ve státním 
rozpočtu 

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopady: 

střední 

Opatření:  

Nábor pracovníků v 

zahraničí 

Provede: 

Předseda vlády 

Odpovědnost: 

PPČR 

Nedostatečná politická 

kultura (projevy boje o 
moc mezi politickými 

rivaly) 

Prostředí pro JZ není 

příznivé, protože 
není jistá podpora 

jeho činnosti 

Pravděpodobnost: 

velká 

Dopady: 

velké 

Opatření:  

Zavedení jasných 

pravidel a kultury 

bezpečnosti do veřejné 
sféry  

Provede: 

Předseda vlády 

Odpovědnost: 

PPČR 

Nátlakové skupiny Prostředí pro JZ není 

příznivé, je 

poškozováno good 

will a neustále je 
třeba provádět 

protiakce s cílem 

vyvrátit nepravdy 

Pravděpodobnost: 

velká 

Dopady: 

velké 

Opatření:  

Zavedení jasných 

pravidel a kultury 

bezpečnosti do veřejné 

sféry  

Provede: 

Předseda vlády 

Odpovědnost: 

PPČR 

Teroristické útoky Vzniknou velké 

ztráty JZ i území 
(materiální i 

finanční) 

Pravděpodobnost: 

velká 

Dopady: 

velké 

Opatření:  

Účinná bezpečnostní 

koncepce a ochrana ČR 

Provede: 

Předseda vlády, HK, SO 

Odpovědnost: 

PPČR 

Hackerské útoky Vzniknou velké 

ztráty JZ i území 
(materiální i 

finanční) 

Pravděpodobnost: 

velká 

Dopady: 

velké 

Opatření:  

Účinná bezpečnostní 

koncepce a ochrana ČR  

Provede: 

Předseda vlády, HK, SO 

Odpovědnost: 

PPČR 
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Korupce Vzniknou velké 

ztráty JZ i území 

(materiální,  finanční, 

sociální). Dojde ke 
ztrátě důvěry občanů 

ve stát. 

Pravděpodobnost: 

velká 

Dopady: 

velké 

Opatření:  

Zavedení jasných 

pravidel a kultury 

bezpečnosti do veřejné 

sféry  

Provede: 

Předseda vlády, HK a 

SO 

Odpovědnost: 

PPČR 

Podmínky pro bezpečný 

provoz JZ (daně, úroky 

apod.)  

Vzniknou velké 

ztráty JZ i území 

(materiální i 

finanční) 

Pravděpodobnost: 

velká 

Dopady: 

velké 

Opatření:  

Stabilní strategie rozvoje 

a financování  

Provede: 

Předseda vlády 

Odpovědnost: 

PPČR 

Chybná či nedostatečná 

technická legislativa 

V důsledku chybné 

či nedostatečné 

legislativy (např. 

nepřesně stanovené 
požadavky na provoz 

JZ s ohledem na 

zajištění koexistence 

JZ s okolím při 
provozu; při 

haváriích stát má 

enormní výdaje 
z veřejného rozpočtu, 

dochází k narušení 

bezpečí občanů a 
stability státu 

Pravděpodobnost: 

velká 

Dopady: 

velké 

Opatření: 

upravit zákony spojené 

s technickými díly a se 
vzděláváním  

Provede: 

předseda vlády 

ministři sektorů, do 

kterých náleží technická 
díla  

ministr školství  

Provede: 

předseda vlády 

Odpovědnost:  

   PPČR 

Dohled nad bezpečným 

provozem JZ  

V důsledku 

nedostatečné nebo 

špatně využívané 

kompetence orgánu 
veřejné správy při 

dozoru nad 

bezpečným 
provozem JZ dochází 

k haváriím 

doprovázenými 

enormními výdaji 
z veřejného rozpočtu 

a k narušení bezpečí 

občanů 

Pravděpodobnost: 

velká 

Dopady: velké 

 

Opatření: 

upravit zákony pro 
provoz technických děl 

(tj. JZ), zákon o krajích a 

zákon o obcích  

zajistit pravidelný 

odborný dohled 

Provede: 

předseda vlády 

PKU, SO 

Odpovědnost:  

   PPČR 

Špatná spolupráce a 

managementem JZ  

Ztráty a škody 

vzniknou jistě za 
krizových situací – 

během normálních 

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopady: střední až 

velké 

Opatření: 

Využít všechny 

možnosti a zákonné 

nástroje k nápravě 
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podmínek  sice 

budou menší, ale 
neprospějí ani 

jednomu z účastníků  

 Provede: 

SO 

Odpovědnost:  

   SO + SVM 

Válka V důsledku výskytu 

dojde k nedostatku 

financí, personálu, 

změně podpory státu 
apod., což povede 

k narušení provozu 

JZ, což způsobí 
vícenáklady, a 

sociální problémy 

(nezaměstnanost a 
narušení bezpečí), či 

dokonce újmy na 

životním prostředí a 

tím i problémy 
veřejné správě 

(náklady na sociální 

dávky, boj proti 
kriminalitě apod.) 

Pravděpodobnost: 

malá 

Dopady: velké 

 

Opatření: 

ve spolupráci s veřejnou 

správou  provést 

ochranná opatření a 

zjistit přijatelný provoz 
technického díla 

Provede: 

Vlastník technického 

díla a SVM  

Odpovědnost:  

 SVM 

Zdroje rizik v JZ 

Nedodržování 

požadavků BOZP 

Časté pracovní 

úrazy. Vysoká 
nemocnost. 

Nespokojenost 

pracovníků. 

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopady: velké 

 

Opatření: 

Respektovat požadavky 

platné legislativy  

Provede: 

Vlastník JZ a SVM  

Odpovědnost:  

 SVM 

Znečišťování životního 

prostředí (nad povolené 
limity)  

Pokuty od veřejné 

správy. Škody na 
good will 

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopady: velké 

 

Opatření: 

Respektovat požadavky 

platné legislativy  

Provede: 

Vlastník JZ a SVM  

Odpovědnost:  

 SVM 

Neplnění finančních 

závazků vůči veřejné 
správě 

Pokuty od veřejné 

správy. Škody na 
good will 

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopady: velké 

 

Opatření: 

Respektovat požadavky 

platné legislativy  

Provede: 

Vlastník JZ a SVM  

Odpovědnost:  

 SVM 

Zadluženost JZ  Škody na good will 

Neplnění závazků 

Bankrot 

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopady: velké 

 

Opatření: 

Změnit koncepci a 

aplikovat účinná 
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nápravná opatření dle 

platné legislativy  

Provede: 

Vlastník JZ a SVM  

Odpovědnost:  

 SVM 

Chybné nakládání 

s odpady 

Pokuty od veřejné 

správy. Škody na 
good will 

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopady: velké 

 

Opatření: 

Respektovat požadavky 

platné legislativy  

Provede: 

Vlastník JZ a SVM  

Odpovědnost:  

 SVM 

JZ nedodržuje 

požadavky technické 
legislativy 

Pokuty od veřejné 

správy. Škody na 
good will 

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopady: velké 

 

Opatření: 

Respektovat požadavky 

platné legislativy  

Provede: 

Vlastník JZ a SVM  

Odpovědnost:  

 SVM 

Není možno zpracovat 

vnější nouzový plán pro 
případ nadprojektové 

havárie JZ  

Postihy od veřejné 

správy. Škody na 
good will 

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopady: velké 

 

Opatření: 

Respektovat požadavky 

platné legislativy  

Provede: 

Vlastník JZ a SVM  

Odpovědnost:  

 SVM 

Není možno zpracovat 

krizový plán pro případ 
extrémní havárie JZ  

Postihy od veřejné 

správy. Škody na 
good will 

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopady: velké 

 

Opatření: 

Respektovat požadavky 

platné legislativy  

Provede: 

Vlastník JZ a SVM  

Odpovědnost:  

 SVM 

JZ nevytváří fond na 

odstranění zařízení JZ a 
vyčištění území po 

skončení provozu 

Možno očekávat 

finanční problémy 
spojené s odstavením 

JZ z provozu 

Pravděpodobnost: 

velká 

Dopady: velké 

 

Opatření: 

Respektovat morální 

odpovědnost vůči území 
a jeho obyvatelům  

Provede: 

Vlastník JZ a SVM  

Odpovědnost:  

 SVM 

MANAGEMENT JZ  

Zdroje rizik v území 

Výskyt živelní pohromy 

větší než projektové 

Přerušení provozu, 

selhání či havárie JZ  

Pravděpodobnost:  Opatření: 
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malá 

Dopady:  

velké 

Plán kontinuity 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  

VMP ve spolupráci s  

SMP, TMZ, PK 

Pád letadla na JZ nebo 

do jeho těsného okolí 

Přerušení provozu, 

selhání či havárie JZ 

Pravděpodobnost:  

Malá 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost: 

VMP ve spolupráci s  

SMP, TMZ, PK 

Požár či výbuch v okolí 

JZ větší než projektové 

Přerušení provozu, 

selhání či havárie JZ  

Pravděpodobnost:  

Malá 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost: 

VMP ve spolupráci s  

SMP, TMZ, PK 

Selhání vnějších 

kritických infrastruktur 

Přerušení provozu, 

selhání či havárie JZ  

Pravděpodobnost:  

Malá 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost: 

VMP ve spolupráci s  

SMP, TMZ, PK 

Ztráta podpory veřejné 

správy 

Přerušení provozu, 

selhání či havárie JZ  

Pravděpodobnost:  

Malá 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost: 

VMP ve spolupráci s  

SMP, TMZ, PK 

Nedostatek 

kvalifikovaných 

pracovních sil 

Nedostatečný provoz 

až selhání či havárie 

JZ  

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  

SVM 

Poruchy v dodávkách 

materiálu pro výrobu 

Nedostatečný výkon 

až selhání výroby, tj. 

očekávaných 

výrobků či služeb 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  
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SVM 

Odbytová krize Neprodejnost 
výrobků či služeb, tj. 

ekonomické ztráty 

Pravděpodobnost:  

malá 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  

SVM 

Změny na trhu Ekonomické ztráty 

JZ.  

Snižování počtu 

pracovníků. 

Sociální problémy. 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  

SVM 

Nesolventnost 

zákazníka 

Ekonomické ztráty 

až zadluženost JZ. 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  

SVM 

Hackerský útok Nedostatečný provoz 

až selhání či havárie 

JZ  

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Plán odezvy 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  

SVM 

Úmyslné poškozování 

good will 

Ekonomické ztráty 

JZ.  

 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velká 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Plán odezvy 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  

SVM 

Teroristický fyzický 
útok 

Přerušení provozu, 
selhání či havárie JZ. 

Ekonomické ztráty  

JZ.  

Pravděpodobnost:  

malá 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Plán odezvy 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  

SVM 

Útok nátlakových 

skupin 

Ztráta konkurence-

schopnosti a 

ekonomické ztráty  
JZ. 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Plán odezvy 

Provede: 
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 SVM 

Odpovědnost:  

SVM 

Neoprávněné užívání 

duševního vlastnictví 

firmy provozující JZ  

Ztráta konkurence-

schopnosti a 

ekonomické ztráty 
JZ. 

Pravděpodobnost:  

velká  

Dopady:  

velké 

 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Plán odezvy 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  

SVM 

Zdroje rizik v JZ 

Zastaralé technické 

vybavení 

Malý výkon, 

nebezpečí selhání či 
havárie JZ  

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  

VMP ve spolupráci 

s SMP, TMZ, PK 

Kritická technická 

zařízení a komponenty 
jsou opotřebené 

Malý či přerušovaný 

výkon, velké 
nebezpečí selhání či 

havárie JZ  

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  

VMP ve spolupráci 

s SMP, TMZ, PK 

Nejsou fondy na 

údržbu, opravy a 
modernizaci zařízení 

Malý či přerušovaný 

výkon, velké 
nebezpečí selhání či 

havárie JZ  

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  

VMP ve spolupráci 

s SMP, TMZ, PK 

Požár   Ztráty a škody, 

přerušený výkon JZ, 
nesplnění závazků 

vůči třetí straně, 

sankce 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Nouzový plán (plán 

odezvy) 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  

VMP ve spolupráci 
s SMP, TMZ, PK 

Výbuch Ztráty a škody, 
přerušený výkon JZ, 

nesplnění závazků 

vůči třetí straně, 

sankce 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké  

 

Opatření: 

Nouzový plán (plán 

odezvy) 

Provede: 

SVM 
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Odpovědnost:  

VMP ve spolupráci 

s SMP, TMZ, PK 

Kontaminace ovzduší Ztráty a škody. Kvůli 

přerušenému výkonu 

JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, sankce 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Nouzový plán (plán 

odezvy) 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  

VMP ve spolupráci 

s SMP, TMZ, PK 

Kontaminace pitné a 

užitkové vody 

Ztráty a škody. Kvůli 

přerušenému výkonu 

JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 
straně, sankce 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Nouzový plán (plán 

odezvy) 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  

VMP ve spolupráci 

s SMP, TMZ, PK 

Kontaminace zařízení a 

stavebních částí 

Ztráty a škody. Kvůli 

přerušenému výkonu 

JZ, nesplnění 
závazků vůči třetí 

straně, sankce 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Nouzový plán (plán 

odezvy) 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  

VMP ve spolupráci 

s SMP, TMZ, PK 

Výpadek vnitřního 

rozvodu elektrické 
energie 

Ztráty a škody. Kvůli 

přerušenému výkonu 
JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, sankce 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Nouzový plán (plán 

odezvy) 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  

VMP ve spolupráci 

s SMP, TMZ, PK 

Výpadek osvětlení Ztráty a škody. Kvůli 

přerušenému výkonu 

JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 
straně, sankce 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Nouzový plán (plán 
odezvy) 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  

VMP ve spolupráci 

s SMP, TMZ, PK 

Výpadek větrání či 

klimatizace  

Ztráty a škody. Kvůli 

přerušenému výkonu 

JZ, nesplnění 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

Opatření: 

Nouzový plán (plán 

odezvy) 



234 

 

závazků vůči třetí 

straně, sankce 
velké Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  

VMP ve spolupráci 

s SMP, TMZ, PK 

Výpadek vnitřního 

rozvodu pitné a 

užitkové vody 

Ztráty a škody. Kvůli 

přerušenému výkonu 

JZ, nesplnění 
závazků vůči třetí 

straně, sankce 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Nouzový plán (plán 

odezvy) 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  

VMP ve spolupráci 

s SMP, TMZ, PK 

Výpadek chladícího 

systému 

Ztráty a škody. Kvůli 

přerušenému výkonu 
JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, sankce 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Nouzový plán (plán 

odezvy) 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  

VMP ve spolupráci 

s SMP, TMZ, PK 

Výpadek komunikační 

sítě 

Ztráty a škody. Kvůli 

přerušenému výkonu 

JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 
straně, sankce 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Nouzový plán (plán 
odezvy) 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  

VMP ve spolupráci 

s SMP, TMZ, PK 

Výpadek nouzového 

osvětlení 

Ztráty a škody. Kvůli 

přerušenému výkonu 

JZ, nesplnění 
závazků vůči třetí 

straně, sankce 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Nouzový plán (plán 

odezvy) 

Provede: 

SVM 

Odpovědnost:  

VMP ve spolupráci 

s SMP, TMZ, PK 

Chyby v hardware 

informačního systému 
podporujícího řízení JZ  

Havárie či selhání 

JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 
závazků vůči třetí 

straně, sankce 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

VMP odpovědný za 

informační systém 

Odpovědnost:  

SVM  
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Chyby v software 

informačního systému 

podporujícího řízení JZ  

Havárie či selhání 

JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, sankce 

Pravděpodobnost:  

velká 

Dopady:  

velké 

 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

VMP odpovědný za 

informační systém 

Odpovědnost:  

SVM 

Chyby v přenosových 

kanálech JZ  

Havárie či selhání 

JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, sankce 

Pravděpodobnost:  

velká 

Dopady:  

velké 

 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

VMP odpovědný za 

informační systém 

Odpovědnost:  

SVM 

Výpadek nouzového 

komunikačního systému 

JZ 

Havárie či selhání  

JZ a jejich dopady na 

aktiva. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 
straně, sankce 

Pravděpodobnost:  

velká 

Dopady:  

velké 

 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

VMP odpovědný za 

informační systém 

Odpovědnost:  

SVM 

Výpadek hasícího 

zařízení JZ 

Přerušení výkonu. 

Havárie či selhání  

JZ a jejich dopady na 

aktiva. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 
závazků vůči třetí 

straně, sankce 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

VMP odpovědný za 

nouzové řízení 

Odpovědnost:  

SVM 

Výpadek kritických 

zařízení / komponent / 

procesů / projektů 
(výrobních linek) JZ 

Přerušení výkonu. 

Havárie či selhání JZ 

a jejich dopady na 
aktiva. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, sankce 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

VMP odpovědný za 

příslušný projekt a 
proces 

Odpovědnost:  

SVM 

Projektová havárie v JZ Za jistých podmínek 

může dojít k selhání 
ochranných opatření, 

které povedou 

k havárii či selhání. 
Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, sankce 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

střední 

 

 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

VMP odpovědný za 

nouzové řízení 

Odpovědnost:  

SVM 

Nadprojektová havárie 

v JZ 

Dojde k selhání 

ochranných opatření, 

Pravděpodobnost:  

malá 

Opatření: 

Plán kontinuity 
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které povedou 

k těžké havárii či 
selhání. Dojde 

k poškození JZ i 

okolí. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 
závazků vůči třetí 

straně, sankce, ztráta 

konkurence-

schopnosti 

Dopady:  

velké 

 

Provede: 

VMP odpovědný za 

nouzové řízení 

Odpovědnost:  

SVM 

Extrémní havárie JZ Selhání ochranných 

opatření, které 
povedou k těžké 

havárii či selhání. 

Dojde k poškození 
JZ i okolí. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, sankce, zánik 
díla 

Pravděpodobnost:  

malá 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

VMP odpovědný za 

nouzové řízení 

Odpovědnost:  

SVM 

Nedostatečná údržba v 

JZ 

Časté přerušení 

výkonu. Havárie či 

selhání JZ a jejich 

dopady na aktiva. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 
závazků vůči třetí 

straně, sankce 

Pravděpodobnost:  

velká 

Dopady:  

velké 

 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

VMP odpovědný za 

nouzové řízení 

Odpovědnost:  

SVM 

Špatná reakce 

technických zařízení na 

změnu podmínek v JZ 

Časté přerušení 

výkonu. Nebezpečí 

vzniku havárie či 
selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, sankce 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

SMP odpovědný za 

výrobní proces 

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 

s příslušným VMP 

Chyby na úseku BOZP 

v JZ 

Zranění až úmrtí 

obsluhy. Přerušení 
provozu. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 

sankcí 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

SMP odpovědný za 

výrobní proces 

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 

s příslušným VMP 

Chyby na úseku 
podmínek pro práci 

kontraktorů v JZ 

Zranění až úmrtí 
pracovníků 

kontraktora. 

Přerušení provozu. 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 
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Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 
sankcí 

SMP odpovědný za 

výrobní proces 

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 

s příslušným VMP 

Neúčinný systém řízení 

bezpečnosti JZ 

Časté přerušení 

výkonu. Havárie či 

selhání JZ a jejich 

dopady na aktiva. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 
závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 

sankcí 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

VMP odpovědný za 

bezpečnost technického 

díla 

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 

s příslušným VMP 

Insider v JZ Časté přerušení 

výkonu. Havárie či 
selhání JZ a jejich 

dopady na aktiva. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 
straně, nebezpečí 

sankcí 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

VMP odpovědný za 

bezpečnost technického 

díla 

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 

s příslušným VMP 

Chyby vrcholového 

managementu JZ na 

úseku strategie, 

koncepce, dohledu a 
kontroly 

Časté přerušení 

výkonu. Havárie či 

selhání  JZ a jejich 

dopady na aktiva. 

Kvůli přerušenému 
výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 

sankcí 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

VMP odpovědný za 

bezpečnost technického 
díla 

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 

s příslušným VMP 

Chyby vrcholového  

managementu JZ na 
úseku provozu, údržby 

a oprav technických 

zařízení 

Časté přerušení 

výkonu. Havárie či 
selhání  JZ a jejich 

dopady na aktiva. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 
straně, nebezpečí 

sankcí 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

VMP odpovědný za 

bezpečnost technického 

díla 

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 

s příslušným VMP 

Chyby vrcholového 

managementu JZ na 

úseku odezvy na 
nouzové situace a její 

připravenosti 

Velké přerušení 

výkonu po havárii či 

selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 
závazků vůči třetí 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

VMP odpovědný za 

nouzové řízení 

Odpovědnost:  
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straně, nebezpečí 

sankcí 
SVM 

Chyby vrcholového 

managementu JZ na 
úseku provádění 

technických inspekcí 

Častá či velká 

přerušení výkonu po 
havárii či selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 
sankcí 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

VMP odpovědný za 

příslušný projekt 

Odpovědnost:  

SVM 

Chyby vrcholového 

managementu JZ na 

úseku zajištění 

finančních rezerv na 

obnovu technických 
zařízení 

Dlouhé přerušení 

výkonu JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 
sankcí 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

VMP odpovědný za 

finance JZ  

Odpovědnost:  

SVM 

Chybné provozní 
předpisy pro normální 

provoz v JZ 

Častá přerušení 
výkonu až možnost 

vzniku havárii či 

selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 
závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 

sankcí 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

SMP odpovědný za 

příslušný výrobní proces 

JZ 

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 

s VMP, který spravuje 

projekt, do kterého patří  
příslušný výrobní proces 

Chybné provozní 

předpisy pro 

abnormální provoz v JZ 

Častá přerušení 

výkonu až možnost 

vzniku havárii či 

selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 
závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 

sankcí 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

SMP odpovědný za 

příslušný výrobní proces 

JZ  

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 

s VMP, který spravuje 
projekt, do kterého patří  

příslušný výrobní proces 

Chybné provozní 

předpisy pro kritický 

provoz v JZ 

Přerušení výkonu, 

vznik havárie či 

selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 
závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 

sankcí 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

SMP odpovědný za 

příslušný výrobní proces 
JZ 

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 
s VMP, který spravuje 



239 

 

projekt, do kterého patří  

příslušný výrobní proces 

Nedostatky ve vzdělání 

kritického personálu JZ 

Přerušení výkonu, 

vznik havárie či 
selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 
sankcí 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

TMZ odpovědný za 

provoz příslušného 

technického zařízení 

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 

s VMP, který spravuje 

projekt, do kterého patří  

příslušný výrobní proces, 
a s SMP , který spravuje 

proces, do kterého patří 

příslušné technické 
zařízení  

Chybné ověřování 

kvalifikace kritického 

personálu v JZ 

Přerušení výkonu, 

vznik havárie či 

selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 
straně, nebezpečí 

sankcí 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

VMP odpovědný za 

personál technického 

díla 

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 

s VMP odpovědným za 
personál technického 

díla    

Chyby v pracovním 

režimu JZ 

Přetížení obsluhy, 

častá přerušení 

výkonu, vznik 

havárie či selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 
výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 

sankcí 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

VMP odpovědný za 

příslušný projekt JZ  

Odpovědnost:  

SVM  

Nedostatečná kultura 

bezpečnosti v JZ 

Přetížení obsluhy, 

nespolupráce, častá 
přerušení výkonu, 

vznik havárie či 

selhání  JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 
závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 

sankcí 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

každý VMP na svém 

úseku 

Odpovědnost:  

SVM 

Nedostatečná motivace 

klíčových pracovníků 
JZ 

Nespolupráce, častá 

přerušení výkonu, 
vznik havárie či 

selhání JZ. 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 
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Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 
sankcí 

velké každý VMP na svém 

úseku 

Odpovědnost:  

SVM 

Chyby vrcholového 

managementu JZ 

v práci s riziky 

spojenými 
s technickými 

zařízeními, výrobou, 

přepravou materiálu a 

výrobků  

Častá přerušení 

výkonu,  časté skoro 

nehody, vznik 

havárie či selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 
závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 

sankcí 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

každý VMP na svém 

úseku 

Odpovědnost:  

SVM 

Chyby vyššího 

managementu JZ na 
úseku řízení projektů 

(strategie, koncepce, 

dohled a kontrola) 

Častá přerušení 

výkonu,  časté skoro 
nehody, vznik 

havárie či selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 
straně, nebezpečí 

sankcí a ztráty 

konkurence-

schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

každý VMP na svém 

úseku 

Odpovědnost:  

SVM 

Chyby vyššího 

managementu JZ na 
úseku provozu, údržby 

a oprav technických 

zařízení 

Častá přerušení 

výkonu,  časté skoro 
nehody, vznik 

havárie či selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 
straně, nebezpečí 

sankcí a ztráty 

konkurence-
schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

každý VMP na svém 

úseku 

Odpovědnost:  

SVM 

Chyby vyššího 

managementu JZ na 

úseku odezvy na 

nouzové situace a její 
připravenosti 

Dlouhé přerušení 

výkonu v důsledku 

havárie či selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 
straně, nebezpečí 

sankcí a ztráty 

konkurence-

schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity / plán 

odezvy  

Provede: 

VMP odpovědný za 

odezvu technického díla 

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 

s provozními VMP  

Chyby vyššího 
managementu JZ na 

úseku provádění 

technických inspekcí 

Častá přerušení 
výkonu v důsledku 

havárie či selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu  JZ, 

nesplnění závazků 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 
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vůči třetí straně, 

nebezpečí sankcí a 
ztráty konkurence-

schopnosti 

VMP odpovědný za 

příslušný projekt  

technického díla 

Odpovědnost:  

SVM  

Chyby vyššího 

managementu JZ na 

úseku kultury 

bezpečnosti 

Častá přerušení 

výkonu v důsledku 

havárie či selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 
straně, nebezpečí 

sankcí a ztráty 

konkurence-
schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

VMP na svých úsecích 

Odpovědnost:  

SVM 

Chyby vyššího 
managementu JZ na 

úseku péče o BOZP 

Častá zranění osob či 
úmrtí, a tím častá 

přerušení výkonu JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 
straně, nebezpečí 

sankcí a poškození 

good will 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

VMP na svých úsecích 

Odpovědnost:  

SVM 

Chyby vyššího 

managementu JZ na 

úseku vzdělávání 
klíčového personálu 

Častá přerušení 

výkonu v důsledku 

havárie či selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 
výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 

sankcí a ztráty 
konkurence-

schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

VMP odpovědný za 
personál technického 

díla Odpovědnost:  

SVM 

Chyby vyššího 

managementu JZ na 

úseku motivace 
klíčového personálu 

Nedostatečný a často 

přerušovaný výkon, 

mnoho skoro nehod 
až výskyt havárie či 

selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 
straně, nebezpečí 

sankcí a ztráty 

konkurence-

schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

VMP odpovědný za 

personál technického 
díla  ve spolupráci 

s VMP odpovědnými za 

provoz Odpovědnost:  

SVM 

Chyby vyššího 
managementu JZ na 

úseku pracovního 

režimu klíčového 

personálu 

Nedostatečný a často 
přerušovaný výkon, 

mnoho skoro nehod 

až výskyt havárie či 

selhání JZ. 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

každý VMP odpovědný 

za provoz Odpovědnost:  
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Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 
sankcí a ztráty 

konkurence-

schopnosti 

SVM 

Chyby vyššího 

managementu JZ 
v práci s riziky 

spojenými 

s technickými 

zařízeními, výrobou, 
přepravou materiálu a 

výrobků 

Nedostatečný a často 

přerušovaný výkon, 
mnoho skoro nehod 

až výskyt havárie či 

selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 
závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 

sankcí a ztráty 

konkurence-
schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

každý VMP odpovědný 

za provoz Odpovědnost:  

SVM 

Chyby středního  

managementu JZ na 

úseku provozu, údržby 

a oprav technických 
zařízení 

Nedostatečný a často 

přerušovaný výkon, 

mnoho skoro nehod 

až výskyt havárie či 
selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 
sankcí a ztráty 

konkurence-

schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

každý SMP odpovědný 

za provoz Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 

s příslušným VMP 

Chyby středního 

managementu JZ na 
úseku odezvy na 

nouzové situace a její 

připravenosti 

Dlouho přerušený 

výkon po havárii či 
selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 
sankcí a ztráty 

konkurence-

schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

každý SMP odpovědný 

za provoz Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 

s příslušným VMP a 

s VMP pro nouzové 

řízení 

Chyby středního 

managementu JZ na 

úseku provádění 
technických inspekcí 

Často přerušený 

výkon v důsledku 

poruch až havárií či 
selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 
sankcí a ztráty 

konkurence-

schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké  

 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

každý SMP odpovědný 

za provoz Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 
s příslušným VMP 
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Chyby středního 

managementu JZ  na 

úseku kultury 

bezpečnosti 

Často přerušený 

výkon v důsledku 

poruch až havárií či 

selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 
závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 

sankcí a ztráty 
konkurence-

schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké  

 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

každý SMP odpovědný 

za provoz Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 

s příslušným VMP 

Chyby středního 

managementu JZ na 

úseku péče o BOZP 

Častá zranění až 

úmrtí osob. Přerušení 

výkonu JZ vede k  
nesplnění závazků 

vůči třetí straně, 

nebezpečí sankcí a 

ztráty konkurence-
schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

každý SMP odpovědný 

za provoz Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 

s příslušným VMP 

Chyby středního 

managementu JZ na 

úseku vzdělávání 

klíčového personálu 

Často přerušený 

výkon v důsledku 

poruch až havárií či 

selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 
závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 

sankcí a ztráty 
konkurence-

schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

každý SMP odpovědný 

za provoz Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 

s příslušným VMP 

Chyby středního 

managementu JZ na 

úseku motivace 
klíčového personálu 

Často přerušený 

výkon v důsledku 

poruch až havárií či 
selhání JZ Kvůli 

přerušenému výkonu 

JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 
straně, nebezpečí 

sankcí a ztráty 

konkurence-
schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

každý SMP odpovědný 

za provoz Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 

s příslušným VMP 

Chyby středního 

managementu JZ na 

úseku pracovního 

režimu klíčového 

personálu 

Přetížení obsluhy, 

nespokojenost 

personálu. Často 

přerušený výkon 

v důsledku poruch až 
havárií či selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 
sankcí a ztráty 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

každý SMP odpovědný 

za provoz Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 

s příslušným VMP 
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konkurence-

schopnosti 

Chyby středního 

managementu JZ 
v práci s riziky 

spojenými 

s technickými 

zařízeními, výrobou, 
přepravou materiálu a 

výrobků 

Často přerušený 

výkon v důsledku 
poruch až havárií či 

selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 
straně, nebezpečí 

sankcí a ztráty 

konkurence-

schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

každý SMP odpovědný 

za provoz Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 

s příslušným VMP 

Chyby technického  

managementu JZ na 
úseku údržby, oprav a 

provozuschopnosti  

technických zařízení 

Často přerušený 

výkon v důsledku 
poruch až havárií či 

selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 
straně, nebezpečí 

sankcí a ztráty 

konkurence-
schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

každý TMZ  

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 

s příslušným VMP 

Chyby technického 

managementu JZ na 

úseku odezvy na 

nouzové situace a její 
připravenosti 

Dlouho přerušený 

výkon po havárii či 

selhání  JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 
straně, nebezpečí 

sankcí a ztráty 

konkurence-
schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity / plán 

odezvy  

Provede: 

TMZ pod vedením VMP 

odpovědným za odezvu 
JZ  

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 
s VMP a SMP 

odpovědnými za provoz 

JZ  

Chyby technického 

managementu JZ na 

úseku provádění 
technických inspekcí 

Často přerušený 

výkon v důsledku 

poruch až havárií či 
selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 
sankcí a ztráty 

konkurence-

schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

TMZ  

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci s 

příslušnými VMP a SMP 

odpovědnými za provoz 
JZ  

Chyby technického 

managementu JZ na 
úseku kultury 

bezpečnosti 

Často přerušený 

výkon v důsledku 
poruch až havárií či 

selhání JZ. 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

TMZ  
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Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 
sankcí a ztráty 

konkurence-

schopnosti 

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci s 

příslušnými VMP a SMP 

odpovědnými za provoz 

JZ  

Chyby technického 

managementu JZ na 
úseku péče o BOZP 

Zranění až úmrtí 

obsluhy. Přerušení 
provozu. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 
sankcí 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity 

Provede: 

TMZ odpovědný za 

technické zařízení a jeho 

provoz 

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci 

s příslušným VMP a 

SMP 

Chyby technického 

managementu JZ na 

úseku vzdělávání 
klíčového personálu 

Často přerušený 

výkon v důsledku 

poruch až havárií či 
selhání  JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 
sankcí a ztráty 

konkurence-

schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

TMZ  

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci s 

příslušnými VMP a SMP 

odpovědnými za provoz 
JZ  

Chyby technického 

managementu JZ na 
úseku motivace 

klíčového personálu 

Nespolupráce a často 

přerušený výkon 
v důsledku poruch až 

havárií či selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 
straně, nebezpečí 

sankcí a ztráty 

konkurence-
schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

TMZ  

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci s 

příslušnými VMP a SMP 
odpovědnými za provoz 

JZ  

Chyby technického 
managementu JZ na 

úseku pracovního 

režimu klíčového 

personálu 

Přetížení obsluhy a 
často přerušený 

výkon v důsledku 

poruch až havárií či 

selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 
závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 

sankcí a ztráty 
konkurence-

schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

TMZ  

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci s 

příslušnými VMP a SMP 
odpovědnými za provoz 

JZ  
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Chyby technického 

managementu JZ 

v práci s riziky 

spojenými 
s technickými 

zařízeními, výrobou, 

přepravou materiálu a 
výrobků 

Často přerušený 

výkon v důsledku 

poruch až havárií či 

selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 
závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 

sankcí a ztráty 
konkurence-

schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

TMZ  

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci s 

příslušnými VMP a SMP 

odpovědnými za provoz 

JZ  

Chyby personálu JZ při 

provádění pracovních 

úkonů, údržby a oprav 
technických zařízení 

(nedodržení pravidel) 

Často přerušený 

výkon v důsledku 

poruch až havárií či 
selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 
sankcí a ztráty 

konkurence-

schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

PK  

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci s 

příslušnými VMP, SMP 

a TMZ odpovědnými za 
provoz JZ  

Chyby personálu JZ při 

provádění úkonů 

spojených se zvládáním 
nouzové situace a její 

připraveností 

Dlouho  přerušený 

výkon v důsledku 

havárie či selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 
výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 

sankcí a ztráty 
konkurence-

schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

PK ve spolupráci s VMP 
pro nouzové řízení 

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci s 

příslušnými VMP, SMP 
a TMZ odpovědnými za 

provoz JZ  

Chyby personálu JZ na 

úseku kultury 

bezpečnosti 

Nespolupráce a často 

přerušený výkon 

v důsledku poruch až 
havárií či selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 
sankcí a ztráty 

konkurence-

schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

PK  

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci s 

příslušnými VMP, SMP 

a TMZ odpovědnými za 
provoz JZ  

Chyby personálu JZ při 

dodržování požadavků 

BOZP 

Zranění až úmrtí 

obsluhy. Přerušení 

provozu. 

Kvůli přerušenému 
výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 

straně, nebezpečí 

sankcí 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

PK  

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci s 

příslušnými VMP, SMP 
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a TMZ odpovědnými za 

provoz JZ  

Chyby personálu JZ ve 

spojení s riziky 
spojenými 

s technickými 

zařízeními, výrobou, 

přepravou materiálu a 
výrobků 

Často přerušený 

výkon v důsledku 
poruch až havárií či 

selhání JZ. 

Kvůli přerušenému 

výkonu JZ, nesplnění 

závazků vůči třetí 
straně, nebezpečí 

sankcí a ztráty 

konkurence-

schopnosti 

Pravděpodobnost:  

střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: 

Plán kontinuity  

Provede: 

PK  

Odpovědnost:  

SVM ve spolupráci s 

příslušnými VMP, SMP 
a TMZ odpovědnými za 

provoz JZ  

 

*) Použité zkratky: PPČR - předseda parlamentu ČR; PKU – předseda krajského úřadu; HK - hejtman kraje; SO 

- starosta obce; OBU -odpovědný pracovník veřejné správy za bezpečnost území; ORU - odpovědný pracovník 

veřejné správy za rozvoj území; OAI - odpovědný autorizovaný inspektor; IZS - odpovědný zástupce civilní 

ochrany; SVM - statutární zástupce vrcholového managementu technického díla; VMP - vedoucí projektu 

technického díla; SMP – vedoucí procesu technického díla; TMZ – osoba odpovědná za provoz technického 

zařízení; PK – obsluha technického zařízení.  

  

- způsob řešení rizik, které mají zdroj mimo JZ a postihnou vážně JZ s příslušnými 

odpovědnostmi a postupy při řešení konfliktů mezi veřejným zájmem a zájmem JZ, 

- postupy pro zajištění bezpečného JZ po dobu plánované životnosti tak, aby JZ dodávalo 

kvalitní výrobky či služby, bylo konkurenceschopné a neohrožovalo sebe a své okolí,  

- z důvodu dynamického vývoje JZ i okolí, které nejsou nutně synergické, reakce na změnu 

podmínek, a to včetně opatření nouzového a krizového řízení, která jsou podrobně 

rozpracována a po všech stránkách zajištěna pro všechny úrovně řízení JZ, 

- u kritických JZ, která jsou životně důležitá pro zajištění základních funkcí státu (příloha 1 

v práci [42]), je navíc plán krizové připravenosti, který obsahuje opatření a jejich zajištění 

pro podporu státu (a u vybraných technických děl (tj. i JZ) i EU) při zvládání kritických 

situací.   

Aby plán řízení rizik v tabulce 9 byl realizovatelný a efektivní v České republice, je třeba 

upravit legislativu, a to především v deklaraci odpovědností a zvýšit všeobecné povědomí o 

rizicích a vzdělanost v oblasti práce s riziky. 

 

7. Závěr 

 

Technická zařízení a technická díla, tj. i JZ,  jsou výsledkem umu celých generací lidí. Každá 

ze zmíněných entit se skládá z řady částí, které jsou propojené a vytváří struktury objektové 

nebo síťové. Zvláštní pozornost v současné době mají velká technická díla, do kterých JZ  patří,  

která zajišťují kvalitní základní služby pro lidi [3,5]. Mají formu socio-kyber-technickou [3,5-

7]. JZ zajišťují plnění základních funkcí státu, a proto se s nimi spojuje slovo kritické. 

Inženýrské systémy od nejjednodušších až po velmi složité plní dennodenní potřeby a 

požadavky občanů, a proto vyžadují cílenou antropogenní péči. 

Technická zařízení a technická díla náleží do správy různých sektorů a jsou konstrukcí a 

povahou velmi rozmanitá. Proto kritéria a  opatření pro řízení a vypořádání jejich rizik jsou 
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sektorově závislá, i když mají stejný cíl, a to bezpečné technické zařízení či bezpečné technické 

dílo. JZ patří do sektoru průmyslu. 

Na základě poznatků shrnutých v pracích [5,7] každý inženýrský systém je charakterizován 

strukturou, hardwarem, procedurami, prostředím, toky informací, organizací a rozhraním mezi 

těmito komponentami. Základním prvkem bezpečného provozu technických děl a technických 

zařízení, tj. i JZ,  v oblasti technických řešení je aplikace bezpečných (tj. spolehlivých, 

funkčních a neohrožujících sebe a své okolí) technických prvků, jejich kvalifikované propojení 

a provozní režim dovolující bezpečný (tj. spolehlivý a bezporuchový) provoz, včasná a řádná 

údržba, zálohování prioritních částí technických zařízení či děl, využití různých principů 

zálohování a promyšlené rozmístění záloh v území.   

Aspekty důležité pro provoz technických zařízení i celých technických děl, tj. i  JZ, jsou však 

velmi rozmanité, především jde o aspekty: 

- znalostní a technické, které předurčují kapacitní možnosti technických děl, tj. ve 

sledovaném případě JZ,  a technických zařízení,  

- organizační a právní záležitosti, které umožňují provoz technických děl, tj. ve sledovaném 

případě JZ, a technických zařízení na určité úrovni bezpečnosti v území a v čase,  

- finanční, personální, sociální a politické na národní a mezinárodní úrovni.  

V inženýrských disciplínách pracujících s riziky a používaných ve vyspělých zemích, se ve 

spojení se zajištěním bezpečného provozu technických děl a technických zařízení ustálila jistá 

terminologie, která je v práci systematicky používána.  Pro připomenutí: riziko je chápáno jako 

míra normovaných škod, ztrát a újmy na chráněných aktivech sledovaných v daném kontextu; 

bezpečnost znamená soubor antropogenních opatření a činností, kterými je zajištěno, že 

sledovaná položka je bezpečná (tj. položka ani při svých kritických situacích neohrožuje ani 

sebe, ani veřejná aktiva ve svém okolí). Cíle souboru antropogenních opatření a činností v praxi 

jsou: bezpečné zařízení; bezpečná komponenta; bezpečný provoz; bezpečné technické dílo (tj. 

ve sledovaném případě bezpečné JZ) apod. Úrovně souboru opatření a činností jsou různé a 

závisí na znalostech a možnostech řídícího subjektu, a také na legislativě, kterou stát vymáhá 

bezpečný provoz technických zařízení a technických děl, tj. ve sledovaném případě JZ.  

Fenomény současné doby jsou rizika a bezpečnost. Nejde o komplementární pojmy, protože 

bezpečnost lze zajistit také organizačními opatřeními založenými na znalostech a výcviku lidí, 

a to tak, aniž bychom snížili riziko; komplementární veličinou k bezpečnosti je veličina 

kritičnost; v některých českých předpisech je pojem nebezpečnost (např. zákon č. 224/2015 

Sb.). Další skutečností, kterou je třeba ve sledovaných souvislostech respektovat je rozlišení 

cílů různých sousloví spojených se slovem bezpečnost, např.: integrální (celková) bezpečnost; 

bezpečnost komponent; bezpečnost jednotlivých technických zařízení; bezpečnost výrobních 

celků; bezpečnost výrobních linek; bezpečnost procesů (procesní bezpečnost); bezpečnost osob 

při práci; bezpečnost výrobků; bezpečnost služeb; apod.  

Na základě poznatků v současné praxi existuje několik způsobů řízení rizik, které jsou založené 

na systémovém pojetí a na proaktivním přístupu a mají oporu v zákonech, normách a 

standardech. Odlišují se cílem řízení; jde o cíle: zajištění spolehlivého systému; zajištění 

zabezpečeného systému; a zajištění bezpečného systému. Podle souboru zvažovaných rizik a 

stanovených cílů řízení je řízení rizik u technických děl, tj. ve sledovaném případě JZ, zacílené 

na:  

- spolehlivé JZ, tj. JZ, které bezchybně plní stanovené úkoly po stanovenou dobu za určitých 

podmínek, 

- zabezpečené JZ, tj. JZ, které bezchybně plní stanovené úkoly po stanovenou dobu za 

určitých podmínek, a přitom je ochráněno proti všem vnitřním a vnějším pohromám, včetně 

lidského faktoru, 
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- bezpečné JZ, tj. JZ, které bezchybně plní stanovené úkoly po stanovenou dobu za určitých 

podmínek, je ochráněno proti všem vnitřním a vnějším pohromám, včetně lidského faktoru, 

a ani při svých kritických podmínkách neohrozí sebe a své okolí. 

I když se pro uvedené cíle zmíněné koncepty při práci s riziky používají stejné metody, postupy 

a techniky, tak jejich výsledky jsou často konfliktní, jak ukazují výsledky v praxi [7], a proto je 

důležité respektovat, že v současné době je kladen důraz na bezpečná technická zařízení, 

bezpečné postupy, bezpečné procesy, bezpečná technická díla a bezpečný svět, což určuje cíl 

práce s riziky. Navíc  při práci s riziky je třeba respektovat specifika různých technických oborů 

a skutečnost, že prostředky a opatření provedená v jednom oboru mohou mít nepřijatelné 

dopady na technické dílo (tj. ve sledovaném případě JZ) vždy, anebo jen za určitých podmínek, 

a proto je nutná spolupráce odborníků všech oborů, které jsou spojeny s daným technickým 

dílem (tj. ve sledovaném případě JZ).  

Snižování jakéhokoliv rizika je spojeno se zvyšováním nákladů, s nedostatkem znalostí, 

technických prostředků apod. Proto se v praxi hledá hranice, na kterou je únosné riziko snížit 

tak, aby vynaložené náklady byly ještě rozumné. Tato míra rizika (určitá optimalizace) je 

většinou předmětem vrcholového řízení a výsledkem politického rozhodování, při kterém je 

z hlediska zajištění trvalého rozvoje nutné, aby se využily současné vědecké a technické 

poznatky a zohlednily ekonomické, sociální a další podmínky. Proto je potřeba mít správnou a 

integrální bezpečnost podporující legislativu, která respektuje veřejný zájem, a aplikovat 

takový systém řízení, ve kterém jsou provázané všechny úrovně řízení. 

Z pohledu bezpečí a rozvoje lidí, pro které je nutná koexistence technických děl (tj. ve 

sledovaném případě JZ) s okolím po celou dobu životnosti, je třeba u technických zařízení, 

technických provozů a technických děl upřednostnit řízení bezpečnosti, které v sobě zahrnuje 

řízení spolehlivosti, protože na základě analýzy havárií je bezpečnost nadřazená spolehlivosti.  

Pro bezpečnost technických zařízení a technických děl (tj. ve sledovaném případě JZ) musí 

provozovatel zajišťovat tři cíle z hlediska veřejného zájmu. Prvním cílem je zajistit provozní 

spolehlivost (dependability) technického zařízení i technického díla (tj. ve sledovaném případě 

JZ), protože tím sledovaná položka zabezpečuje služby a výrobky, ke kterým je vybudována. 

Druhým cílem je zajistit integrální (systémovou) bezpečnost sledované položky, tj. ochrana 

předmětné položky před pohromami všeho druhu (vnitřními i vnějšími, a to včetně lidského 

faktoru). Třetím cílem je zajistit, aby celé technické zařízení či technické dílo (tj. ve sledovaném 

případě JZ) ani při svých kritických podmínkách neohrožovalo sebe a své okolí, tj. ostatní 

veřejná aktiva, tj. je nutno zvážit systémovou podstatu měnící se v čase různým způsobem. 

Poznatky získané studiem havárií a selhání technických děl [42] ukazují, že při  prevenci havárií 

a selhání je třeba se vyvarovat:  

- velkých chyb v prevenci rizik (např. podcenění velikosti externích zdrojů rizik či zdrojů 

organizačních havárií), 

- výskytu drobných chyb, jejichž realizace v krátkém časovém intervalu je nebezpečná, 

ačkoliv dopady samostatných jednotlivých chyb jsou zvládnutelné připravenými opatřeními 

odezvy.  

Za tímto účelem je vyvinut a pro praxi doporučen nástroj "Systém pro podporu rozhodování", 

který respektuje současné znalosti o bezpečnosti technických děl a poučení z minulých havárií 

a selhání technických děl, jejichž příčiny byly spojeny s jejich provozem. 

Vzhledem k dynamickému vývoji světa, stárnutí a opotřebení částí technických děl (tj. ve 

sledovaném případě JZ) a omezeným lidským znalostem, zdrojům a možnostem, management 

technického díla (tj. ve sledovaném případě JZ)  i veřejná správa se musí připravit na budoucí 

realizace rizik. Za tímto účelem je vyvinut a pro praxi doporučen "Plán řízení rizik", který 
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respektuje současné znalosti o odezvě technických děl na havárie a poučení z minulých odezev 

na havárie a selhání technických děl, jejichž příčiny byly spojeny s jejich provozem. Jde o 

nástroj, který musí být místně specifický, aby byl účinný a efektivní.  

Příklady z praxe shromážděné v pracích [3,5-7,9-21,41,78,79] ukazují, že bezpečnost v řadě 

případů nevyžaduje vysokou spolehlivost (např. vlak za nepříznivých podmínek nesmí 

s ohledem na možné ztráty lidských životů a materiální škody při případné havárii upřednostnit 

spolehlivost před bezpečností, tj. snažit se včas dojet do stanice, a přitom ohrozit životy a zdraví 

lidí). Jelikož se v současné době budují autonomní systémy řízení technických děl, tak se 

ukazuje jako velmi důležité sestavení pořadí kritérií, dle kterých bude autonomní systém 

rozhodovat s ohledem na bezpečí a zdraví lidí. 

Závěrem je třeba uvést, že z výše uvedených poznatků a zkušeností vyplývá, že při práci s riziky 

při provozu technických děl  (tj. ve sledovaném případě JZ) je nutné odlišit úlohy podle:  

1. Cíle, který závisí na: 

- charakteru a vlastnostech technického díla (tj. ve sledovaném případě JZ),  

- charakteru a vlastnostech prostředí, ve kterém technické dílo (tj. ve sledovaném 

případě JZ)  je provozováno, 

- režimu, v jakém technické dílo (tj. ve sledovaném případě JZ) pracuje, 

- požadavcích na výsledky řízení rizik technického díla, tj. ve sledovaném případě JZ  

(bezpečnost integrální, bezpečnost integrovaná, bezpečnost projektů, bezpečnost 

procesů, bezpečnost jednotlivých zařízení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci apod.), 

- a na tom, zda se požaduje řešení krátkodobé, střednědobé nebo strategické. 

2. Úkolu a požadavku na jeho věrohodnost: 

- identifikace rizik, 

- analýza rizik, 

- hodnocení rizik, 

- posouzení rizik, 

- vypořádání rizik, 

- monitoring rizik.  

3. Objektu sledování: 

- technické zařízení JZ, 

- technická komponenta JZ, 

- výrobní linka JZ, 

- technický proces JZ, 

- soubor procesů v JZ, 

- celé JZ, 

- celé JZ a jeho okolí.    

Aby byly získány správné výsledky při práci s riziky hospodárně, je třeba u každé úlohy vybrat 

správný koncept (lineární model, stromový model, síťový model, nestrukturovaný model), mít 

správná data a umět data správně zpracovat. Velmi důležitá je správná volba konceptu, protože 

existující koncepty řešení a s nimi spojené nástroje, metody a techniky inženýrských disciplín 

pracujících s riziky: 

- mají různé nároky na data a jejich přesnost, 

- mají různé nároky na čas potřebný k získání výsledku, 

- mají různé nároky na znalosti pro jejich aplikaci, 

- mají různé nároky na finance, 

- navíc ani  nedávají stejné výsledky.   
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Důraz na dobrou práci s riziky je v normě ČSN ISO 31000 Management rizik – principy a 

směrnice. Protože zdrojů, sil a prostředků na bezpečnost, tj. na řízení rizik, není nikdy dostatek, 

je třeba z důvodů hospodárnosti postupovat následovně: 

- rizika určovat jen pomocí dat a metod, které zajistí kvalitní podklady pro rozhodování o 

vypořádání rizik na příslušné úrovni řízení, 

- na strategické úrovni řízení a inženýrského vypořádání rizik je nutné řešit rizika  

technických děl tak, že je chápeme jako SoS - jde o zajištění dlouhodobé existence a rozvoje 

technického díla (tj. ve sledovaném případě JZ) i jeho okolí, 

- na taktické a funkční úrovni řízení a inženýrského vypořádání rizik je nutné řešit rizika 

technických děl (tj. ve sledovaném případě JZ) způsobem zaměřeným na bezpečný systém,  

- na technické a funkční úrovni řízení a inženýrského vypořádání rizik lze řešit rizika 

technických děl (tj. ve sledovaném případě JZ) způsobem zaměřeným na zabezpečený 

systém, jen tehdy, když výskyt možných škod v okolí systému je málo pravděpodobný 

anebo škody jsou přijatelné, což znamená, že JZ, které může způsobit radiační zamoření, 

do předmětné kategorie nepatří. 

Analýza současné situace ukazuje, že umíme systematicky zvládnout řadu nežádoucích 

procesů, tj. poruch a selhání, které dokážeme předem odhalit. Někdy se však vyskytne vzájemné 

propletení řady zdánlivě nesouvisejících faktorů a v důsledku nelinearit v systému vznikají 

velmi atypické havárie. Proto nyní připouštíme, že složitá technická díla (tj. ve sledovaném 

případě JZ) jsou z různých důvodů čas od času v nestabilním stavu a vznikají organizační 

havárie, kaskády selhání bez zjevné příčiny, neobvyklé jevy apod., tj. připouštíme nejistoty 

náhodné i epistemické (znalostní) v jejich chování. Z důvodu zajištění koexistence technického 

díla (tj. ve sledovaném případě JZ) s okolím po celou dobu životnosti musíme připravovat 

řešení odezvy pro možné případy, ve kterých se realizují rizika z příčin, které nelze odhalit 

pravděpodobnostními přístupy, a pro tyto zásahy budovat náhradní zdroje vody a energie, 

specifické systémy odezvy a specifický výcvik inženýrů a záchranářů. 

Novelizace mezinárodní normy ISO 9000, vydaná v ČR v r. 2016, vyžaduje analýzu rizik v 

souvislosti se zajišťováním kvality procesů a produktů ve firmách, které usilují o certifikaci či 

re-certifikaci systému řízení kvality. Předmětná norma odkazuje ČSN EN 31010 Management 

rizik - Techniky posuzování rizik atd. Proto je třeba do české praxe zavést poznatky, nástroje a 

doporučení uvedené v předchozích kapitolách. 

Studie havárií a selhání ukazují, že důležitým faktorem je správné rozdělení odpovědností a 

jejich správná realizace na jednotlivých úrovních řízení. Za bezpečnost technických děl (tj. ve 

sledovaném případě JZ) jsou rovněž odpovědní politici a veřejná správa, jenž vytvářejí 

podmínky pro lidi a provoz technických děl (tj. ve sledovaném případě JZ) a vykonávají dozor 

nad technickými díly (tj. ve sledovaném případě JZ), jejich výrobky či službami. Kvalitní práce 

s riziky zacílená na bezpečnost jakékoliv entity vyžaduje znalosti, prostředky, finance a 

vykonávání odpovědností, a proto parlament a vláda musí vytvořit jak podmínky a pravidla pro 

její správné provádění (legislativa, kvalitní technické vzdělání), tak nástroje pro její vynucení.  

 

Poděkování: Autoři děkují za podporu EU a MŠMT, grant na projekt RIRIZIBE, 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002649, a TAČR, grant na projekt č. TH02020666. 
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Příloha – Zdroje radiačních a jaderných nehod a havárií 

1. Vnější pohromy, které postihly objekt s radioaktivním materiálem, zdrojem nebo odpadem či 

jaderné zařízení: 
- povodeň, 

- zemětřesení, 

- tsunami, 
- sesuv, 

- pád letadla či rakety na objekt, 

- nepříznivé klimatické jevy (blesky, tornáda, enormní srážky, enormní teploty apod.), 

- přerušení zásobování objektu elektřinou, vodou apod. z vnějších sítí, 
- odpojení objektu od komunikačních sítí. 

2. Vnitřní pohromy: 

- požár v objektu, 
- výbuch v objektu, 

- výpadek elektrické energie v objektu, 

- selhání nouzového osvětlení v objektu, 
- výpadek dodávek vody v objektu z důvodu odpojení či poškození infrastruktury,  

- výpadek dodávek chladiva z důvodu odpojení či poškození infrastruktury,  

- zatopení objektu v důsledku prasknutí vodovodní infrastruktury, 

- výpadek komunikační sítě v objektu, tj. ztráta spojení.  
3. Technické příčiny spojené s  radioaktivním zdrojem: 

- neseřízené zařízení, které způsobuje příliš vysoké dávky, 

http://www.eng.tau.ac.il/~bengal/Eco_Design.pdf
http://www.eng.tau.ac.il/~bengal/Eco_Design.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-471-26849-6
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02684012
https://www.sciencedirect.com/science/journal/02684012
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- nesprávně umístěné zařízení, 

- poškozené zařízení, které způsobuje příliš vysoké dávky, 
- špatně upevněné zařízení při provozu, 

- nedostatečné chlazení zařízení, 

- nedostatečné stínění zdroje, 
- porušení ochranného obalu zdroje, 

- použití nesprávných údajů při nastavení provozu zařízení, 

- porucha nebo selhání bezpečnostních pojistek, zařízení či systémů, 

- pád a poškození zdroje, 
- špatně vystavěné a konstruované úložiště radioaktivních odpadů. 

4. Technické příčiny spojené s jaderným zařízením: 

- poškození tlakových nádob nebo potrubí s chladícím médiem nebo užitkovou vodou nutnou pro 
provoz, 

- poškození nebo netěsnost ventilů u tlakových nádob,  

- poškození kritických komponent jako je reaktor a jeho obsah (např. praskliny v palivu), 
parogenerátor apod.,  

- poškození kritických komponent s následkem ztráty chlazení nebo nedostatečného chlazení, 

- ucpání potrubí s chladícím médiem a provozním médiem, 

- selhání blokovacích zařízení, např. v urychlovači, 
- poškození svarů na kritických komponentách, 

- přeplňování tlakových nádob, což vede k prasknutí, 

- nesprávně instalované kabely či regulační tyče v reaktoru,  
- poruchy čerpadel, 

- nefunkčnost diesel generátoru v případě potřeby, 

- nedostatečný výkon  diesel generátoru v případě potřeby, 

- netěsnost parogenerátoru, 
- nedostatečné stínění v prostorech s radiací, 

- chybný návrh nebo chybná konstrukce či montáž kritických zařízení, např. článků v reaktoru, 

- použití nesprávných údajů při nastavení provozu zařízení, 
- nefunkčnost zařízení pro varování v případě nouze v provozu, 

- vyřazení automatických hasicích přístrojů z provozu, 

- elektrický zkrat, 
- porucha nebo selhání bezpečnostních pojistek, zařízení či systémů, 

- zaseknutý pojistný ventil,  

- nefunkčnost zabezpečovacích zařízení nebo systémů, 

- použití špatných filtrů pro provozní kapaliny, pro separátory odpadů, odlučovače a komíny na 
vypouštění plynných látek, 

- netěsnosti v kontejnmentu, 

- praskliny na ochranných obalech, 
- špatné kontakty na relé v řídicím systému, 

- aj. 

5. Technické příčiny spojené s přepravou radioaktivních zdrojů, materiálů a odpadů: 
- nevhodný kontejner pro přepravu komodity, 

- nedostatečná kapacita přepravního kontejneru, 

- špatně naložená nebo upevněná komodita na přepravním prostředku, 

- poškození komodity při dopravní nehodě přepravního prostředku, 
- přeprava nevhodným nebo poškozeným přepravním prostředkem.  

6. Organizační příčiny spojené s řízením provozu radioaktivních zdrojů: 

- chybí zásady kultury bezpečnosti, tj. nejsou určeny pravidla správného chování, odpovědnosti 
a zásady vzájemné pomoci, 

- není vyžadována kalibrace a kontrola zdroje před zahájením provozu, 

- nezajištění ochranných pomůcek a prostředků pro obsluhu v provozu, 

- neproškolení obsluhy, 
- dovolena demontáž ochranných krytů kritických zařízení, 

- použití chybných projektů pro objekty s radioaktivními zdroji nebo odpady, 
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- chybí opatření, aby nedošlo k záměně osob při úkonech, 

- nedostatečná fyzická ochrana objektů a zdrojů. 
7. Organizační příčiny spojené s řízením provozu jaderných zařízení: 

- postavení jaderného zařízení na základě chybných zadávacích podmínek, 

- používání nesprávných předpokladů, koncepcí a dat pro řízení rizik  
- chybí zásady kultury bezpečnosti, tj. nejsou určeny pravidla správného chování, odpovědnosti 

a zásady vzájemné pomoci, 

- vydání chybných pokynů pro obsluhu, 

- záměna příměsí upravujících jadernou reakci, 
- příliš velké množství příměsi upravující jadernou reakci,  

- údržba nezohledňuje projevy stárnutí materiálů a konstrukcí s ohledem na agresivitu podmínek, 

ve kterých tyto pracují (tj. koroze, opotřebení, ztráta příznivých vlastností), 
- nezajištěna kvalitní kontrola svarů na kritických zařízeních, 

- špatně prováděná údržba, 

- nekvalitně prováděné opravy,  
- nezajištění včasných oprav u kritických komponent a zařízení, 

- špatné řízení bezpečnosti -  řídící pracovník může vyžadovat, aby obsluha prováděla úkony, 

které jsou nebezpečné,  

- nezajištění ochranných pomůcek a prostředků pro obsluhu v provozu, 
- neproškolení obsluhy, 

- nezajištění úkrytu pro případ nouzových situací, 

- nezpracování plánů odezvy na nouzové situace, 
- neseznámení obsluhy s plány odezvy na nouzové situace, 

- neprocvičení obsluhy v realizaci plánů odezvy na nouzové situace, 

- dovolena demontáž ochranných krytů kritických zařízení, 

- neprovádění včasných oprav, 
- neoznačené nebo špatně označené nouzové východy, 

- nedostatečná fyzická ochrana objektů a kritických komponent. 

8. Organizační příčiny spojené s řízením přepravy a skladováním radioaktivních zdrojů, materiálů a 
odpadů: 

- nesprávné nebo neexistující postupy pro manipulaci a přepravu, 

- nedostatečná kontrola postupů pro manipulaci a přepravu, 
- špatné podmínky pro personál zajišťující přepravu, 

- špatný plán přepravy,  

- nedostatečná fyzická ochrana zdrojů, materiálů a odpadů (mohou se dostat k nepovolaným 

osobám). 
9. Provozní příčiny spojené s chybnou funkcí zařízení v důsledku složitých propojení v jaderném 

zařízení: 

- náhlý výpadek hasicího zařízení, 
- výpadek chladicího systému, 

- nefunkční regulační tyče v reaktoru, 

- nedostatečné chlazení palivových článků v reaktoru, 
- výpadek zabezpečovacích systémů,  

- výpadek varovacích systémů, 

- ztráta spojení, 

- výpadek systémů pro zajištění bezpečnosti. 
10. Kybernetické příčiny spojené s poruchami v přenosu informací potřebných pro řízení provozu 

radioaktivních zdrojů: 

- přerušení kritických informačních toků nutných pro bezpečný provoz zdroje, 
- použití vadného software pro dávkování.   

11. Kybernetické příčiny spojené s poruchami v přenosu informací potřebných pro řízení provozu 

jaderných zařízení: 

- přerušení kritických informačních toků nutných pro bezpečný provoz jaderných zařízení, 
- použití vadného software při řízení provozu, 

- nakažení kritických informačních systémů počítačovými červy. 
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12. Příčiny spojené s lidským faktorem, které tkví v provedení chybných úkonů při 

obsluze radioaktivních zdrojů: 
- nepozornost obsluhy, 

- nepochopení pokynu nadřízeného, 

- přepracovanost obsluhy, 
- neznalost, tj. nedostatečné vzdělání obsluhy, 

- chybné úkony obsluhy, např. chybné nastavení dávky či doby provozu, 

- nedodržení bezpečnostních postupů, 

- porušení provozních předpisů, 
- podcenění kritičnosti situace ze strany obsluhy, např. práce s poškozeným zdrojem, 

- nepoužití ochranných pomůcek u obsluhy při provozu, údržbě nebo opravách, 

- nepoužití ochranných pomůcek u dalších účastníků v provozu (kontraktoři, návštěvy apod.), 
- nepoužívání ochranných pomůcek a prostředků při provozu, 

- chybné posouzení příčiny ozáření, 

- chybná klasifikace radioaktivních odpadů při třídění, 
- rozlití radioaktivních kapalin a jejich neodstranění z prostoru.  

13. Příčiny spojené s lidským faktorem, které tkví v provedení chybných úkonů při obsluze jaderných 

zařízení: 

- nepozornost obsluhy, 
- přepracování obsluhy, 

- neznalost, tj. nedostatečné vzdělání obsluhy, 

- úkony obsluhy, např. špatné provedení otevření nebo zavření víka reaktoru, 
- neodvzdušnění tlakových nádob, když je to žádoucí, 

- nedodržení bezpečnostních postupů, 

- podcenění kritičnosti situace ze strany obsluhy, 

- porušení provozních předpisů, 
- nepoužívání ochranných pomůcek a prostředků při provozu, 

- chybné hodnocení situace v provozu, 

- chybná klasifikace radioaktivních odpadů při třídění. 
14. Útok na radioaktivní zdroj nebo útok s jeho pomocí: 

- krádež zdroje, 

- použití zdroje k fyzické likvidaci jiné osoby, 
- úmyslné poškození chodu kritických informačních systémů. 

15. Útok na jaderné zařízení: 

- úmyslné fyzické poškození objektu, kritických komponent či kritických zařízení, 

- úmyslné poškození chodu kritických informačních systémů nutných pro bezpečný provoz 
jadrného zařízení. 

16. Legislativní příčiny: 

- chybí nebo jsou nedostatečné předpisy pro nakládání s radioaktivními materiály, zdroji a 
odpady, a to včetně přepravy, 

- chybí nebo jsou nedostatečné předpisy pro bezpečný provoz jaderných zařízení, i když zde se 

pozitivně projevuje tlak IAEA, 
- právně nejsou propojeny činnosti veřejné správy a provozovatele. 

17. Jiné příčiny: 

- nesprávné použití radioaktivního materiálu v civilním sektoru (např. ke stavbě obydlí či výrobě 

nábytku, vozidel apod.), 
- falšování údajů o provozu, 

- úmysl sebepoškození, 

- válka, 
- korupce, 

- boj o moc. 

 

  



260 
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Abstrakt: Nanotechnologie využívají specifické vlastnosti částic s rozměry kolem 10-9 m, 

jejichž chování již nelze vysvětlit klasickou fyzikou, a je třeba použít fyziku kvantovou. Jejich 

velký rozvoj a aplikace v praxi od počátku tisíciletí ukazují, že nanotechnologie na jedné straně 

přináší řadu užitků lidem a na druhé straně vyvolávají za určitých podmínek nepřijatelné 

dopady na zdraví lidi a životní prostředí. Proto je třeba rizika spojená s nanotechnologiemi řídit 

a tím zajistit bezpečný lidský systém. Článek shrnuje současné poznání v předmětné oblasti. 

Klíčová slova: nanočástice; nanotechnologie; rizika; bezpečnost; řízení rizik. 

 

Abstract: Nanotechnologies use specific properties of particles with dimensions of around 10-9 

m, the behaviour of which can be no longer explained by classic physics, and quantum physics 

should be used. Their great development and application in practice since the beginning of the 

millennium show that nanotechnologies, on the one hand, brings a number of benefits to 

humans and, on the other hand, they cause unacceptable impacts on humans' health and the 

environment under certain conditions. Therefore, the risks associated with nanotechnologies 

need to be managed to ensure a safe human system. The article summarises the current 

knowledge in the area in question. 

Key words: nanoparticles; nanotechnology; risks; safety; risk management. 

 

1. Úvod 

 

Z fyziky je známo, že látka rozdělená na nepatrné částečky mívá jiné vlastnosti, než když je 

vcelku. Například nanočástice (10-9)  zlata se taví při nižších teplotách než zlatý valoun. 

Kousíčky stříbra začnou být jedovaté pro mikroby. Nepatrná vrstvička mědi přestává v 

magnetickém poli vést elektřinu. V nanosvětě končí platnost klasické fyziky a chování atomů 

musí vysvětlovat komplikovanější fyzika kvantová. Na základě současného poznání totiž při 

zmenšení částic pod 100 nm začínají fyzikálně chemické vlastnosti povrchu převládat nad 

vlastnostmi daného materiálu a částice se začne chovat, jako by byla celá tvořená jen povrchem. 

Jedním z nejvýraznějších projevů je silné zvýšení chemické reaktivity [1], což znamená, že 

stejná látka se v makrosvětě chová často jinak než v nanosvětě. Zmenšováním velikostí částic 

roste víceméně exponenciálně počet molekul nacházejících se na povrchu částice. Měření 

ukazují, že k tomu dochází od velikosti cca 90 nm; dle údajů v práci [2] částice o velikosti 

kolem:  

- 100 nm má na svém povrchu cca 1 % molekul či atomů, 

- 50 nm jich má na svém povrchu cca 5 %, 

- 10 nm jich má na svém povrchu cca 10 %, 

- a částice kolem 5 nm jich má na svém povrchu již cca 50 %.  
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Poznatky o aplikaci nanotechnologií v praxi potvrzují známou zkušenost s technologiemi, na 

jedné straně přinášejí lidstvu velké užitky, a na druhé straně jsou pro lidský organismus a další 

živé organismy vysoce škodlivé. Poznání ukazuje, že v řadě případů jsou rizika s nimi spojená 

nepřijatelná. Přes některé fatální dopady jejich využívání nelze zastavit, protože se to dosud 

nepovedlo u žádné technologie, která přinášela lidstvu nějaké užitky.  

Historické zkušenosti ukazují, že každá technologie má nejen přínosy, ale i škodlivé dopady, a 

proto je třeba u nanotechnologií: 

- předvídat, identifikovat a sledovat potenciálně nebezpečné nanomateriály na pracovištích, 

- posuzovat dopady nanomateriálů na pracovníky a určovat nebezpečí a rizika nanomateriálů 

pro pracovníky, 

- řídit rizika nanomateriálů s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na bezpečí 

uživatelů produktů, které je obsahují, 

- podporovat bezpečný rozvoje nanotechnologií a uskutečňovat jejích společenské a 

komerční přínosy.  

 

2. Souhrn poznatků o nanočásticích a nanotechnologiích 

 

Podle definice EU z r. 2011 [3] nanomateriál je přirozený materiál, který vznikl jako vedlejší 

produkt, anebo je cíleně vyrobený materiál, který obsahuje nanočástice. Předmětné částice jsou 

v daném případě ve formě izolovaných částic nebo jejich agregátů / aglomerátů. V daném 

případě padesát nebo více procent částic daného materiálu má jeden nebo více vnějších rozměrů 

ve velikostním rozmezí od 1 do 100 nm.  

Nanočástice přírodního původu vznikají při: erozi; erupci sopek; požárech; i chemickém 

rozkladu látek. Lidé a další živé organismy jsou jim přizpůsobeny, a proto nejsou doloženy 

jejich významné dopady na lidské zdraví. 

Podobně jako např. u radionuklidů umělého původu, problém nastává u nanočástic umělého 

původu, které vznikají při: 

- technologických procesech v tepelných elektrárnách, spalovacích motorech,  

- různých činnostech jako je: broušení; řezání; svařování; drcení; mletí; spalování; 

impregnace; odstřeďování; manipulace se sypkým materiálem apod.,  

- výrobě nanovlákenných textilií, antibakteriálních roztoků, kosmetických přípravků, léků 

apod.   

Uměle vyráběné nanomateriály jsou materiály, ve kterých, jak již bylo výše uvedeno, 50 % 

nebo více částic má jeden nebo více rozměrů mezi 1 nm a 100 nm. Nejmenší nanočástice jsou 

velikostí srovnatelné s atomy a molekulami. Účinky nanomateriálů na zdraví závisí na jejich 

vlastnostech, například na tom: jaký materiál je tvoří; jakou mají částice velikost, tvar a 

rozpustnost. 

Je skutečností, že nanočástice jsou ve vysokých koncentracích přítomny i v klimatizovaných 

prostorách, dopravních prostředcích a v místech, kde se vyskytuje větší počet osob. Proto na 

základě nabytých zkušeností, v uvedených případech je třeba zvažovat, že mohou být 

nanočástice od jistého množství, anebo za jistých podmínek zdrojem rizik pro živé organismy, 

když se dostanou do jejich organismu.  

Protože, jak již bylo řečeno, rozvoj technologií, obzvláště těch, které přinášejí lidstvu velké 

užitky nelze zastavit, je třeba stanovit kritická množství nanočástic, která jsou pro lidský 

organismus a další živé organismy přijatelná, podmíněně přijatelná a nepřijatelná a podle toho 
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uzpůsobit ochranná opatření u lidí a dalších živých organismů v místech, kde je jejich výskyt 

prokázán, anebo očekáván [4].  

Na základě poznání o chování chemických látek je pochopitelně nutné v dané souvislosti 

zvažovat chemické složení látek (nanomateriály jsou na bázi uhlíku, základních kovů a jejich 

oxidů apod.) a podle něho z hlediska bezpečnosti lidského systému upravit limity a podmínky, 

a to: 

- v pracovním prostředí, ve kterém je velké množství nanočástic, které vznikají při výrobních 

postupech,  

- ve výrobcích, kterými se nanočástice dostávají k uživatelům či spotřebitelům. 

Počet nově zpracovaných nanomateriálů se s jejich aplikacemi stále rychle zvětšuje. Uměle 

zpracované nanomateriály vstoupily do obchodu na začátku 21. století.  Odhaduje se, že dnes 

na trhu existuje více než 400 spotřebitelských produktů, které zahrnují nanomateriály. Používají 

se:  

- ve výstavbě – v produktech zlepšujících odolnost vůči opotřebení, tuhost, ale také pigmenty; 

např. okna, efektivnější izolační materiály, 

- ve zdravotní péči – v nových lécích a aktivních látkách, systémech pro dodávání léků; např. 

ústní vakcíny, tkáňové inženýrství a výroba biokompatibilních materiálů, 

- při  přeměně a využití energie – zvýšení účinnosti přeměny energie a snížení plýtvání 

energií; např. nové generace fotovoltaických buněk, hospodárnější osvětlení, kompaktní 

spalovací buňky, 

- v automobilovém (a leteckém) průmyslu – zesílené a pevnější materiály, čidla 

optimalizující funkci motoru, přísady do paliva, škrábancům odolné a nekorodující nátěry 

apod., 

- v chemickém průmyslu – katalyzátory, techniky lepivé vazby, multifunkční a efektivnější 

keramika, výrobky používané pro povrchové funkce a dokončovací práce, jako jsou 

pigmenty, inhibitory koroze, samočisticí povrchy, antistatické, funkční vrstvy: tepelná 

izolace, ale také extrémně tvrdé a odolné řezné nástroje atd., 

- v elektronice a komunikaci – optické / optoelektronické součásti včetně laserů, vysoké 

hustoty paměti, kapesní elektronické knihovny, extrémně rychlé kompaktní počítače apod. 

Další oblasti, kde jsou využívány nanotechnologie, zahrnují environmentální aplikace, textilní 

průmysl, výrobu nástrojů a nástrojů, i obranu. Seznam aplikací stále narůstá s rozvojem 

nanotechnologií. 

Zajímavé je, že s prvními obavami kolem nanotechnologií přišly společnosti Munich Re a Swiss 

Re, tj. dvě největší světové zajišťovny (obří finanční ústavy), u nichž se pojišťují pojišťovny. 

Varovaly svět na základě svých zkušeností s likvidací dopadů azbestu, která je v minulých 

letech stála miliardy dolarů na odškodném, a zdůraznily nutnost realizace ochrany lidí vůči 

produktům vzniklým aplikací nanotechnologií. 

 

3. Dopady a rizika nanočástic 

 

Lidé se setkávají s uměle vyrobenými nanočásticemi v pracovních procesech v průmyslu, 

zemědělství, lesnictví, službách, laboratořích  a v denním životě při užívání výrobků, které je 

obsahují (např. protikorozní nátěry povrchů). Pro bezpečí lidí a bezpečné prostředí je třeba 

poznat rizika a jejich dopady, a rizika cíleně řídit. Řízení rizik znamená  zavést účinná ochranná 

opatření, a to jak ve výrobních procesech, tak při užívání některých jejich výrobků.  



263 

 

Nanočástice se do lidského těla dostanou vstřebáním, šířením cestami a s potravou. Byly 

nalezeny například v plicích, játrech, ledvinách, srdci, reprodukčních orgánech, mozku, slezině, 

kostech a měkkých tkáních, stejně jako v zárodcích (plodech). Na základě analýzy výsledků 

uvedených v pracích, jejichž seznam je ve zprávě [5], databázích EPA, USGOW a dokumentu 

na adrese [6] platí, že: 

- nanočástice jsou schopny po průniku do organismu se rychle transponovat pomoci 

oběhového a lymfatického systému do tělesných tkaní a orgánů. V závislosti na jejich 

složení a velikosti mohou některé nanočástice způsobit nevratná poškozeni buněk 

prostřednictvím oxidačního stresu nebo poškozením organel (tj. speciální buněčné části). 

Od jejich jistých koncentrací jsou popisovány: astma, alergie, dýchací obtíže, problémy  u 

jater, disfunkce orgánů, rakoviny různého druhu, poruchy chování, problémy neurologické, 

ovlivnění embryí apod.,  

- nanomateriály při průniku do živých organismů vlivem velikosti částic, a vyšší či specifické 

reaktivitě mají toxické účinky, označované jako např. genotoxicita, hepatotoxicita a 

karcinogenita atd., 

- současným problémem je měření nanotoxicity (tj. vlivu nanomateriálů na lidi a životní 

prostředí) a zjištění cest, kterými probíhá  intoxikace nanočásticemi, 

- zatím v praxi chybí implementace jasné strategie na zajištění bezpečnosti s ohledem na 

nanotechnologie a používání výrobků s nanomateriály. 

Nebezpečnost nanočástic je ovlivněna například jejich chemismem, fyzikálními vlastnostmi, 

krystalickou strukturou, hustotou, či schopnostmi agregace, aglomerace a sedimentace. 

Všechny mechanismy působení nanočástic na živé organismy nejsou ještě známy. Ví se však: 

1. Některé nanomateriály mohou vyvolávat různé druhy: poškození plic, jako jsou akutní nebo 

chronické zánětlivé reakce, jejich riziko se zvětšuje tím více, čím více se  snižuje velikost 

částic; poškození tkáně; oxidační stres; chronickou toxicitu; cytotoxicitu; fibrózu; a 

generaci nádorů. Některé nanomateriály mohou také ovlivnit kardiovaskulární systém.  

2. Z důvodu jejich malé velikosti mohou nanomateriály vstoupit do těla způsobem, který není 

možný pro hrubší částice. Například, se ukázalo, že kovy a oxidy kovů vstupují do 

čichového receptoru skrze čichový nerv a že uhlíkové nanotrubičky procházejí do placenty 

a do plodu.   

3. Vláknitá, dlouhá, tenká a nerozpustná nanovlákna, jako jsou uhlíkové nanotrubice, mohou 

způsobit poškození plic, jako je zánět, tvorba granulomu a fibróza, což nebylo pozorováno 

u nanočástic. To vedlo k závěru, že přinejmenším některé typy uhlíkových nanodutých 

profilů mohou vyvolávat dopady na zdraví podobné těm, které způsobuje azbest. 

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikovala uhlíkové nanotrubky 

MWCNT-7 jako potenciálně karcinogenní pro člověka (skupina 2 B). Ukázalo se však také, 

že ne všechny uhlíkové nanotrubky způsobují tytéž zdravotní dopady. Vzhledem k jejich 

vlastnostem povrchu nezpůsobují některé uhlíkové nanotrubičky granulom nebo fibrózu, a 

bylo také prokázáno, že za určitých podmínek mohou být uhlíkové nanotrubky 

metabolizovány a poté vyloučeny. 

Narušení bezpečí lidí a dalších veřejných aktiv  je také způsobeno vysokou výbušností, 

hořlavostí a katalytickým potenciálem některých nanomateriálů v práškové formě; zejména 

kovové nanoprášky, jako prach v mikroměřítku, mají tendenci explodovat a jejich citlivost na 

zapalování obvykle zvyšuje jemnost částic. Čím jsou částice jemnější, tím nižší je teplota 

samovznícení. 
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Dosavadní výzkumy z oblasti zdravotnictví shrnuté v pracích [5,7-9]  ukazují, že hlavní 

problémy spojené s řízením dopadů nanotechnologií a jejich výrobků na lidské zdraví a životní 

prostředí jsou v tom, že existuje dosud řada nejistot a neurčitostí v datech:   

- nejsou známy reálné expozice vůči nanomateriálům na pracovištích, 

- vliv nanomateriálů na lidské zdraví nebyl dostatečně prozkoumán a potvrzen, 

- neexistují vyšetření odhalující specifická poškození zdraví působením nanomateriálů, 

- nakládání s nanomateriály na pracovištích není upraveno žádnými hygienickými předpisy,  

- k rozvoji některých profesionálních onemocnění z chemických látek a prachu dochází až 

po mnohaleté expozici.  

Proto také dosud neexistují podklady pro zavedení specifického screeningu poškození zdraví 

působením nanomateriálů [10–13]. Doporučuje se však realizovat alespoň princip předběžné 

opatrnosti, jehož koncept je uveden v práci [14].  

Britský ústav pro standardizaci [15] zvolil dále uvedené limity pro pracoviště, na kterém se 

mohou vyskytovat nanočástice: 

- pro karcinogenní a mutagenní látky a pro látky toxické pro reprodukci 0,1násobek hodnoty 

limitu stanovené pro mikrometrické částice téhož materiálu, 

- pro nanovlákna 0,01násobek hodnoty limitu stanovené pro mikrometrické částice téhož 

materiálu, 

- pro nerozpustné látky 0,066násobek hodnoty limitu stanovené pro mikrometrické částice 

téhož materiálu, 

- pro rozpustné látky 0,5násobek hodnoty limitu stanovené pro mikrometrické částice téhož 

materiálu. 

Aby se zlepšilo povědomí o rizicích nanotechnologií, tak je třeba v souladu s prací [16] vzít 

v úvahu dvanáct následujících poučení, která byla získána z prvních varování z praxe, a to: 

1. Uznat a reagovat na nevědomost, tj. na nejistoty a neurčitosti, při hodnocení 

nanotechnologií a veřejné tvorbě politik.  

2. Zajistit adekvátní dlouhodobé sledování zdraví lidí a životního prostředí v souvislosti 

s výrobou a využitím nanoproduktů a soustředit se na tvorbu systémů včasného varování.  

3. Identifikovat a pracovat na snižování "slepoty" a mezer ve vědeckých poznatcích o 

nanotechnologiích.  

4. Identifikovat a omezit interdisciplinární překážky poznání o nanotechnologiích.  

5. Zajistit, aby skutečné světové poznatky o nanotechnologiích byly přiměřeně zapracovány 

do právních předpisů.  

6. Systematicky zkoumat zdůvodnění a přínosy i potenciální rizika nanotechnologií.  

7. Vyhodnotit alternativní možnost k nanotechnologiím a podporovat robustnější, různorodé 

a přizpůsobenější technologie, které minimalizují náklady na překvapení a maximalizují 

přínosy inovací.  

8. Zajistit používání základních a místních znalostí, jakož i příslušné odborné znalosti při 

hodnocení rizik (rizika jsou místně a časově specifická [17]).  

9. Brát v úvahu předpoklady, hodnoty a nároky různých sociálních skupin.  

10.  Zachovat regulační nezávislost zainteresovaných stran a současně zachovat vstřícný přístup 

ke shromažďování informací a stanovisek.  

11.  Identifikovat a omezit institucionální překážky v šíření poznatků a zajišťování ochranných 

opatření.  
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12. Vyhýbat se přesvědčení, že jsme vždy schopni omezit  možné škody, pokud existují 

rozumné důvody k obavám.  

Na základě doporučení OECD [8]  je třeba ve spojení s nanotechnologiemi rozšiřovat 

povědomí, sledovat a řídit: 

- obchodní rizika spojená s uváděním produktů vyrobených pomocí nanotechnologií na trh, 

- rizika spojená s ochranou duševního vlastnictví spojeného s know-how o podstatě 

nanotechnologií,  

- politická rizika týkající se přínosů a dopadů nanotechnologií na ekonomický rozvoj zemí a 

regionů,  

- rizika spojená s ochranou soukromí, protože miniaturní senzory na bázi nanomateriálů se  

stávají všudypřítomnými,  

- environmentální rizika spojená s uvolňováním nanočástic do životního prostředí,  

- rizika, která představují nanočástice pro pracovníky a spotřebitele, 

- futuristická rizika, která jsou spojená s použitím nanomateriálů ve zdravotnictví a 

zaváděním nanostrojů. 

 

4. Řízení rizik nanotechnologií 

 

Právní předpisy EU o ochraně pracovníků se vztahují na nanomateriály, ačkoliv se k těmto 

materiálům výslovně neodkazují.  Zvláštní relevantnost mají:  

- směrnice 89/391/EHS, 

- směrnice o chemickém agentu 98/24/ES, 

- směrnice o karcinogenech a mutagenech 2004/37/ES, 

- a také právní předpisy týkající se chemických látek (REACH a CLP).  

To znamená, že zaměstnavatelé jsou povinni hodnotit a řídit rizika nanomateriálů v pracovním 

procesu. Směrnice [17] uvádí, že byly prokázány nepřijatelné dopady některých nanomateriálů 

na lidské zdraví a životní prostředí, a proto doporučuje členským státům zavést legislativou 

ochranná opatření, a cíleným výzkumem roztřídit poznání o kritičnosti nanočástic. 

Z uvedených předpisů vyplývá, že pokud použití a generování nanomateriálů nelze eliminovat 

nebo nahradit materiály a procesy méně nebezpečnými (tj. aplikovat principy inherentní 

bezpečnosti [18]), tak se musí expozice pracovníků minimalizovat prostřednictvím 

preventivních opatření v návaznosti na hierarchii řízení bezpečnosti [19,20], které má pořadí 

priorit:  

- technická opatření u zdroje nanočástic (kryty, štíty apod.), 

- organizační opatření, 

- osobní ochranné prostředky,  

- režimová opatření. 

Na základě [19] je třeba pro každý komerční nanoprodukt před jeho uvedení na trh provést 

hodnocení jeho rizik a přínosů postupem, který je ukázán v práci [20]; schéma je naznačeno na 

obrázku 1. V souladu s [20] při rozhodování není rozhodující velikost dílčích rizik, ale velikost 

rizika celkového (integrálního)  

Všechny dosavadní výsledky ukazují, že nanočástice nejsou inherentně ani nebezpečné, ani 

bezpečné. Vše závisí na jejich koncentraci a na podmínkách, za kterých dochází ke kontaktu 

s lidmi a obecně se složkami životního prostředí.  
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Obr. 1. Diagram rozhodování o přínosu nanoproduktu pro lidstvo. 

 

Problém bezpečnosti ve spojení s nanotechnologiemi  je v tom, že publikované články 

v množství, které přesahuje několik tisíc, obsahují výsledky o měřeních koncentrací nanočástic, 

které nejsou vzájemně srovnatelné; např. nestejná definice nanočástic; koncentrace byly 

naměřené přístroji, získány postupy či v podmínkách, které jsou odlišné, anebo nejsou vůbec 

uvedené [5]. Potíž dělá též skutečnost, že různé obory používají různé pojmy pro jednu veličinu 

či jednu vlastnost, (technika má dopady, zdravotnictví účinky), a dokonce metody založené na 

stejném principu nazývají různými názvy (např. přístup v technice a vojenství od 17. století 

označovaný jako Defence-In-Depth se ve zdravotnictví označuje jako Control Banding Tool). 

Tím vznikají nedorozumění mezi odborníky různých oborů, nedochází ke spolupráci, opakují 

se výzkumy několikrát a autoři se necitují. 

Proto v souladu s principy řízení rizik zacílenými na  bezpečnost technologií [4]   je předmětem 

výzkumu najít úrovně nebezpečí, tj. dopadů rizik či úrovně expozice u jednotlivých 

nanomateriálů, pod kterými není ohroženo zdraví zaměstnanců, a určit limity a podmínky, aby 

pracovní procesy i užívání nanomateriálů byly bezpečné. K tomu je třeba zavést do praxe 

korektní přístup založený na měření fyzikálních a chemických parametrů, jehož principy jsou 

uvedeny v práci [21], a aplikovat poznání, že kombinace většího množství nebezpečných 

faktorů vede ke ztrátám a škodám na veřejných aktivech daleko častěji než výskyt jednoho 

velkého faktoru [18,20]. Tímto lze také vysvětlit problémy, které způsobuje prašné prostředí 

v provozech [21].       
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Abstrakt: Předložená práce shrnuje požadavky a nároky na tunely na pozemních komunikacích 

z pohledu bezpečnosti. Na základě reálných dat o selhání tunelů byla stanovena databáze příčin 

rizik, které byly původci selhání tunelů. Seznam původců selhání byl srovnán a doplněn 

poznatky z výzkumů dostupných v odborné literatuře. Kritickou analýzou dat o dopadech 

selhání a postupech odezvy jsou navržena opatření pro zvýšení bezpečnosti tunelů a shrnuta 

základní fakta pro uživatele, provozovatele a dozor nad bezpečností.    

Klíčová slova: Dopravní infrastruktura; kritický prvek; dopravní tunel; zdroje rizik; poučení; 

opatření pro zvýšení bezpečnosti. 

 

Abstract: The submitted work summarises the requirements and demands for tunnels on surface 

routes from the safety viewpoint. Based on real data on tunnel failures, a database of the causes 

of the risks, which were the causes of the tunnels´ failures, was established. The list of agents 

of failures was compared and supplemented by findings from research accessible in the 

scientific literature. By critical analysis of failure impact data and response procedures, they are 

proposed measures to improve tunnel safety and summarise the basic facts for users, operators 

and safety oversight institution.  

Key words: Transport infrastructure; critical element; traffic tunnel; sources of risks; lessons 

learned; measures to improve safety. 

 

1. Úvod 

 

Dopravní infrastruktura patří mezi kritické infrastruktury každého státu a mezi její důležité a 

zranitelné (tj. kritické) prvky patří tunely [1]. Jejich selhání znamená ztráty, škody a újmy nejen 

na samotné infrastruktuře, ale i na dalších veřejných aktivech [2]. Proto legislativa všech 

vyspělých zemí ukládá požadavky na bezpečnost při výstavbě nových tunelů, při úpravě 

stávajících tunelů a při provozu tunelů. Aby mohla být udělena povolení k výstavbě i k provozu 

tunelu, musí být splněny přísné požadavky. Protože svět se dynamicky mění, tak správným 

nástrojem je řízení bezpečnosti [3-5]. 

Každý tunel je otevřený systém systémů [1,2], obrázek 1. Proto pro zajištění jeho bezpečností 

musíme brát v úvahu i rizika, která jsou spojená s propojeními jednotlivých systémů 3-5. 

Každý tunel musí být postaven tak, aby byl bezpečný, tj. stabilní, což znamená, že po dobu 

životnosti spolehlivě plní svou funkci (bezpečnou dopravní obslužnost) a ani při svých 

kritických podmínkách nepoškodí sebe a veřejná aktiva v okolí [3-5]. Proto má i specifické 

vybavení, např.: detektory kouře a detektory nebezpečných látek; požární signalizaci; a 
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osvětlené protipožární nouzové východy v pevných vzdálenostech od sebe, které jsou 

zhotoveny tak, aby jimi neprostoupil kouř atd.  

 

Obr. 1. Základní položky, které predisponují bezpečnost tunelu.  

 

Většina silničních tunelů a všech železničních tunelů má ventilační systém pro odsávání kouře 

a nebezpečných látek. K dispozici jsou nouzové stanice umístěné v pevných vzdálenostech od 

sebe, které jsou vybavené telefonem, alarmovým tlačítkem a často hasicím i přístrojem. Mnoho 

tunelů má kamery, které jsou připojeny k řídícímu pultu v místnosti správce tunelu. Správce 

tunelu může v případě potřeby zavolat nouzovou službu. Kromě toho, velké tunely mají vlastní 

řídící systémy, které upravují dopravní režim uvnitř tunelu. Podle právních požadavků většiny 

vyspělých zemí, je bezpečnost silničních a železničních tunelů kontrolována každé čtyři roky, 

anebo po každém věším narušení bezpečnosti tunelu. 

Je zřejmé, že dopravní nehody v tunelech na pozemních komunikacích jsou mnohem 

nebezpečnější než dopravní nehody mimo tunelů, a to zvláště tehdy, když jsou přítomné 

nebezpečné látky. V důsledku přítomnosti nebezpečných látek může dojít k požáru, explozi a 

ke kontaminaci ovzduší; zvlášť nebezpečné jsou jevy BLEVE a VCE. Proto záchranné služby 

(policie, hasiči a zdravotníci – v ČR Integrovaný záchranný systém) pravidelně provádí výcvik 

na zdolání nehod v tunelech.  

Předložený dokument shrnuje poznatky o rizicích a bezpečnosti tunelů a jejím řízení při jejich 

zhotovení a provozu, uvádí výsledky studia selhání tunelů, tj. narušení bezpečnosti, a poučení 

z těchto narušení. V závěru pak navrhuje opatření na zvýšení bezpečnosti tunelů. 

 

2. Souhrn poznatků 

 

V první části kapitoly shrnujeme základní poznatky o riziku a bezpečnosti a v druhé pak 

současné poznatky o tunelech, jejich problémech, selháních a principech pro řízení 

bezpečnosti. 

 

2.1. Poznatky o riziku a bezpečnosti 

Riziko a bezpečnost spolu jistým způsobem souvisí, nejsou však komplementární veličiny, 

protože bezpečnost můžeme zvýšit pomocí organizačních opatření (varovací systémy, 
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připravenost, výcvik atd.), aniž bychom snížili riziko [4]. Riziko pro potřeby strategického 

řízení je definováno jako pravděpodobná velikost ztrát, škod a újmy na chráněných aktivech 

způsobených škodlivým jevem, která je rozpočtená na jednotku území a jednotku času [4].  

Současné poznání ukazuje, že zdrojů rizik je mnoho [1,3-5] a vzhledem k rostoucí složitosti 

technických děl a světa přibývají stále další. Zaváděním nových dosud neověřených 

technologií, zvyšováním provázanosti systémů, především z hlediska kybernetického, 

materiálního, energetického, ekonomického, sociálního apod., se všechny entity stávají 

složitějšími 3. Je skutečností, že složitost ovlivňuje bezpečnost systémů, kvůli zvyšujícímu se 

množství možných stavů systému a možných neodhadnutelných emergentních jevů, tj. jevů 

vznikajících za jistých podmínek náhle a nepředvídatelně [3].  

Řízení rizika vyžaduje rozměr a měření rizika, které berou v úvahu nejen fyzické škody, oběti 

a ekvivalent ekonomických ztrát, ale i sociální, organizační a institucionální faktory. Řada 

současných technik na určování rizika nereprezentuje holistický přístup a většina z nich 

nezvažuje vazby a toky mezi prvky systému za zranitelné položky, které zvyšují škody, ztráty 

a újmy 3. Je si třeba uvědomit, že riziko je rozdělené na lokální, regionální i státní úrovni. Je 

zřejmé, že nejsme-li schopni riziko identifikovat a analyzovat, nejsme schopni se proti němu 

účinně bránit 3,4.  

Chyba, které se dopustíme při analýze rizika, se přenáší do nouzových a krizových plánů, do 

plánů kontinuity a snižuje jejich hodnotu ve vztahu k plánovaným opatřením směřujícím 

především k ochraně lidských životů a zdraví, ale i v oblasti akceschopnosti záchranných složek 

podílejících se na realizaci záchranných operací. Obecně platí, že ignorování či podceňování 

řízení rizik je důvodem většiny problémů lidské společnosti 3,5.  

Proto pro zajištění dostatečné úrovně bezpečnosti musíme řídit rizika, přičemž jsou zásadně 

důležité vlastnosti systému jako zranitelnost, pružná odolnost a adaptabilita ke změnám 

vyvolaným vnitřními i vnějšími pohromami (tj. jevy všeho druhu, které mají škodlivý potenciál 

na veřejná aktiva a aktiva sledovaného technického díla) a lidský faktor. Uvedené vlastnosti 

jsou integrálními vlastnostmi systému a mírou jejich kombinace je kritičnost. 

Zranitelnost je vlastnost entity, která zvyšuje riziko a je příčinou toho, že systém se za určitých 

podmínek nechová žádoucím způsobem, protože je pozměněna, ve smyslu lidského vnímání 

narušena, jedna nebo více složek z následného seznamu dle [4]:  

- struktura a forma složení prvků systému, 

- forma, směr a intenzita vazeb systému, 

- forma, směr a intenzita toků v systému, 

- vytvoření nových, či ztráta nebo závažná změna starých vazeb napříč systémem a jeho 

okolím.  

Zranitelnost výrazně zvyšuje kritičnost. 

Kritičnost sledované entity, způsobenou danou pohromou se vyjadřuje vztahem  

C = S * O * B,  

ve kterém S je závažnost největšího dopadu pohromy, O pravděpodobnost výskytu pohromy a 

B podmíněná pravděpodobnost, že se v daném případě vyskytne nejzávažnější dopad 3,5. 

Každé řízení rizik v inženýrské praxi směřuje ke stanovení postupu pro jeho ovládání. 

Představuje kulturu, procesy a struktury zaměřené na efektivní řízení potenciálních příležitostí 

a možných nežádoucích důsledků. V důsledku dynamického vývoje světa jde o interaktivní 

proces, který se skládá z kroků, které při zachování plánované postupnosti umožňují trvalé 

zkvalitňování rozhodnutí, a tím i následné zlepšování výsledků uskutečňovaných procesů. Na 
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základě současného poznání řízení rizik musí být integrální činností každé řídící praxe, bez 

ohledu na úroveň řízení [4].  

Dobré řízení a správné rozhodování je možné jen tehdy, když máme kvalitní data a umíme 

využít nástroje, které máme k dispozici. Data musí být validovaná, což znamená, že známe 

jejich velikost a přesnost a že mají vypovídací schopnost pro řešený problém. Základním 

předpokladem k tomu, abychom byli schopni včas předvídat pohromy a učinit preventivní 

opatření ke zmírnění následků, je získání správných a přesných dat. Zkoumáním dat a zjištěním 

souvislostí mezi daty získáváme důležité informace. Pokud takto získané informace dokážeme 

správně interpretovat v souvislostech, hovoříme o tom, že máme znalosti [4,6]. Protože lidský 

systém, tj. model současného světa, je propojený otevřený systém systémů, jejichž cíle jsou 

mnohdy konfliktní a v důsledku složitosti dochází k neočekávaným jevům, které výrazně změní 

podmínky v systému [2,3], je nutno správně řídit rizika. Přitom je zřejmé, že jednoduché 

metody hodnocení a analýzy rizik, které nerespektují podstatu lidského systému a jeho 

dynamického vývoje vedou k falešnému pocitu bezpečí lidí. 

Na základě znalostí shrnutých v [4],  existuje pět klíčových aktivit pro řízení rizika:  

1. Vymezení cíle a centra zájmu (určení aktiv): identifikovat kontext, určit prioritní cíle a určit 

oblast a centrum zájmu úkolu. Obrázek 2 ukazuje postup práce s riziky, který vede 

k zajištění bezpečnosti sledovaného objektu. Výběry jsou založeny na výsledcích 

hodnocení zájmů a cílů. Daným postupem stanovíme, která rizika jsou prioritní.  

 

Obr. 2. Procesní model pro práci s riziky. Kritéria určují, zda je riziko přijatelné, podmíněně 

přijatelné nebo nepřijatelné. Cíle určují požadavky na řízení a vypořádání rizika, tj. zda dané 

riziko bude zohledněno, na jakou úroveň bude sníženo, aby se zajistilo bezpečí systému nebo 

zda je nutné zajistit bezpečí systému i jeho okolí. Zpětné vazby: 1, 2, 3 a 4 se uplatňují, když 

riziko je nepřijatelné. Z důvodu šetření zdroji, silami a prostředky se nejprve uplatňuje zpětná 

vazba 1; zpětná vazba 4 se uplatňuje ihned v případě velkého selhání konceptu bezpečnosti.  

 

2. Popis: směřuje k objektivnímu pochopení pravděpodobnosti výskytu a velikosti dopadu (v 

kvalitativním nebo lépe kvantitativním vyjádření). Jedná se o vysoce odbornou činnost 

vyžadující hluboké znalosti a kvalitní data.   

3. Rozhodnutí: vyhodnocení kvality předpovědi, pokud možno jako optimum při zvážení 

přínosů a ztrát. Rozhodnutí, jak zmírnit a řídit riziko a implementovat opatření, reprezentuje 

klíčový krok v rámci řízení rizika.   
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4. Komunikace: projednání souboru opatření a činností s klíčovými aktéry procesu a ostatními 

zúčastněnými. Legislativa vyžaduje v důležitých otázkách komunikaci s veřejností, 

konzultace, odstranění konfliktů a stanovení partnerství.  

5. Monitoring a poučení: sledování určených veličin a jejich hodnot, které charakterizují 

důsledky rozhodnutí a činností, a v případě zjištění významných odchylek, které mohou 

narušit dosažení cíle, aplikovat korekce.  

Cílem vypořádání rizika je provést opatření na snížení rizika. Jde o takový výsledek   

vyjednávání s rizikem, který zajistí přijatelné bezpečí a udržitelný rozvoj území nebo jiného 

sledovaného objektu. Vyjednávání s riziky vychází ze současných možností lidské společnosti 

a spočívá dle [4] v rozdělení rizik do kategorií:  

- část rizika se sníží, tj. preventivními opatřeními se odvrátí realizace rizika,  

- část rizika se zmírní, tj. preventivními opatřeními a připraveností (varovné systémy a jiná 

opatření nouzového a krizového řízení) se sníží nebo odvrátí nepřijatelné dopady rizika, 

když se projeví,  

- část rizika se pojistí,  

- část rizika, pro kterou se připraví rezervy na odezvu a obnovu,  

- část rizika, která je neřiditelná nebo příliš nákladná nebo málo častá, pro kterou se připraví 

plán pro nepředvídané situace (Contingency plan).  

K tomu se rovněž připojuje rozdělení zvládání rizik mezi všechny zúčastněné. Rozdělení ve 

správném řízení se provádí tak, že se vychází z toho, že za zvládání rizik odpovídají všichni 

zúčastnění a že zvládání konkrétního rizika se přiděluje tomu subjektu, který je na to nejlépe 

připraven. Zvládání rizik v případě, že riziko není přijatelné, spočívá dle [4] v:  

- vyhnutí se riziku, tj. nezahájit nebo nepokračovat v činnostech, které jsou zdrojem rizika, 

když to jde,  

- odstranění zdrojů rizik, tj. zabránění vzniku pohrom, když to jde,  

- snížení pravděpodobnosti výskytu rizika, tj. výskytu větších pohrom, když to jde,  

- 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,  

- retenci rizika.  

Při výběru opatření na zvládání rizik je třeba zajistit, aby náklady na zvládnutí rizik nepřevýšily 

možné škody vyvolané realizací rizika. Všechny zásady a postupy dříve uvedené pro lidský 

systém, platí i pro každý jeho podsystém, tedy každý objekt či provoz. Jsou tedy platné i pro 

dopravní systém, respektive jeho podsystémy, kterými jsou tunely. Podrobné poznatky o 

rizicích a jejich řízení ve prospěch bezpečnosti technických děl při navrhování, výstavbě, 

provozu a ukončení provozu technických děl jsou v pracích [7-10]. 

 

2.2. Poznatky o tunelech na pozemních komunikacích a jejich selháních 

Tunely na pozemních komunikacích jsou technická díla, která jsou vyhloubená v různých 

geologických podložích, od zeminy až po tvrdou skálu. Proto jejich bezpečnost začíná kvalitou 

zadávacích podmínek, které musí zvážit, jak geotechnické podmínky v podloží a zdroje dalších 

rizik v lokalitě, tak i požadavky očekávaného provozu, tj. především limity a podmínky dané 

použitým materiálem a použitou konstrukcí [8]. Z důvodu bezpečnosti, předmětné technické 

dílo musí být následně správně zhotoveno [8] a provozováno v souladu se stanovenými limity 

a podmínkami, a také řádně udržováno po celou dobu provozu [9].       

Pro bezpečnost tunelu platí, jako pro každé technické dílo fakt, že je určena především 

opatřeními vloženými do projektu než těmi, která se dělají během provozu [8,9,11].    Podle 
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poznatků v publikacích [7-17] v projektu tunelu musí být zváženo mnoho aspektů, aby se 

správně vybrala opatření a postupy pro zajištění bezpečnosti. K výběru opatření se používají 

normativní směrnice a výsledky hodnocení rizik. Pomocí normativních směrnic a kontrolních 

seznamů je možné snadno identifikovat opatření a postupy pro podporu bezpečnosti tunelu. 

Normativní směrnice poskytují standardní soubor řešení a mají výhodu v nastavení 

konzistentního měřítka (benchmarkingu) a jsou snadno aplikovatelné v podobných projektech. 

Použitím normativních směrnic lze snadno určit, ve které fázi mají být jednotlivá opatření 

aplikována a lze také stanovit odpovídající náklady na jejich zavedení. Z pohledu rozvoje, je 

třeba konstatovat, že dodržování směrnic často omezují inovace a nedávají možnost jejich 

zavedení, anebo zpomalují změny, které jsou ve prospěch bezpečnosti, a to zvláště v případech, 

ve kterých je třeba respektovat více kritérií, která mohou být protichůdná [4,7-10]. Proto se při 

výběru opatření klade důraz na výsledky hodnocení rizik. Např. pomocí metody bow-tie [8,9] 

se rozhoduje, pro která rizika je nutno použít drahá preventivní opatření, a u kterých rizik 

postačí připravit specifickou odezvu, protože nejsou tak častá, anebo možná preventivní 

opatření jsou příliš nákladná.  

Pro rozhodování o riziku je nutno použít deterministickou i pravděpodobnostní analýzu rizik 

[6]. Deterministická analýza je důležitá pro přípravu odezvy na selhání technického díla a 

pomocí pravděpodobnostní analýzy lze vzít v úvahu změny, které jsou náhodného charakteru. 

V případě složitých technických děl, do kterých tunely patří, je však třeba vzít v úvahu i 

neurčitosti, tj. znalostní nejistoty a pro jejich zvážení použít metody operačního výzkumu nebo 

multikriteriální metody, které se opírají o systémy pro podporu rozhodování [4,6].            

   

2.2.1. Vlastnosti tunelů na pozemních komunikacích 

Tunely se nachází uvnitř geologických jednotek, které nejsou zcela homogenní, tj. jsou složeny 

z mnoha částic různého rozměru a tvaru. Proto důležitou roli hraje výztuž tunelu, tj. ukotvení 

konstrukce tunelu do okolního prostředí. Z uvedeného důvodu  metoda výstavby tunelů má svá 

specifika. Závisí na takových faktorech, jako jsou geotechnické podmínky, parametry 

podzemní vody, délka a průměr trouby tunelu, hloubka tunelu, logistika podpory ražby tunelu, 

způsob použití a tvar tunelu a také řízení rizik [8,7,11-17]. 

Inženýři při stavbě tunelů, stejně jako inženýři při stavbě mostů, se musí zabývat statikou i 

dynamikou. Statika popisuje, jak fyzikální síly interagují a co je třeba pro vytváření rovnováhy 

na konstrukci tunelu. Podle konkrétních podmínek se pak volí materiály – zdivo, ocel, 

železobeton a metody jejich propojení. Z pohledu dynamiky jsou specifická opatření prováděna 

proti změnám materiálu a objektu v čase, proti vibracím spojeným s provozem vozidel a 

v seismických oblastech i vyvolaným zemětřeseními. Jelikož prostředí, v němž je uložena 

tunelová trouba stále pracuje a pohyb vozidel přispívá ke změnám v prostředí, tak při výstavbě 

i provozu má velký význam geotechnický monitoring, který se opírá měření deformací 

tunelového výrubu. 

Systémy tunelů zahrnují systémy: mechanické; odvodňovací (drenážní); elektrické (osvětlení); 

ventilace; komunikace; sledování dopravy; informační; včasného varování; pro detekci požáru, 

kouře a dalších nebezpečných látek; a hasících zařízení. 

Dle [16] kolapsy tunelů (příklad kolapsu je na obrázku 3) v posledních letech jsou spojeny 

s rostoucí hustotou dopady, s rostoucí délkou nových tunelů, přepravou nebezpečných látek, 

obousměrným provozem, velké požární zatížení, mechanické defekty na vozidlech. 

Vzhledem k uzavřenému prostoru tunelu mají požáry uvnitř velmi vážné dopady na uživatele. 

Hlavními nebezpečími jsou vznikající plyny a kouř, protože i nízké koncentrace oxidu 
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uhelnatého jsou vysoce toxické. Např. 517 cestujících zemřelo v důsledku otravy oxidem 

uhelnatým a 90 jich bylo přiotráveno při zastavení vlaku v dlouhém tunelu Balvano v Itálii v 

roce 1944 [19]. Proto tunely pro provoz vozidel vyžadují ventilační šachty a ventilátory s 

pohonem k odstranění toxických výfukových plynů z běžného provozu.  

 

Obr. 3. Příklad kolapsu tunelu [18].   

 

Všechny tunely na pozemních komunikacích jsou složitými technickými díly, a to z hlediska 

provedení i provozu [8,9,17,20-22]. Podle současných znalostí je u nich důležitá stabilita a 

požární bezpečnost [17,20-22]. Požární bezpečnost znamená, že stavební materiál i konstrukce 

tunelové trouby musí být tak požárně odolné, aby lidé v případě havárie měli možnost úniku. 

V ČR jsou základními normami pro projektování tunelů dle [20] normy: ČSN 73 7507. 

Projektování tunelů pozemních komunikací ; a ČSN 73 7508. Železniční tunely. Podle ČSN 73 

0875 je dopravní prostor tunelové trouby zatříděn takto: 

- 5° požární odolnosti u krátkých tunelů (100–500 m dlouhých), 

- 7° požární odolnosti u středních tunelů (500–1000 m dlouhých) a u dlouhých tunelů 

(dlouhých více než 1000 m). 

Práce [20] uvádí též specifické rysy tunelů, které jsou důležité pro integrální bezpečnost 

lidského systému (tj. tunelu jako technického díla a jeho okolí), takto: 

- evakuace z tunelu je možná jen směrem k portálu tunelu, druhým tubusem nebo únikovou 

štolou, 

- větrání sloužící k odvodu kouře a tepla z tunelu znamená výměnu velkých objemů, při 

kterých musí být respektovány specifické tlakové poměry v tubusu tunelu, 

- kolaps stavebních konstrukcí (porušení únosnosti ostění) obvykle vede k závalům a 

zaplavením, a to většinou ve městech a pod vodními plochami, 

- zásah záchranného systému (IZS) při nehodách a haváriích musí respektovat specifika 

uspořádání tunelu a jeho okolí, 

- po dobu obnovy tunelu je omezeno fungování příslušné dopravní infrastruktury, 

- v tunelu musí být umístěno jisté technologické vybavení, aby bylo možno rychle a kvalitně 

provést zásahy při rozmanitých nehodách a poruchách, které jsou spojeny s tunely.  

Další problémy, které vyžadují pozornost při zajištění bezpečnosti provozu v tunelech je 

specifické proudění vzduchu a šíření zvuku v tunelech; důležité je i osvětlení, signalizace a 
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regulace provozu v tunelu. Proto pod gescí OSN, OECD, EU a PIARC byla již realizována celá 

řada projektů, která byla zacílená na bezpečnost tunelů na pozemních komunikacích. 

Tři velké nehody, ke kterým došlo v alpských silničních tunelech v letech 1999 a 2001 

(dopravní nehoda v tunelu: Mont Blanc 1999 mezi Francií a Itálií; Tauern v Rakousku 1999; a 

St. Gotthard ve Švýcarsku 2001) a které měly mimořádně závažné lidské a hospodářské 

důsledky, poukázaly na nutnost a význam zvyšování úrovně bezpečnosti v tunelech, a tím 

odstartovaly řadu zpřesnění řízení bezpečnosti tunelů.  

 

2.2.2. Řízení bezpečnosti tunelů na pozemních komunikacích 

Podle současného poznání, shrnutého v pracích [4-10], rizika objektů jsou proměnná, a proto 

je třeba je řídit ve prospěch bezpečnosti. Jelikož opatření na řízení rizik jsou náročná na znalosti, 

dovednosti, technické a finanční zdroje, tak je třeba ve sledovaném případě přihlédnout 

k možnostem investorů a provozovatelů a vybrat a realizovat opatření vysoce důležitá a účinná. 

 

2.2.2.1. Princip pro řízení rizik ve prospěch bezpečnosti 

Každý tunel zapojený dnes v dopravní síti je systém systémů, který má povahu socio-kyber-

technickou (fyzickou) [5]. Pro zajištění vysoké bezpečnosti se aplikují přístupy procesního a 

projektového řízení typu TQM (Total Quality Management) [23], ze kterých vychází používané 

metody, technické normy i mezinárodní a evropské standardy pro systémy řízení. Předmětný 

přístup spočívá na požadavku, že na procesu zlepšování kvality entity se podílí všichni 

zúčastnění. Proces zlepšování jakosti, u kterého na jeho nejvyšší úrovni jde o zvyšování 

integrální bezpečnosti, vychází z impulsů, které vychází z potřeb uživatele a respektování 

veřejného zájmu.   

TQM vychází z předpokladu, že trvalá kvalita (jakost) výrobků a služeb (tj. ve sledovaném 

případě jde o tunel a dopravní obslužnost území) se nedá zajistit příkazy, kontrolou, dílčími 

programy, organizačními nebo ekonomickými opatřeními, ale cíleným hledáním, měřením a 

hodnocením příčin toho, proč se produktivita (tj. dopravní obslužnost) a kvalita nezvyšuje; de 

facto jde o jistou kulturu bezpečnosti (jinými slovy způsob rozsah aplikace antropogenních 

opatření a činností) [9]. Pozornost se zaměřuje na procesy probíhající v entitě i v jejím okolí. 

Při implementaci TQM se přihlíží na specifika entity, protože z důvodu účinnosti všechna 

opatření musí odpovídat struktuře a poslání entity, tj. musí být místně specifická.  

Výstupy z procesu řízení rizik pro potřeby správného řízení entity (v našem případě tunelu) 

podle TQM [4,23] jsou: 

1. Seznam vyhodnocených rizik (risk assessment document), ve kterém se zaznamenávají 

veškeré informace o příslušných rizicích. 

2. Seznam rizik vyžadujících nejvyšší pozornost (top risks list), který obsahuje seznam 

vybraných rizik, jejichž řešení má nejvyšší nároky na zdroje a čas. Vzhledem 

k dynamickému vývoji světa se předmětná rizika musí monitorovat a řídit ve prospěch 

integrální bezpečnosti (jde o bezpečnost entity a jejího okolí). 

3. Seznam neaktuálních / vyřešených rizik (retired risk list), který slouží jako historický odkaz 

pro budoucí rozhodování. Při rozhodování v budoucnu je třeba zvažovat, zda navrhované 

opatření nebo činnost nezpůsobí rizika, která byla v minulosti vypořádána.   

Technika samotného řízení rizik z důvodu hospodárného nakládání se silami, zdroji a 

prostředky před každou fází práce s riziky formálně přezkoumává řízení a vypořádání rizik v 

kontextu přínosů a nákladů na výstupy. Coaseho teorém [24] se používá pro stanovení 
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ekonomického optima v nákladech na vypořádání rizik; obrázek 4. Obrázek ukazuje, že je třeba 

porovnávat náklady na snížení rizika a náklady na nutná opatření, tj. jde o aplikaci metody CBA 

[6] s vyhověním požadavkům na bezpečnost. Z obrázku je zřejmé, že v praxi jde o zajištění 

přijatelné úrovně bezpečnosti. To znamená, že některá rizika nejsou dostatečně eliminována, a 

v budoucnosti mohou způsobit škody [3,5,8,9], a proto v souvislosti s vypořádáním rizik, je 

také důležitá příprava a zajištění odezvy a zajištění schopnosti provést obnovu. 

 

Obr. 4. Náklady na snižování rizika; oblast optimálních nákladů je vyznačena modře; 

zpracováno dle [24], 

 

Účelem výstavby systémů řízení je najít ekonomicky efektivní procesy, které zajišťují jistou 

míru bezpečnosti a zabezpečení předmětných objektů, a to je sledováno ve všech fázích, tj. od 

návrhu, přes analýzu a vývoj, konstrukci, provoz, modernizaci až likvidaci [7-10]. 

Dle sledovaného typu řízení: 

- vlastníci a provozovatelé systémů musí aplikovat řízení rizik zacílený na integrální 

bezpečnost, 

- veřejná správa musí aplikovat systémy řízení a dohledu, které zahrnují všechny 

zainteresované strany (subdodavatele, dodavatele, provozovatele, uživatele atd.)  a zajišťují 

požadovanou úroveň bezpečnosti, zabezpečení, spolehlivosti, dostupnosti a odpovědnosti.  

Proto se pro daný systém zavádí proces pro řízení bezpečnosti PSM (proces of safety 

management), který integruje činnosti ve všech důležitých oblastech (technické, organizační, 

sociální, ekonomické, ochraně životů a zdraví lidí i životního prostředí a veřejného blaha). 

Prvním krokem je definování nejdůležitějších funkcí, jejich parametrů a způsobů řízení (jde o 

řízení spolehlivosti, dostupnosti, udržovatelnosti a bezpečnosti,  anebo zabezpečení). V dalším 

kroku se analyzují chyby, a to především na rozhraní systémů různé podstaty (přitom se zvažují 

nejen technické parametry, ale i ostatní parametry související se změnami prostředí a lidským 

faktorem). V rámci tohoto kroku se posuzují všechny důležité monitorované aktivity a provádí 

se případné korekce i audit systému řízení z hlediska efektivity nákladů. Je třeba poznamenat, 

že právě uvedené požadavky přesahují současné legislativní požadavky, protože jsou 

multidisciplinární a zahrnují více subjektů. Je však snaha provést nápravu, jak ukáží dále 

uvedené výsledky výzkumných projektů.  

 

2.2.2.2. Praktické postupy pro řízení rizik tunelů na pozemních komunikacích 

Z důvodů zabránit ztrátám na lidských životech a ekonomickým výdajům spojenými 

se selháními tunelů se Hospodářská komise OSN [25,26] zaměřila na mezinárodní harmonizaci 

postupů pro zajištění bezpečnosti tunelů na pozemních komunikacích. Vytvořila ad hoc 
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multidisciplinární skupinu odborníků, jejímž hlavním úkolem bylo vypracovat doporučení pro 

minimální požadavky týkající se bezpečnosti v tunelech různých typů a délek, počínaje 

silničními tunely. Její závěrečná zpráva obsahuje čtyřicet tři doporučení ve formě opatření, 

která se týkají čtyř faktorů ovlivňujících bezpečnost v tunelech, jmenovitě: účastníci silničního 

provozu; způsoby provozování tunelů; infrastruktury tunelů; a vozidla.  

Výsledkem skupiny expertů pracujících pod hlavičkou Hospodářské komise OSN [25] jsou dále 

uvedená opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti tunelů: 

- deset opatření pro účastníky silničního provozu v tunelech, ve kterých jde o:  

• informace, vzdělávání a odbornou přípravu řidičů,  

• pravidelné zkoušky řidičů těžkých nákladních vozidel a řidičů autobusů, 

• návrhy na racionalizaci předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí atd.,  

- šestnáct opatření pro provoz v tunelech, ve kterých jde o:  

• vytvoření vnitrostátního orgánu pro koordinaci bezpečnosti tunelů, 

• ustavení jedné odpovědné osoby, která řídí bezpečnost každého tunelu delšího než 1000 

metrů,  

• harmonizaci pokynů a předpisů,  

• zřízení databáze požárů a nehod v tunelech,  

• zlepšení vybavení záchranných týmů, 

• zajištění tunelů určených pro cvičení a zkoušky atd.,  

- jedenáct opatření pro infrastrukturu tunelů, ve kterých jde o: 

• specifické pokyny pro tunely s jedním tubusem (troubou), 

• zajištění dohledu nad průběhem teploty s časem v tunelech, 

• harmonizaci signalizací v tunelech, 

• umístění zařízení pro identifikaci zvýšeného nebezpečí výskytu kritické situace atd., 

- šest opatření pro vozidla v tunelech, ve kterých jde o:  

• omezení množství paliva přepravovaného těžkými nákladními vozidly,  

• roční technické kontroly těžkých nákladních vozidel atd. 

Skupina expertů se při sestavování doporučení [26] zaměřila na tunely s délkou 1 000 až 15 000 

m s tím, že tunely delší potřebují ještě další opatření, stejně jako tunely pod vodními plochami, 

anebo tunely, za kterými hned následuje stoupání.  Výsledkem práce expertů bylo určení priorit 

a jejich pořadí: 

- prevence dopravních nehod v tunelech, 

- zmírnění dopadů dopravních nehod v tunelech, 

- usnadnění úniku osob při nehodách v tunelech, 

- usnadnění záchranných prací v tunelech. 

Dokument obsahuje 50 opatření pro podporu bezpečnosti železničních tunelů, které jsou 

rozčleněny následovně: 

- dvacet opatření je chápáno jako minimální standardy pro nové tunely, 

- další opatření jsou opatření, ze kterých je třeba vybírat při sestavení plánu pro zajištění 

bezpečnosti specifického tunelu, aby se dosáhlo požadované úrovně bezpečnosti za 

minimálních nákladů. 

Základní minimální standardy pro bezpečnost pro všechny nové tunely jsou:  

1. Systém monitorování a signalizace rychlosti. 

2. Pravidelná kontrola stavu tunelu. 

3. Protipožární opatření. 

4. Opatření pro omezení vykolejení. 



278 

 

5. Požadavky na požární ochranu konstrukcí. 

6.  Rozhlas ve vlaku. 

7. Neutralizace nouzové brzdy a udržování pohybu. 

8. Vytažení vlaku z tunelu. 

9. Zastavení následných nebo okolo projíždějících vlaků (mimo tunel) v případě nehody. 

10. Únikový chodník. 

11. Zábradlí v tunelech. 

12. Správné značení v tunelech. 

13. Osvětlení nouzového tunelu. 

14. Školení zaměstnanců železnic. 

15. Zásobárna vody pro hasičské a záchranné služby. 

16. Rádiová instalace pro záchrannou službu. 

17. Spolehlivost elektrických instalací. 

18. Nouzové a záchranné plány. 

19. Cvičení provozovatelů se záchrannými službami. 

20. Informace o přepravě nebezpečných věcí. 

Předmětná opatření byla při jejich práci zohledněna vnitrostátními orgány a mezinárodními 

subjekty, jako je Evropská komise. V Evropě vznikla směrnice Evropského parlamentu [27] a 

následovaly další projekty. 

Směrnice Evropského parlamentu [27] ukládá členským státům EU, aby zajistily: 

- dle článku 3 směrnice [27], že tunely na jejich území spadající do oblasti působnosti 

směrnice budou vyhovovat minimálním požadavkům na bezpečnost stanoveným v příloze 

I, 

- správní orgán, který zajistí dodržování všech aspektů bezpečnosti tunelu a také přijetí 

opatření, která jsou nezbytná k zajištění souladu se směrnicí [27], 

- pro každý tunel nacházející se na území členského státu, ať již je ve fázi projektu, výstavby 

nebo provozu, že správní orgán ustanoví správce tunelu, 

- že pro každý tunel jmenuje správce tunelu jednoho bezpečnostního technika, který bude 

koordinovat všechna preventivní a bezpečnostní opatření zaměřená na zajištění bezpečnosti 

uživatelů a obsluhy, 

- že v členských státech prohlídky, hodnocení a přezkušování tunelu budou vykonávat 

specifické inspekční orgány, 

- že analýzy rizik tunelu bude provádět instituce, která je funkčně nezávislá na správci tunelu. 

Přičemž obsah a výsledky analýzy rizik jsou součástí bezpečnostní dokumentace, která je 

předkládána správnímu orgánu. Analýza rizik je dokument pro daný tunel, který zahrnuje 

veškeré konstrukční faktory a podmínky dopravního provozu, které mají vliv na bezpečnost, 

a to zejména charakteristiky a typ dopravního provozu, délku tunelu, prostorové uspořádání 

tunelu a prognózu počtu těžkých nákladních vozidel za den. Členské státy zajistí, aby na 

vnitrostátní úrovni byla užívána podrobná a řádně stanovená metodika odpovídající 

nejvhodnějším dostupným postupům, a informují o ní Komisi, 

- že každé dva roky členské státy vypracují zprávy o požárech v tunelech a o nehodách, které 

významně ovlivnily bezpečnost uživatelů pozemních komunikací v tunelech, a o četnosti a 
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příčinách těchto nehod, tyto nehody vyhodnotí a uvedou informaci o skutečné příčině a o 

účinnosti bezpečnostních zařízení a dalších opatření, a předají je Komisi. 

Bezpečnostní opatření podle článku 3 směrnice [27] jsou rozčleněna do tří skupin: východiska 

pro rozhodování o opatřeních; opatření pro infrastrukturu; a opatření pro provoz tunelu.  

Východiska pro rozhodování o opatřeních zahrnují: 

- bezpečnostní parametry, do kterých patří bezpečnostní opatření uplatněna v tunelu, která 

jsou založena na systematickém posouzení všech aspektů systému, který je složen z 

infrastruktury, provozu, uživatelů a vozidel (tj. integrální, systémové pojetí problému), 

přičemž: 

• v  úvahu je třeba brát parametry: délka tunelu; počet tunelových trub;  počet jízdních 

pruhů; geometrie průřezu; vertikální a horizontální trasování; typ konstrukce; 

jednosměrný nebo obousměrný provoz; intenzita dopravy v jedné tunelové troubě 

(včetně časového rozdělení); riziko dopravní kongesce (denní nebo sezonní); přístupová 

doba pro záchranné služby; - přítomnost a podíl těžkých nákladních vozidel; přítomnost, 

podíl a typ přepravy nebezpečných nákladů; charakteristiky přístupových komunikací;  

šířku jízdních pruhů; rychlostní omezení; a geografické a meteorologické podmínky,  

• jestliže tunel vykazuje zvláštní charakteristiky z hlediska výše uvedených parametrů, 

provádí se podrobná analýza rizik, 

- minimální požadavky na bezpečnost, 

- intenzita dopravy v tunelu. 

Opatření pro infrastrukturu zahrnují: 

- počet tunelových trub a jízdních pruhů, 

- prostorové uspořádání tunelu, 

- únikové cesty a nouzové východy z tunelu, 

- přístup pro záchranných složek do tunelu, 

- nouzové zálivy, 

- odvodnění tunelu, 

- požární odolnost stavebních konstrukcí tunelu, 

- osvětlení tunelu, 

- větrání tunelu, 

- hlásky nouzového volání v tunelu, 

- zásobování vodou v tunelu, 

- dopravní značky v tunelu, 

- řídící centrum tunelu, 

- systémy dohledu nad tunelem, 

- zařízení pro uzavírání tunelu, 

- spojovací a dorozumívací systémy v tunelu, 

- zásobování elektrickou energií a elektrické rozvody v tunelu, 

- požární odolnost zařízení tunelů. 

Opatření pro provoz tunelu zahrnují: 

- prostředky pro provoz tunelu, 

- nouzový plán (odezva) pro tunel, 

- postupy pro práce v tunelu, 

- činnosti při selhání tunelu, 

- činnost řídícího centra tunelu, 

- postupy pro uzavírku tunelu, 

- pokyny pro přepravu nebezpečných nákladů, 

- pravidla pro předjíždění v tunelu, 



280 

 

- pokyny pro vzdálenost mezi vozidly a povolená rychlost. 

Příloha II sledované směrnice [27] obsahuje požadavky na: schválení projektu (stavební 

povolení); bezpečnostní dokumentaci;  uvedení tunelu do provozu; a na příští úpravy.  

Schválení projektu - před zahájením stavebních prací vypracuje správce tunelu bezpečnostní 

dokumentaci, kterou předloží ke schválení správnímu orgánu; projekt musí být schválen 

příslušným správním orgánem. 

Bezpečnostní dokumentace - správce tunelu vypracuje bezpečnostní dokumentaci pro každý 

tunel a trvale ji aktualizuje. Kopii bezpečnostní dokumentace poskytne bezpečnostnímu 

technikovi tunelu. Bezpečnostní dokumentace určuje preventivní, zmírňující a ochranná 

opatření, která jsou potřebná k zajištění bezpečí uživatelů, přičemž je věnován zvláštní ohled 

na: osoby se sníženou schopností pohybu a orientace; povahu trasy; uspořádání stavby; okolí 

stavby; povaze dopravního provozu; a oblasti působnosti zásahu záchranných služeb. Pro tunel 

ve fázi projektování obsahuje bezpečnostní dokumentace zejména: 

- popis plánované stavby tunelu a příjezdu k ní spolu s plány nezbytnými k pochopení 

projektu stavby a předpokládané organizace provozu, 

- prognózu intenzity dopravy v tunelu, která stanoví a odůvodní očekávané podmínky 

dopravy nebezpečných nákladů jakož i analýzu rizik,  

- zvláštní hodnocení kritických situací popisující možné nehody, které jednoznačně ovlivňují 

bezpečí uživatelů komunikací v tunelech, ke kterým může dojít během provozu tunelu a 

dále: povahu a rozsah možných následků těchto nehod; hodnocení velikosti ztrát a škod; 

určuje a odůvodňuje opatření ke snížení pravděpodobnosti vzniku nehod a jejich následků, 

- stanovisko k úrovni celkové (integrální) bezpečnosti od odborníka nebo organizace 

specializující se na předmětnou oblast, což může být i inspekční orgán. 

Při uvádění tunelu do provozu obsahuje bezpečnostní dokumentace tunelu kromě 

dokumentace požadované pro fázi projektování, také: 

• popis organizačních, lidských a materiálních zdrojů a pokyny stanovené správcem 

tunelu pro zajištění provozu a údržby tunelu, 

• plán řešení kritických situací událostí sestavený společně se záchrannými službami, 

který rovněž bere v úvahu osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

• popis systému nepřetržitého zaznamenávání získaných zkušeností, na jehož základě lze 

zaznamenávat a analyzovat závažné mimořádné události a nehody. 

Uvedení tunelu do provozu je podmíněno povolením správního orgánu (povolení uvedení do 

provozu). 

Při každé podstatné úpravě stavby, vybavení nebo provozu tunelu, které by mohly značně 

změnit kteroukoliv podstatnou část bezpečnostní dokumentace, správce tunelu požádá o nové 

povolení k uvedení do provozu. 

Příloha III sledované směrnice [27] obsahuje požadavky na dopravní značení tunelů, které jsou 

v souladu s Vídeňskou úmluva z roku 1968 o dopravních značkách a signálech (Vyhláška 

ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

Projekt EU [28] se soustředil na vytvoření integrovaného systému řízení bezpečnosti tunelu 

TSMS (tunnel safety management system), který propojuje: 

- hlavní procesy pro řízení bezpečnosti tunelu, 

- právní, institucionální a organizační prostředí tunelu chápané systémově, 

- technické nástroje pro přizpůsobení procesů pro řízení bezpečnosti tunelu.  

Výsledkem projektu jsou směrnice pro organizování, plánování a implementování systému 

řízení bezpečnosti tunelu pomocí technologických nástrojů a s nimi spojených právních a 

institucionálních rámců. 
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Výsledky projektu EU [28] obsahují obecná schémata, na kterých jsou uvedeny všechny 

důležité aspekty pro řízení bezpečnosti v tunelech, obrázky 5–11. 

 

Obr. 5. Postup pro zajištění bezpečnosti tunelů na pozemních komunikacích; zpracováno dle 

[28]. 

 

Obr. 6. Aspekty důležité pro bezpečnost tunelů na pozemních komunikacích; zpracováno dle 

[28]. 
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Obr. 7. Způsob získávání poučení z poruch a havárií tunelů na pozemních komunikacích; 

zpracováno dle [23]. 

 

 

Obr. 8. Propojení fází pro zajištění bezpečnosti tunelů na pozemních komunikacích; řetěz 

bezpečnost ve formě: a) postupového diagramu; b) kruhu bezpečnosti; zpracováno dle [23]. 
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Obr. 9. Aplikace principu ALARP na bezpečnost tunelů na pozemních komunikacích; 

zpracováno dle [23]. 

 

Obr. 10. Faktory, které předurčuj závažnost dopravní nehody v tunelu na pozemních 

komunikacích; zpracováno dle [23]. 

 

 

Obr. 11. Vybavení silničních tunelů podporující bezpečnost; zpracováno dle [23]. 

V práci [28] je uveden: 
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- přístup pro určení integrovaného pohledu na systém pro řízení bezpečnosti tunelu,  

- doporučení pro plánování a provoz systému pro řízení bezpečnosti tunelu, 

- přehled nástrojů informačního a řídícího systému, které podporují rozhodování systému pro 

řízení bezpečnosti tunelu, 

- popis struktury a základní složky systému pro řízení bezpečnosti tunelu, 

- soubor směrnic pro systém pro řízení bezpečnosti tunelu.  

Systém pro řízení bezpečnosti tunelu – TSMS (tunnel safety management system) má 

generickou strukturu, jejíž rysy jsou: 

- holistické – zahrnuje všechny hlavní procesy pro bezpečnost tunelů, 

- integrované – propojuje řízení bezpečnosti tunelu v jednotlivých fázích životnosti tunelu, 

- dynamické – zvažuje provozní a technologické prostředí tunelu v čase. 

TSMS je soubor procesů řízení, který určuje úroveň bezpečnosti tunelu během životnosti. Je 

sestaven metodou PDCA [5]: 

1. Naplánuj způsob určení prvků, které podporují bezpečnost a způsob jejich propojení (P – 

plan). 

2.  Zaveď mechanismy na implementaci opatření, která podporují bezpečnost (D – do). 

3. Proveď hodnocení systému pro podporu bezpečnosti (C – check). 

4. Vytvoř plány pro podporu bezpečnosti (A – act).   

Součástí TSMS jsou plány pro řízení bezpečnosti tunelů (Safety Management Plans) pro: 

- projekt tunelu – rozměry, tvar, vybavení, 

- výstavbu tunelu – materiál (např. se požaduje u stěn a kabelů jistá odolnost proti požáru), 

způsob provedení stavebních a montážních prací, 

- plán provozu obsahující opatření pro prevenci dopravních nehod, který se opírá o: 

• spojitý vizuální monitoring procesů v tunelu, 

• systematické vizuální inspekce proudů dopravy, 

• spojité vyhodnocování měření detektorů a senzorů, 

• identifikaci potenciálních příčin dopravních nehod, 

• pravidelné inspekce, hodnocení a údržby vybavení tunelů pomocí speciálních plánů, 

• postupy pro provádění údržby a oprav, 

- plán údržby, 

- plán řízení dopravy, 

- nouzový plán, 

- nástroje odezvy, 

- monitoring infrastruktury, 

- plán oprav, modernizace a obnovy, 

- systém monitorování a řízení dopravy, 

- systém pro informovanost uživatelů. 

 

3. Data o selháních tunelů na pozemních komunikacích a metody jejich zpracování 

 

Pro potřeby vlastního výzkumu byla vytvořena databáze [29], která obsahuje údaje o 965 

selháních tunelů na pozemních komunikacích a 53 případových studii od počátku 19. století; 

přičemž teroristické útoky v podzemní dráze jsou zaznamenány od r. 1883 [30].  Případové 

studie bylo možno vytvořit až z některých dat v posledních 20 letech. Databáze byla vytvořena 

pomocí údajů uvedených v dostupných 57 zdrojích; hlavními zdroji byly materiály [28,30-58].  
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Data v databázi byla zpracována, jak běžnými statistickými metodami, tak speciálními postupy 

inženýrských disciplín pracujících s riziky jako jsou What, If, případová studie, CBA, rozdělení 

do kategorií podle příčiny nehod a určení logických propojení mezi zdroji nehod, zobrazení 

pomocí diagramu rybí kost a zpracování systému pro podporu rozhodování o rizicích ve 

prospěch bezpečnosti [6]. 

  

4. Příčiny selhání tunelů na pozemních komunikacích 

 

Tak jako u každého jiného technického díla, tak i u tunelů na pozemních komunikacích jsou 

příčiny selhání různorodé [7-10]. Některým, jako jsou živelní pohromy, nelze zabránit, jiné 

vznikají chybami a neznalostmi při projektování, výstavbě a provozu, další jsou spojené 

s našimi neznalostmi o všech možných variantách chování tunelu, jako složitého technického 

díla.   

Kritická analýza údajů v databázi [29] ukazuje, že příčinou každého selhání dopravního tunelu 

je zpravidla kombinace několika faktorů. Na základě detailní analýzy jsou hlavní příčiny 

selhání následující: 

1. Živelní pohromy: 

- zaplavení tunelu dešťovou vodou, 

- povodeň, 

- zemětřesení, 

- sesuv svahu, 

- nepříznivé meteorologické podmínky: snížená viditelnost; vysoká koncentrace kouře; 

mlha; náledí. 

2. Havárie vně tunelu: 

- velká exploze v okolí, 

- velký požár v okolí.  

3. Technické příčiny spojené s objektem tunelu: 

- nedostatečné informace o geologických podmínkách a geotechnických poměrech, které 

byly použity při výstavbě tunelu, 

- creepové trhliny ve stropě a stěnách tunelové trouby, 

- nedostatečné utěsnění stropu, podlahy či stěn tunelu – průsaky vody (způsobují kluzkou 

vozovky, což je příčinou dopravních nehod), 

- nedostatečné ukotvení tunelu, 

- propady vozovky či kolejí,  

- zborcení ostění stěn, 

- nedostatečné vybavení tunelu, 

- nedostatečné osvětlení tunelu, 

- nedostatečná údržba tunelu, 

- nekvalitně provedené opravy v tunelu, 

- elektrický výboj na trakčním vedení při průjezdu vlaku, 

- požár transformátoru, 

- závada na elektroinstalaci tunelu a popř. následný požár, 

- závada na rozvodu vody v tunelu, 

- závada na signalizačním zařízení v tunelu, 

- závada na informačním systému tunelu. 

4. Technické příčiny spojené s vozidly: 
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- technická závada na vozidle a následný požár nebo exploze; speciální problém nastává, 

když vozidlo veze nebezpečné látky, které se aktivují – dochází k požáru, explozi a 

kontaminaci ovzduší, které někdy nabývají katastrofických rozměrů, tj. vznikají vysoce 

nebezpečné jevy, jako jsou BLEVE a VCE,  

- ztráta nákladu a vytvoření překážky, která následně způsobí dopravní nehodu, 

- náraz vozidla či vlaku do stěny tunelové trouby (technická závada, 

- dopravní nehody vozidel uvnitř tunelu způsobené kolizí vozidel nebo nárazem vozidla 

do stěn či stropu tunelu; speciální problém nastává, když vozidlo veze nebezpečné látky, 

které se aktivují – dochází k požáru, explozi a kontaminaci ovzduší, které někdy 

nabývají katastrofických rozměrů, tj. vznikají vysoce nebezpečné jevy, jako jsou 

BLEVE a VCE. Jejich příčiny: 

• technická závada na vozidle či vlaku – zadření motoru, přehřátí či selhání brzd, 

elektrický zkrat, aj., 

• závady na elektroinstalaci nebo na topení či klimatizaci vedoucí k požáru, 

• požár nebo výbuch zboží,  

• technická závada na vozovce či na kolejích, 

• lidská chyba řidiče, strojvedoucího při řízení vozidla (kolize, nerespektování 

značek, únava), 

• nedbalost – nedopalek cigarety, 

• úmysl – žhář, bombový útok ve vlaku, 

• práce na údržbě tunelu, 

• poškození vozovky nebo kolejí. 

5. Nedostatky v řízení bezpečnosti tunelu: 

- lidská chyba správce tunelu, obsluhy řízení provozu v tunelu, 

- nekvalitní předpisy pro řízení provozu v tunelu. 

6. Úmyslné útoky – založení požáru, umístění a aktivace bomb.  

7. Nedostatečná legislativa – např. chyběly striktně stanovené požadavky na provoz vozidel 

s nebezpečnými látkami stanovené v ADR [59] a COTIF [60].  

Diagram rybí kosti (Fishbone diagram) zobrazující základní kategorie příčin selhání tunelů je 

uveden na obrázku 12. 

 

Obr. 12. Zdroje rizik selhání tunelů na pozemních komunikacích. 
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Kritická analýza selhání tunelů i případových studií [29] v databázi potvrdila výzkumy a 

zkušenosti, shrnuté v práci 9. Jde o další potvrzení, že velkou roli při vzniku havárií hraje 

lidský faktor, a to jako původce havárií, kde jeho projevy ukázala již práce [61], i jako strůjce 

účinné odezvy.  

Provedená analýza selhání tunelů potvrdila výsledky obsažené v odborné literatuře a shrnuté 

v pracích 3,5,7-10, a účast lidského faktoru na více než 80 % selhání tunelů. Přitom se 

projevily tři hlavní příčiny. První příčinou jsou lidské chyby, které mají původ ve špatné 

komunikaci a spolupráci. Druhou příčinou je nereagování nebo nedostatečná reakce obsluhy a 

řídících pracovníků na situace, které mají potenciál způsobit selhání tunelu. Třetí příčinou je, 

že řídící pracovníci i obsluha přijímají vysoké riziko, aniž by měli dostatečné povědomí o jeho 

dopadech. 

Analyzovaná selhání tunelů vznikla buď výskytem škodlivého jevu (pohromy), se kterým se 

v projektu nepočítalo, anebo se podcenila jeho velikost, anebo kumulací mnoha malých 

škodlivých příčin, které samy o sobě nemají významný škodlivý potenciál, v krátkém časovém 

intervalu. Jejich kumulace je příčinou latentních podmínek, které mohou mít dlouhou inkubační 

dobu, která vyplývá z faktu, že velká množství zdrojů selhání mohou být založena v systémech 

a projeví se, až se objeví spouštěč (trigger) ve formě lidské chyby. Proto pro prevenci selhání 

tunelů je třeba se vyvarovat:  

- velkých chyb v prevenci rizik, 

- a také výskytu drobných chyb, jejichž kumulace v krátkém časovém intervalu je 

nebezpečná, což potvrzuje např. i práce [62].  

K selhání tunelů dochází proto, že: 

- dosud u tunelů se používají zastaralé způsoby hodnocení rizik, např. stromové modely, které 

nezvažují souběhy jevů, 

- provozovatel či vlastník je orientován hlavně na výkon (tj. zisk) a veřejná správa mu to 

dovoluje, 

- personál, který je s příčinami a dopady rizik v kontaktu, nemá dostatečné kompetence pro 

zavedení proaktivních opatření a provozních předpisů přizpůsobených momentálním 

podmínkám (normálním, abnormálním, kritickým),   

- technická rozhodnutí jsou poplatná různým partikulárním, politickým nebo ekonomickým 

tlakům a nepřihlížejí ke konkrétním rizikům, která se v průběhu provozu objevují.  

Základními důvody, proč provozovatelé tunelů nejsou ochotni rizika ovlivňovat, obvykle jsou: 

- nedostatečné povědomí o rizicích a jejich dopadech na tunel dílo a jeho okolí, 

- subjektivní pocity odpovědného subjektu, který nepovažuje riziko za aktuální, 

- představa, že rizika se týkají vzdálené budoucnosti, 

- kroky vedoucí k identifikaci rizika a jeho snížení jsou většinou v rozporu s okamžitými 

(většinou ekonomickými či politickými) zájmy provozovatele či vlastníka, 

- konkrétní kompetentní pracovník většinou není tím, kdo o krocích vedoucích ke snížení 

rizika může přímo rozhodovat. 

Nesprávné vypořádání rizik v tunelech je způsobeno tím, že: 

- rozhodovací procesy o tunelech bývají víceúrovňové. Na úrovni, kde lze reálně rozpoznat 

narůstající příznaky rizika a ocenit s tím související riziko, nelze rozhodnout o vynaložení 

vícenákladů na eliminaci tohoto rizika, 

- je nedostatečné povědomí o rizicích, jejich řízení a vypořádání. Práce s riziky je chápána 

jako činnost, která spočívá v dodržení norem a předpisů, což není pravda, protože pravidla 
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v nich zavedená pokrývají jen 68.4 % možných podmínek [5]; programy velké většiny 

vzdělávacích kurzů probíhajících v České republice tuto nedostatečnost ještě prohlubují,  

- u inženýrů v provozu a jeho řízení je úzké chápání bezpečnosti; převládá orientace na 

technickou bezpečnost zařízení chápanou tak, že technické zařízení během životnosti 

nepředstavuje nebezpečí, 

- je nedostatečná spolupráce profesí – stavařů, strojařů, ekonomů, chemiků, informatiků, 

personalistů atd. – každá profese pracuje odděleně, což neumožňuje řešit mezioborové a 

multioborové problémy, 

- mnoho řídících pracovníků je přesvědčeno, že vše je věčné, tj. nezvažují změny technických 

zařízení v čase a se změnou podmínek, a tím podceňují údržbu, opravy, dovednost a 

dodržování režimů práce, které respektují fyzikální, chemické a biologické zákonitosti,   

Kritická analýza selhání tunelů, uvedených v databázi [29], ukázala, že některé příčiny selhání 

se často opakují, například dopravní nehody, nedostatečná údržba, nízká kvalita oprav a 

modernizace. Jejich společnou kořenovou příčinou je nedostatečná kultura bezpečnosti 

účastníků provozu v tunelu, jejich nedostatečný výcvik a motivace zacílená na bezpečnou práci 

a bezpečné chování.  

Pro doplnění údajů o kritických situacích v tunelech uvádíme výsledky dalších studií: 

- podle World Road Association (PIARC) [55] je četnost selhání tunelu (výskytu kritické 

situace v tunelu) na 100 miliónů vozidlo kilometrů následující: 

• 1 300 v tunelech pod řekami v městské zástavbě, 

• 300–600 v tunelech mimo zástavbu. 

• 900–1000 v tunelech v horách; 

ze stejného zdroje vyplývá, že nejvíce kritických situací je způsobeno lidským faktorem, a 

to jak na straně uživatelů tunelů (řidičů), tak na straně provozovatelů / správců tunelů (chyby 

v řízení provozu, špatná údržba tunelu a jeho vybavení, chybí plány odezvy určující postupy 

při kritických situacích v tunelu). Na vzniku kritických situací v tunelech se podílí i veřejná 

správa, která špatně plní dozor na bezpečností tunelů, 

- v projektu T-Safe [28] jsou uvedeny detailněji zdroje rizik při zhotovení tunelů: 

• ztráta stability tunelového portálu, zřícení portálu,  

• zřícení stropu (horninové klenby) tunelu na čelbě, jejímž důsledkem může být: – 

nadměrný nadvýlom – propadnutí stropu tunelu až na povrch,  

• vypadnutí čelby tunelu, nízká stabilita čela tunelu,  

• růst dna tunelu, zabořování ostění do měkkého podloží při neuzavření dna tunelu,  

• nadměrný růst konvergencí – svírání profilu tunelu, deformace primárního ostění,  

• nadměrný přítok podzemní vody do tunelu,  

• náhlý průval vody, bahna, tekutého písku do tunelu,  

• výron nebezpečných plynů do tunelu – metan – zemní plyn z porušeného potrubí, 

• výskyt bludných proudů při používání trhací práce s elektrickým roznětem,   

• nadměrné poklesy povrchu nad tunelem a jejich vliv na nadzemní zástavbu a inženýrské 

sítě,  

• seismické účinky a jejich vliv na nadzemní zástavbu a inženýrské sítě,  

• stržení (zničení) pramenů vody v okolí tunelu,  

• poškození a znečištění vodotečí v blízkosti tunelu vypouštěnou důlní vodou, která může 

mít výrazně změněný chemismus (výluhy z betonu),  

• škody způsobené tlakovými injektážemi při zpevňování horninového masivu nebo 

injektáži kotev (poškození inženýrských sítí, zvednutí povrchu),  

• nevhodně zvolená a provedená izolace tunelu a zatékání do tunelu,  
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• poškození izolace tunelu během následných operací až do provedení definitivní 

obezdívky,  

• přetlakování při závěrečné fázi betonáže klenby tunelu (možnost deformace pláště 

bednicího vozu),  

- práce publikovaná Ekonomickou komisí OSN [25], která vyhodnotila 176 velkých selhání 

tunelů na železniční síti, ukazuje četnostní rozložení příčin selhání takto: 

• 45 % požár, 

• 3 % kolize vlaků a následný požár, 

• 27 % kolize vlaků, 

• 3 % exploze, 

• 10 % defekty v tunelu, 

• 12 % jiné, 

- italská studie, uvedená na webu [44], která je založená na studiu dopravních nehod na 

Brennerské dálnici, mající 17 tunelů, v letech 1995-2003, ukázala, že: 

• v tunelech je méně dopravních nehod než mimo nich (celkové 41 251 dopravních 

nehod, z toho v tunelech 1902 dopravních nehod, tj. 4.60 %), 

• z dopravních nehod v tunelech bylo 299 (59.9 %) v dlouhých tunelech, 

• nejvíce dopravních nehod v tunelech bylo v časovém intervalu 10 h–17 h a řídce se 

dopravní nehody vyskytovaly mezi 22 h a 6 h, 

- výsledky projektu [28] ukázaly, že rostoucí hustota dopravy zvyšuje počet dopravních 

nehod, a tím i počet selhání tunelů a že ohrožení tunelů se zvyšuje: 

• s rostoucí délkou tunelu, 

• při přepravě nebezpečných látek, 

• při obousměrném provozu v tunelu, 

• při vysokém požárním zatížení způsobeném velkou hustotou provozu, 

• mechanickými defekty vozidel, 

- práce [63] ukázala, že na severní polokouli je nejvíce selhání tunelů v létě, kdy jezdí hodně 

velkých kamionů. Stanovila vnitřní zdroje vedoucí k selhání tunelu takto: 

• vysoký poměr mezi délkou tunelu a příčným rozměrem tunelu, 

• počet jízdních pruhů, 

• rychlost vozidel,  

• jednotubusové tunely, 

• charakter okolí tunelu, 

• sklon tunelu, 

• časový režim přepravy, 

• tlaková vlna odražená od stěn tunelu v případě exploze uvnitř tunelu, 

• reakce stěn a podlahy tunelu na tlakovou vlnu při explozi uvnitř tunelu, 

- z programu (TCRP – National Cooperative Research Program Making Transportation 

Tunnels Safe and Secure) z roku 2006, uvedeného na webu [64] a ze závěru konference o 

bezpečnosti tunelů [17] vyplývá, že pro bezpečnost a bezpečí je třeba: 

• sledovat data spojená s tunelem, a to: geometrická data; dopravní zatížení a limit 

rychlosti; evakuační možnosti; ventilační systémy; detektory požáru a kouře; 

komunikační systémy; drenážní systém; varovací systém, 

• mít reprezentativní scénáře dopravních nehod, 

• určit četnost výskytu dopravních nehod, 

• vyhodnotit dopady dopravních nehod, 

• stanovit rizika a provést jejich interpretaci, 

• stanovit opatření na snížení rizika, 
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• vytvořit systém řízení bezpečnosti v tunelu. 

 

5. Poučení ze selhání tunelů na pozemních komunikacích 

 

Na základě výše uvedených znalostí, zkušeností a výsledků výzkumu poučení rozdělíme do tří 

skupin, a to pro: účastníky postižené selháním dopravního tunelu; správce tunelu, který řídí 

bezpečnost tunelu; a veřejnou správu, která stanovuje podmínky pro bezpečnost (legislativa) a 

provádí dozor nad jejich dodržováním. 

 

5.1. Poučení pro účastníky postižené selháním tunelu na pozemních komunikacích 

Na základě současného poznání a zkušeností shromážděných v použitých citovaných 

pramenech v případě menší nehody nebo dopravní zácpy v tunelu je třeba:  

- rozsvítit blikající výstražná světla, 

- udržovat bezpečnou vzdálenost od aut před vámi, 

- vypnout motor, pokud se provoz zastavil, 

- v případě potřeby požádat o pomoc použitím nouzové stanice v tunelu, 

- poslouchat dopravní zpravodajství v rádiu, 

- postupovat podle pokynů personálu tunelu nebo na dopravních značkách. 

V případě závažné havárie nebo požáru je třeba:  

- rozsvítit blikající výstražná světla, 

- udržovat bezpečnou vzdálenost od auta před vámi, 

- zaparkovat své auto u pravé krajnice, abyste umožnili přístup nouzových služeb, 

- vypnout motor, nechat klíč v zapalování a okamžitě opustit vozidlo v závislosti na vývoji 

zakouření (toxicita a omezená viditelnost), 

- uhasit oheň – pokud je to možné – pomocí pěnového hasicího přístroje nebo požární hadice 

z pomocné stanice v tunelu, 

- zavolat pomoc použitím nouzové stanice v tunelu, 

- postupovat podle pokynů zaměstnanců tunelu, na dopravních značkách nebo od správce 

tunelu, který slyšíte prostřednictvím systému varování v tunelu, 

- co nejrychleji se dostat k nouzovému tunelu křížovým spojovacím průchodem, 

- pomáhat ostatním. 

 

5.2. Poučení pro správce tunelů na pozemních komunikacích 

Pro bezpečí lidí a dalších veřejných aktiv je nutná integrální bezpečnost. Tabulka 1 představuje 

nástroj, kterým lze vyhodnotit výši kritičnosti, kterou působí v daném případě jednotlivé 

faktory, které se v minulosti uplatnily při selhání tunelů. Jejich agregací lze zjistit celkovou 

míru kritičnosti předmětného tunelu. Jelikož kritičnost je doplňkovou veličinou k bezpečnosti 

[5], tak lze určit míru bezpečnosti. Pro zvyšování bezpečnosti, anebo alespoň pro udržování 

bezpečnosti na určité úrovní, je třeba dle současného poznání shrnutého v pracích [3,4,5,7-10] 

mít systém řízení bezpečnosti (SMS). Výsledků projektu EU [28]   ho navrhují jako integrovaný 

systému řízení bezpečnosti tunelu TSMS (tunnel safety management system), který propojuje:  

- hlavní procesy pro řízení bezpečnosti tunelu, 

- právní, institucionální a organizační prostředí tunelu chápané systémově, 

- technické nástroje pro přizpůsobení procesů pro řízení bezpečnosti tunelu.  
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Podle současného poznání shromážděného v použitých citovaných pramenech, je třeba 

realizovat dále uvedená opatření na snížení rizika: 

- zkrátit dobu evakuace v případě selhání tunelu, 

- prodloužit dobu počátku realizace neodvratitelného nebezpečí (pomůže řídící systém, který 

identifikuje nežádoucí jevy do 15 minut), 

- snížit počet dopravních nehod a jiných selhání tunelu. 

Podle modelu OECD /PIARC [22] v souladu s ADR [59] rozdělit tunely na 5 kategorií dle 

tabulky 1. 

 

Tabulka 1. Kategorie určující typ přepravy v tunelu s ohledem na nebezpečnost 

přepravovaného zboží.  

 

Kategorie Charakteristika zboží 

A Tunel, kterým se může vozit všechno zboží. 

B Tunel, kterým se nesmí vozit zboží, které by mohlo způsobit velkou explozi 

(typu BLEVE). 

C Tunel, kterým se nesmí vozit zboží, které by mohlo způsobit: 

- velkou explozi (typu BLEVE), 

- velký toxický únik plynu nebo kapaliny. 

D Tunel, kterým se nesmí vozit zboží, které by mohlo způsobit: 

- velkou explozi (typu BLEVE), 

- velký toxický únik plynu nebo kapaliny, 

- velký požár. 

E Nesmí se vozit žádné nebezpečné zboží, které spadá pod ADR. 

 

Provozovatel tunelu musí pro zajištění bezpečnosti: 

- monitorovat situaci a provoz dopravy v tunelu a jeho okolí s použitím kamer a senzorů a 

komunikačního zařízení s cílem zajistit normální provoz, 

- mít připravenu odezvu pro případ selhání tunelu, 

- mít účinný varovací systém a schopnost rychlé a správné detekce jakéhokoliv jevu, který 

může vést k selhání tunelu a jeho funkce, 

- mít zařízení pro uzavření tunelu, 

- zařízení pro kontakt se záchrannými službami, 

- zařízení pro kontakt s uživateli tunelu, 

- vycvičený personál pro řízení tunelu za možných situací – normální, nouzové i kritické,  

- plán údržby, 

- plán inspekcí – nutná pravidelná kontrola nouzových východů, kotvení tunelu, 

geotechnický monitoring,  

- plán pro řízení rizik. 

Pro provozované tunelů je zvlášť důležitý plán řízení rizik, jehož modelové řešení pro složitá 

technická díla je uvedeno v práci [9].   
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5.3. Poučení pro veřejnou správu 

Na základě poznatků a zkušeností, shromážděných v použitých citovaných pramenech, je pro 

bezpečný provoz tunelů i bezpečí celého lidského systému třeba: 

1. Zavést povinnost v legislativě, aby: 

- výuka na vysokých školách obsahovala: způsob budování bezpečnosti tunelů (obecně 

technických děl); metody řízení rizik ve prospěch bezpečnosti tunelů (obecně 

technických děl); metody stanovení zdrojů místně specifických rizik a jejich ohrožení, 

- zadávací projektová dokumentace obsahovala vypořádání všech rizik dle principu All-

Hazard-Approach [63,64], přičemž speciální pozornost se věnuje přepravě 

nebezpečného zboží,   

- každý tunel měl SMS a v něm speciální systém EMS (systém pro řízení odezvy na 

selhání tunelu). Předmětný SMS je třeba mít propojen s: 

• ventilací, ochlazováním a informačním systémem, 

• nouzovým telefonem, 

• detektory požáru a kouře, 

• hasícím zařízením a zdrojem vody, 

• osvětlením, 

• nouzovými východy, 

• kontrolou dodržování ADR [59] a COTIF [60]. 

2. Veřejná správa vykonávala správně a kvalitně dozor nad výstavbou i provozem tunelů – 

nutná je pravidelná kontrola nouzových východů, kotvení tunelů, výsledků geotechnického 

monitoringu, varovacího systému a posouzení, zda prováděná údržba odpovídá existujícím 

rizikům. 

 

6. Nástroj pro posuzování rizik tunelů na pozemních komunikacích 

 

Z databáze a případových studií [29] i z výsledků projektu [28] vyplývá, že při selhání tunelu 

dochází: 

- ke ztrátám na lidských životech (z historie jsou známy případy, kdy zahynuly stovky lidí 

kvůli kontaminaci ovzduší většinou způsobené CO),  

- poškození zdraví lidí v tunelu a jeho okolí,  

- poškození objektu tunelu (stěny, strop, ostění, vozovka, kolejnice, vybavení tunelu),  

- škodám na životním prostředí v okolí tunelu,  

- ke snížení dopravní obslužnosti, 

- k ekonomickým škodám způsobeným zpožděním přepravy a dodávek, nákladům  

- na odezvu na dopravní nehody a nákladům na obnovu provozuschopnosti tunelu.  

Proto je třeba řídit rizika od všech možných příčin dle přístupu All-Hazard-Approach [65], 

rozpracovaného pro Evropu v projektu FOCUS [66,67].  Speciální pozornost je třeba věnovat 

přepravě nebezpečných látek, tj. respektovat nejen směrnice ADR [59] a COTIF [60], ale i 

místní specifika, která vyplývají z analýzy místních podmínek [4] a jim přizpůsobit místní 

předpisy pro zhotovení a provoz v příslušném tunelu [3,8,9,35]. Z důvodu změn podmínek i 

technických objektů v čase, je nutné mít správné plány pro řízení rizik, které jsou založené na 

reálných podmínkách a možnostech správců, dozoru a další státní správy [8,9].   

Pro bezpečnost tunelu musí provozovatel zajišťovat tři cíle z hlediska veřejného zájmu. Prvním 

cílem je zajistit provozní spolehlivost (dependability) tunelu a jeho zařízení, protože tím 

sledovaná položka zabezpečuje služby, ke kterým je vytvořena. Druhým cílem je zajistit 
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integrální (systémovou) bezpečnost tunelu, tj. ochrana tunelu před pohromami všeho druhu 

(vnitřními i vnějšími, a to včetně lidského faktoru). Třetím cílem je zajistit, aby tunel ani při 

svých kritických podmínkách neohrožoval sebe a své okolí, tj. ostatní veřejná aktiva, tj. je nutno 

zvážit systémovou podstatu měnící se v čase různým způsobem. 

Na úrovni provozovatelů jsou požadavky řízení bezpečnosti často v krátkodobém a 

střednědobém horizontu v rozporu s jejich primárními cíli, protože provozovatelé se zaměřují 

především na zisky. Proto státní dozor musí vykonávat účinný a správný dohled, jelikož jde o 

životy a zdraví lidí, ale i o ekonomickou prosperitu, protože dopravní infrastruktura je páteřní 

infrastrukturou kritické infrastruktury, která je nutná pro bezpečnost státu. 

S ohledem na dlouhodobý rozvoj, tj. i zachování konkurenceschopnosti v čase, je dnes nutno 

v tunelu zavést systém řízení rizik, orientovaný na prevenci ztrát na zisku [4,8,9]. Vzhledem 

k významnosti tunelů je proto nutné, aby stát vynutil řízení rizik orientovat na prevenci ztrát na 

veřejných aktivech (životy a zdraví lidí, majetku, životního prostředí, veřejného blaha, 

infrastruktury a jiné) [4], a proto prosadil do praxe právní předpisy, které ukládají zvažování 

určitých rizik a příslušné vypořádání jistých rizik. 

Protože čím dříve se zahájí odezva na dopravní nehodu či selhání tunelu z jiné příčiny, tak tím 

nižší jsou ztráty, a proto je již při projektování tunelů s velkým provozem vytvářet podmínky 

pro odezvu.  

Pro praktické použití je systém pro podporu řízení rizik zacílený na bezpečný provoz 

technických děl při provozu, vypracovaný v práci [9], modifikován pro tunely, tabulka 2.  Pro 

jeho pochopení uvádíme: 

- dopravní tunel je socio-kyber-technický (fyzický) systém, 

- jsou zváženy poznatky o projevech lidského faktoru, jež jsou uvedeny u vyhodnocení příčin 

selhání tunelů. Je bráno v úvahu, že kompetence a odpovědnosti, které uvolňují potřebné 

zdroje na opatření a činnosti na řízení a vypořádání rizik ve prospěch bezpečnosti závisí na 

úrovni organizační struktury. Nejvyšší kompetence jsou na nejvyšších úrovních, jak ukazuje 

práce [5. Proto také na této  bylo úrovni jsou největší odpovědnosti za řízení rizik tunelů 

děl ve prospěch bezpečnosti ve státě,  

- je zvážen princip odpovědnosti, který je běžný v Evropě [68], což v daném případě 

znamená, že odpovědnost za bezpečnost tunelu, tj. za úroveň práce s riziky spojenými 

s technickým dílem, má vlastník i veřejná správa, která má povinnost dohledu v ve 

veřejném zájmu.     

Organizační struktura tunelu je mechanismus, který slouží ke koordinaci a řízení provozu 

tunelu. Dle [69-71  představuje hierarchické uspořádání vztahů nadřízenosti a podřízenosti a 

řeší vzájemné pravomoci (kompetence), vazby a odpovědnost. Uvolnění velkých finančních a 

dalších prostředků na řízení a vypořádání rizik pochopitelně je jen na nejvyšší hierarchické 

úrovni. Na základě legislativy ČR je zvážena struktura:  

- ministerstvo dopravy (statutární zástupce), 

- Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) / Správa železnic (SŽ), 

- správce tunelu, 

- technický management, 

- personál (kritický a podpůrný). 

Při sestavování systému pro podporování rozhodování o rizicích jsou brány v úvahu aspekty, 

které posuzují:  

- způsob zvažování rizik a jejich zdrojů, 

- dosaženou úroveň bezpečí při daném provedení tunelu, 

- technickou úroveň zavedených opatření, 
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- materiálovou a energetickou náročnost, 

- rychlost realizace opatření, 

- nároky na personál, 

- nároky na informační zajištění, 

- nároky na finance, 

- nároky na odpovědnost, 

- a také nároky na řízení všech zúčastněných (tj. jak řízení tunelu, tak řízení území).  

Tabulka 2 obsahuje zdroje rizik, které mají potenciál narušit integrální bezpečnost tunelu, tj. 

koexistenci tunelu a jeho okolí. Způsob vyhodnocování systému pro podporu řízení rizik ve 

prospěch je stejný jako v práci [9] (je třeba pouze nahradit číselnou hodnotu n, která je u 

původního nástroje rovna 302 a u tunelů rovna 261), a proto není uveden. 

 

Tabulka 2. Kontrolní seznam pro posuzování rizika spojeného s koexistencí navrhovaného 

technického díla a jeho okolí při provozu. Počet kritérií n = 261. ŘSD – Ředitelství silnic a 

dálnic; SŽ – Správa železnic. 

 

Kritérium Hodnocení Pozn. 

Míra, v jaké ministerstvo dopravy chápe a realizuje odpovědnost za 

integrální bezpečnost tunelu*).   

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady pohrom dle přístupu All-Hazard-Approach, které jsou 

možné v území a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady možných nadprojektových živelních pohrom v daném 

území a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady pádu letadla, požáru a výbuchu v okolí tunelu a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady výpadku vnější elektrické sítě a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady výpadku vnějších dodávek vody a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady ztráty komunikačního spojení se světem a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady poruchy dopravního spojení se světem; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady změn orientace veřejné správy (ztráta podpory) a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 
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Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz zvažují 

dopady nedostatku kvalifikovaných pracovních sil a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady výrazného zvýšení daní a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady výrazné změny úrokových sazeb a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady nepřidělení dotací a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady nesolventnosti zákazníků a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady selhání smluv s dodavateli potřebných komodit a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady války a provádí ochranná opatření; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady boje o moc mezi politickými rivaly a provádí ochranná 

opatření; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady úmyslného poškozování good will a provádí ochranná 

opatření; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady teroristického fyzického útoku z okolí a provádí ochranná 

opatření; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady hackerského útoku z okolí a provádí ochranná opatření; tj. 
míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady útoků nátlakových skupin a provádí ochranná opatření; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady špatné spolupráce s místní veřejnou správou a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady vnitřního požáru a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady vnitřního výbuchu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 
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Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady kontaminace ovzduší v tunelu a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady kontaminace zařízení a staveb tunelu a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady výpadku vnitřního rozvodu elektrické energie a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady výpadku vnitřního osvětlení a provádí nápravu nedostatků; 

tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady výpadku vnitřního rozvodu vody a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady výpadku chladícího systému a provádí nápravu nedostatků; 
tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady výpadku větrání v tunelu a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady výpadku vnitřní komunikační sítě a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz zvažují 
dopady výpadku osvětlení a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady výpadku nouzového komunikačního systému a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady výpadku nouzového hasícího zařízení a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady nepřijetí nápravných opatření v případě zjištění chyb 

v projektu či konstrukci tunelu či technologického vybavení a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady nesledování skoro nehod a malých nehod a nevypracování 
poučení s cílem jim zabránit a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady neprovedení nápravných opatření (technických i 
organizačních) s cílem snížit výskyt skoro nehod a malých nehod a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy tunelu a řídící dokumenty pro provoz 

tunelu zvažují dopady nezavedení kvalitního monitoringu stavu kritických 
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zařízení, kritických komponent a kritických systémů s cílem včas odhalit: 

poškození tlakových potrubí s chladícím médiem nebo vodou, a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady špatné údržby a provádí nápravu zjištěných nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady špatně provedených oprav technických zařízení a jejich 

propojení a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady špatné reakce technických zařízení a jejich propojení na 

změnu provozních podmínek s cílem zajistit včasnou výměnu nebo 
modifikace zařízení, komponent či systémů, a provádí nápravu nedostatků; 

tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady neexistence ochranných bariér pro lidí při dopravních 
nehodách, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady chybějících záložních zdrojů energie pro zařízení, která musí 

pracovat v nepřetržitém provozu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady chybějících záložních zdrojů vody pro hasící zařízení, a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

tunelu případě. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku strategie, koncepce a 

provozních podmínek a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku systému řízení 

integrální bezpečnosti a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku dlouhodobé strategie 

rozvoje a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 
provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku řešení konfliktů a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 
tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku efektivity řízení a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 
tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku vertikální i 
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horizontální komunikace a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku řídícího stylu a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku funkčnosti koordinace 

funkcí a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 
provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku řídící schopnosti a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 
tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy tunelu a řídící dokumenty pro provoz 

tunelu zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku porozumění 

uživatelům a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku schopnosti 
předpokládat vývoj vnějšího prostředí a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku objektivity hodnocení 
organizačních kompetencí a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku využití rozvojového 
potenciálu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku angažovanosti top 

managementu ve prospěch tunelu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku časových nároků 

provozu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku komunikační strategie 

s příslušnou veřejnou správou a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku komunikační strategie 

s podřízenými orgány a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku dostatečnosti 
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monitorování výsledků a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku dostatečného využití 

lidských zdrojů a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku smluvního zajištění 

včasných dodávek materiálů a surovin či služeb a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku schopnosti přizpůsobit 

se změnám obecně závazných předpisů a provádí nápravu nedostatků; tj. 
míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku schopnosti přizpůsobit 

se změnám v systému daní a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 
zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku schopnosti přizpůsobit 
se změnám v úrokových sazbách a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku schopnosti přizpůsobit 
se změnám situace na trhu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku schopnosti přizpůsobit 
se změnám podpory ze strany státu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku schopnosti zajistit 

dostatečné množství kvalifikovaného personálu a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku schopnosti zajistit 

finanční rezervy pro provoz při vnějších změnách a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zájmu o bezpečný 

tunel a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku úrovně potřebných 

technických znalostí a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku dokumentace pro 
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bezpečný provoz a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu tunelu.  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku kvality standardů, 

norem a postupů pro řízení změn a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku dohledu a kontroly 

provozu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku stanovení 

odpovědností a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění 

informovanosti a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění dostatečného 
systému odezvy na nouzové situace a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku stanovení požadavků 
na kvalifikovanost a dovednost obsluhy tunelu a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění kvalitního 
systému vzdělávání personálu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění kvalitního 

technického řízení strojů, zařízení, komponent a systémů a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění kvalitního 

automatického řízení strojů, zařízení, komponent a systémů a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku monitoringu provozu 

zacíleného na bezpečnost provozu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku systému provádění 

technických inspekcí a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku systému financování 
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zacíleného na bezpečnost provozu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku finančních rezerv na 

obnovu strojů, zařízení, komponent a systémů po provozní havárii 

(dopravní nehodě, poruše, selhání zařízení či systému) a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz zvažují 

dopady chyb ministerstva dopravy na úseku finančních rezerv na obnovu 
strojů, zařízení, komponent a systémů po nadprojektové havárii a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zpracování 
poplachového plánu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zpracování potřebných 
nouzových (vnitřních) plánů a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zpracování plánu 

kontinuity pro extrémní situace a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku rozmístění požární 

signalizace a hasících přístrojů a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku ochrany proti 

organizačním haváriím (tj. není: strategická koncepce řízení tunelu v čase, 

kvalitní monitoring rizik a program na zvyšování bezpečnosti) a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku kvality provozních 

předpisů pro normální provoz a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 
úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz mostu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku kvality provozních 
předpisů pro abnormální provoz a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku kvality provozních 
předpisů pro kritický provoz a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku ověřování kvalifikace 
a dovednosti kritického personálu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 
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Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku sestavení a ověření 
postupů pro kritické procesy a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku důkladné kontroly 
kvality výstupů z kritických procesů a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku postupů pro účinnou 

odezvu na kritické podmínky a materiální, technické, finanční a personální 

rezervy na její provedení a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku předpisů pro obsluhu 

při výskytu: vnějších pohrom (živelní pohromy, pád letadla, nepříznivé 

klimatické podmínky, přerušení zásobování tunelu elektřinou, vodou apod. 
od vnějších sítí; vnitřních pohrom (požár, výbuch, výpadek elektrické 

energie, výpadek dodávek vody či jiného chladiva, výpadek nouzového 

osvětlení, zatopení objektu, výpadek vnitřní komunikační sítě, požár, 
výbuch, výpadek informační sítě); technických poruch (neseřízené stroje; 

neseřízená zařízení; neseřízené komponenty; neseřízené systémy; použití 

špatných údajů při seřízení zařízení; porucha nebo selhání bezpečnostních 
pojistek, zařízení či systémů; poškození kritických zařízení, komponent či 

potrubí – např. tlakové nádoby, potrubí s chladivem; netěsné ventily; selhání 

blokovacích zařízení; poruchy svarů, kabelů, čerpadel, kompresorů, diesel 

generátorů; elektrický zkrat; nefunkčnost zařízení pro varování v případu 
nouze; vyřazení automatických hasicích přístrojů v případě nouze; 

zaseknutý pojistný ventil; nedostatečné chlazení; nedostatečná ochrana při 

dopravní nehodě s nebezpečnými látkami nebo ionizujícím záření; špatné 
kontakty na relé v řídicím systému; nevhodné kontejnery pro skladování 

nebo přesun nebezpečných látek; špatně provedená přeprava materiálů, 

polotovarů či výrobků; apod.); nejsou určeny odpovědnosti za operace a 
zásady vzájemné pomoci (kultura bezpečnosti), a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku dostatečnosti ochrany 
prioritních strojů, zařízení, komponent a systémů při nadprojektové havárii 

a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění kvalitních 

pracovních podmínek pro obsluhu a uživatele a kvalitní režimová opatření 

pro provozu strojů, zařízení, komponent a systémů zohledňující možnosti 
obslužného personálu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění dostatečné 
ochrany životů, zdraví a bezpečí obslužného personálu a uživatelů tunelu 

za všech možných podmínek a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 
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Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění dostatečné 
ochrany strojů, zařízení, komponent a systémů technického zařízení před 

podvodným nebo nebezpečným jednáním lidí z obsluhy či uživatelů a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění motivace 

obslužného personálu ke kvalitní práci a k bezpečnému chování pomocí 
zvláštní péče o pracovníky, výcviku a finančních odměn a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění otevřené 
komunikace na všech úrovních řízení tunelu a mezi nimi o problémech 

provozních, bezpečnostních a dalších a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 
zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění fyzické 

ochrany prioritních strojů, zařízení, komponent a systémů při normálních, 

abnormálních a kritických podmínkách a provádí nápravu nedostatků; tj. 
míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění kybernetické 

ochrany prioritních automatických strojů, zařízení, komponent a systémů 
při normálních, abnormálních a kritických podmínkách a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz zvažují 
dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění kvalitní spolupráce s 

veřejnou správou, jako je předávání podkladů pro vnější nouzové 

(havarijní) plány a vzájemnou podporu zacílenou na zvládnutí krizových 

situaci a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 
provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění prověřování 
účinnosti organizačních opatření a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění správného 
vyhodnocování rizik a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ministerstvo dopravy a řídící dokumenty pro provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ministerstva dopravy na úseku zajištění ověřených 
předpisů pro: řízení přepravy nebezpečných látek a odpadů, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ chápe a realizuje odpovědnost za bezpečnost; tj. 
míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu.   

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku realizace účinného řízení bezpečnosti 
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tunelu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu tunelu. 

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro realizaci provoz tunelu 

zvažují dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku realizace nedostatečného 

povědomí o rizicích a bezpečnosti a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku realizace komunikace vertikální i 

horizontální a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku realizace řídícího stylu a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku realizace slabé angažovanosti ŘSD / SŽ 

ve prospěch provozu tunelu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku monitoringu tunelu a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 
dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku využití lidských zdrojů a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 
dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku dohledu a kontroly nad tunelem a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku stanovení odpovědností v provozu tunelu 
a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku zajištění informovanosti a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku odezvy na nouzové situace a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku řízení v oblasti technické, IT, organizace 

pro ovládání obsluhy, strojů, zařízení, komponent a systémů a nakládání 
s odpady, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku monitoringu provozu zacíleného na 
bezpečnost zahrnující kvalitní obslužnost a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 
dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku provádění technických inspekcí a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 
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Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku provozních předpisů pro normální provoz 
a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku provozních předpisů pro abnormální 
provoz a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 
dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku provozních předpisů pro kritický provoz a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 
dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku údržby a kontroly její kvality a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují dopady 

ŘSD / SŽ na úseku kvalitní přípravy kritických přeprav v tunelu před jejich 
zahájením a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 
dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku požadavku na kontrolu strojů a zařízení 

před zahájením kritické přepravní operace a provádí nápravu nedostatků; 

tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 
dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku ověřování kvalifikace a dovednosti 

kritického personálu a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 
dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku zajištění kvalitních pracovních podmínek 

obsluhy a kvalitních režimových opatření pro provoz strojů, zařízení, 

komponent a systémů zohledňující možnosti obslužného personálu a 
provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku ochrany životů, zdraví a bezpečí 
obslužného personálu a uživatelů tunelu za všech podmínek v pracovním 

prostředí (ochranné pomůcky, úkryty, evakuace) a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku provozních předpisů pro kritický provoz a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku prosazování zásad kultury bezpečnosti, a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku motivace obslužného personálu ke 

kvalitní práci a k bezpečnému chování pomocí zvláštní péče o pracovníky, 

  



306 

 

výcviku, financí a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu tunelu. 

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku otevřenosti komunikace na všech 

úrovních řízení tunelu a mezi nimi o problémech výrobních, 

bezpečnostních a dalších a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 
zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku fyzické ochrany prioritních strojů, 
zařízení, komponent a systémů při normálních, abnormálních a kritických 

podmínkách a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 
dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku kybernetické ochrany prioritních strojů, 

zařízení, komponent a systémů při normálních, abnormálních a kritických 

podmínkách a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku práce s riziky a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady ŘSD / SŽ na úseku řízení provozu provázaných systémů 

technických zařízení a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku řízení klíčových procesů (process safety 

management) a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku pracovních režimů u kritických zařízení, 

komponent a systémů (integrity management strategy) a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku zabránění provozu mimo dovolené limity 

(znamenající porušení provozních předpisů), a provádí nápravu nedostatků; 
tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku strategie údržby kritických technických 
zařízení, jejich propojení a infrastruktur podporujících jejich provoz a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 
dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku plánů pro zvládání nouzových situací a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

tunelu.  

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 
dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku správnosti informací o provozu a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 
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Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku pořádku v tunelu a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku vzdělávání personálu a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu.  

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku motivace kritického personálu a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 
dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku varovacího systému, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují dopady 
chyb ŘSD / SŽ na úseku vyznačení evakuačních tras, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku úkrytů pro zaměstnance a uživatele pro 
případ potřeby a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké ŘSD / SŽ a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb ŘSD / SŽ na úseku odzkoušení způsobu přechodu činností 
z obvyklých zařízení, komponent či systémů na záložní, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu chápe a realizuje odpovědnost za bezpečnost 
tunelu; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu.   

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku řízení bezpečnosti tunelu, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku nastavení pracovních režimů 

(zatížení personálu, zajištění požadované kvality provozu), a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku povědomí o bezpečnosti a povědomí 

o rizicích, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku komunikace vertikální i horizontální, 

a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 
provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku řídícího stylu, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku angažovanosti správce tunelu ve 

prospěch tunelu, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu tunelu. 
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Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku monitorování provozu a stavu tunelu, 
a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku dohledu a kontroly, a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku stanovení odpovědnosti, a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku informovanosti, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku odezvy na nouzové situace, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 
dopady chyb správce tunelu na úseku řízení v oblasti technické, IT, 

organizace pro ovládání obsluhy, strojů, zařízení, komponent a systémů a 

nakládání s odpady, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku monitoringu provozu zacíleného na 

bezpečnost zahrnující kvalitní obslužnost, a provádí nápravu nedostatků; tj. 
míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku údržby a kontroly její kvality, a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 
tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku provádění technických inspekcí, a 
provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku provozních předpisů pro normální 
provoz, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku provozních předpisů pro abnormální 
provoz, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 
dopady chyb správce tunelu na úseku provozních předpisů pro kritický 

provoz, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 
dopady chyb správce tunelu na úseku přípravy kritických přepravních 
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procesů před jejich zahájením, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku vyžadování kontroly strojů a zařízení 

před zahájením kritické přepravní operace, a provádí nápravu nedostatků; 

tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku ověřování kvalifikace a dovednosti 

kritického personálu, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 
zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku kvality pracovních podmínek pro 

obsluhu a kvality režimových opatření při provozu strojů, zařízení, 
komponent a systémů zohledňujících možnosti obslužného personálu, a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 
dopady chyb správce tunelu na úseku ochrany životů, zdraví a bezpečí 

obslužného personálu a uživatelů za všech podmínek v pracovním 

prostředí (ochranné pomůcky, úkryty, evakuace), a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku prosazování zásad kultury 

bezpečnosti, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 
bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku motivace obslužného personálu ke 

kvalitní práci a k bezpečnému chování pomocí zvláštní péče o pracovníky, 
výcviku, financí, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 
dopady chyb správce tunelu na úseku otevřené komunikace na všech 

úrovních řízení tunelu a mezi nimi o problémech výrobních, 

bezpečnostních a dalších, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku fyzické ochrany prioritních strojů, 

zařízení, komponent a systémů při normálních, abnormálních a kritických 
podmínkách, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku kybernetické ochrany prioritních 
strojů, zařízení, komponent a systémů při normálních, abnormálních a 

kritických podmínkách, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 
dopady chyb správce tunelu na úseku práce s riziky, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 
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Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku řízení provozu provázaných systémů 
technických zařízení, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku řízení klíčových procesů (postupy 
„process safety management”), a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 
dopady chyb správce tunelu na úseku pracovních režimů u kritických 

zařízení, komponent a systémů (postupy „integrity management strategy”), 

a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku stanovení reakcí na změny, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 
dopady chyb správce tunelu na úseku zabránění provozu mimo dovolené 

limity (prosazování kultury bezpečnosti, pravidla správného chování 

konání, vykonávání odpovědnosti, dodržování zásad vzájemné pomoci, 
provádění kalibrace a kontroly zdrojů před zahájením provozu), a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku plánů pro zvládání nouzových 
situací, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku správnosti údajů o provozu, a 
provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 
dopady chyb správce tunelu na úseku pořádku v tunelu, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku vzdělávání personálu, a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku motivace kritického personálu, a 
provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku varovacího systému, a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku vyznačení evakuačních tras, a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 
tunelu. 
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Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku úkrytů pro zaměstnance a uživatele 
pro případ potřeby, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 

dopady chyb správce tunelu na úseku odzkoušení způsobu přechodu 
činnosti z obvyklých zařízení, komponent či systémů na záložní, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 
dopady chyb správce tunelu na úseku zajištění preventivní údržby 

kritických zařízení, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké správce tunelu a řídící dokumenty pro provoz tunelu zvažují 
dopady chyb správce tunelu na úseku správnosti postupu (režimu) práce, a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 

tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management (tj. management konkrétních 
technických zařízení) tunelu chápe a realizuje odpovědnost za bezpečnost 

konkrétních technických zařízení tunelu*); tj. míra úrovně zajištění 

bezpečného provozu tunelu.   

  

Míra, v jaké technický management tunelu a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku údržby a kontroly její kvality, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku řízení bezpečnosti, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku správnosti provozního režimu a nakládání s odpady, a provádí 
nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku komunikace vertikální i horizontální, a provádí nápravu nedostatků; 
tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 
úseku prosazování zásad kultury bezpečnosti, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 
úseku posilování motivace obslužného personálu ke kvalitní práci a k 

bezpečnému chování pomocí zvláštní péče o pracovníky, výcviku, financí, 

a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku zajištění otevřené komunikace o problémech provozních, 
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bezpečnostních a dalších, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku zajištění fyzické ochrany prioritních strojů a zařízení při normálních, 

abnormálních a kritických podmínkách, a provádí nápravu nedostatků; tj. 
míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 
úseku zajištění kybernetické ochrany prioritních strojů a zařízení při 

normálních, abnormálních a kritických podmínkách, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 
technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku práce s riziky, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 
technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku řízení bezpečnosti při provádění klíčových operací, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku dodržování pracovních režimů u kritických operací, a provádí 

nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku dodržování předepsaných reakcí na změny, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku zabraňování provozu mimo dovolené limity, a provádí nápravu 
nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku zvládání nouzových situací, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 
úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 
úseku dodržování požadavků BOZP, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 
úseku správnosti údajů o provozu, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 
úseku pořádku v tunelu, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 
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Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 
úseku vzdělávání obsluhy, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 
úseku motivace kritického personálu, a provádí nápravu nedostatků; tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 
technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku varovacího systému, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně 

zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 
technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku vyznačení evakuačních tras, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 
technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku úkrytů pro zaměstnance a uživatele tunelu pro případ potřeby, a 

provádí nápravu nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 
tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku odzkoušení způsobu přechodu činnosti z obvyklých zařízení, 
komponent či systémů na záložní, a provádí nápravu nedostatků; tj. míra 

úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 
úseku dodržování pravidel preventivní údržby, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 
technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku navrženého postupu (režimu) práce, a provádí nápravu nedostatků; 

tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 
technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku výcviku obsluhy technických zařízení, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké technický management a řídící dokumenty pro ovládání 

technických zařízení zvažují dopady chyb technického managementu na 

úseku dodržování stanovených reakcí na změny, a provádí nápravu 

nedostatků; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké kritický personál provádějící konkrétní pracovní úkony 

v provozu tunelu chápe a realizuje odpovědnost za bezpečnost úkonů*), tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu.   

  

Míra, v jaké má kritický pracovník provádějící konkrétní pracovní úkony 
vzdělání; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 
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Míra, v jaké má kritický pracovník provádějící konkrétní pracovní úkony 

výcvik a dovednost; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké má kritický pracovník provádějící konkrétní pracovní úkony 

povědomí o rizicích a bezpečnosti; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké kritický pracovník provádějící konkrétní pracovní úkony 
dodržuje pravidla kultury bezpečnosti; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké má kritický pracovník provádějící konkrétní pracovní úkony 

schopnost a motivaci dodržovat provozní předpisy a pravidla správného 
nakládání s odpady; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké má kritický pracovník provádějící konkrétní pracovní úkony 

nekalý úmysl; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké pomocný personál provádějící podpůrné pracovní úkony 
v provozu tunelu chápe a realizuje odpovědnost za bezpečnost úkonů*), tj. 

míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu.   

  

Míra, v jaké pomocný pracovník provádějící podpůrné pracovní úkony 
dodržuje pravidla kultury bezpečnosti; tj. míra úrovně zajištění bezpečného 

provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké má pomocný pracovník provádějící podpůrné pracovní úkony 

motivaci provádět úkony bezpečně a správně nakládat s odpady; tj. míra 
úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké má pomocný pracovník provádějící podpůrné pracovní úkony 

nekalý úmysl; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu tunelu. 

  

Míra, v jaké hardware informačního systému tunelu podporujícího 
organizaci a provoz je zabezpečené proti dopadům pohrom dle přístupu 

All-Hazard-Approach, které jsou možné v tunelu a okolním území, aby byl 

zajištění bezpečný provoz tunelu.   

  

Míra, v jaké software informačního systému tunelu podporujícího 
organizaci a provoz respektuje dopady pohrom dle přístupu All-Hazard-

Approach, které jsou možné v tunelu a okolním území, aby byl zajištění 

bezpečný provoz tunelu.    

  

Míra, v jaké kanály pro přenos informací technických i organizačních v 

tunelu jsou zabezpečené proti dopadům pohrom dle přístupu All-Hazard-

Approach, které jsou možné v tunelu a okolním území, aby byl zajištění 

bezpečný provoz tunelu.   

  

Míra, v jaké je zajištěn přenos informací technických i organizačních v 

tunelu díle při selhání informační infrastruktury.  

  

Míra, v jaké je zabráněno nakažení kritických informačních systémů tunelu 

červy, útokům hackerů apod.; tj. míra úrovně zajištění bezpečného provozu 
tunelu.   

  

Míra, v jaké platná legislativa vyžaduje od provozovatele a vlastníka 

tunelu zajištění integrální bezpečnosti tunelu.  

  

Míra, v jaké veřejná správa zajišťuje kvalitu vzdělání o rizicích a 
bezpečnosti. 
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Míra, v jaké veřejná správa provádí dozor nad integrální bezpečností 

tunelu. 

  

Míra, v jaké veřejná správa prosazuje u provozovatele opatření podporující 

integrální bezpečnost tunelu. 

  

Míra, v jaké veřejná správa monitoruje integrální bezpečnost tunelu.   

Míra, v jaké veřejná správa kontroluje dodržování požadavků BOZP.   

Míra, v jaké veřejná správa kontroluje dodržování požadavků ochrany 
životního prostředí. 

  

Míra, v jaké veřejná správa kontroluje dodržování požadavků ochrany 

uživatelů tunelu. 

  

Míra, v jaké veřejná správa spolupracuje s provozovatelem tunelu při 
zajišťování bezpečnosti v kritických situacích. 

  

*) Pozn.: integrální bezpečnost tunelu je míra, v jaké tunel ani při svých kritických podmínkách neohrozí sebe a své 

okolí; bezpečnost procesu je míra, v jaké proces ani při svých kritických podmínkách neohrozí sebe a své okolí; 

bezpečnost konkrétního technického zařízení je míra, v jaké technické zařízení ani při svých kritických podmínkách 

neohrozí sebe a své okolí; bezpečnost činnosti je míra, v jaké činnost ani při svých kritických podmínkách neohrozí 

sebe a své okolí.   

 

7. Závěr 

 

Práce se zabývá riziky a bezpečností tunelů na pozemních komunikacích. Shrnuje požadavky a 

nároky na dopravní tunely z pohledu bezpečnosti, a to především na její řízení. Pro potřeby 

výzkumu byla sestavena databáze selhání tunelů na pozemních komunikacích. Její kritickou 

analýzou jsou stanoveny příčinv rizik, které byly původci selhání (obrázek 12). Seznam 

původců selhání byl srovnán a doplněn poznatky z výzkumů uvedených v odborné literatuře.  

Kritickou analýzou dat o dopadech selhání tunelů na pozemních komunikacích a o postupech 

odezvy byla: 

- navržena opatření pro zvýšení bezpečnosti tunelů, 

- shrnuta základní fakta pro uživatele tunelů, provozovatele tunelů a dozor nad bezpečností 

tunelů.    

V první případě je důležité, aby správce tunelu pro zajištění bezpečnosti: 

- monitoroval situaci a provoz dopravy v tunelu a jeho okolí s použitím kamer a senzorů a 

komunikačního zařízení s cílem zajistit normální provoz, 

- měl připravenu odezvu pro případ selhání tunelu, 

- měl účinný varovací systém a schopnost rychlé a správné detekce jakéhokoliv jevu, který 

může vést k selhání tunelu a jeho funkce, 

- měl zařízení pro uzavření tunelu, 

- měl zařízení pro kontakt se záchrannými službami, 

- měl zařízení pro kontakt s uživateli tunelu, 

- měl vycvičený personál pro řízení tunelu za možných situací – normální, nouzové i kritické,  

- měl plán údržby, 

- měl plán inspekcí – nutná pravidelná kontrola nouzových východů, kotvení tunelu, 

geotechnický monitoring,  

- měl plán pro řízení rizik. 
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Dále je důležité, aby veřejná správa správně nastavila požadavky na bezpečný provoz tunelů na 

pozemních komunikacích a aby vykonávala správně a kvalitně dozor nad výstavbou i provozem 

tunelů. 

V druhém případě jsou shromážděny zkušenosti pro přežití kritických situací, které mohou 

nastat v tunelech.  

Pro praktické použití je zpracován systém pro podporu řízení rizik zacílený na bezpečný provoz 

tunelu, tabulka 1. Obsahuje zdroje rizik, které mají potenciál narušit integrální bezpečnost 

tunelu, tj. koexistenci tunelu a jeho okolí. Způsob jeho vyhodnocování tabulky 1 je stejný jako 

v práci [9], a proto není uveden. 

 

Poděkování: Autoři děkuji za podporu EU a MŠMT, grant na projekt RIRIZIBE, 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002649, a TAČR, grant na projekt PRKODI, CK01000095. 
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OBLASTI DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE NA 

BÁZI SMR 

 

DOMAINS IMPORTANT FOR THE SMR-BASED ELECTRICITY SOURCE 

SAFETY 

 

Dana Procházková, Jan Procházka, Václav Dostál 

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 16607, Praha 6, danuse.prochazkova@fs.cvut.cz 

 

Abstrakt: Řízení bezpečnosti zdroje elektrické energie na bázi SMR metodologicky vychází ze  

systémového přístupu k řízení, zdůrazňuje teoretické i praktické zajištění systémovosti řízení. 

Systémové řízení  bezpečnosti je založeno na principu proaktivního řízení (proactive 

management), tj. procesech, ve kterých jsou organizována ex-ante opatření na odvrácení či 

alespoň zmírnění některých nežádoucích (nepříznivých) jevů a je zajištěna připravenost na 

zvládnutí nežádoucích jevů. Na základě zásad pro strategické řízení a řízení projektů a procesů 

jsou stanoveny oblasti důležité pro bezpečnost zdroje elektrické energie na bázi SMR a tři 

kontrolní seznamy. Pro posouzení míry dosažení cíle u každého okruhu jsou uvedeny 

indikátory, které měří, v jaké míře je dosažen cíl (cílové) a průběžný stav (průběžné). 

Klíčová slova: Riziko; bezpečnost; řízení rizik; malý modulární reaktor; okruhy důležité pro 

bezpečnost; průběžné indikátory; cílové indikátory; kontrolní seznamy. 

 

Abstract: A safety management of the SMR-based power source is methodologically based on 

a system approach to control, emphasising both, the theoretical and the practical ensuring the 

system of control. The system safety management is based on the principle of proactive 

management, i.e. processes in which ex-ante measures are organised to avert or at least mitigate 

certain adverse events and ensure preparedness to cope with unrequired events. Based on the 

principles for strategic management and management of projects and processes, the domains 

important for the safety of the SMR-based power source and the three checklists are established. 

To assess the achievement rate for each sphere, indicators are provided that measure the extent 

to which the target and the running status are achieved. 

Key words: Risk; safety; risk management; small modular reactor; spheres important for safety; 

running indicators; target indicators; checklists. 

 

1. Úvod 

 

Spotřeba energie stále stoupá, zásoby neobnovitelných surovin pro výrobu elektrické energie 

se snižují, a proto se hledají nové zdroje elektrické energie. Velké jaderné elektrárny jsou 

nákladné a často kritizované na základě obav o jejich bezpečnost. Proto již od konce 80. let 

minulého století je pozornost investorů soustředěna na  zdroje elektrické energie na bázi malých 

modulárních reaktorů (SMR – small modular reactor), u kterých se argumentuje jejich 

inherentní vlastností, kterou je malé množství jaderného materiálu. 
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Bezpečnost (safety) technického díla je vlastnost technického díla, která je nadřazena 

spolehlivosti 1,2. Proto parametry, které určují kvalitu technického díla, jsou uspořádány do 

pořadí: 

- bezpečnost celého technického díla (integrální) je schopnost technického díla předcházet 

kritickým stavům technického díla (aktivní bezpečnost využívá prvky řízení; pasivní 

bezpečnost využívá ochranné prvky) a při jejich výskytu neohrozit existenci ani sebe, ani 

svého okolí,  

- spolehlivost je schopnost technického díla požadované funkce za daných podmínek, v dané 

kvalitě a v daném časovém intervalu, 

- dostupnost je schopnost technického díla poskytovat požadované funkce při výskytu 

procesu, který danou funkci využívá, 

- integrita je schopnost technického díla poskytovat časově korektní a platná hlášení 

uživatelům o poruchách technického díla,  

- kontinuita je schopnost technického díla poskytovat požadované funkce bez přerušení 

během vyvolání procesu, 

- přesnost je schopnost technického díla zajistit požadované chování technického díla 

v požadovaném rozmezí. 

U velmi složitých socio-kyber-technických (fyzických) systémů majících formu systémů 

přistupuje k uvedeným parametrům další parametr kvality, kterým je interoperabilita, tj. 

schopnost propojených systémů plnit správně a včas v daném místě a čase požadované úkoly 

v požadované kvalitě  [1,2].  

Při každém rozhodování ve prospěch bezpečnosti (obrázek 1) je nutné si uvědomit:  

 

 

Obr. 1. Proces řízení rizik zacílený na bezpečnost. 

 

- všechny faktory a procesy, které mohou být nebezpečné a jak často se mohou vyskytnout, 

- jak velké mohou být jejich dopady, 

- jak lze snížit velikost dopadů či četnost výskytu, 

- zda navržená opatření nemohou být zdrojem nových nebezpečí 

- a jakými technickými a řídícími systémy lze ovládnou nebezpečí, kterým nelze zabránit.   

Pro zvládnutí realizace rizik, které jsou inherentní skutečností současného svět za použití 

přiměřených sil, zdrojů a prostředků je třeba dle poznatků a zkušeností shrnutých v práci [2] 

mít:  

- zásady řízení na zvládání nouzových a kritických situací, zvláště pak těch, které mají velký 

rozsah a velké dopady na aktiva, 

- alokaci zdrojů, 
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- alokaci odpovědností. 

 

2. Požadavky na bezpečný zdroj elektrické energie 

 

V systémovém pojetí jde u zdroje elektrické energie jako složitého technického díla o integrální 

bezpečnost [1,2], která má rozměry politické, environmentální, ekonomické, technické, 

potravinové, zdravotní, sociální, osobnostní a komunitní, což znamená, že je vícerozměrná a 

mnoha oborová. Jde o vlastnost systému, na které závisí existence systému. Bere v úvahu, že 

svět je  dynamický systém, který se v čase mění a rozvíjí, tj. existují nejistoty a neurčitosti, a 

tudíž je nutno připustit, že existují dosud nepoznané procesy, které je třeba stále poznávat a 

přizpůsobovat jim řízení bezpečnosti sledované entity. 

Na vývoj systémového přístupu v rámci konceptu řízení měl zásadní vliv vznik a vývoj 

kybernetiky, zejména definice systémových pojmů, které se staly základními kameny 

moderního systémového myšlení (systém, subsystém, jeho prvky, cílové chování, vazby, zpětná 

vazba, informace, transformace, aj.). Úkolem teorie systémů je teoretické řešení popisu 

systému, klasifikace a identifikace systémů, analýza a syntéza systémů, řízení a regulace, 

optimalizace systémů, učení, bezpečnost, adaptace a spolehlivost systémů, stabilita a řiditelnost 

aj.  

Teorie systémů jako samostatná vědní disciplína zpracovává obecné teoretické základy  a 

jednotný pojmový aparát pro zkoumání chování různých typů systémů. Kybernetická koncepce 

systémů přispěla k analýze různých systémů zejména z hlediska principů řízení a komunikace, 

které patří k důležitým charakteristikám systémů. Systémové řízení jako koncepce řízení 

zdůrazňuje systémové vlastnosti  - vlastní řízení  i předmět řízení se studuje, analyzuje a 

konstruuje jako systém.  

Řízení bezpečnosti každé entity metodologicky vychází ze  systémového přístupu k řízení, 

zdůrazňuje teoretické i praktické zajištění systémovosti řízení. Systémová interpretace řízení 

vytváří předpoklady pro systémovou aplikaci IT technologií a integraci řízení složek systému 

pro řízení bezpečnosti. Vzniká tak možnost kombinovat vědecké a teoretické, ale i intuitivní, 

ze zkušeností vyvozené postupy. Na systémovém základě vznikají  návrhy, identifikace, 

dekompozice a kompozice, analýzy a syntézy, projektování a implementace systému řízení 

algoritmickými postupy, blíže inženýrskému přístupu v prostředí průmyslu 4.0,  umělé 

inteligence  a strojového učení.  Předmětná koncepce umožní typizaci (standardizaci) 

systémových úloh, tvorbu metod jejich řešení a následnou algoritmizaci a implementaci.  

Konstruktivně metodický přístup systémového řízení neznamená úplně nově zrozený poznatek, 

nicméně vytváří nový konstruktivní přístup, terminologii pro systematicky uspořádaný systém 

řízení bezpečnosti založený na propojení známých principů, ověřených přístupů a doporučení 

teorie a praxe řízení, které lze aplikovat v procesech řízení subjektů zajišťujících bezpečnost.  

Informace a znalosti jsou ústřední myšlenkou konceptu systémového řízení. Klíčový význam 

má však jejich cílevědomá tvorba a proaktivní využívání v procesech řízení bezpečnosti.  

Systémové řízení  bezpečnosti je založeno na principu proaktivního řízení (proactive 

management), tj. procesech, ve kterých jsou organizována ex-ante opatření na odvrácení či 

alespoň zmírnění některých nežádoucích (nepříznivých) jevů a je zajištěna připravenost na 

zvládnutí nežádoucích jevů. Reaktivní řízení (reactive management) je založeno na procesech, 

ve kterých jsou organizována ex-post opatření na řešení nežádoucích jevů, které nastaly.  

Teoretickou a metodologickou základnou celostního řízení se  stávají pojmové kategorie, 

poznatky, postuláty, metody a techniky systémové analýzy a syntézy, resp. systémové vědy 
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jako celku. Zdůrazňování systémovosti je odezvou na vzrůstající rozsah, složitost a dynamiku 

řídících a řízených systémů (subsystémů, prvků) a jejich kvalitativní ovlivňování IT 

technologiemi. Určujícím relevantním rámcem integrálního řízení  bezpečnosti je legislativní a 

institucionální rámec, který stanoví úkoly subjektů odpovědných za řídící činnost v této oblasti 

– zejména vrcholných ústavních orgánů (subjektů řízení) i povinnosti organizací, které činnosti 

při bezpečnosti státu bezprostředně vykonávají.  

 

3. Specifika použití zdroje elektrické energie na bázi SMR 

 

Na základě dokumentu UJV Řež [3] zdrojem elektrické energie je malý modulární reaktor 

„Energy Well“. Jedná se o pokročilý inherentně bezpečný vysokoteplotní reaktor (teplota 

chladiva na výstupu z aktivní zóny je 700 °C) s malým výkonem, jež se dá použít v odlehlých 

oblastech jako zdroj elektrické energie a tepla pro ostrovní sítě. Myšlence na použitelnost 

v místech mimo dosah infrastruktury, elektrické sítě, či kvalifikovaného personálu byl podřízen 

návrh reaktoru. Reaktor tak musí splňovat následující požadavky: 

- jednoduchá transportovatelnost na místo potřeby i z tohoto místa, 

- dlouhý cyklus výměny paliva (= jednotky reaktoru), palivo se nevyměňuje v místě provozu, 

- bezpečný bezobslužný provoz (vysoká úroveň pasivní bezpečnosti při nejhorších 

kombinacích vnějších a vnitřních podmínek). 

Reaktor s grafitovým moderátorem a fluoridovou solí LiF-BeF2 (66-34 mol %) byl navrhnut 

tak, aby výše zmíněné požadavky splnil a tento návrh je popsán v předkládané zprávě. 

Ve zprávě [4] byly shrnuty obecné požadavky na bezpečnost elektrického zdroje na bázi SMR 

s reaktorem „Energy Well“, který by byl transportovatelný z jednoho místa na místo druhé. Na 

základě shrnutí současného poznání a požadavků  IAEA, OECD a US NRC [5-14] se ukázalo, 

že s ohledem na veřejný zájem nestačí se orientovat jen na jadernou bezpečnost reaktoru, ale je 

třeba zajistit integrální (holistickou, systémovou) bezpečnost zdroje elektrické energie na bázi 

SMR, a to hlavně se zajištěním jeho bezpečnosti při jeho přemísťování z místa na místo, protože 

zdroje rizik jsou místně specifické [15]. 

   

4. Data a metody  

 

Zdroj elektrické energie na bázi SMR je složité technické dílo s přítomností nebezpečných 

látek, a proto dle současného poznání obsaženého v publikacích  [1,2,12,13,16-26] pro zajištění 

jeho bezpečností je nutno použít holistický, procesní a znalostní přístup k řízení bezpečnosti. 

Řízení bezpečnosti, které vychází z řízení procesů, je založeno na důsledném využití znalostí o 

problému v systému a v jeho okolí, a proto se mu také říká „knowledge management“. Nositelé 

znalostí jsou lidé, znalosti nelze nikomu odebrat, ale lze je neomezeně rozšiřovat a množit. Ve 

znalostní společnosti je to právě duševní kapitál, který dominuje a má zcela jiné postavení než 

dříve. To vše vyžaduje jiný pohled na řízení útvarů a jednotek.  

Procesní řízení založené na ovládání řídících a prováděcích procesů se odlišuje od operačního 

přístupu, který se běžně používá v rozhodovacím procesu klasického řízení. Klasické řízení je 

založeno na funkčním přístupu, který se zaměřuje zejména na výstupy (výsledky), což je vlastně 

orientace na důsledky, a ne na příčiny. Je zřejmé, že hodnocení výsledků nemusí odhalit příčiny 

nesplnění cíle. V okamžiku, ve kterém se zaměříme na výstupy, zanedbáváme principy 

prevence. 
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Procesní řízení založené na řízení znalostí se nezaměřuje na výsledky, ale na příčiny.  Je 

založené na rozpracování koncepce a metodologie. Uplatnění prvků řízení znalostí 

v rozhodovacím procesu řídícího pracovníka vede k přechodu od individuálního rozhodování 

ke skupinovému přístupu. Důležitá je role řídícího pracovníka, který daný proces musí 

usměrňovat k přijetí kvalitního rozhodnutí. Je však třeba vzít v úvahu, že popsaný postup je 

nejenom časově náročnější, ale je také náročnější na přípravu jednotlivých členů procesního 

týmu včetně řídícího pracovníka. Ze zkušeností při uplatňování prvků procesního řízení v 

podnikové sféře vyplynulo, že při rozhodování rutinním je individuální rozhodnutí výhodnější, 

pro přípravu rozhodnutí neprogramového (tj. složitého a nestandardního) je žádoucí volit 

metodu skupinového rozhodování (vytvoření procesního týmu). V obou případech však je řídící 

pracovník vždy za rozhodnutí odpovědný.  

Při skupinovém rozhodování musí být také vytvořeno vhodné prostředí, které bude podporovat 

tvůrčí schopnosti skupiny. Je důležité, aby řídící pracovník uměl potlačit vliv neschopných, 

neznalých a líných, ale ambiciózních jedinců, kteří pro prosazení svých ambicí útočí na znalé a 

pracovité. Řídící pracovník musí při týmovém rozhodování zajistit: podporování původnosti a 

neobvyklosti řešení, které je nadčasové; řízení skupiny tak, aby byly odděleny zdroje od obsahu 

informací; zabezpečení uplatnění nezávislého osobního úsudku a zkušeností; udržování 

otevřené komunikace, posilování sebedůvěry, zabránění zesměšňování; zabránění rychlých 

řešení a krátkodobých výsledků; a dosažení konsenzu. Pokud to není možné, přijmout a 

implementovat rozhodnutí po důsledném vyhodnocení všech okolností, které mohou mít vliv 

na dosažení cíle.  

V procesním řízení založeném na znalostech strategická úroveň určuje základní směry vývoje, 

ze kterých vyplývá, které procesy je nezbytné upravit nebo vytvořit, jaké organizační změny 

bude nezbytné provést, kde získat know-how, finanční zdroje atd. Taktická úroveň řízení 

procesů pomáhá utřídit činnosti nutné pro realizaci dlouhodobých záměrů. Hledají se odpovědi 

na otázky, jak procesy nastavit, v jakém stavu je udržovat a jak musí tyto procesy navzájem 

spolupracovat. Operativní řízení rozhoduje o konkrétním rozmístění zdrojů v procesu (lidských, 

technologických, finančních) a také o výkonu jednotlivých činností v rámci nastavených 

procesů (jak provést konkrétní operaci). Snahou je zajistit transfer znalostí a dovedností mezi 

pracovníky. Na technické úrovni se řeší konkrétní problémy. Je si třeba uvědomit, že 

nejnáročnější je vyjednávání s riziky, které se odehrává právě na této úrovni; zvyšuje se 

odolnost prvků, zařízení, komponent i celých systémů a dle údajů z praxe úspěšnost 

technických opatření se pohybuje mezi 40 a 80 %. Významného efektu a konkurenční výhody 

subjekt (území, organizace) dosáhne teprve sladěním všech úrovní řízení.  

Cílem je dosáhnout stavu, kdy procesy jsou definovány a řízeny na základě strategie, operativní 

řízení není jen hašením mimořádných událostí, ale je zacílené na úspěšné plnění rozvojových 

cílů. Procesy jsou zdokonalovány na základě poznatků přenášených z operativy. Nové poznatky 

pramenící z řízení procesů se pak rychle promítnou zpět do strategie a vyvolají další zásadní 

změny ve vývoji subjektu.  

Procesní řízení je založeno na principu integrace činností do ucelených procesů, tj. dílčí operace 

se sjednocují do procesů. Procesy jsou ovládané procesními týmy. Každý procesní tým řídí 

procesy na svém stupni a podřízeným skupinám dává úkoly, které vedou k naplnění cíle. Přitom 

všechny procesní týmy jsou motivovány k dosažení optimálních výsledků a všechny stupně 

sledují při dosahování dílčích výsledků splnění konečného cíle. V procesním řízení existují 

vedle sebe dva systémy řízení, a to funkční a procesní, což činí řízení složitějším. Procesní 

řízení používá obecný proces „Problem Solving Process“, který je součástí best-practice (dobré 

praxe, tj. nejlepších zkušeností) a je celosvětově široce užíván. Jedná se o obecný proces, který 

sestává z deseti bodů: identifikace problému; definice problému; analýza současného stavu; 
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hledání příčin; definice cílového stavu; návrh řešení; výběr řešení; validace řešení; realizace; a 

vyhodnocení. 

Procesy pro podporu bezpečnosti jsou v oblasti technické, ekonomické, vzdělávací, lidských 

zdrojů, komunikace, řízení, administrativy, dokumentace, dozoru, výzkumu atd. Aby bylo 

dosaženo nejvyšší účinnosti, tak: 

- procesy v jednotlivých oblastech musí být koordinované, a proto se v každé oblasti zřizuje 

proces řízení bezpečnosti, který zajišťuje koordinaci a maximální efektivnost (PSM – 

Process Safety Management), 

- všechny oblasti musí být koordinované, a proto každý subjekt má systém řízení bezpečnosti, 

který požadavek zajišťuje (SMS – Safety Management System).  

Procesy řízení bezpečnosti určují způsoby vypořádání rizik ve prospěch chráněných zájmů, tj. 

určují opatření a činnosti prevence, připravenosti, odezvy, obnovy a způsoby reakce na 

neočekávané situace. Jelikož nejúčinnější jsou technická opatření v oblasti prevence, je zřejmé, 

že technické vědy musí připravovat příslušné zázemí. Uvedené tvrzení podporuje požadavek 

na výběr nejlepších dostupných technik (BAT – Best Available Technology), což znamená, že 

dané zařízení je projektováno a konstruováno, udržováno, provozováno a rušeno tak, že riziko 

nebo potenciál způsobit škodu jsou vypořádány ve prospěch chráněných aktiv bez ohledu na 

náklady s tím spojené. 

Pro zajištění druhého požadavku je nutné, aby si inženýři ze všech technických oborů, 

systémoví inženýři, IT specialisté, ekonomové, personalisté a další specialisté vzájemně 

rozuměli, protože jen tak mohou zajistit celkový cíl. Uvedený fakt ukazují, že pro řízení 

bezpečnosti projednávané záležitosti patří do všech základních vědních oborů, tj. sociálních, 

environmentálních i technických. 

Bezpečnost procesů (Process Safety) je odvětví bezpečnosti zaměřené na bezpečnost 

v technických dílech, ve kterých je řada výrobních a přídavných procesů, které jsou nutné k 

vytvoření konečného produktu. Jde přitom o zabránění vzniku havárií, které mají zvláštní a 

charakteristické rysy pro dané technické dílo. Zabývá se např. prevencí bezprostředních úniků 

chemických látek nebo energií ve škodlivém množství, a v případě, že se tyto úniky vyskytnou, 

tak omezením jejich velikosti, dopadů a následků. Nezahrnuje otázky klasické bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, tj. zabývá se čistě technickými problémy, čímž se liší od integrální 

bezpečnosti systému.  Požadavek integrální bezpečnosti sleduje aspekty uvedené na obrázku 2. 

 

Obr. 2. Požadavky sledované při aplikaci integrální bezpečnosti. 

Pro zajištění integrální bezpečnosti se v řízení aplikují přístupy procesního a projektového 

řízení typu TQM (Total Quality Management) [27], ze kterých vychází používané metody i 

mezinárodní a evropské standardy pro systémy řízení [2]. Účelem výstavby systémů řízení je 

najít ekonomicky efektivní procesy, které zajišťují jistou míru bezpečnosti a zabezpečení socio-
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kyber-fyzických systémů, a to je sledováno ve všech fázích, tj. od návrhu, přes analýzu a vývoj, 

konstrukci, provoz, modernizaci až likvidaci [28-31]. 

Pro sestavení oblastí, které je nutno respektovat při zajištění bezpečnosti zdroje elektrické 

energie na bázi SMR byla provedena kritická analýza standardů IAEA [12], zásad, principů, 

pokynů a výsledků uvedených v publikacích 1,2,16-26,28-31 a zkušeností z praxe 32. Pro 

aplikaci v praxi jsou uvedeny ke každému okruhu, ve kterém  je třeba sledovat a řídit bezpečnost 

kontrolní otázky, kterými se měří dosažení bezpečnosti v daném případě. 

Pro posuzování míry se používají indikátory (ukazatelé), protože bezpečnost je 

interdisciplinární a multidisciplinární veličina, která závisí na řadě proměnných [2]. Indikátory 

jsou vlastně limity (někdy pevně stanovené hodnoty, jindy hodnoty proměnné v čase a 

prostoru), u kterých je vyznačeno, co je přijatelné, co je podmíněně přijatelné (tj. přijatelné 

s opatřeními, ve specifické literatuře se vyskytuje ALARP – As Low as Reasonable Possible či 

ALARA – As Low as Reasonable Achiewable (obrázek 3) a co je nepřijatelné a vyžaduje 

opatření v projektu, provozu, nouzovém a krizovém plánu. 

 

Obr. 3. Aplikace principu ALARP (As Low As Reasonable Possible) při řízení rizik zacíleném 

na bezpečnost technického díla. 

 

5. Oblasti pro řízení bezpečnosti zdroje elektrické energie na bázi SMR  

 

Na základě výsledků uvedených v publikacích 1,2,13,16-26,28-30,33 a na základě zkušeností 

z praxe 32 jsou dále sledovány procesy a podklady pro instalaci, udržování a zvyšování 

bezpečnosti složitého technického díla, kterým je elektrický zdroj na bázi SMR (dále jen 

technické dílo). Z výše uvedených poznatků a zkušeností vyplývá, že spolehlivý projekt, 

montáž a konstrukce technických systémů jsou zásadními předpoklady pro bezpečné technické 

dílo. Jednou zhotovená technická díla, by poté měla být udržovaná takovým způsobem, aby 

technická celistvost (integrita) byla udržována na adekvátní úrovni.  

Při projektování procesů a technických děl by měla být vždy snaha, aby měly inherentní 

bezpečnost. Když to není možné, tak by do struktury technického díla měly být vloženy další 

bezpečnostní systémy, které udělají technické dílo tak bezpečné, jak je to rozumně možné 

(ALARA, ALARP), obrázek 3. Systémy by měly být projektovány tak, aby byly  dostatečně 

robustní a aby zvládly jak lidské chyby, tak selhání komponent bez vytvoření nebezpečných 

podmínek 29.  

V chováni technického díla v proměnném světě, ve kterém existují jevy různého druhu a různé 

velikosti, které systém mohou poškodit, se uplatňují jisté vlastnosti systému a chráněných aktiv. 
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Zranitelnost je odborně chápána jako náchylnost systému ke vzniku škody či ztráty a je 

proměnná v čase a v prostoru [1,2]. Je integrální vlastností systému, která je příčinou toho, 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 interdependences, tj. vazeb a 

spřažení napříč systému a jeho okolí.  

Jedná se o dynamickou vlastnost, která se mění v prostoru a čase a jistým způsobem také místně 

specificky, protože závisí na systému samotném a na podmínkách, do kterých je systém 

zasazen. Její projev závisí jak na velikosti škodlivého jevu, tak na stavu systému. U systémů 

pak zranitelnost odpovídá na otázku „Proč systém reaguje daným způsobem?“. Rozlišujeme tři 

různé zranitelnosti, a to: typologickou, specifickou a obecnou. Typologická zranitelnost se 

vztahuje k místním socio-technickým podmínkám ve stavu před výskytem škodlivého jevu. Pro 

její zvládnutí se posuzuje úroveň připravenosti, schopnost odolávat dopadům škodlivého jevu 

apod. Specifická zranitelnost (sociální přizpůsobivost) se vztahuje ke zdrojům sociálních 

jednotek (rodiny, skupiny, podniku, instituce). Jedná se o organizační, ekonomické, technické 

a kulturní zdroje, které určují schopnost zmíněných sociálních jednotek optimalizovat své 

chování za stresových (kritických) situací. Specifická zranitelnost také ovlivňuje typologickou 

zranitelnost ve fázi před výskytem škodlivého jevu. Obecná zranitelnost vyjadřuje úroveň 

socioekonomického, organizačního a technického rozvoje lidského (sociálního) systému.  

Další aspekt, který hraje roli při výskytu škodlivého jevu na systém je resilience (pružná 

odolnost, houževnatost), která na rozdíl od zranitelnosti, odpovídá na otázku „Jak systém 

reaguje?“. Na základě analýzy současného poznání existují dále uvedené typy resilience: 

1. Inženýrská resilience se soustřeďuje na stabilitu v blízkosti ustáleného stavu, na rezistenci 

vůči poruchám a na rychlost návratu do původního stavu. 

2. Systémová resilience se soustřeďuje na podmínky vzdálené od rovnovážného ustáleného 

stavu, ve kterém poruchy mohou přepnout systém z jednoho stavu do jiného. Systémová 

resilience souvisí s přizpůsobivostí (adaptabilitou), výdrží a proměnlivostí. 

3. Sociální resilience nemusí být vždy žádoucí, protože naopak může podporovat nežádoucí 

status quo. 

Resilience (pružná odolnost, houževnatost) je potenciál systému, který spočívá ve specifickém 

uspořádání systému, které udržuje funkce a zpětné vazby systému, které zahrnují schopnost 

systému reorganizovat se na základě změn vyvolaných poruchami. Z toho vyplývá, že řízení 

udržitelnosti musí vycházet z řízení resilience, které má dva cíle: 

1. Zabránit vzniku případu, že se systém dostane do nežádoucích stavů v důsledku výskytu 

vnějších poruch a vnější zátěže. 

2. Uchovat prvky aktivující systémovou reorganizaci a obnovu v důsledku masivních změn. 

Proces řízení resilience probíhá ve třech krocích, tj.: 

Krok 1: Resilience koho, čeho? Navrhuje se konceptuální model systému na základě 

specifických otázek:  

1. Jaké jsou prostorové hranice systému? 

2. Jaké jsou klíčové systémové služby využívané v systému? 

3. Jaké jsou zainteresované skupiny? 
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4. Jaké jsou klíčové složky systému, jak se charakterizují, jaký je jejich význam a dynamika? 

5. Jaký je historický profil systému? 

6. Jaké systémové proměnné působí jako hybné síly klíčových systémových služeb a 

produktů? 

7. Které faktory jsou kontrolovatelné a zvladatelné? 

Krok 2: Resilience vůči čemu? (scénáře). Analyzují se vnější poruchy a rozvojové procesy 

(procesy udržitelného rozvoje) a popisují se žádoucí uspořádání, která jsou resilientní. Scénáře 

se musí vyhnout především nekontrolovatelným a víceznačným vnějším hybným silám. 

Krok 3: Analýza resilience. Zkoumají se interakce mezi vnějším působením a resilientními 

složkami a zjišťují se procesy v systému, které ovládají dynamiku systému. Klíčovým prvkem 

analýzy resilience je určení prahové hodnoty. 

Dle teorie řízení systémů 1,2 je u každého technického díla důležitá resilience (pružná 

odolnost, houževnatost) souvisí s robustností, redundancí, vynalézavostí a rychlostí 

nastartování správné odezvy, obrázek 4. Na robustnosti a zálohování je zajištěna spolehlivost, 

vynalézavost a rychlost akce jsou vlastnosti, jejichž posilování zvyšuje bezpečnost; a proto 

dokumenty 34,35, které se zabývají posuzováním bezpečnosti u technické specifikace 

jaderných zařízení, kladou důraz na vynalézavost (schopnost správné akce) a rychlost provedení 

akce u kritických zařízení, kritických funkcí a kritických systémů z pohledu bezpečnosti; jde o 

jejich dostupnost i za kritických podmínek, a proto je důležitá jejich údržba.  

 

Obr. 4. Souvislosti resilience (houževnatosti) systému s robustností, redundancí, 

vynalézavostí a rychlostí. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že při řešení inženýrských problémů se zabýváme zranitelností a 

resiliencí, a s jejich pomocí vypořádáváme rizika. Dalším pojmem, se kterým inženýrské 

disciplíny pracují, je kritičnost. Je o vlastnost vyjadřující zároveň vysokou důležitost a vysokou 

zranitelnost. Kritičnost je funkcí zranitelnosti houževnatosti systému (resilience) a potřebnosti 

(důležitosti pro život) systému. Z technického hlediska má kritičnost vztah k poruchovosti 

prvků systému. Vyjadřuje změnu stavu při překročení limitu  či prahové hodnoty. Limit se 

vztahuje k úrovni nějaké zátěže, za niž se nacházejí nepřijatelné podmínky a prahová hodnota 

popisuje situaci, v níž se systém vyskytuje mezi alternativními stavy rovnováhy, jež mohou, ale 

nemusí být vratné. Prahová hodnota odděluje různé stabilní stavy.  

Prahové hodnoty nejsou konstantní, protože souvisí často s resiliencí a zranitelností. Výběr 

prahové hodnoty často závisí na hodnotách a preferencích (existuje tzv. indiferentní prahová 

hodnota, preferenční prahová hodnota nebo veto prahová hodnota). Prahová hodnota se může 

dát do souvislosti s existencí indikátoru situačních podmínek. 



328 

 

Kritičnost je prahová hodnota, která vyjadřuje stav značné naléhavosti. Je důsledkem výskytu 

škodlivých faktorů (obvykle jsou analyzovány faktory spojené s: lidskou činnosti;  

rozhodováním a řízením; životního a pracovního prostředí). Míra závažnosti každého konceptu 

je dána velikostí integrálního rizika, v němž hlavní roli mají průřezová rizika [2]. Vzájemné 

souvislosti sledovaných faktorů zobrazuje obrázek 5. 

 

 

Obr. 5. Vzájemné souvislosti mezi sledovanými vlastnostmi systému. 

 

Prahová hodnota se může stanovit jako cílová hodnota, standard, únosnost (maximální úroveň 

činnosti, kterou systém může vydržet bez nežádoucích, tj. nepřijatelných dopadů) nebo limita 

přijatelnosti změn (maximální či minimální hodnoty). Popisuje se pomocí proměnných, při 

nichž prahová hodnota vzniká, to znamená pomocí proměnných, které vyjadřující změnu a 

pomocí faktorů, které řídí změnu.  

Reálné systémy jsou složité dynamické systémy s interakcemi, a proto jsou veškeré reakce 

systému nelineární, při nichž se obtížně hledají jednoznačné kritické položky, proto řízení 

bezpečnosti musí být strategické a iterační v závislosti na výsledku monitoringu. Jak bylo již 

výše zmíněno, hraje zde pak roli dostupnost zařízení, bezpečnostních funkcí a systémů, což 

bude sledováno v další práci. 

Strategii v oblasti řízení chápeme jako volbu jedné z variant uspořádaného souboru rozhodnutí. 

Tento soubor rozhodnutí je jiný za normálního stavu, jiný při dopadech živelní či jiné pohromy 

a jiný za krize. Strategie, jejímž cílem je zajistit ochranu před vznikem krizí musí vycházet 

z předvídání vývoje okolí, rozpoznání vzniku jevů, které vedou ke vzniku krizí, umění výběru 

vhodné varianty s ohledem na ocenění případných ztrát a z analýzy účinnosti opatření, která lze 

použít s cílem předejít vzniku krize. Základním úsekem strategického řízení je: 

- pomocí kvalifikovaných predikčních metod určit možné trajektorie vývoje technického díla 

a jeho okolí, 

- ocenit možné trajektorie vývoje technického díla, dbát na bezpečný a udržitelný rozvoj a 

vybrat trajektorie žádoucí, 

- najít místa, kde může člověk činností ovlivnit trajektorie vývoje tak, aby byly pro člověka 

žádoucí, 

- popsat v čase a území hierarchicky seřazené soubory opatření, které vedou k žádoucím 

trajektoriím vývoje technického díla, 

- podle disponibilních možností vybrat trajektorii vývoje, která bude podporována 

usměrněnými opatřeními.  

Metodika konkrétního strategického řízení v určitém technickém díle spočívá v následujících 

krocích: 

- stanovení a vyhlášení žádoucího cíle, 

- hierarchický seznam úkolů nezbytných k dosažení žádoucího cíle ve variantním provedení 

(harmonogram úkolů – scénář ve variantách), 

- hodnocení možných ztrát s ohledem na existující zranitelnosti při volbě různých variant na 

dosažení žádoucího cíle, 

- popis překážek při dosahování žádoucího cíle v případě jednotlivých variant,  

- kvantifikace rizik spojených s realizací jednotlivých variant, 



329 

 

- specifikace osobních odpovědností pro jednotlivé varianty (funkční náplně řídících 

pracovníků, pravomoci a odpovědnosti), 

- ocenění efektivnosti scénářů variant, 

- výběr vhodné varianty, 

- náhradní program (back-up) pro dosažení žádoucího stavu v případě potíží s realizací 

vybrané varianty. 

Pro efektivní řízení technického díla je nutné aplikovat: 

- strategické plánování v oblasti prevence a obnovy, 

- taktické postupy v připravenosti, 

- operativní včasné postupy s agresivně aktivním rozhodováním v případě zásahu. 

Je si třeba uvědomit, že operativní postupy musí být vysoce pragmatické už z toho důvodu, že 

je třeba rozhodovat rychle na základě neúplných dat. Podporou pro ně jsou vhodné DSS 

s kvalitními informacemi vhodnými pro včasnou odezvu a s možnými scénáři odezvy pro 

zvlášť důležité případy v území, např. kontrolní seznamy pro specifické zásahy [1,2]. 

Technická zařízení by měla být vždy založena na přípustných a prověřených strojírenských 

standardech a normách pro relevantní typy zařízení. Stejné principy se musí aplikovat na 

související řídící systémy a bezpečnostní systémy. Základní požadavek je projektovat a 

udržovat všechno v souladu se zákonem nařízenými požadavky.  

Technické systémy by měly být projektovány tak, aby byly v souladu se zařízením hardware, 

řídícím systémem, systémem výpočetního software a s lidskými iteracemi lidí provozujícími 

zařízení. 

Během projektování musí být také adekvátně zvážena bezpečnost v jak v projektu samotného 

zařízení, tak v záležitostech územního plánování. 

Na základě zásad pro strategické řízení a řízení projektů a procesů aplikovaných na technická 

díla, jsou stanoveny jak všeobecné cílové indikátory pro bezpečnost zdroje elektrické energie 

na bázi SMR, tak oblasti důležité pro bezpečnost zdroje elektrické energie na bázi SMR.  

Všeobecné cílové indikátory bezpečnosti pro zdroj elektrické energie na bázi SMR (limity, 

které se mají dosáhnout) jsou následující: 

1. Snížení rizik ve zdroji elektrické energie na bázi SMR. Je měřeno např. hodnoceními rizik, 

snížením zásob nebezpečných látek ve zdroji elektrické energie na bázi SMR, snížením 

nepříznivých a hlavně nepřijatelných dopadů havárií, zlepšením postupů a technologického 

procesu, zmenšením zranitelných zón a vylepšenou přepravou. 

2. Míra interakce a spolupráce správních úřadů, zdroje elektrické energie na bázi SMR  a 

veřejnosti, která vede k vylepšení bezpečnosti a ke snížení rizik   pro místní komunitu. 

3. Snížení četnosti havárií a skoro nehod a jejich závažnosti. 

4. Snížení počtu úrazů a počtu smrtelných úrazů při haváriích. 

5. Snížení dopadů havárií na životní prostředí. 

6. Snížení škod na majetku při haváriích. 

7. Míra vylepšení odezvy na havárie. Lze ji měřit snížením časové prodlevy a zvýšením 

účinnosti opatření odezvy. 

8. Zmenšením velikosti zóny, která je postižená dopady havárie.  

9. Snížení počtu lidí zasažených havárií (měřeno např. počtem evakuovaných nebo ukrytých 

v místě). 
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V druhém případě pozornost je věnována všem oblastem technického díla, které jsou důležité 

z hlediska prevence, připravenosti a odezvy na havárie.  Jsou vyděleny 3 části podle role a 

odpovědnosti zúčastněných: technické dílo; správní úřady (především dozor); a veřejnost. 

Pochopitelně nejvíce povinností má technické dílo, protože to má primární odpovědnost při 

zajištění bezpečného provozu technického díla. Každá oblast má určitou standardní strukturu 

skládající se ze tří položek. Jedná se o: 

1. Základní principy pro zvládnutí problému, které popisují pohled na oblast, rámcové 

dlouhodobé cíle a důležité koncepce pro prevenci, připravenost a odezvu při provozu 

technického díla.  

2. Cíle, které popisují konkrétní dlouhodobé cíle, které by měly být dosaženy v dané oblasti a 

které poskytují základnu pro vytváření specifických, krátkodobých cílů, které jsou vhodné 

pro podmínky uživatele. 

3. Směrnice pro tvorbu cílových a průběžných indikátorů, které obsahují návrh kontrolních 

seznamů, kterými lze zjistit, zda došlo k vylepšení v čase, přičemž jsou rozlišeny cílové a 

průběžné indikátory takto: 

- cílové indikátory jsou mírami změny bezpečnosti po aplikaci určitých činností ke 

snížení rizik pro lidské zdraví a životní prostředí při haváriích. Cílové indikátory jsou 

často vyjádřeny v procentech nebo zlomcích. Příkladem cílového indikátoru je 

„procento snížení úrazů při haváriích v důsledku  aplikace vnějších nouzových plánů.“ 

To znamená, že cílové indikátory jsou výsledky vyhodnocení toho, jak byly splněny  

limity, které na daném úseku měly  být dosaženy za specifikovaný časový interval. Pro 

celkové vyhodnocení všech cílových indikátorů lze použít klasifikace jednotlivých 

indikátorů a popř. i vah jednotlivých indikátorů a součet všech hodnot normovaných ke 

stejnému základu;   

- průběžné indikátory jsou  mírami úspěšnosti bezpečnostních činností, které jsou 

prováděny v rámci prevence, připravenosti a odezvy s ohledem na  havárie. Příklady 

průběžných indikátorů jsou např.  „Jsou identifikovány zdroje a potřeby nutné pro 

implementaci vnějšího nouzového plánu?“; „Jsou systémy nouzové připravenosti 

posouzeny zaměstnanci a existuje jejich zpětná vazba?“ To znamená, že průběžné 

indikátory jsou výsledky vyhodnocení kontrolních seznamů pro daný úsek. 

Bezpečnost je integrální částí všech činností technického díla a prvořadým úkolem vrcholového 

řízení technického díla a všech linií jeho řízení. Do bezpečnostních záležitostí patří celková 

(integrální) bezpečnost technického díla, koncepce ochrany zdraví a životního prostředí a také 

rozvoj systémů řízení bezpečnosti  a plnění úkolů a cílů bezpečnosti. K danému cíli 

management ustanovuje kulturu bezpečnosti, která se promítá do koncepce bezpečnosti a 

zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou znalí svých rolí a odpovědností, které jsou spojené 

s bezpečností. 

Každý, kdo se účastní projektování, výstavby a provozu technologie je odpovědný za prevenci 

závažných havárií.  Vrcholový management vytváří  a prosazuje koncepce bezpečnosti a 

zajišťuje, aby byly implementovány do praxe po linii managementu.  Nejdůležitější faktor pro 

zajištění bezpečného pracoviště je takové chování celého personálu a všech dalších, kteří se 

podílí na provozu, při kterém se respektuje bezpečnost jako základní aspekt a dodržuje se 

stanovená kultura bezpečnosti.  

Základem řízení bezpečnosti je formální systém, popsaný v administrativních postupech a 

dokumentech, normálně nazývaný „systém řízení bezpečnosti“. Skládá se z šesti podoblastí, 

které se dále dělí, které byly uvedeny ve zprávě [4]. 

Základní oblasti, ve kterých se u technického díla sleduje a řídí bezpečnost, jsou: 
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1. Oblast  koncepce a řízení. 

2. Oblast  administrativních postupů. 

3. Oblast  technických záležitostí. 

4. Oblast  vnější spolupráce. 

5. Oblast  nouzové připravenosti a odezvy. 

6. Oblast dokumentace a šetření havárií / skoro nehod. 

Ad 1) Oblast koncepce a řízení technického díla je rozhodující a zásadní pro celkovou úroveň 

řízení, protože určuje všechny důležité aspekty a činnosti, které se respektují. Zahrnuje šest 

základních úseků, a to: 

a) Celková koncepce. 

b) Dílčí cíle bezpečnosti. 

c) Řízení / vedení / spravování bezpečnosti. 

d) Systémy řízení bezpečnosti. 

e) Personál. 

f) Revize a hodnocení plnění bezpečnosti. 

V rámci celkové koncepce se uvádí základní principy pro zvládnutí problému bezpečnosti. Jde 

o průkaz, že kultura bezpečnosti a dlouhodobé cíle na úseku bezpečnosti jsou podporovány 

vrcholovým managementem  a jsou prosazovány přes organizační strukturu technického díla. 

To znamená, že koncepce technického díla obsahuje standardy a strategie, které jsou navržené 

tak, aby bylo chráněno zdraví a bezpečí pracovníků, veřejnosti a životního prostředí.  

Koncepce se formuje tím, že se podporují vybrané strategie a provádí se řízení (ve smyslu 

regulování) s ohledem na bezpečnost.  Bezpečnost by neměla být ovlivněna krátkodobými 

změnami v situaci technického díla. Je vlastností, která vnějším zúčastněným prezentuje pohled 

technického díla na bezpečnost. Cílem je vytvořit komplexní koncepci bezpečnosti a zajistit, 

aby ji implementovali všichni zaměstnanci ve všech částech technického díla, a to včetně 

vrcholového managementu. Pro posouzení míry dosažení uvedeného cíle je vhodné používat 

dále uvedené  indikátory:  

Cílové indikátory:  

Míra, v jaké je má být koncepce bezpečnosti  přijímána  a chápána:   

- zaměstnanci, 

- dalšími osobami pracujícími v podniku (kontraktory atd.), 

- významnými vnějšími zúčastněnými (dodavateli, zákazníky, potenciálně zasaženou 

veřejností atd.). 

Průběžné indikátory:  

1. Vztahuje se koncepce bezpečnosti na všechny zúčastněné? 

2. Jsou  informace o bezpečnosti opakovány pravidelně? 

3. Je koncepce revidována a zlepšována podle ustavených postupů? 

4. Zahrnuje koncepce bezpečnosti reálné závazky a jasné cíle? 

5. Je v koncepci bezpečnosti zřejmé, že bezpečnost je prioritou v podniku? 

6. Zahrnuje koncepce bezpečnosti všechny relevantní záležitosti včetně, např.: 
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- rolí a odpovědností různých zaměstnanců, 

- technologie a projektu, 

- řízení bezpečnosti a organizací, 

- zpráv a poučení z nehod a dalších poučných zkušeností, 

- rolí kontrol, auditů a revizí řízení, 

- vztahu k vnějším zúčastněným, 

- odpovědné péče a produktu dozoru, 

- mechanismu zpětné vazby / komunikace se všemi zaměstnanci a veřejností. 

V rámci dílčích cílů bezpečnosti se stanovují základní principy technického díla pro zvládnutí 

problémů. Úkolem (dílčím cílem) každého technického díla je stav „bez havárií“. Zajištění 

předmětného úkolu cíleným řízením bezpečnosti zahrnuje ustavení cílů orientovaných na 

bezpečnost, implementaci těchto cílů a měření a kontrolu pokroku v dosahování těchto cílů.  

Pro každodenní implementaci koncepce se musí ustanovit a celou organizací technického díla 

odsouhlasit konkrétní úkoly a cíle, které zajišťují každodenní implementaci koncepce 

bezpečnosti a budou pravidelně kontrolovány a v případě potřeby revidovány. Cílem na tomto 

úseku je stanovit a dosáhnout významné úkoly (dílčí cíle) a cíle v podniku na každé úrovni, 

které zajišťují každodenní implementaci koncepce bezpečnosti podniku. Pro posouzení míry 

dosažení uvedeného cíle je vhodné používat indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Míra, v jaké míře mají být  úkoly a cíle na úseku bezpečnosti dosahovány. 

2. Míra, v jaké mají být úkoly a cíle na úseku bezpečnosti kontrolovány a aktualizovány ve 

vztahu k ustaveným postupům. 

Průběžné indikátory:  

1. Existuje systém na stanovení úkolů a cílů? 

- Jsou úkoly / cíle na úseku bezpečnosti ustaveny na všech úrovních řízení technického 

díla? Sledují řetěz sekčních úkolů / cílů, které jsou částí  nadřazených úkolů / cílů atd.? 

Jsou přizpůsobeny tak, aby byly smysluplné na každé provozní úrovni?  

- Existuje pevný postup pro stanovení úkolů / cílů (např. s formálním souhlasem orgánu, 

ve specifikovaný čas atd.)? 

- Jsou úkoly / cíle v psané formě? 

- Jsou stanoveny dlouhodobé a krátkodobé úkoly? 

- Účastní se zaměstnanci  určování úkolů? 

- Účastní se veřejná správa  určování úkolů? 

2. Jsou úkoly / cíle vhodné pro specifické podmínky? 

- Jsou úkoly / cíle relevantní – pro management technického díla a zaměstnance? 

- Jsou úkoly / cíle vztaženy k možným ohrožením / rizikům technického díla a ke 

koncepci bezpečnosti okolí technického díla? 

- Jsou snadno pochopitelné a srozumitelné? 

- Jsou konkrétní a měřitelné? 

- Jsou  odvážné, ale realistické? 

- Odráží zkušenosti a pohledy zaměstnanců? 

- Jsou dostupné zdroje k dosažení úkolů?  

3. Existuje program činností spojený s každým úkolem / cílem, kterým se zajistí implementace 

a jeho sledování? 

- Jsou jasně vyjádřeny role a odpovědnosti? 

- Jsou ustaveny a odsouhlaseny harmonogramy a alokace zdrojů? 
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- Jsou programy činností v psané formě? 

4. Existují místní  postupy pro sledování programu udržování a zvyšování bezpečnosti? 

- Existuje formální fórum nebo mechanismus, které mají mandát na provádění možných 

korekčních činností? 

- Je sledování programu bezpečnosti prováděno v pravidelných intervalech? 

- Je program bezpečnosti monitorován a jsou informace poskytovány zaměstnancům? 

V rámci řízení a spravování bezpečnosti je nutné, aby management technického díla vytvářel 

podmínky pro zajištění bezpečnosti, a to tím, že prosazuje kulturu bezpečnosti, která je 

otestovaná a aplikovatelná na všech úrovních organizace. Na zajištění bezpečnosti se  

vrcholový management aktivně podílí a je  stanovena aktivní účast a odpovědnost zaměstnanců 

na úseku bezpečnosti. Cílem je vyvinout a implementovat systém vedení personálu k zajištění 

bezpečnosti, na kterém se  vrcholový management aktivně podílí a ve kterém je stanovena 

aktivní účast a odpovědnost zaměstnanců na úseku bezpečnosti. Pro posouzení míry dosažení 

uvedeného cíle je vhodné používat indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Míra, v jaké mají zaměstnanci dodržovat postupy vztažené k bezpečnosti. 

2. Míra, v jaké mají zaměstnanci respektovat management a důvěrné zdroje informací o: 

- radiačních a chemických rizicích  v technickém díle. 

- údajích  vztažených k bezpečnosti. 

3. Míra, v jaké  míře se má management technického díla zabývat činnostmi na úseku 

bezpečnosti, např.: 

- viditelnost  managementu při denních činnostech (počet návštěv, strávený čas atd.), 

- počet schůzí konaných pravidelně (ročně, měsíčně atd.), které měly jako zásadní bod na 

programu bezpečnost. 

4. Míra, v jaké návrhy a stížností od zaměstnanců vyústily ve vylepšení bezpečnosti. 

5. Míra množství peněz nebo dalších zdrojů, které jsou ročně utraceny na bezpečnost v poměru 

k dalším výdajům, a srovnání tohoto  množství  s jinými podobnými technickými díly. 

6. Korelace mezi množstvím peněz utraceným na bezpečnost a úrovní rizika technického díla 

(měřená pomocí, např., hodnocení rizik). 

Průběžné indikátory:  

1. Podílí se management technického díla aktivně na  činnostech spojených s bezpečností? 

- Je zapojení managementu na vrcholové úrovni viditelné? 

- Jsou manažerské činnosti dobrými příklady pro bezpečnost? 

- Účastní se top manažeři vyšetřování nehod? 

- Monitorují top manažeři aktivně plány činností s úkoly a cíli na poli bezpečnosti? 

- Je bezpečnost vždy na programu pravidelných schůzí (od schůzí rady až po denní 

provozní schůze)? 

- Je zřetelně vidět, že bezpečnost je rozhodujícím faktorem při rozhodování v technickém 

díla? 

- Je zřejmé, že bezpečnost má přednost v případech, kdy existuje konflikt mezi 

bezpečností a provozními úkoly (dílčími cíli)? 

- Jsou v rozpočtech  alokovány adekvátní zdroje pro bezpečný provoz a pro  případ 

urgentní potřeby? 

2. Mají řídící pracovníci a kontroloři zkušenosti a zdroje na to, aby všichni členové jejich týmu 

mohli pracovat bezpečně? 
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- Existuje mechanismus na měření dovedností, aby se zajistilo, že všichni členové týmu 

pracují bezpečně? 

- Jsou alokovány nezbytné zdroje pro zajištění bezpečnosti? 

- Je v podniku taková atmosféra, že všichni zaměstnanci mohou dělat činnosti tak, že 

dodržují bezpečnost bez  obav z možných postihů od nadřízených? 

3. Existuje mechanismus na měření dodržování bezpečnosti zaměstnanci? 

- Je monitorován soulad s bezpečnostními postupy? 

- Přispívají zaměstnanci aktivně k vývoji a implementaci koncepce  a praktik 

bezpečnosti? 

4. Existuje způsob, pomocí něhož je možné srovnávání s dalšími společnostmi, aby se mohly 

identifikovat oblasti, ve kterých je třeba provést vylepšení?  

Systém řízení bezpečnosti musí být součástí všeobecného managementu technického díla 

(fakticky existuje jasná korelace mezi bezpečným technickým dílem a dobře řízenými provozy). 

Systém řízení bezpečnosti poskytuje strukturovaný přístup k těm opatřením, která jsou potřebná 

k dobrému zajištění bezpečnosti v technickém díle. Systém řízení bezpečnosti vychází 

z koncepce bezpečnosti, definuje jednak žádoucí úroveň bezpečnosti, kterou považuje 

technické dílo za adekvátní pro svůj provoz a jednak bezpečnostní zájmy a požadavky 

specifické k jeho umístění. Za všech okolností musí být minimálně naplněny požadavky 

legislativy a dalších standardů. Primární cíle systémů řízení bezpečnosti jsou formálně 

regulovat činnosti technického díla tak, aby probíhaly bezpečně, spojitě se vylepšovalo plnění 

bezpečnosti  a  podporovala silná kultura bezpečnosti. Další zisky ze systému řízení bezpečnosti 

jsou: 

- účinnější výroba a údržba s menším počtem  provozních poruch, úniků, menším 

absentérstvím atd., 

- účinnější řízení projektu a hladší nastartování implementace bezpečnostních postupů, 

- zlepšení vztahů a růst reputace uvnitř  podniku mezi zaměstnanci a odborovými 

organizacemi a s vnějšími zúčastněnými (správními úřady, veřejností, společenstvím, 

médii, zákazníky, dalšími podniky atd.). 

Cílem účinného systému řízení bezpečnosti technického díla je specifikovat: 

- organizační strukturu (včetně rolí, odpovědností, výcviku, vzdělání, kvalifikace a 

vzájemných vztahů jednotlivců začleněných do práce ovlivňující bezpečnost), 

- identifikaci a hodnocení ohrožení, 

- vybavení a provozní kontroly, 

- řízení změny, 

- plánování pro případ nouze (nouzové plánování), 

- monitorování plnění (s ohledem na probíhající hodnocení shody s koncepcí bezpečnosti a 

systémem řízení bezpečnosti a mechanismy pro provádění korekčních činností v případě 

neshody), 

- audity a revize (určené k periodickému a systematickému hodnocení koncepce bezpečnosti 

a účinnosti a vhodnosti systému řízení bezpečnosti), 

- šetření havárií a poučení ze zkušeností.   

Pro posouzení míry dosažení uvedeného cíle je vhodné používat indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Míra, v jaké je třeba vylepšení účinnosti výroby a údržby jako výsledek implementace 

systému řízení bezpečnosti, měřenému např. snížením provozních poruch a úniků, menším 

absentérstvím atd. 

2. Míra, v jaké jsou postupy chápány a aplikovány zaměstnanci. 
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Průběžné indikátory:  

1. Existuje systém  řízení  pro bezpečnost? 

- Je komplexní a pokrývá všechny záležitosti potřebné pro kontrolu záležitostí  

bezpečnosti? 

- Pokrývá minimálně všechny požadavky na systém řízení dané legislativou? 

- Je konzistentní s koncepcí bezpečnosti společnosti a s jejími úkoly a cíli? 

2. Zahrnuje systém postupy a existuje iterativní proces pro spojité vylepšování včetně: 

- plánování? 

- implementace  v provozu, kontroly s korekčními  činnostmi? 

- auditu, hodnocení efektivnosti řízení a zpětné vazby? 

3. Jsou všechny postupy v systému dokumentovány, snadno identifikovatelné, snadno 

získatelné a přenositelné na personál? 

4. Jsou role a odpovědnosti jasně vyjádřené v dokumentech? 

- Jsou jasně definované vzájemné vazby mezi personálem provádějícím práce ovlivňující 

bezpečnost? 

- Jsou jmenováni lidé s odpovědností za systém řízení bezpečnosti. 

5. Jsou postupy jasné, co se týče požadavků a  žádoucí úrovně? 

6. Účastní se zaměstnanci tvorby systému zabezpečení? 

7. Existuje systém k zajištění toho, aby management  byl uvědomělý a aby pracoval   v souladu 

se všemi právními závazky? 

8. Existuje průběžný mechanismus pro hodnocení shody se systémem řízení bezpečnosti a 

s vylepšováním plnění (výkonu) bezpečnosti? 

9. Existuje  mechanismus pro provádění korekčních činností? 

10. Existuje proces revize systému řízení bezpečnosti založený na poučení z chyb a zpětné 

vazbě? 

V oblasti personálu je třeba sledovat čtyři oblasti, a to: 

a) Řízení lidských zdrojů. 

b) Výcvik a vzdělání. 

c) Vnitřní komunikace / informovanost. 

d) Pracovní  prostředí. 

Na úseku řízení lidských zdrojů management technického díla musí ustanovit systémy, kterými 

zajistí, že: 

- všichni zaměstnanci jasně chápou své pracovní úkoly, 

- počet pracovníků na všech úrovních je přiměřený  a má správné kompetence jak pro 

normální podmínky, tak pro mimořádné situace nebo pro rostoucí pracovní zátěž bez 

přetížení zaměstnanců, 

- zaměstnanci mají zpětnou vazbu na aspekty své práce související s bezpečností. 

Cílem je zajistit vhodné úrovně a kompetence / způsobilost personálu. Pro posouzení míry 

dosažení uvedeného cíle je vhodné používat indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Míra, v jaké mají být zaměstnanci spokojeni s bezpečností s ohledem na svoji osobu. 
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2. Míra, v jaké jsou  nehody přiřazeny k problémům souvisejícím s lidskými zdroji (např. s 

úrovní pracovníků, kompetencí atd.). 

3. Počet návrhů z oblasti bezpečnosti na jednoho zaměstnance. 

Průběžné indikátory:  

1. Je rozdělení rolí a odpovědností u všech manažerů a dalších zaměstnanců v pracích 

spojených s bezpečností jasné a adekvátní? 

- Je rozdělení odpovědností mezi řídícími pracovníky a  personálem jasné a jsou mandáty 

a odpovědnosti specialistů definovány? 

- Mají všichni zaměstnanci a pracovní pozice popisy práce a / nebo formální delegační 

dokumenty, které jsou kvalitní s ohledem na odpovědnost a pravomoc včetně 

bezpečnostních záležitostí? 

- Je jasné, že zaměstnanci, kteří mají odpovědnost,  mají také prostředky k tomu, aby 

prováděli přidělené úkoly bezpečným způsobem a jestliže ne tak, že zaměstnanci mají 

přiměřené mechanismy k tomu, aby  zjednali nápravu? 

- Je zastoupení zaměstnanců v orgánech podle legislativy a je přiměřené (např. ve 

výborech pro bezpečnost, zastupování bezpečnosti)?  

2. Je všeobecná úroveň kompetencí zaměstnanců adekvátní? 

- Je základní vzdělání zaměstnanců přiměřené a konzistentní s průmyslovými standardy? 

- Existují pravidelné kontroly kapacity, přiměřenosti atd. (včetně např. testů na alkohol, 

drogy)? 

- Existují postupy pro zaměstnance, kterými se mohou odvolat nebo být odvoláni z práce 

spojené s bezpečností při dočasné nezpůsobilosti (podle určení manažera nebo 

zaměstnance) bez obavy z možných negativních důsledků? 

- Jsou zaměstnanci zahrnuti do přešetřování problémů spojených s bezpečností,  které 

ovlivňují jejich činnosti? 

3. Mají specialisté dostatek kompetencí v oblasti bezpečnosti? 

- Existuje v technickém díle nezávislá pozice / bezpečnostní funkce  a má mandát, 

postavení, kvalifikaci k prosazování vlivu? 

- Existují kompetence ve všech oblastech bezpečnosti (např. proces bezpečnosti, 

průmyslová hygiena atd.)? 

4. Existuje přiměřený náborový postup? 

- Jsou ustavené přiměřené profily pracovního náboru? 

- Existují zde relevantní profily pro přijetí do pracovního poměru a pro postup 

zaměstnanců? 

- Existuje nějaká kontrola plnění  bezpečnosti při přijetí do zaměstnaní? 

- Jsou přiměřené kontroly k zajištění toho, aby nebyly přijaty osoby, které nejsou  

schopné vykonávat své úkoly kvůli zdravotnímu stavu? 

- Účastní se vstupního pohovoru příští kolegové?  

5. Je řízení provozů technického díla vždy přiměřené? 

- Je přiměřené během celé doby provozu (včetně nepracovních hodin)? 

- Bere řízení a rozhodování v úvahu, že nadměrné přesčasy, nadměrné přetížení nebo 

stress by mohly mít dopad na bezpečnost? 

- Existuje postup k zajištění toho, že počet personálu je přiměřený během začátku, 

snížení, růstu pracovního zatížení  a  v dalších obdobích změny? 

6. Existují systémy pro posouzení a pro zpětnou vazbu směrem k zaměstnancům? 

- Existují formální hodnotící systémy, které zahrnují plnění  bezpečnosti? 
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- Mají zaměstnanci možnost účastnit se zasedání, na kterých se   plánuje bezpečnost  a 

rozvoj (s otevřenou atmosférou)? Existuje  postup pro implementaci závěrů z takových 

zasedání a zpětná vazba na taková zasedání? 

- Existují specifické popudy pro dobré plnění bezpečnosti? 

7. Existují programy pro rozvoj zaměstnanců v oblasti vylepšování práce  a v pracovní rotaci 

takové, které  udržují pracovní sílu ostražitou? 

8. Existují v místě postupy na projednávání nesouladu s postupy souvisejícími s bezpečností?  

Na úseku výcviku a vzdělání má management odpovědnost za to, že  zajistí, aby všechen 

personál byl v plném rozsahu vycvičen a aby byl schopen využít své znalosti pro bezpečný 

výkon své práce a aby byl kompetentní pracovat za nouzové situace. Cílem je, aby všichni 

zaměstnanci (včetně kontraktorů) a dalších, kteří se podílejí na činnostech technického díla a 

hlavně ti, co nakládají s nebezpečnými látkami byli vhodně vycvičeni a vzděláni. Pro posouzení 

míry dosažení uvedeného cíle je vhodné používat indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Úroveň  přiměřenosti (míra a kvalita) celkového výcviku. 

2. Míra, v jaké jsou zaměstnanci vycvičeni v souladu s plánovaným výcvikovým programem. 

3. Míra, v jaké zaměstnanci  získávají informace související s bezpečností a v jaké tyto 

informace chápou, tj. 

- Redukce počtu stížností zaměstnanců, které jsou spojené se selháním dostatku informací 

spojených s bezpečností. 

- Míra, v jaké jsou bezpečnostní informace používány nebo aplikovány podle nezávislé 

recenze denních činností. 

4. Míra, v jaké zaměstnanci  prošli periodickým hodnocením výcviku. 

5. Míra, v jaké pracovní síla pracuje (tj. vhodné postupy, které jsou sledované) během 

normálního provozu (založená na kontrolách nesnází, revizích atd.). 

6. Míra, v jaké pracovní síla pracuje během nouzových situací (založená na testech nebo 

skutečných situacích). 

7. Počet nehod přiřazených k selhání výcviku jako k iniciační nebo bezprostřední příčině.  

Průběžné indikátory:  

1. Jsou jasně stanoveny specifické cíle výcviku a vzdělání? 

- Mohou tyto cíle být měřeny? 

- Jsou cíle výcviku a vzdělání dobře známy v organizaci? 

- Existují důkazy, že cíle jsou podporovány z nejvyšší úrovně vedení organizace? 

- Jsou dostupné odměny za positivní výkon (tj. za dobré plnění bezpečnosti)? 

2. Existují výcvikové programy pro všechny kategorie zaměstnanců? Zahrnují: 

- Vstupní výcvik všech zaměstnanců? 

- Pracovní výcvik pracovníků (počáteční pozice a hlavní změny nebo postupy)? 

- Pracovní výcvik / procvičení pracovníků pro normální zvětšení práce? 

- Pracovní výcvik kontrolorů a manažerů? 

- Specifický výcvik v oblasti bezpečnosti (např. Hašení požáru, dril pro nouzové situace, 

první pomoc atd.)? 

- Výcvik kontraktorů? 

- Další kategorie vhodné pro různé situace v podniku (včetně výcviku částečných a 

sezónních zaměstnanců)? 
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- Výcvik  bezpečnosti ustavený ve vyhláškách? 

- Týdenní, měsíční a roční programy?  

3. Existují mechanismy, které zajišťují, že rozsah, obsah a kvalita výcvikových programů jsou 

přiměřené?  

- Jsou programy založené na seznamu kompetenčních požadavků pro každou pracovní 

kategorii? 

- Zahrnují programy cíle pro všechny dovednosti potřebné pro práci? 

- Účastní se zaměstnanci na tvorbě programů? 

- Je v programech zabudován mechanismus zpětné vazby od zaměstnanců? 

- Je kvalita výcviku, lektorů a výcvikových materiálů hodnocena pravidelně? 

- Existuje formální kontrola výsledků výcviku prováděná nezávislými zdroji? 

- Provádí se revize výcvikových programů po cvičeních  nouzových plánů a po 

nehodách? 

- Existuje výcvik  v simulovaných provozech (normální, abnormální včetně nouzových 

situací) např. na simulátorech nebo jako cvičení s papírem na stole? 

4. Existuje mechanismus, který kontroluje, že výcvik je skutečně prováděn podle výcvikových 

programů a že dosahuje žádoucích výsledků? Jsou z tohoto pohledu kontrolovány 

následující aspekty a jsou udržovány záznamy týkající se: 

- Rozsahu (v každém určeném elementu)? 

- Počtu cvičených zaměstnanců? 

- Doby mezi výcviky činností? 

- Jednotlivých výsledků  ve vztahu ke kompetencím zaměstnanců, kteří jsou cvičeni? 

5. Existuje výcvikový program pro vnější strany, které nakládají s výrobky podniku? 

Na úseku vnitřní komunikace / informovanosti v technickém díle platí, že by měla být taková, 

aby v něm byla volná a otevřená oboustranná výměna informací. Management by měl zajistit, 

aby všichni relevantní zaměstnanci mohli poskytnout vstupy do záležitostí spojených s 

bezpečností a aby měli relevantní informace pro záležitosti bezpečnosti. Jde o to, aby: všichni 

zaměstnanci byli dobře informováni a mohli se účastnit rozhodování vztahujícímu se k řízení 

bezpečnosti; a existovala otevřená atmosféra pro spolupráci a komunikaci. Pro posouzení míry 

dosažení uvedeného cíle je vhodné používat indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Míra, v jaké byly ideje a návrhy zaměstnanců z oblasti bezpečnosti v technickém díle 

implementovány. 

2. Míra, v jaké se uplatňuje koncepce „otevřené dveře“,  atmosféra „nepostihování“ 

v komunikaci o bezpečnostních záležitostech. 

Průběžné indikátory:  

1. Je udržovaná positivní a produktivní atmosféra spolupráce mezi managementem 

technického díla a dalšími zaměstnanci? 

- Existují neformální diskuse o bezpečnosti mezi všemi úrovněmi v technickém díle? 

- Je široké zastoupení manažerů a zaměstnanců na pravidelných schůzích (denních, 

týdenních, měsíčních) a v pracovních skupinách (projekční skupiny, bezpečnostní  

panely, skupiny pro analýzu rizik, týmy pro bezpečnostní audit), které určují 

bezpečnostní záležitosti? 

- Existuje možnost pro zaměstnance předávat  anonymně své zájmy, ideje a návrhy  

spojené s bezpečností  těm,  kteří mají pravomoc konat? 
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- Existují stimuly pro zaměstnance pro to, aby poskytovali vstup nebo návrhy spojené 

s bezpečnostními záležitostmi? 

2. Účastní se zaměstnanci práce ve skupinách tvořících koncepci a zajišťujících rozvoj 

bezpečnosti (např. v bezpečnostních výborech, pracovních radách, manažerském týmu)? 

- Existuje mechanismus pro zajištění toho, že skupiny vytvářející koncepci jsou 

informovány o bezpečnostních záležitostech a zájmech? 

- Existuje mechanismus, který zajišťuje zpětnou vazbu od  těchto skupin k zaměstnancům 

a k jejich zástupcům? 

3. Jsou bezpečnostní záležitosti přiměřeně určené na pravidelných schůzích zaměstnanců? 

4. Existuje mechanismus, který zajišťuje, že zaměstnanci mají vstup k relevantním 

informacím souvisejícím s bezpečností (listy s daty o bezpečnosti materiálu, bezpečnostní 

instrukce atd.)? 

5. Existuje vnitřní publicita o bezpečnostních záležitostech (např. na vývěsních tabulích, 

novinách, e-maily, cílenými kampaněmi, programy pro podněty / odměny)? 

Na úseku pracovního  prostředí platí, že má být navrženo tak, aby poskytovalo dobré pracovní 

podmínky a aby usnadňovalo bezpečný způsob činnosti při zvážení fyzických, psychologických 

a mentálních schopností a zábran zaměstnanců. Cílem je vytvořit vhodný design pracoviště a 

rozhraní člověk – stroj a dobrého hospodaření (úklidu). Pro posouzení míry dosažení uvedeného 

cíle je vhodné používat indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Výsledky měření expozice na pracovištích. 

2. Počet stížností na pracovní prostředí obdržených od zaměstnanců. 

3. Míra, v jaké zaměstnanci používají bezpečnostní zařízení (např. osobní ochranné zařízení 

atd.) tak, jak je předepsáno  v postupech. 

4. Míra, v jaké jsou implementovány plánované bezpečnostní pochůzky / inspekce. 

5. Procento nehod spadajících na vrub špatným pracovním podmínkám buď jako iniciační 

nebo jako bezprostřední příčině. 

Průběžné indikátory:  

1. Existuje postup pro zajištění toho, aby pracoviště, zařízení, vztah člověk – stroj a příbuzné 

systémy byly navrženy optimálně? 

- Jsou pracoviště navržena s uvážením bezpečnosti (podporují práci podle 

bezpečnostních postupů a nevyzývají zaměstnance ke zkrácení postupu)? 

- Dovolují nouzové systémy operátorovi ovládat nouzovou situaci a působit na ni (např. 

bez  přehlušení informací z  alarmů atd.)? 

- Existuje dobrá rovnováha mezi manuálním a přístrojovým / počítačovým ovládáním a 

zásahem? 

- Existuje výcvik založený na simulaci různých typů abnormálních a nouzových situací 

(zvláště, když provoz podniku je bezporuchový po dlouhá období)? 

- Jsou zaměstnanci zahrnuti do navrhování  svých pracovišť a příbuzných systémů? 

- Je zařízení snadno přístupné pro údržbu a pravidelnou kontrolu nebo čtení z přístrojů? 

- Jsou ergonomicky navrženy počítačové pracovní stanice (světlo, pracovní poloha, 

pozice zařízení, prezentace na obrazovce atd.)? 

- Jsou v místě systémy, které omezují těžké zvedání kromě těch případů, ve kterých je 

vhodné zařízení nebo dostupná pomoc? 
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2. Existuje postup  na zajištění toho, aby hospodaření  (úklid pracoviště) bylo dobré? 

- Jsou role a odpovědnosti jasné? 

- Je pravidelně kontrolován standard? 

- Existuje nějaký podnět pro zaměstnance, aby sledovali praxi dobrého hospodaření 

(úklidu)? 

3. Jsou všechna relevantní pracovní místa pokryta bezpečnostními pochůzkami / inspekcemi? 

- Jsou bezpečnostní pochůzky / inspekce prováděny pravidelně a dostatečně často? 

- Účastní se jich jak zaměstnanci z pracoviště, tak experti na bezpečnost? 

- Jsou činnosti, ve kterých byly nalezeny problémy identifikovány bez velkého zpoždění? 

- Jsou pokryty všechny relevantní aspekty bezpečnosti? 

4. Existují postupy na kontrolu expozice zaměstnanců od nebezpečných látek? 

- Je k dispozici aktuální seznam o všech možných expozicích? 

- Existuje vhodný přístroj a zásoby pro provádění všech relevantních měření? 

- Jsou vhodné činnosti odezvy prováděny bez zbytečného zdržení? 

- Existuje účinné sledování identifikovaných problémů nebo zájmů? 

5. Existují přiměřená pevně instalovaná  bezpečnostní  zařízení (např. bezpečnostní sprchy) a 

jsou udržována v dobrém pořádku? 

6. Existují postupy pro zajištění toho, aby zaměstnanci používali osobní ochranná pomůcky 

ve vhodném rozsahu? 

- Existují jasná a adekvátní pravidla, která jsou dokumentována a projednána? 

- Používají fakticky zaměstnanci ochranné pomůcky v souladu s pravidly? 

- Existují činnosti, které by měly být prováděny jinak (např. změny projektu) než 

vyžadované ochranné postupy? 

Na úseku revize a hodnocení plnění bezpečnosti je přirozené měřit přístupy organizace 

k bezpečnosti, hodnotit jejich vztah ke koncepcím a k vytyčeným úkolům a rozpoznávat jak 

dobré, tak neadekvátní nebo sestupné standardy plnění. Kontroly plnění závěrů revizí a 

hodnocení by měly pokrývat jak manažerské, tak technické aspekty, běžně prováděné různými 

zdroji v různých časových úsecích. Výsledky revize a hodnocení by měly jít nazpět 

k managementu a k organizaci a měly by být použity k pro-aktivní korekci nedostatků a ke  

stanovení nových úkolů a priorit. Přinejmenším část kontroly plnění revizí a hodnocení by měla 

být provedena formou auditů vykonaných nezávislými stranami. Program indikátorů pro 

hodnocení zajištění bezpečnosti a program auditu mohou být použity jako doplňkové nástroje 

pro hodnocení zajištění bezpečnosti. Dále informace získané z auditů mohou být použity jako 

vstup při  aplikaci programu  indikátorů plnění bezpečnosti. Cílem je vytvořit a implementovat 

účinný systém pro revizi a hodnocení zajištění bezpečnosti, který zvažuje jak všeobecné 

zajištění bezpečnosti, tak postoje zaměstnanců a také zvažuje požadavky formálních postupů, 

kterými se měří míra dosahování bezpečnosti a identifikují provedená  vylepšení. Pro posouzení 

míry dosažení uvedeného cíle je vhodné používat indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Míra, v jaké je naplňováno zajištění bezpečnosti v technickém díle dle stupnice používané 

při auditech bezpečnosti (měření by mělo být pro relevantní cíle, ne pro celkový průměr). 

2. Míra, v jaké je naplňováno zajištění bezpečnosti v technickém díle dle stupnice používané 

při technických revizích  (měření by mělo být pro relevantní cíle, ne pro celkový průměr). 

3. Měření trendů a změn v plnění. 

4. Počet auditů a technických revizí dokončených ku počtu navržených. 
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5. Počet indikátorů plnění, které jsou měřeny vhodným způsobem, ve vztahu k počtu 

navržených k měření (tj. četnost měření každého indikátoru). 

6. Míra, v jaké management implementuje doporučení ze zpráv z auditů a ze zpráv z 

technických revizí (např. v hodnotách počtu korigujících činností dokončených během 

času). 

Průběžné indikátory:  

1. Existuje místní systém pro vnitřní audit systému řízení bezpečnosti (zaměřený na 

organizační a administrativní záležitosti) včetně 

- definovaného rozsahu náplně? 

- jednoznačného nástroje pro měření výkonu v zajištění bezpečnosti? 

- pevného harmonogramu pravidelných auditů? 

- psaných zpráv? 

- postupu činností? 

- široké kompetentní  účasti v auditorském týmu? 

- přiměřeného pokrytí  rozhovory s osobami ze všech úrovní? 

- přiměřeného pokrytí dokumenty? 

- přiměřené kontroly zařízení? 

2. Existuje v místě systém pro vnější (nezávislý) audit systému řízení bezpečnosti (zaměřený 

na organizační a administrativní záležitosti) včetně stejných aspektů, jaké jsou uvedeny 

v minulém bodu? 

3. Existuje systém pro technicky zaměřené revize technologie a zpracovatelského zařízení jak 

pro specialisty společnosti, tak pro vnější specialisty včetně stejných aspektů, které jsou 

uvedeny v minulých bodech? 

4. Existuje systém pro zmírnění služeb vnějších specialistů, pojišťoven atd. včetně stejných 

aspektů, které jsou uvedeny v minulých bodech? 

5. Existuje systém pravidelných revizí  a sledování závěrů všech auditů a technických revizí, 

které provádí management  včetně: 

- průniku zpráv (vnitřních, vnějších auditů, technických zpráv)? 

- vlastních kontrolních zjištění? 

- formálních zpráv (otevřených pro všechny zúčastněné) se stanovisky? 

- vytyčení nových cílů? 

- revize koncepcí a postupů? 

6. Existuje systematické posuzování nebo inspekce postupů a / nebo systémů pro určování 

shod aplikovaných standardů s legislativou? 

7. Existuje postup pro projednání výsledků auditů, inspekcí a podobných činností se 

zaměstnanci? 

8. Jsou do vhodných aspektů auditů zahrnuti zástupci veřejnosti v případech, kdy to je 

relevantní? 

Ad 2) Oblast administrativních  postupů je důležitá, protože i když úspěch technického díla 

v oblasti zvyšování bezpečnosti je určen primárně kulturou bezpečnosti, kterou vrcholový 

management aplikuje v praxi, tak při tvorbě koncepce bezpečnosti, je nutná silná podpora 

vrcholového managementu a vynucení některých postupů použitím formálních postupů a 

systémů, které řídící pracovníci uplatňují v praxi.  Mnohé z postupů mohou formovat část 

systému řízení bezpečnosti, jiné mohou být od něho odděleny. Některé z nich jsou 

administrativní povahy, další více technické povahy. Nejdůležitější postupy se vztahují k 
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„identifikaci ohrožení a hodnocení rizik“, protože hodnocení rizik je základem pro pochopení 

rizik v provozech a pro ustanovení a implementování standardů a úkolů (dílčích cílů) pro řízení 

těchto rizik. Je to základ veškerého řízení bezpečnosti. Zvláště důležité je, aby identifikace 

ohrožení a hodnocení rizika byly prováděny vždy, když  je proces modifikován nebo když dojde 

ke změně managementu. Historické důkazy o haváriích ukazují, že postupy vztažené k řízení 

změny jsou klíčové. Předmětná oblast zahrnuje šest základních oblastí, a to: 

a) Identifikace ohrožení a hodnocení rizika. 

b) Dokumentace. 

c) Postupy (včetně pracovních povolení). 

d) Řízení změny. 

e) Bezpečnost kontraktorů. 

f) Dozor nad bezpečností. 

Každé řízení bezpečnosti musí začínat  identifikací ohrožení a  hodnocením rizik 

v nebezpečných provozech. Musí být vyvinuty a zavedeny postupy pro identifikaci ohrožení a 

hodnocení rizik, které vycházejí z vlastností a množství látek vyráběných  a používaných a 

z postupů používaných v závodech a do úvahy musí být brána reprezentativní a rozumná 

kritéria pro posuzování rizika. Tyto postupy musí být formální, systematické a v písemné 

formě.  Musí zahrnovat specialisty, personál, kterého se to v podniku týká a odpovědné 

manažery s cílem  garantovat objektivitu identifikace ohrožení a hodnocení rizika. Cílem je 

vytvořit a implementovat účinné systémy pro identifikaci ohrožení a hodnocení rizika v 

podniku. Pro posouzení míry dosažení uvedeného cíle je vhodné používat indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Míra, v jaké  technické dílo má dokončenou přiměřenou identifikaci ohrožení a hodnocení 

rizik s užitím patřičných metod. 

2. Potenciál snížení rizika (během nějakého časového období) jako výsledek hodnocení rizik  

a činností z nich vyplývajících (např. počet lidí v nebezpečí, dopady do životního prostředí, 

snížená pravděpodobnost havárií, zmenšení nebezpečných zón atd.). 

3. Míra, v jaké jsou havárie vztaženy k neznámým rizikům (tj. těm neidentifikovaným při 

hodnocení rizik). 

4. Počet rizik, vyhodnocených jako nepřijatelná rizika, která nemohou být snížena na 

přijatelnou úroveň. 

Průběžné indikátory:  

1. Existují systematické postupy pro identifikaci ohrožení a hodnocení rizik? Stanovují a 

používají se: 

- kritéria pro rozhodování o tom, zda provést analýzu rizik? 

- požadavky na identifikaci ohrožení a hodnocení rizik (dokumentace)? 

- zkušenosti z nehod a poučení? 

- úvahy získané na základě  současně poznaných / nejúčinnějších metod? 

- postupy, jak by identifikace ohrožení a hodnocení rizik měly být dělány (metody, 

stupňovitě závislé na úrovni rizika)? 

- role a odpovědnosti těch, kteří se zabývají identifikací ohrožení a hodnocením rizik? 

- požadavky stanovené legislativou? 

- časové rozvržení identifikace ohrožení  a hodnocení rizik (určené různými stádii včetně 

plánování, provozu a změn závodu)? 
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- požadavky vztažené k dokumentaci zpráv o hodnocení rizik? 

- činnosti, které jsou založeny na doporučeních z hodnocení rizik? 

2. Je veden záznam historických nehod? 

3. Existuje obor vhodných metod pro identifikaci ohrožení a hodnocení rizik, který určuje: 

technické záležitosti, lidské faktory a jiné aspekty? 

4. Existují postupy vhodné pro výpočet dopadů vybraných scénářů na lidské zdraví a na 

životní prostředí? 

5. Byly identifikovány a implementovány linie obrany (defence-in-depth) proti těmto 

scénářům? 

6. Existují dostupné  postupy pro výpočet pravděpodobnosti výskytu nehod? 

7. Jsou vhodnými metodami  pokryty všechny typy ohrožení a rizik  včetně: 

- bezpečnosti a zdraví obsluhy a životního prostředí? 

- technických zařízení, procesů, skladových zařízení, systémů služeb, projektů, 

modifikací, výrobků, laboratorních prací, zvýšení atd.? 

- normálního provozu, zahájení, odstavení, selhání služeb, dalších vnějších poruch, 

demolic atd.? 

- lidských faktorů (identifikovaných chováním při riziku)? 

- dalších aspektů (např. domino efekty)? 

8. Existují odsouhlasená kritéria pro toleranci rizika pro vnitřní rizika a pro vnější rizika? 

9. Existuje postup pro zabezpečení toho, že existují přiměřené zdroje, zkušenosti a dovednost 

pro provádění identifikace ohrožení a hodnocení rizik? 

10. Existují jasná pravidla týkající se rolí a odpovědností spojených s účastí osob na identifikaci 

ohrožení a hodnocení rizik, která jsou určená pro: vedoucího týmu; specialisty; manažery a 

další zaměstnance; a pro nezávislé zdroje? 

11. Existuje postup na udržování aktualizované identifikace ohrožení a hodnocení rizik? 

12. Existuje postup zajišťující zpětnou vazbu od identifikace ohrožení a hodnocení rizik 

směrem k vylepšení bezpečnosti? 

13. Existují postupy pro provádění relevantních částí hodnocení rizik  a analýz dopadů, které 

jsou dostupné správním úřadům a společenství? 

V oblasti dokumentace technického díla je potřebná dobrá a uspořádaná dokumentace spojená 

s bezpečností z mnoha důvodů včetně: 

- dokumentace, která je nutná pro transport informací různým osobám, 

- dokumentů instrukčního typu, které jsou nutné pro specifikaci odsouhlaseného  způsobu 

provádění jistých činností, 

- dokumentace, která umožňuje zaměstnancům přístup k odsouhlaseným pravidlům a 

postupům, 

- dokumentace, která poskytuje nutný, správný inženýrský záznam o stavu závodu, 

- dokumentace, která se týká hodnocení rizik a dalších šetření o bezpečnosti závodu a 

umožňuje každému, aby byl informován a poskytuje mu základnu pro činnost, 

- vyplněných záznamů o zjištěních v podniku během provozu, údržby, modifikací atd.  

Cílem je vytvořit a implementovat účinné systémy na zajištění toho, že informace jsou dobře 

dokumentovány a že v případě potřeby je dostupná veškerá dokumentace.  Pro vytvoření a 

implementaci účinných systémů na zajištění kompletní a správné dokumentace je vhodné 

používat indikátory:  
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Cílové indikátory:  

1. Míra, v jaké jsou předpisy revidované a  aktualizované před svým koncem platnosti. 

2. Míra, v jaké jsou inženýrské dokumenty udržované v aktuálním stavu (podle kategorií). 

Průběžné indikátory:  

1. Existuje komplexní dokumentace a systém jejího doplňování se snadným vyhledáváním 

dokumentů (buď je individuální dokumentace pro oblast bezpečnosti nebo je bezpečnost 

integrovanou částí většího systému)? 

2. Existuje kompletní dokumentace vztažená k: 

- strojírenství (konstrukci, montáži)?  

- provozním postupům a instrukcím? 

3. Existuje systém pro dokumentaci řízení? Zajišťuje tento systém, že dokumentace je 

udržována jako přiměřená? 

4. Existuje mechanismus aktualizace systému dokumentace a systému jeho  naplňování? 

5. Obsahuje systém dokumentace: 

- cíl (úkol dokumentu)? 

- rozsah (geograficky, organizačně a / nebo úkol)? 

- role a odpovědnosti? 

- principy a metody? 

- odkazy? 

6. Je systém dokumentace konformní s požadavky systému řízení? 

7. Existuje mechanismus pro udržování informací v aktualizovaném dokumentačním 

systému? 

- Je implementován v časové posloupnosti? 

- Zahrnuje všechny relevantní typy informací (včetně např. strojírenských informací)? 

8. Existuje systém zadržování dokumentů? 

Na úseku postupů a povolení musí mít technické dílo postupy pro zajištění bezpečnosti, které 

jsou odsouhlaseny a které projdou oběhem, jsou procvičeny a dodržovány.  Postupy 

musí být dokumentovány a musí zahrnovat instrukce pro bezpečný provoz zařízení, 

zpracovatelských a úložných zařízení a dalších činností. Postupy musí být založeny na 

hodnocení rizik provozu a musí být jedním z nejdůležitějších prvků vztažených k transferu 

znalostí v organizaci. Cílem je vytvořit a implementovat účinné postupy pro zajištění podmínek 

nutných k naplnění záměrů projektu technického díla  a k  zajištění bezpečného provozu. Pro 

vytvoření a implementování účinných postupů pro zajištění podmínek nutných k naplnění 

záměrů technického díla a k  zajištění jeho bezpečného provozu je vhodné používat indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Míra, v jaké jsou činnosti, které mají mít písemný postup nebo písemnou instrukci,  

skutečně  pokryty takovou písemnou dokumentací.  

2. Míra  úrovně znalostí postupů  u ovlivněných provozovatelů, manažérů a u dalších kategorií 

zaměstnanců. 

3. Míra, v jaké je  počet nehod přisouzený k postupům, např. k: 

- chybějícím postupům, 

- neadekvátním postupům, 

- nedodrženým postupům.  
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4. Míra,  v jaké systém pracovních povolení je následován počtem porušení systému. 

5. Míra, v jaké jsou nehody přisouzeny návštěvníkům jako iniciační  nebo  bezprostřední 

příčině. 

Průběžné indikátory:  

1. Jsou všechny provozy, údržba, laboratoř, přeprava a další činnosti, které  potřebují postupy 

pokryty potřebnými (normálně písemnými) postupy? 

- Jsou pokryty jak rutinní práce, tak méně časté nebo izolované případy? 

- Jsou pokryty všechny fáze provozu jako jsou: 

• zahájení? 

• normální provoz (včetně údržby)? 

• odstavení? 

• abnormální a nouzové situace? 

• nouzové činnosti? 

• zajištění bezpečnosti? 

• přeprava?  

• hospodaření (úklid)? 

- Jsou  pokryty všechny aspekty takové jako jsou zařízení (včetně bezpečnostních 

zařízení) a personál podílející se na zpracování, nakládání a uložení nebezpečných 

látek? 

- Jsou hodnocení rizik použita jako základ těchto postupů?  

- Jsou bezpečnostní instrukce včleněny do provozních instrukcí  nebo  jsou 

zkoordinovány s provozními instrukcemi? 

2. Existuje formální systém pro pracovní povolení, která upravují: 

- Práce za tepla (svařování, řezání, řízení vozidel atd.)? 

- Vstup do uzavřených prostorů? 

- Nebezpečné práce (např.  Otevírání zpracovatelských systémů,  přemístění čerpadla, 

práce s přístroji)? 

3. Existují bezpečnostní postupy pro kritické práce údržby, jako jsou: 

- zastavení rotujících zařízení? 

- odpojení zařízení? 

- vyhnutí se kritickým poplašným zařízením spojeným s bezpečností a propojením? 

4. Jsou postupy snadno dostupné pro uživatele a další zainteresované strany? 

5. Existuje systém řízení dokumentů pro tyto postupy? 

6. Existují prostředky, které zajistí, že relevantní informace přechází z jednoho stádia 

do druhého a že jsou začleněny do postupů, kterými se vytváří nebo zavádí nové výrobky, 

postupy nebo zařízení? 

7. Existují prostředky, které zajistí, že dané postupy jsou implementovány? 

8. Existují prostředky, které zajistí, že postupy jsou opraveny, když jsou v rozporu s dalšími 

postupy nebo když nepracují řádně? 

9. Existuje mechanismus, který zajistí, že postupy jsou navrženy a napsány uživatelsky 

příjemným způsobem, že dělají shodu příjemnou a neshodu nepříjemnou? 

10. Je účast zaměstnanců zabudována do tvorby postupů? 

11. Existuje systém, který zajišťuje, že uživatelé jsou informováni a poučeni o změnách 

v postupech? 
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12. Existuje systém pro pravidelnou aktualizaci postupů? 

Na úseku řízení změny se vychází z historických důkazů o nepřiměřených revizích změn 

v technických dílech, které vyústily v havárie. Změna zahrnuje modifikaci zařízení, technologie 

nebo software, změny personálu (včetně poklesu nebo zvýšení počtu personálu) a 

administrativní / manažerské úpravy. Aby změny v provozu a v dalších činnostech v 

závodech   s nebezpečnými látkami probíhaly bez růstu rizika, je třeba, aby  existovaly 

strukturované postupy pro provedení změn. Postupy musí pokrývat vstupní proces, od 

plánování k implementaci  a pokračování a musí zahrnovat kontroly  bezpečnosti takové jako 

jsou hodnocení rizik, formální autorizace kompetentním personálem, revize a pokračování atd. 

Zvláště důležité je určit trend pro novou technologii, která jde přímo z laboratorního stádia do 

komerčního použití. Změny v organizační struktuře  nebo v řízení mohou být spuštěny 

ekonomickými posuny. Cílem je vytvořit a implementovat účinné systémy pro zajištění toho, 

že změny nezvýší rizika nebo nevytvoří nová  rizika. Aby se vytvořily a implementovaly účinné 

systémy pro zajištění, že změny nezvýší rizika nebo nevytvoří nová  rizika je vhodné používat 

indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Míra, v jaké jsou  technické modifikace provedeny podle přesných postupů, připravených 

v dokumentu řízení změny (počet neshod detekovaných audity nebo jinými). 

2. Míra, v jaké jsou nehody přisouzeny řízení změny jako iniciační nebo  bezprostřední 

příčině. 

3. Procento žádostí o změnu, které byly zpracovány jako „nouzové změny“ (tj. vyžadující 

bezprostřední pozornost z důvodů bezpečnosti). 

Průběžné indikátory:  

1. Existuje jasná definice změny (modifikace)? 

2. Existují postupy, které stanovují řízení změny, které pokrývají všechny nutné kroky od 

plánování po implementaci a pokračování? Stanovují postupy: 

- souhlas relevantní odpovědné osoby před zpracováním dalšího kroku (úroveň nutného 

souhlasu managementu by měla být založena na propojené úrovni rizika)? 

- hodnocení rizika je-li to nutné? 

- jasnou alokaci rolí a odpovědností? 

- formální kontrolní formulář pro řízení a udržování sledování různých kroků v postupu?   

3. Aplikují se postupy na technické změny a rovněž na změny organizačního nebo 

administrativního charakteru? Stanovují se modifikace v následujících oblastech: 

- technické včetně změn zařízení a budov (mechanických, přístrojových a řídících 

systémů a  dalšího software, elektrických, občanských atd.)? 

- parametry a  návody procesů, včetně surovin a chemikálií, služeb atd. (odchylky od 

odsouhlaseného provozního intervalu)? 

- organizace a řízení? 

- personálu (řízení, pracovní doba, subdodavatelství atd.)?  

4. Určují postupy jak trvalé, tak dočasné modifikace (včetně pilotních projektů)? 

5. Jsou pro relevantní modifikace postupy pro hodnocení rizik a / nebo jiné vhodné kontroly 

včetně předběžné recenze relevantních změn?  Stanovuje to potřebu kompetentního 

personálu, který je nezávislý na těch, kteří jsou přímo odpovědní za navrhované změny 

(připouští se,  že v závislosti  na komplexnosti (složitosti) a na úrovni rizika může být nutná 

vnější expertíza)? 
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6. Existují jasné požadavky spojené s aktualizací technické nebo jiné dokumentace (např. 

vyžadují aktualizaci před tím než je změna implementována)? 

7. Existují jasné požadavky na aktualizaci instrukcí / postupů a na informování a výcvik 

zaměstnanců před tím než je změna implementována? 

Na úseku bezpečnost kontraktorů, kteří provádí jisté typy prací, které ovlivňují bezpečnost a 

pro které nemá dané technické dílo dostatečné zdroje nebo správné specialisty. Použití 

kontraktorů zvyšuje v mnoha případech riziko výskytu nehod s přítomností nebezpečných 

látek, které jsou důsledkem toho, že kontraktoři nemají dostatečné znalosti nebo výcvik 

v koncepci bezpečnosti technického díla a v postupech, anebo že neexistuje dostatečná 

koordinace s pravidelným personálem. Základní princip musí být takový, že kontrahovaná 

pracovní síla absolvuje vlastní výcvik pro daný provoz a pracuje za stejných podmínek,  jaké 

mají zaměstnanci a používá normální podnikovou koncepci bezpečnosti a postupy. Cílem je 

zajistit, aby kontraktoři pracovali v souladu se stejnými bezpečnostními požadavky, 

koncepcemi a postupy jako zaměstnanci. Pro posouzení míry dosažení uvedeného cíle je 

vhodné používat indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Míra, v jaké kontraktoři pracují v souladu s požadavky a koncepcemi technického díla. 

2. Míra, v jaké jsou přisuzovány iniciace nebo příspěvek k nehodám kontraktorům nebo 

návštěvníkům. 

Průběžné indikátory:  

1. Existují postupy pro výběr a jednání s kontraktory s cílem zajistit bezpečnost? Jsou 

stanoveny: 

- obecné požadavky a kontrola přiměřené profesní kompetence? 

- kontroly předchozího výkonu kontraktorů s ohledem na bezpečnost? 

- podmínky bezpečnosti zahrnuté jako součást kontraktu? 

- záruky, že všechna zařízení, materiály a vozidla používaná kontraktory  vyhovují 

relevantním pravidlům a standardům a že jsou pouze kompetentně využívány a je-li to 

relevantní, tak certifikovanými osobami v příslušných limitech.  

2. Existují postupy k zajištění bezpečnosti ve vztahu ke kontraktorům pracujícím v místě 

včetně: 

- registrace každého jednotlivého kontraktora, když se vyskytuje v daném místě? 

- výcviku každého jednotlivce, který je zakončen  kontrolou znalostí a včetně aktualizace 

výcviku (např. jednou ročně)? 

- obvyklého označení kontaktní osoby společnosti odpovědné za kontraktora? 

- určení jasných komunikačních kanálů s managementem a podpory kontraktora k tomu 

, aby přicházel s návrhy v oblasti bezpečnosti? 

- periodických  inspekcí práce kontraktora a míst práce kontraktora? 

- zrušení práce kontraktora na místě jako následku nesprávného konání? 

3. Jsou kontraktoři prošetřováni s ohledem na bezpečnost stejným způsobem jako zaměstnanci 

ve všech relevantních aspektech (bezpečnostní požadavky, zprávy o nehodách atd.)? 

4. Existuje systém monitorování a předávání vhodných informací kontraktorům a 

návštěvníkům provozu (rozlišujíce, že je potřebné, aby různé informace byly předány 

různým typům návštěvníků)? 

Na úseku dozoru nad bezpečností  má management technického díla odpovědnost za podporu 

bezpečného řízení  nebezpečných látek (včetně nebezpečných odpadů), v souladu s principem 
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„Dozor nad bezpečností výroby“. Proto musí vyvinout speciální úsilí na úseku prevence nehod 

během nakládání, transportu a použití nebezpečných látek následnými uživateli a rovněž 

zabránit nehodám během uložení odpadů. Cílem je zajistit bezpečné nakládání s materiály 

obsahujícími nebezpečné látky během jejich životního cyklu. Pro posouzení míry dosažení 

uvedeného cíle je vhodné používat indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Míra, v jaké jsou následní uživatelé / manipulanti spokojeni s podnikovou  koncepcí dozoru 

nad výrobky a postupy. 

2. Míra, v jaké  jsou k dispozici zprávy o nehodách obsahujících výrobky podniku (následní 

uživatelé).  

3. Počet následných uživatelů / manipulantů, kteří hodnotí dozor nad výrobky producenta 

nebezpečných látek. 

Průběžné indikátory:  

1. Existuje koncepce zaměřená na dozor nad výrobky a  na spojité vylepšování v tomto 

ohledu? 

2. Existuje postup pro identifikaci všech relevantních rizik spojených s výrobky podniku? 

3. Mají všechny výrobky obsahující nebezpečné látky seznam materiálových dat týkajících se 

bezpečnosti a další informace potřebné pro bezpečné nakládání a používání výrobků, např. 

pro přepravu, ve všech relevantních jazycích? 

4. Existuje mechanismus, který zajišťuje, že se všechny relevantní informace dostanou 

k následným osobám, které nakládají s výrobky a k uživatelům výrobků včetně: 

- Distributorů? 

- Spotřebitelů? 

- Konečných uživatelů? 

- Přepravců? 

- Těch, co jsou odpovědni za svoz? 

5. Jsou vedeny záznamy o zásobování, příjmu, informování následných uživatelů / 

manipulantů  výrobků? 

6. Existuje mechanismus, kterým se kontroluje, že následní uživatelé / manipulanti výrobků, 

které  obsahují nebezpečné látky  mají vhodná zařízení a know-how pro bezpečné a 

odpovědné nakládání s výrobky? 

- Existuje mechanismus, kterým se poskytuje výcvik následným uživatelům / 

manipulantům? 

- Existuje mechanismus, kterým se zajišťuje odpovídání dotazů následných uživatelů / 

manipulantů? 

- Jestliže jsou zjištěni následní uživatelé / manipulanti, kteří nejsou schopni zajistit 

bezpečné nakládání s výrobky, existuje mechanismus na vyřešení obav v této záležitosti 

jako odmítnutí prodeje nebo poskytnutí výrobků? 

7. Jsou  obaly výrobků obsahující nebezpečné látky projektovány takovým způsobem, aby 

s výrobky mohlo být nakládáno bezpečným a pro životní prostředí přijatelným způsobem? 

8. Existuje aktivní pomoc jiným společnostem (zvláště malým a středně velkým podnikům) 

vztažená na: 

- Prevenci havárií? 

- Nouzovou připravenost? 

- Nouzovou odezvu  na havárii s nebezpečnými látkami? 
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9. Existuje systém podávání zpráv, přijímání a rozšiřování zpráv o  historických nehodách? 

10. Je společnost připravena pomoci s expertízou v případě havárie s jejími výrobky při 

přepravě nebo během nakládání / používání spotřebitelem nebo dalšími následnými 

manipulanty / uživateli? 

Ad 3)  Oblast technické  záležitosti má zásadní důležitost. Spolehlivý projekt, montáž a 

konstrukce technických systémů jsou zásadními předpoklady pro bezpečné technické dílo. 

Technické zařízení musí být bezpečně instalované a udržované takovým způsobem, aby 

technická celistvost byla udržována na adekvátní úrovni. Pro technickou bezpečnost má velkou 

důležitost šest oblastí: 

a) Výzkum a vývoj. 

b) Projektování a montáž. 

c) Inherentně bezpečnější procesy. 

d) Technické standardy. 

e) Skladování nebezpečných látek. 

f) Údržba integrity. 

Způsob užívání navrhuje projektant. Při projektování technických děl musí být vždy snaha, aby 

procesy, zařízení i objekty měly inherentní bezpečnost. Když to není možné, tak tam musí být 

vloženy další bezpečnostní systémy (často i vícenásobně zálohované), které zařízení udělají tak 

bezpečné, jak je to rozumně možné (ALARA). Systémy by měly být projektovány tak, aby byly  

dostatečně robustní a aby zvládly jak lidské chyby, tak selhání komponent bez vytvoření 

nebezpečných podmínek. 

Technická zařízení by měla být vždy založena na přípustných a prověřených strojírenských 

standardech a normách pro relevantní typy zařízení. Stejné principy se musí aplikovat na 

související řídící systémy a bezpečnostní systémy. Základní požadavek je projektovat a 

udržovat všechno v souladu se zákonem nařízenými požadavky. Technické systémy musí být 

projektovány tak, aby byly v souladu se zařízením hardware, řídícím systémem, systémem 

výpočetního software a s lidskými iteracemi lidí provozujícími zařízení. Během projektování 

musí být také adekvátně zvážena bezpečnost v místním projektu a v záležitostech územního 

plánování. 

Na úseku výzkum a vývoj musí být všechny práce prováděny s péčí a odpovědností. Je třeba 

výzkum zacílit na: vývoj produktů; výrobní procesy; zařízení pro výrobu;  bezpečné používání 

nebezpečných látek; a také na opatření zvyšující bezpečnost a spolehlivost technologií a 

praktik.  Cílem je, aby bezpečnost technického díla byla řízena podle současné úrovně poznání, 

protože cílem je pomoci zajistit spojité vylepšování služeb, produktů, procesů a postupů / metod 

(z pohledu bezpečnosti). Pro posouzení míry dosažení uvedeného cíle je vhodné používat 

indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Průměrný index rizika (míry inherentní bezpečnosti) procesů / syntéz, který jde od pilotního 

stádia až do komerčního stádia. 

2. Prověření bezpečnosti (analýzy rizik) skutečně vykonané vs. počet provedených 

laboratorních experimentů. 

3. Míra, v jaké jsou vytvářeny fondy na podporu všeobecného vnějšího výzkumu bezpečnosti. 

Průběžné indikátory:  
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1. Existují postupy pro provádění hodnocení rizik, včetně aspektů inherentní bezpečnosti 

v raném stádiu, tj. již v procesu výzkumu a vývoje? 

2. Existují postupy na rozšiřování procesu z laboratorního měřítka k pilotnímu a ke 

komerčnímu měřítku? 

3. Jsou-li  identifikovány  a během procesu vývoje dokumentovány mezery ve znalostech a 

standardech, které se zvětšují, a existují postupy na hodnocení ohrožení od identifikovaných 

mezer? 

4. Existují postupy na začleňování poučení z nehod do prací ve výzkumu a  vývoji? 

5. Existují postupy pro bezpečné provádění výzkumných prací včetně, např.: 

- Dobrého hospodaření (úklidu)? 

- Omezení nebezpečných materiálů? 

- Dobrého pracovního prostředí? 

6. Existují postupy pro provádění revizí bezpečnosti / analýz rizik před laboratorními 

experimenty? 

7. Existují postupy pro bezpečné nakládání s laboratorními odpady? 

8. Je s látkami, které vzniknou ve vývoji, u nichž dosud neznáme vlastnosti zacházeno jako 

s nebezpečnými? 

9. Existuje aktivní a pravidelná podpora vnějšího výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti? 

Na úseku projektování  a montáže je kořen bezpečnosti technického díla. Normálně by projekt 

technického díla měl být založen na prověřené technologii a na současných znalostech. Když 

vzniknou pochybnosti, tak by nejistoty měly být kompenzovány  dalšími prostředky, aby se 

dosáhlo vhodné úrovně bezpečnosti. Výběr zařízení, konstrukčních materiálů atd. musí sledovat 

projektové parametry stanovené s ohledem na bezpečnostní meze a úvahy (limity a podmínky). 

V případě potřeby musí být zavedeny redundantní systémy, aby se dosáhlo předurčené úrovně 

bezpečnosti. Při provozu technického díla se musí používat kvalifikované lidské zdroje a 

kvalifikovaná výpočetní technika společně s relevantními chemickými a fyzikálními daty pro 

vlastní výpočty zařízení a bezpečnostních systémů. 

Projekt a montáž musí počítat s lidským  faktorem,  a to jak s riziky od lidských chyb, tak s 

ergonomii u zaměstnanců. Zaměstnanci  musí být vyzýváni k tomu, aby komentovali a 

ovlivňovali projekt. Po celou projektových a montážních práci musí být nezávislé kontroly a 

rovněž autorizace odpovědnými osobami před implementací. Součástí musí být identifikace / 

analýza rizik. Větší projekty musí mít technické revize. Celé projektování  a montáž musí být 

dokumentovány tak, aby dokumenty byly snadno přístupné v souborech a aby byly vždy 

v aktualizované formě. Cílem je zajistit, aby bezpečnost byla přiměřeně brána v úvahu při 

projektování a montování procesů a zařízení a aby se zohlednily  lidské aspekty s ohledem na 

nebezpečnost technologií. Pro posouzení míry dosažení uvedeného cíle je vhodné používat 

indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Míra, v jaké se modifikace potřebné po kompletaci projektu stávají dostupné pro bezpečné 

a dobře pracující zařízení. 

2. Míra, v jaké se vyskytují negativní připomínky od různých správních útvarů  při recenzi  

nových projektů. 

3. Míra, v jaké je třeba  provést modifikace po provedení hodnocení rizik. 

4. Míra  spokojenosti zaměstnanců s nově vybudovaným technickým dílem. 
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5. Míra, v jaké se provádí náhrada podřadných komponent bezpečnějšími komponentami 

(např.  čerpadla bez ucpávek místo čerpadel s ucpávkovými systémy). 

Průběžné indikátory:  

1. Existuje systém, který zajišťuje, že v technickém díle jsou osoby s přiměřenou kompetencí 

pro: 

- Proces projektování (základní projekt)? 

- Montáž (všechny disciplíny jako jsou mechanické, instrumentální a kontrolní (řídící), 

stavební atd.)? 

- Výběr stavebních materiálů? 

- Existuje pro to systém qa  (kvality jakosti)? 

2. Existují všechny nutné výpočtové nástroje pro projektování a montáž (např. pro výpočet 

namáhání potrubí, velikost tlakových odlehčovacích ventilů)? 

3. Existuje systém pro přístup ke spolehlivým údajům pro všechny relevantní fyzikální a 

chemické vlastnosti nebezpečných látek, s nimiž se nakládá? 

4. Existuje postup pro začlenění obecných ergonomických aspektů a specifických aspektů 

člověk – stroj (styčné rozhraní provozovatele) do projektování a montování? 

5. Existuje postup pro výběr nejefektivnější technologie z hlediska bezpečnosti, pro snižování 

rizik na takou míru, která je rozumně praktická s cílem projektovat inherentně bezpečnější 

procesy? 

6. Existuje postup pro začlenění a zvýhodnění zkušeností zaměstnanců do projekční    a 

montážní práce? 

7.  Existuje postup s pravidly pro vnitřní plán řízení podniku a pro rozmístění zařízení, který 

zvažuje všechna ohrožení identifikovaná v hodnocení rizik  a nutná zmírnění a požadavky 

nouzové odezvy, kterým se zabrání tomu, že havárie / nehoda se šíří nekontrolovaným 

způsobem (domino efekty). Je tento postup také svázán se záležitostmi pro využití území? 

8. Existuje postup na začlenění aspektů udržovatelnosti a programů údržby do fází 

projektování a montování projektu nebo modifikace? 

9. Je použité obecné pravidlo projektování, které stanovuje, že systémy a komponenty musí 

být projektovány tak, aby platilo „selži bezpečně“? 

10. Existuje kompletní inženýrský  dokumentační systém s např.: 

- Specifikacemi procesu projektování? 

- Výpočty materiálových a energetických bilancí? 

- Diagramy potrubí a přístrojů? 

- Specifikacemi přístrojů? 

- Propojovacími systémy? 

- Existuje postup pro udržování veškeré dokumentace v aktualizované formě? 

11. Jsou oklasifikované všechny oblasti pro manipulování s hořlavým materiálem, když  je to 

relevantní a jsou všechna zařízení instalována podle požadavků na bezpečnost? 

12. Jsou všechny obslužné systémy  vyprojektované na  vysokou a relevantní spolehlivost ve 

srovnání s požadavky na konkrétní zpracovatelské systémy nebo na jiný hlavní systém / 

činnost? Jsou důležité bezpečnostní systémy redundantní (nadbytečné), tj. zálohované?  

13. Existuje jasná řídící strategie pro procesy / činnosti, které jsou založené na řízení rizik a na 

vyhýbání se možným rizikům? 
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14. Jsou  kanalizační systémy, speciálně podzemní systémy projektovány s ohledem na 

bezpečnost? 

15. Existuje postup, který zajišťuje pro projektové a montážní aspekty nezávislé recenze? 

16. Existuje postup pro řízení změny s ohledem na procesy projektování a montování, na 

zařízení a na jiné příbuzné aspekty? 

17. Existuje jasná strategie pro výběr strojírenských komponent zaměřená na vysoký 

bezpečnostní standard, taková jako např.: 

- Používání čerpadel bez ucpávek? 

- Používání zařízení odolných vůči výbuchu? 

- Používání ventilu „hoř bezpečně“? 

- Vyhnutí se slabým součástem takovým jako jsou pozorovací otvory a flexibilní spojky? 

18. Existuje postup pro adekvátní projektování a montování, který se zabývá  nesprávnými 

činnostmi  nebo úniky, které jsou  způsobené inkluzí patřičně vyprojektovaných tlakových 

odlehčovacích systémů, systémů na zmírnění požáru, vodních hasících systémů  atd.? 

Na úseku inherentně bezpečnější procesy je třeba zavést principy, že proces nebo manipulační 

činnost je sama o sobě  bezpečná bez ohledu na to, co se stane. To může být přisuzované k faktu, 

že: 

- jsou zahrnuty pouze nebezpečné látky, které nejsou významně nebezpečné, anebo když 

uniknou ze systému, tak nemají žádné škodlivé dopady, 

- množství škodlivých nebezpečných látek jsou tak malá, že nemohou vzniknout žádné reálné 

dopady, 

- proces je veden za takových podmínek, při kterých se nemohou žádné vážné dopady 

vyskytnout. 

Ve skutečnosti je vždy obtížné naplnit některou z výše uvedených podmínek kompletně. U 

nebezpečných látek, které se vzájemně kombinují s cílem vytvořit žádoucí produkt jsou 

potřebné reaktivní nebezpečné látky, které jsou často škodlivé pro lidské zdraví a / nebo pro 

životní prostředí. Jestliže proces nebo činnost nemohou být provedeny jako skutečně inherentně 

bezpečné, tak existují další způsoby k dosažení bezpečných podmínek. Různé typy bariér 

mohou být postaveny okolo procesu, např.:  

- nouzové odstavující systémy „selži bezpečně“, 

- odkalovací zařízení a / nebo kontejnmenty (ochranné obálky). 

Dalším důležitým aspektem pro dosažení bezpečného technického díla je jeho vyprojektování 

v tak jednoduché formě a  s tak velkou tolerancí k chybám, které jsou možné.  

Cílem je vyvinout a implementovat inherentně bezpečnější procesy a činnosti. Pro posouzení 

míry dosažení uvedeného cíle je vhodné používat indikátory:  

Cílový indikátor:  

1. Míra, v jaké jsou inherentně bezpečnější procesy v podniku změřené vhodnými 

technickými metodami (např. indexovými metodami). 

Průběžné indikátory:  

1. Existuje postup, který vyžaduje, aby technické dílo více využívalo inherentně bezpečnější 

procesy, anebo je projektovalo / montovalo  v případě nových projektů nebo plánovaných 

modifikací za využití principů: 

- Vyhnutí se používání nebezpečných látek a jejich nahrazení méně nebezpečnými? 

- Snížení seznamu nebezpečných látek, jak při zpracování, tak při skladování, jak je to 

jen možné? 
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- Výběr provozních /  manipulačních podmínek, které minimalizují riziko (normálně 

znamenají snížení teploty a tlaku)? 

2. Existuje další postup, který  snížení rizika dosahuje vytvořením bariér takovými jako: 

- Vyprojektování systému, který vydrží nejhorší možnou havárii bez ztráty  celistvosti 

systému? 

- Využití dobře vyprojektovaných celistvých bezpečnostních systémů, které zastaví 

nebezpečnou událost, když se vyskytne? 

- Instalace dvojitých kontejnmentů (obálek) pro zachycení havarijních úniků? 

- Použití adekvátních bezpečnostních vzdáleností, aby byli ochráněni lidé před dopady.  

3. Existují kritéria pro rozhodování založená na konceptu životního cyklu (a nejen na 

krátkodobém zisku)? 

Na úseku průmyslové standardy jsou informace založené na zkušenostech  o tom, co je 

bezvadný a bezpečný projekt, montáž a výstavba. Proto běžně  dostupné standardy, normy a 

směrnice jsou pokládány jako jeden ze základních kamenů bezpečnosti technických děl. 

Některé z těchto standardů musí být zvažovány jako mandatorní, jiné jako doporučující. 

V některých složitých technických dílech jsou vlastní detailní standardy pro vnitřní potřebu, 

které jsou založené na jejich zkušenostech  a na jejich specifických požadavcích, Jsou vnitřně 

používány pro projektování, montování a výstavbu.  

Cílem je vyvinout a implementovat vhodné vnitřní standardy, které berou v úvahu všechny 

relevantní vnější standardy. Pro posouzení míry dosažení uvedeného cíle je vhodné používat 

indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Míra montážních disciplín, které jsou pokryty aktualizovanými vnitřními standardy (včetně 

začlenění recentních vnějších standardů). 

2. Míra odchylek od vnitřních standardů objevených při revizi projektů nebo při revizi 

existujících zařízení (vnitřně nebo personálem ze správních úřadů). 

Průběžné indikátory:  

1. Existuje postup, který včleňuje do vnitřních praktik všechny relevantní národní (a kde je to 

relevantní i mezinárodní)  standardy, normy a poučení od správních úřadů nebo dalších  

orgánů? 

- Je dostupný a používaný těmi, kteří se zabývají projektováním, montováním a 

výstavbou? 

- Existuje systém pro zajištění shody se závaznými standardy?  

2. Existují vnitřní standardy pro následující oblasti: 

- Montážní standardy pro zařízení a komponenty (např. Pro potrubí)? 

- Konstrukční (stavební) standardy (např. Pro svařování)? 

- Administrativní standardy (např. pro rýsování)? 

3. Existuje postup pro modifikaci vnitřního standardu zahrnující recenzi a formální souhlas ? 

4. Existuje postup pro udělování výjimek vůči vnitřnímu standardu včetně recenze a 

formálního souhlasu? 

5. Existuje postup pro udržování a pravidelnou kontrolu vnitřních standardů? 

6. Pracuje technické dílo aktivně na revizi standardů směrem k bezpečnějším standardům? 

Na úseku skladování nebezpečných látek jsou specifická rizika nebo obavy, které si zasluhují 

přídavnou směrnici kromě té určené všem nebezpečným technickým dílům. Velká množství 
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nebezpečných látek jsou často skladována v nádržích a ve skladištích. Úniky látek mohou vést 

k požárům a dalším haváriím se závažnými dopady. Proto musí být dělána preventivní 

bezpečnostní opatření s cílem vyhnout se ztrátě soudržnosti.  Mezi důležité aspekty při 

skladování nebezpečných látek patří: 

- oddělení nekompatibilních chemikálií, 

- omezení objemů látek na velikost, která zlepší bezpečnost, 

- správné skladovací podmínky, 

- správné umístění, 

- druhý kontejnment pro případ úniku, 

- adekvátní ochrana proti požárům, 

- správné označení a správné nálepky. 

Cílem je pomoci zajistit bezpečné skladování nebezpečných látek. Pro posouzení míry dosažení 

uvedeného cíle je vhodné používat indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Úroveň rizika v nebezpečných provozech založená např.  na množství skladovaného 

nebezpečného materiálu (absolutní hodnota nebo nějaký index; ku látce nebo možno 

smíšené číslici). 

2. Míra, v jaké nádrže nebo sklady  obsahující nebezpečné látky  mají dvojitý kontejnment. 

3. Míra, v jaké jsou nádrže obsahující nebezpečné látky vybaveny ochrannými systémy. 

4. Kapacita kontejnmentu pro kontaminovanou vodu z hašení požáru. 

5. Míra, v jaké  jsou nádrže / sklady  s nakládacím a vykládacím zařízením typu „selži 

bezpečně“. 

Průběžné indikátory  pro skladovací nádrže i sklady: 

1. Jsou splněny následující základní požadavky? 

- Jsou k dispozici  relevantní informace o všech nebezpečných látkách? 

- Je správné označení všech obalů a nádrží? 

- Jsou provedena přiměřená zabezpečovací opatření? 

2. Existuje postup pro skladování různých nebezpečných látek včetně spolehlivé koncepce 

pro: 

- Zabezpečení vysoké kvality skladovacího zařízení (co se týče podmínek zařízení i 

kvality nakládání s látkami v zařízení)? 

- Udržování některých látek, které jsou nekompatibilní tak, aby byly oddělené navzájem? 

- Omezení množství látek na jednotku skladu? 

- Vlastní skladování (např. Omezení velikosti skladovacích objemů nebezpečných látek)? 

- Vybavení vhodnými zařízeními pro zachycení úniků? 

- Instalaci ochranných zařízení proti požáru?  

3. Existuje snaha minimalizovat množství skladovaných nebezpečných látek? 

4. Jsou všechna místa pro nakládání a vykládání nebezpečných látek vhodně vybavena 

obslužnými zařízeními pro zachycení úniků? 

5. Jsou všechna místa, kde je možnost požáru a kde je možná  kontaminovaná voda z hašení 

požáru, konstruovaná tak, aby voda byla svedena do místa, kde ji lze eliminovat? 

6. Jsou všechna skladovací místa umístěna tak, aby se zabránilo možnosti šíření havárie do 

dalších míst (domino efekty)? 
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Na úseku údržba integrity / údržba si je třeba uvědomit, že jde o činnost, která zajišťuje 

požadovanou úroveň bezpečnosti. Celistvost technického díla musí být udržována ve smyslu 

původního projektu. Dlouhodobá koncepce údržby musí být zacílena k tomuto účelu. Pozornost 

musí být zaměřena na preventivní údržbu založenou na měření podmínek zařízení a systémů.  

Programy praktické údržby musí pokrývat všechny druhy důležitých zařízení (tlakové nádoby, 

potrubí, rotační zařízení, instrumentaci, bezpečnostní systémy atd.) pravidelnými testy a 

opravami. Zvláště důležitá je kontrola speciálních zařízení a systémů na podporu bezpečnosti. 

Údržbářské práce musí být prováděny pod striktním dohledem bezpečnostního technika, aby 

nevyvolaly ohrožení.   

Cílem je pomoci zajistit celistvost zařízení a vybavení během údržby a inspekce. Pro posouzení 

míry dosažení uvedeného cíle je vhodné používat indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Míra založená na vztahu preventivní údržba vs. korekční údržba. 

2. Míra údržby, která se provádí v případě restů u kritických záležitostí z hlediska bezpečnosti 

(tj. činnosti neukončené v termínu). 

3. Míra využití bezpečnostních zařízení (např. bezpečnostní zarážky, tlaková odlehčovací 

zařízení), která nefungují při testech. 

4. Množství otestovaných bezpečnostních zařízení vs. množství naplánovaných pro testování. 

5. Počet neplánovaných odstavení připisovaných nekvalitní údržbě. 

6. Počet úniků připisovaných nekvalitní údržbě. 

Průběžné indikátory:  

1. Existují postupy, které pokrývají bezpečnou konstrukci provozů tím, že: 

- Obsahují inspekční programy pro kontrolu naplnění požadavků všech standardů? 

- Používají pouze solidní dodavatele zařízení? 

- Používají pouze solidní kontraktory pro provozy? 

2. Existuje systém pro preventivní údržbu s pravidelným měřením podmínek zařízení 

(založený na analýze kritičnosti různých zařízení z pohledu bezpečnosti)? Zahrnuje např.: 

- Test těsnosti zařízení a potrubních systémů? 

- Optickou inspekci zařízení? 

- Mazání a olejování zařízení? 

- Vibrační testy rotačních zařízení? 

- Měření tloušťky nádob, nádrží a potrubí (koroze / eroze)? 

3. Existuje systém pro testování bezpečnostních systémů (propojovací systémy, ochrany proti 

přeplnění, kritické alarmy, nouzové odstavení, ochranné systémy proti požáru včetně 

takových věcí jako nouzový energetický zdroj a nouzová dodávka vody a sprchovací 

systémy; bezpečnostní sprchy atd.)?  Stanovuje např.: 

- Dokumentaci pro metodu kontroly, testovací interval, odpovědnost atd.? 

- Zpětnou vazbu, která zajišťuje provedení testu v závislosti na výsledku revize? 

4. Existuje postup pro identifikaci a měření potřeb opravy a kontroly zařízení? 

5. Existuje systém pro sledování a dokumentování údržbářské práce a je používána analýza 

výkonu a spolehlivosti zařízení? 
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6. Existuje postup pro kontrolu toho, že závody jsou udržovány podle specifické strojírenské 

dokumentace, že jsou sledována plnění všech mandatorních  požadavků a přídavných 

vnitřních požadavků? 

Ad 4) Oblast vnější  spolupráce  zahrnuje 3 oblasti, a to:  

a) Spolupráce se správními úřady. 

b) Spolupráce s veřejností a dalšími zúčastněnými (včetně akademických pracovišť). 

c) Spolupráce s dalšími technickými díly se stejnou nebo podobnou technologií. 

Nakládání s nebezpečnými látkami je často velmi komplexní a zahrnuje velkou odpovědnost 

všech zúčastněných stran. Proto všechny strany jsou vzájemně závislé na informacích o tom, 

jak nejlépe nakládat s nebezpečnými látkami a na konkrétní pomoci v nouzových situacích atd. 

Důležitost dobré spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami je zřejmá. Technické dílo se 

proto musí snažit o spolupráci se / s: 

- správními úřady, 

- veřejností a dalšími zúčastněnými včetně akademických institucí, 

- dalšími průmyslovými podniky (přímo nebo přes odborové asociace). 

Klíčové záležitosti pro úspěch v této oblasti jsou: otevřenost, pro-aktivnost a přístupnost; 

schopnost vytvářet důvěru; a výměna  znalostí, zkušeností a údajů o haváriích / nehodách. 

Na úseku spolupráce se správními úřady  je dobrá spolupráce se správními úřady založená na 

vzájemné důvěře, otevřenosti a přístupnosti. Dobré personální vztahy mezi příslušnými  

osobami jsou také kritické pro úspěšné nakládání s bezpečnostními záležitostmi.  K usnadnění 

této spolupráce přispívá bezprostřední poskytování informací správním úřadům, a to 

dlouhodobých i krátkodobých zpráv včetně zpráv o nehodách. Dobře informované správní 

úřady jsou přínosem pro technické dílo. Jedna specifická záležitost vztahující se ke spolupráci 

se správními úřady je územní plánování, důležitý strategický proces pro údržbu dostatečně 

bezpečných podmínek kolem technických děl. Hlavní odpovědnost za tuto činnost leží na 

správních úřadech. Avšak velkou roli hrají i zhotovitelé technických děl při umísťování a 

modifikacích. Odpovídají za předání kvalitních informací potřebných pro rozhodování,  

hodnocení rizik a  další relevantní vstupy.  

Cílem je zajistit efektivní systémy spolupráce se správními úřady. Pro posouzení míry dosažení 

uvedeného cíle je vhodné používat indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Míra, v jaké správní úřady důvěřují koncepci bezpečnosti a  postupům v technickém díle. 

To by mělo být  ukázáno např. grantovými podněty úřadů,  poskytováním větší flexibility 

v souladu s kontrolovaným způsobem při omezujících inspekcích. 

2. Snížení počtu dotazů správních úřadů. 

3. Kvalita hodnocení záležitostí spojených s bezpečností připravená ve spojení s územním 

plánováním a s rozhodnutím o umístění (jak se odráží v dokumentaci projektu zahrnující 

proces územního plánování). 

Průběžné indikátory:  

1. Existuje specifická koncepce / postup pro spolupráci a komunikaci se správními úřady a 

jsou pro tento úkol speciálně stanoveni lidé? 

2. Existují dobře nastavené a důvěryhodné komunikační kanály se správními úřady, a to jak 

formální, tak neformální? 
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- Existují pravidelné plánovací a informační schůze? 

- Existují prostředky pro snadné získání rady od kontaktního úřadu? 

- Existuje skutečná, pravidelná komunikace se správními úřady? 

3. Existují dobře nastavené a důvěryhodné komunikační kanály s místními úřady  a 

společenskými  organizacemi, a to jak formální, tak neformální? 

- Existují pravidelné plánovací a informační schůze? 

- Existují prostředky na snadné získání rady od kontaktního správního úřadu? 

- Existuje skutečná, pravidelná komunikace s místními úřady a společenskými 

organizacemi? 

4. Existují prostředky na zajištění shody s požadavky a žádostmi správních úřadů? 

5. Existuje účinný proces územního plánování včetně: 

- Znalostí  organizace a  jejich klíčových lidí pro vnější požadavky? 

- Seznamu všech rizik, která představuje podnik vůči lidem a životnímu prostředí? 

- Postupů pro kontakty se správními úřady a veřejností ve včasných  fázích projektů? 

- Postupů pro zakládání plánu na využití území s analýzou rizik zahrnující analýzu  

dopadů? 

- Postupů pro zahrnutí aspektů územního plánování také v případech, když se provádí 

modifikace uvnitř provozů? 

Na úseku spolupráce s veřejností a dalšími  zúčastněnými (včetně akademických pracovišť) 

je tvorba a údržba dobrých a kvalitních vztahů s veřejností a s dalšími zúčastněnými je zásadní 

pro zajištění důvěry v bezpečnost technického díla. Mezi dalšími zúčastněnými  jsou zástupci 

obce, nemocnic, škol, jeslí, ekologických skupin a médií. Spolupráce s vnějšími zúčastněnými 

není vždy snadným úkolem a může být dosažena jen tehdy, když technické dílo jedná 

otevřeným a pro-aktivním způsobem a když udržuje spojitý dialog se zájmovými stranami. 

Musí být sdíleny informace týkající se nebezpečných látek a nebezpečných procesů 

v technickém díle, včetně používaných bezpečnostních opatření k zabránění  výskytu havárií a 

nehod. Vrcholový management musí prokázat veřejnosti svůj osobní zájem a závazek 

k bezpečnostním záležitostem. To musí dělat různými způsoby, např. vystupováním v médiích 

(noviny, rádio), účastí na veřejných schůzích atd.  Silná spolupráce s médii může usnadnit  

výměny informací. Zaměstnanci musí být dobře informováni, aby mohli působit jako vyslanci 

technického díla  ve svých vztazích s přáteli a jinými členy obce. Komunikace s veřejností je 

běžně požadována legislativou mnoha zemí. Pro posouzení míry dosažení uvedeného cíle je 

vhodné používat indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Míra, v jaké je management informován a uvědomován o názorech veřejnosti. 

2. Míra, v jaké je veřejnost informována o rizicích havárií v technickém díle. 

3. Míra vztahu mezi technickým dílem a jeho okolím. 

4. Míra důvěrné oboustranné komunikace mezi technickým dílem a médii o bezpečnostních 

záležitostech, a to jak formální, tak neformální. 

5. Míra, v jaké veřejnost, ekologické skupiny a jiné obecní organizace věří informacím 

poskytovaným technickým dílem. 

6. Počet stížností veřejnosti, které se týkají úrovně bezpečnosti technického díla. 

7. Náklady na podporu záležitostí  spojených s bezpečností  pro veřejnost a další zúčastněné. 

Průběžné indikátory:  
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1. Existuje specifická koncepce  / postup pro komunikaci se společenstvím / veřejností  (někdy 

ve formě občanských výborů) a s dalšími zúčastněnými? 

- Jsou zaměstnanci odpovědně a speciálně cvičeni pro tento úkol? 

- Jsou informace poskytované veřejnosti a dalším zúčastněným ve formě, která je snadno 

pochopitelná pro průměrné občany a novináře? 

- Existuje spolupráce s úřady a místními úředníky při komunikaci s veřejností? 

- Účastní se společnost  poradního panelu společenství (jestliže je)? 

- Existuje aktivní účast vrcholového managementu v procesu komunikace s veřejností? 

2. Existuje systém pro udržování průběžného dialogu se všemi relevantními lidmi / skupinami 

v okolí (včetně např. obydlených území, škol, jeslí, komerčních center)? 

- Zahrnuje přímou komunikaci s veřejností (přes např. Místní radu / výbor pro spolupráci 

v bezpečnostních otázkách, pravidelné akce „otevřený dům“; a / nebo semináře o 

ohroženích a rizicích provozu)? 

- Zahrnuje to pravidelné podávání zpráv o nehodách atd.? 

- Existují snadno dostupné telefonní a e-mailové linky pro veřejnost, aby mohla 

komunikovat s podnikem? 

3. Existuje mechanismus na kontrolu toho, že informace veřejnost dostala a pochopila? 

4. Existuje systém nakládání s dotazy a stížnostmi veřejnosti v záležitostech týkajících se 

bezpečnosti? 

- Existuje formální systém dokumentace? 

- Je zpětná vazba dělána účinně, a tak brzo, jak je to možné speciálně určenou osobou? 

Zahrnuje další zpětnou vazbu po provedených preventivních činnostech? 

5. Existuje postup pro poskytování relevantních a rychlých informací médiím (zvláště 

v případě nehody)? 

6. Existuje dobře vyvinutý systém komunikace a spolupráce s dodavateli podniku? 

7. Existuje dobře vyvinutý systém komunikace a spolupráce se zákazníky podniku? 

8. Existuje systém na provádění výcviku v místních školách o  programu   bezpečnosti v 

podniku?  

9. Existuje systém pro podporu a pro fondy na vnější výzkum bezpečnosti? 

Na úseku spolupráce s dalšími technickými díly v oblasti bezpečnosti musí být v několika 

oblastech a na různých úrovních. Je zřejmé, že problémy bezpečnosti mají tendenci se šířit, a 

tak  je společný zájem na spolupráci s cílem vyhnout se těmto druhům problémů. Užitků ze 

spolupráce je mnoho, např.: 

- obecně vzájemné předávání poučení, zvláště pak, jak se vyhýbat haváriím, 

- stanovení obecné úrovně zajištění bezpečnosti, 

- rozšiřování současného stavu poznání, 

- nabídka pomoci malým a středně velkým technickým dílům, 

- vytváření společného úsilí a fondů určených pro hlavní zájmy, 

- formování přístupu společného partnera pro jednání s úřady. 

Cílem je zajistit efektivní spolupráci mezi  technickými díly, a to jak mezi technickými díly, 

které se nacházejí v jednom geografickém území, tak mezi technickými díly ve stejném 

technologickém sektoru, mezi technickými díly s podobnými typy zpracovatelských procesů a 

/ nebo  používajícími stejný typ látek a materiálů s vysokou nebezpečností (tj. nebezpečných 

látek a materiálů) a mezi technickými díly ze vztahu výrobce – uživatel. Pro posouzení míry 

dosažení uvedeného cíle je vhodné používat indikátory:  
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Cílové indikátory:  

1. Míra, v jaké jsou sdílené informace (např. poučení ze zkušeností z nehod) využity v: 

- podobném technickém díle, 

- technických dílech ze stejného geografického území, 

- případech následných uživatelů. 

2. Míra účasti v průmyslových asociacích (místní v území, odborové, profesní atd.), které se 

zabývají záležitostmi týkajícími se bezpečnosti. 

Průběžné indikátory:  

1. Existuje systém pro sdílení informací o zkušenostech spojených s bezpečností (např. 

havárie / skoro nehody): 

- V technickém díle? 

- V dalších technických dílech? 

2. Spolupracuje technické dílo aktivně s dalšími technickými díly v oblasti s cílem zabránit 

domino efektům? 

3. Účastní se management technického díla spolupráce týkající se např.: 

- Stanovení společných cílů bezpečnosti pro technická díla? 

- Prací na kritériích pro přijatelnost  rizika? 

- Systémů sdílení informací o haváriích / skoro nehodách? 

- Systémů pro nabídku pomoci malým a středním technickým dílům? 

4. Účastní se management technického díla  pravidelně konferencí / pracovních setkání o 

bezpečnosti? 

5. Účastní se management technického díla akcí  profesních a odborových asociací (místních, 

regionálních atd.)? 

6. Účastní se management technického díla spolupráce s místními skupinami ve věcech 

bezpečnosti? 

Ad 5) Oblast nouzové připravenosti a odezvy   zahrnuje 3 oblasti, a to:   

a) Plánování on-site (zajištění vnitřní připravenosti. 

b) Plánování off-site (zajištění vnější připravenosti). 

c) Koordinace bezpečnosti s dalšími podobnými technickými díly při haváriích.   

Navzdory veškerému úsilí zaměřenému na zabránění haváriím, musí být zajištěna připravenost, 

která bere v úvahu možnost výskytu nouzových situací a havárií. Ta spadá do odpovědnosti 

technického díla, správních úřadů a  společenství / veřejnosti. Proto musí být vytvářeny 

nouzové plány, a to jak vnitřní, které  jsou zpracované  technickým dílem (vnitřní nouzový 

plán), tak vnější plány, které jsou zpracované správními úřady (vnější nouzový plán). Oba plány 

musí být koordinovány navzájem, aby bylo možno účinně a správně zvládnout možné havárie. 

Kritéria pro povolání vnějších složek musí být odsouhlasena jak technickým dílem, tak 

relevantním  správním úřadem. Klíčovým bodem nouzového plánování je pravidelný výcvik 

lidí v implementaci plánů. Těsná spolupráce mezi technickým dílem a správními úřady  je 

nutná, jak při ustavení plánů, tak při jejich procvičování. V této oblasti musí být také spolupráce 

s veřejností a s dalšími zúčastněnými. Technické dílo hraje klíčovou roli pro usnadnění takové 

spolupráce. 

Na úseku plánování vnitřní (on-site) připravenosti technické dílo musí připravit vnitřní 

nouzový plán pro to, jak zvládnout nouzovou situaci uvnitř podniku a s vnitřními zdroji. Plán 

musí být založen na možných scénářích havárií identifikovaných jako výsledek procesu 
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identifikace ohrožení a hodnocení rizik. Plán musí určovat subjekty takové, jako jsou vnitřní 

nouzová organizace, zdroje pro zmírnění, poplašné systémy, centra nouzové odezvy, evakuace, 

informování atd.  

Cílem je pomoci zajistit efektivní plánování vnitřní připravenosti pro zmírnění  nepřijatelných 

dopadů havárií. Pro posouzení míry dosažení uvedeného cíle je vhodné používat indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Míra, v jaké jsou  zaměstnanci vycvičeni k provádění zmírňujících opatření. 

2. Počet procvičování vnitřního plánu u stolu za rok. 

3. Skutečná míra plnění plánu a personálu při závažném testu nebo při skutečné nouzové 

situaci. 

4. Počet cvičení nouzové odezvy  za rok. 

Průběžné indikátory:  

Existuje vnitřní plán nouzové připravenosti? 

1. Je vnitřní plán založen na identifikaci možných scénářů havárií, pokrývajících celý obor 

havárií od malých a pravděpodobných až po závažné a téměř nepravděpodobné scénáře 

havárií? 

2. Zahrnuje vnitřní plán nouzovou organizaci s jasně definovanými rolemi pro všechen 

personál a s jasnou hierarchií odpovědností? 

- Jsou vnitřní zdroje organizace postačující pro provádění úkolů nouzové odezvy 

v libovolnou denní nebo  roční dobu? 

- Je systém svolání personálu do určité doby adekvátní po celý čas? 

3. Existuje poplašný systém v technickém díle pro případ nouzové situace? 

- Z oblasti nouzových zdrojů bez zpoždění? 

- Pro varování všeho personálu podniku zvukovými zařízeními a / nebo viditelně světly? 

4. Existuje vnitřní nouzová složka pro bezprostřední zmírnění nouzové situace? 

- Je přiměřeně vytrénovaná pro svoje úkoly? 

- Má adekvátní (pravidelně testované) zařízení?  

5. Existuje systém (a kritéria) pro povolání vnějších zdrojů odezvy? 

6. Existuje systém pro provedení poplachu v obci (veřejnosti v okolí technického díla), když 

je to třeba? 

7. Existuje centrum nouzového řízení v podniku s adekvátním vybavením včetně: 

komunikačních zařízení, která jsou vždy provozuschopná; relevantních plánů a nákresů 

systému v místě; seznamů pro svolání; seznamů personálu atd.; tj. existuje náhradní 

centrum řízení provozu pro případ, že normální nemůže být v provozu? 

8. Existují dobře a jasně vyznačené evakuační cesty vedoucí k definovaným shromaždištím 

pro personál pro případ evakuace? 

9. Existuje sčítací a zpravodajský systém pro chybějící lidi, pokrývající všechny lidi v místě a 

čase nouzové situace? Tj. existují v nouzovém plánu jasná kritéria na to, kdy spustit vnější 

nouzový plán? A je to odsouhlaseno  úřady? 

10. Je vyjasněna odpovědnost za komunikaci s vnějšími stranami (mluvčí společnosti)?  Je 

(jsou) osoba(y) určená(é) k tomuto účelu vycvičená(é)? 

11. Existuje pravidelný výcvik a procvičování vnitřního plánu? 
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- Zahrnuje všechny relevantní pravidelné složky ve společenství? 

- Pokrývá všechny pravidelné zaměstnance (např. Ze všech směn)? 

- Je výcvik prováděn v době volna, aby se otestoval svolávací systém? 

- Jsou provedeny zkoušky na nečisto? 

12. Jsou všichni zaměstnanci, kontraktoři a další personál v místě informování o vnitřním 

nouzovém plánu? 

13. Zahrnuje vnitřní nouzový plán také nějakou připravenost na havárii v místě mimo podnik, 

ve kterém jsou výrobky podniku? 

14. Existuje postup pro recenzi a aktualizaci nouzového plánu? 

- Pravidelnou? 

- Po procvičení plánu? 

15. Zvažuje vnitřní nouzový plán vnější ohrožení?  

Na úseku usnadnění plánování vnější (off-site) připravenosti  v případě významné nouzové 

situace v technickém díle s nebezpečnými látkami je třeba použít veřejné zdroje na zmírnění, 

záchranu, hospitalizaci, informování, evakuaci a na možné další činnosti. Pro tuto práci v reálné 

situaci musí být předem ve spolupráci provedeno plánování a výcvik.  Správní úřady mají 

odpovědnost za provedení celkového vnějšího  plánování a  podnik má odpovědnost za co 

největší  usnadnění  tohoto procesu, a to relevantními vstupy (daty) a spoluprací.   

Cílem je usnadnit rozvoj a implementaci vhodného vnějšího plánování připravenosti, které 

provádí správní úřady, a zpracování vnitřních plánů ostatních podniků, které by mohly být 

ovlivněny havárií. Pro posouzení míry dosažení uvedeného cíle je vhodné používat indikátory:  

Cílový indikátor:  

1. Kvalita včetně kompletnosti informací a podpora poskytnutá technickým dílem při 

plánování vnější připravenosti podle vyjádření správních úřadů.  

Průběžné indikátory:  

Dále uvedené činnosti musí být aktivně sledovány podnikem, ačkoliv formální odpovědnost za 

vnější plánování mají správní úřady: 

1. Existuje společná skupina (technické dílo, veřejnost a správní úřady) pro zajištění a 

provedení vnějšího plánování? 

2. Jsou detailně vyjasněny odpovědnosti technického díla, správních úřadů a dalších 

zúčastněných  (včetně veřejnosti) při nouzové situaci? 

3. Je vnější nouzový plán založen na možných scénářích rizika identifikovaného na základě 

identifikace ohrožení a hodnocení rizik a relevantních úvah? 

4. Dává technické dílo správním úřadům (včetně např. personálu odezvy, lékařským centrům, 

úřadům životního prostředí atd.) a technickým dílům, které mohou být ovlivněny havárií 

všechny adekvátní informace,  např.: 

- Údaje o nebezpečných látkách? 

- Množství  nebezpečných látek a podmínky jejich skladování a zpracování? 

- Možné  vedlejší výrobky a hořlavé výrobky, které vznikají za nouzové situace? 

5. Existují pravidelné návštěvy ze správních úřadů s cílem seznámit se v technickém díle 

s nebezpečnými látkami? 

6. Existuje postup pro přivolání pomoci z jiných zdrojů, je-li třeba? 
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7. Existuje pravidelné procvičování vnitřního nouzového plánu za účasti vnějších zdrojů 

(veřejnosti)? 

8. Existuje pomoc při vytváření vnitřních plánů jiných technických děl, které mohou být 

ovlivněny havárií? 

9. Jsou kombinované zdroje technického díla a zdroje veřejné přiměřené pro zvládnutí všech 

předvídatelných scénářů? 

Na úseku koordinace bezpečnosti s dalšími technickými díly v případě závažné nouzové 

situace pro zmírnění nouzové situace musí být použity i zdroje technických děl, které se 

nacházejí v blízkosti, anebo zdroje těch technických děl, která mají  speciální kvalifikace. 

Existují také možnosti koordinovat na mnohem obecnější úrovni spolupráci mezi technickými 

díly, která mají podobná zařízení a výrobky. Aspekty, které musí být zváženy zahrnují: 

- sdílení zařízení místně, 

- sdílení personálu na zmírnění na místní úrovní, 

- společné lidské zdroje a zařízení na zmírnění dopravních havárií. 

Existují také další aspekty, které musí být předmětem koordinace a spolupráce, např. ostraha  

proti vnějším hrozbám, uvědomění si možných domino efektů atd. Iniciativa koordinovat a 

optimalizovat zdroje musí přicházet z technických dělo samotných, ale normálně musí být 

koordinována nějakým  společenstvím  nebo  správním úřadem. Výcvik a cvičení očekávaných 

společných úsilí jsou základem koordinace činností odezvy.  

Cílem je vyvinout a implementovat účinné systémy nebo plány pro efektivní koordinaci 

v technických dílech  s cílem vylepšit nouzové plánování a odezvu. Pro posouzení míry 

dosažení uvedeného cíle je vhodné používat indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Skutečné zajištění provedení opatření nouzového plánu a personálu (s ohledem na 

koordinaci společného úsilí) při závažných testech nebo při skutečné nouzové situaci.  

2. Snížení času potřebného na zmírnění nehody, které je výsledkem zdrojů poskytnutých 

sousedními podniky. 

Průběžné indikátory:  

1. Existují postupy na koordinaci / spolupráci v případě nouzové situace na místní, regionální 

a / nebo národní úrovni? Zahrnuje to záležitost možných domino efektů, jsou-li relevantní? 

2. Zahrnují postupy oblast sdílení zařízení a personálu na zmírnění? 

3. Pokrývají předpisy stacionární zařízení a dopravu nebezpečných látek? 

Ad 6) Oblast zpráv  a  šetření   havárií  /  skoro nehod zahrnuje 3 oblasti, a to:  

a) Zprávy o haváriích, skoro nehodách a dalších poučných zkušenostech. 

b) Šetření nehod a havárií. 

c) Následné činnosti po nehodách a haváriích (včetně poučení a sdílení informací). 

Poučení z nehod a další zkušenosti mají absolutně základní důležitost pro vylepšení bezpečnosti 

v nebezpečných technických dílech. Proto technická díla musí mít funkční systém pro 

vypracování zpráv o nehodách a  činnostech pokračujících, který je založený na zkušenostech. 

Musí existovat systémy na národní úrovni, které vyžadují, aby technická díla podávala zprávy 

o závažnějších nehodách pro další potřeby úřadů / odborových asociací. Musí být vyvinuto 

úsilí, které usnadňuje sdílení informací o průběhu nehody mezi společnostmi, jak na úrovni 

národní, tak na úrovni mezinárodní. 
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Na úseku zprávy o haváriích, skoro nehodách a dalších poučných zkušenostech každé 

technické dílo musí mít systém pro sběr dat a zpráv a pro šetření všech jevů, které se liší 

(výrazně odchylují) od normálních podmínek a které by mohly mít nepříznivé dopady na 

bezpečnost, zdraví nebo životní prostředí. To je základ, ze kterého se řízení technického díla 

může poučovat ze zkušeností a vyhýbat se výskytům podobných nebezpečných jevů. Jevy, které 

skutečně vedou k měřitelným dopadům – škody na lidech, životním prostředí nebo majetku 

musí být zaznamenány rychle a účinně. Je cílem mít co nejméně jevů tohoto druhu (havárií). 

Jevy, které nevedou k žádným měřitelným dopadům, ale které by mohly  vyústit v dopady, 

které za jistých okolností by mohly být velké, tj. skoro – nehody nebo jiné poučné zkušenosti 

musí být také šetřeny a zaznamenány  podobně. Cílem je minimalizovat výskyt takových jevů, 

a proto musí být vyvinuto úsilí zaznamenat jich co nejvíce. Je to zvláštní zájem, protože existuje 

tendence nezaznamenávat jevy, které nemají žádné dopady. Je výhoda oddělit zaznamenané 

jevy s měřitelnými dopady a ty bez dopadů do dvou různých kategorií. Avšak princip získat 

maximální poučení z každého jevu s cílem vyhnout se jeho opakování, musí být stejný. Proto 

se musí zvažovat oddělení záznamových systémů pro: 

- závažné havárie (včetně smrtelných úrazů nebo závažných dopadů do životního prostředí), 

nehody ze ztráty času (nedostupnost zařízení či funkce), havárie s významným dopadem do 

životního prostředí a havárie vyžadující první pomoc nebo jiné lékařské ošetření, 

- skoro – nehody (odchylky s malými nebo žádnými dopady) a jiné poučné zkušenosti. 

Cílem je vyvinout a implementovat účinné systémy pro zaznamenávání havárií, skoro nehod a 

dalších poučných zkušeností s cílem vylepšit bezpečnost na základě těchto zkušeností. Pro 

posouzení míry dosažení uvedeného cíle je vhodné používat indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Míra nedostupnosti zařízení nebo funkce (nehody ze ztráty času)  a ekvivalentní 

environmentální újmy. 

2. Míra, v jaké jsou zaznamenatelné nehody vztažené k  úrazům osob (nedostupnost zařízení 

nebo funkcí, případy lékařského ošetření, úrazy na první pomoci a ekvivalentní havárie 

takové jako ztráta soudržnosti). 

3. Míra, v jaké jsou  zaznamenatelné nehody měřené jako úniky (ztráta soudržnosti), požáry 

atd. 

4. Míra závažnosti, např. rychlost ztráty dostupnosti zařízení nebo funkce.  

5. Počet automatických nouzových odstavení. 

6. Abnormální úniky spojitých nebo normálních emisí. 

7. Celkový počet zaznamenaných nehod. 

8. Počet dní od poslední zaznamenané nehody. 

Je vhodné rozdělit indikátory pro zaměstnance v různých částech technického díla, aby se 

nerozředily výsledky a nezakryla problematická území. 

Průběžné indikátory:  

1. Existuje komplexní systém pro zaznamenávání nehod a poučení ze zkušeností? 

- Existují definice hranic vymezující zaznamenávaní jevů? 

- Existují dokumentované postupy o tom, jak dělat záznam? 

- Existují jasné odpovědnosti za koordinaci a údržbu záznamového systému? 

- Jsou pokryty všechny typy nehod a jiných poučných zkušeností obsahujících 

nebezpečné látky (včetně vážných havárií, ztrát dostupnosti funkcí a zařízení, 
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lékařských ošetření, dopadů do životního prostředí, skoro – nehod, poučných 

zkušeností)? 

- Zahrnuje záznamový systém všechny nehody spojené s činností podniku včetně činností 

kontraktorů a přepravců? 

2. Existuje jasný postup pro zaznamenávání nehod s dobře definovanými rolemi a 

odpovědnostmi  a s jasnými poučeními a formami záznamu? 

- Zahrnuje zprávy třetích stran (úřadů nebo odborových organizací)? 

- Jsou relevantní části záznamů o haváriích dostupné veřejnosti? 

3. Jsou všichni zaměstnanci podporováni managementem, aby zaznamenávali a diskutovali 

nehody? 

- Existuje otevřená atmosféra bez obavy z postihu? 

- Existují podněty pro vytváření zpráv? 

- Existuje z historie  ochota zaměstnanců zaznamenávat své chyby? 

- Existují možnosti pro diskusi nehod a způsobů, jak se vyhnout podobným situacím 

v budoucnosti? 

- Existuje formální mechanismus zajišťující odpovědi na zprávy zaměstnanců včetně 

činnosti a zpětné vazby k jednotlivci? 

- Existuje mechanismus pro sdílení poučení ve společnosti a celém průmyslu? 

4. Je záznamový systém pravidelně recenzován, aby se zajistilo, že funguje tak, jak se 

zamýšlelo? 

- Existuje mechanismus pro hodnocení nebo měření toho, že zaznamenávání a sledování 

skutečně vede k růstu povědomí o bezpečnosti? 

- Jsou využívána zjištění z recenzí ke zlepšení záznamového systému?   

Na úseku šetření  havárií a nehod je třeba, aby byly promptně vyšetřeny poté, co byly 

zaznamenány, aby se našla prvotní (iniciační) příčina a přispívající příčiny, aby bylo možné se 

poučit  ze zkušenosti. Informace o šetření musí být sdíleny v podniku a v celém průmyslu. Proto 

v místě musí být postupy pro šetření a analýzy nehod zahrnujících nebezpečné látky. Musí být 

také ustanoven systém pro analýzy výsledků  šetření a pro provádění korekční činnosti, je-li 

vhodná. Rozsah šetření musí být vztažen  k závažnosti nehody z pohledu poučení. Cílem šetření 

musí být určení prvotních (iniciačních) příčin a přispívajících příčin nehod, aby bylo možné se 

v budoucnu vyhnout podobným problémům. To přesahuje bezprostřední příčinu nehody (např. 

provozovatel selže ve sledování správných postupů). Analýza primární (iniciační) příčiny hledá 

určení zásadní příčiny selhání (např. provozovatel nebyl dobře vycvičen, měl nedostatek 

informací, nebyl dostatečný personál nebo byl extrémní tlak na provozovatele nebo projekt 

zařízení byl tak obtížný, že provozovatel nesledoval postupy). To stejné probíhá při analýzách 

technických, organizačních a lidských příčin. Cílem je vyvinout a implementovat účinné 

systémy pro šetření havárií, skoro nehod a dalších poučných zkušeností  a pro určení prvotní 

(iniciační) příčiny a přispívající příčiny. Pro posouzení míry dosažení uvedeného cíle je vhodné 

používat indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Míra, v jaké jsou nehody  šetřeny v souladu s ustanovenými postupy. 

2. Míra, v jaké vyšetřovatelé modelovali události tak, aby našli reálnou prvotní (iniciační) 

příčinu (příčiny). 

Průběžné indikátory:  

1. Existuje postup pro vyšetřování a analýzy nehod s následujícími klíčovými rysy: 
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- Identifikace rolí a odpovědností těch, kteří jsou zahrnuti do šetření (zajišťuje, aby 

vhodní experti a personál byli zahrnuti včetně zaměstnanců zabývajících se událostí)? 

- Jasné stanovení kritérií pro určování toho, které nehody by měly být předmětem šetření 

a na jaké úrovni? 

- Jasná kritéria pro jmenování vyšetřovacího týmu, když je to relevantní (s nestrannými 

členy)? 

- Kritéria pro to, kdy je třeba povolat vnější zdroje, např. Zástupce veřejnosti? 

- Postupy pro provádění šetření (včetně toho, jak sbírat důkazy od svědků, z 

dokumentace, technické recenze a dalších zdrojů)? 

- Postupy pro analýzu důkazů? 

- Postupy pro určování a analyzování prvotních (iniciačních) příčin  dohromady 

s přispívajícími příčinami? 

- Postupy pro tvorbu závěrů a doporučení? 

2. Existuje systém pro sledování šetření nehod s cílem eliminovat identifikované nedostatky?   

3. Je analýza nehody doplněna analýzou potenciálního problému vzniku podobných situací 

v dalších částech technického díla? 

Na úseku následné činnosti  po nehodách (včetně aplikace poučení a sdílení informací) musí 

být po nehodách provedeny vhodné korekční činnosti a rovněž další následné (pokračující) 

činnosti takové, jako rozšíření informací a zkušeností. V tomto ohledu musí být odlišeny dvě 

oddělené kategorie pro následné činnosti: jedna pro každou jednotlivou nehodu; a další pro 

sebraný počet nehod za delší období (např. rok). Kromě šetření jednotlivých nehod je podstatné 

provádět celkovou analýzu všech nehod, které se staly v technickém díle, aby se identifikovaly 

společné zásadní příčiny a trendy. Na základě statistik  a analýzy trendů výskytu nehod v čase 

je možné najít systematické problémy a vyprovokovat účinné programy a opatření pro korekční 

činnosti.  

Cílem je zajistit, aby se jako výsledek poučení z havárií, skoro nehod a dalších poučných 

zkušeností provedly  účinné korekční činnosti. Pro posouzení míry dosažení uvedeného cíle je 

vhodné používat indikátory:  

Cílové indikátory:  

1. Množství času potřebné pro implementaci doporučení, která byla výsledkem šetření. 

2. Míra, v jaké analýzy trendů a statistiky odráží vylepšení založená na úsilí vyšetřit a 

eliminovat primární (iniciační) a přispívající příčiny. 

3. Četnost výskytu stejné prvotní (iniciační)  příčiny. 

Průběžné indikátory:  

1. Existuje postup pro provádění korekčních činností jako výsledek jednotlivých nehod? 

Určuje tento postup: 

- Identifikaci rolí a odpovědností pro činnost? 

- Kdy, co a jak udělat? 

- Potřebu zvážit technické a manažérské činnosti? 

2. Existuje systém na sledování šetření nehod a s tím spojených implementací doporučení? 

Určuje tento postup: 

- Identifikace rolí a odpovědností pro provedení činnosti? 

- Čas pro implementaci / termíny dokončení? 

- Dokumentované pokračování, aby se určilo, zda doporučení byla sledována, jaká 

činnost byla provedena a důvody pro takovou činnost? 
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3. Existuje postup pro přípravu statistických zpráv a analýz trendů s cílem identifikovat 

společné nebo systémové problémy (takové jako je nedostatek výcviku, postupů, údržby 

nebo neadekvátní zdroj technologie)? 

4. Existuje postup pro provedení korekčních činností jako výsledku výše zmíněných  studií? 

5. Existuje systém pro analýzu hlášených nehod určující např.: 

- Typy zahrnutých nehod (množství uniklých nebezpečných látek, čas uvědomění, čas 

odezvy, množství úrazů atd.)? 

- Proč jdou počty nehod nahoru nebo dolů? 

6. Existuje účinný a efektivní systém pro rozšiřování výsledků šetření havárií, statistických 

zpráv a analýz trendů? Zajišťuje rozšiřování výsledků:  

- Uvnitř technického díla pro všechny zúčastněné? 

- Jiným technickým dílům? 

- Dalším zúčastněným vně podniku (včetně např. Správních úřadů, médií, sousedů, 

veřejnosti)? 

 

6. Vybrané kontrolní seznamy pro řízení bezpečnosti zdroje elektrické energie na bázi 

SMR 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že u každého technického díla je základem pro udržení úrovně 

bezpečnosti i pro její zvyšování kvalita řízení rizik. Pro praktické použití jsou dále uvedeny tři 

vzorové kontrolní seznamy. 

Kontrolní seznam pro posouzení nebezpečí, které plyne z provozu zdroji elektrické energie na 

bázi SMR pro okolí. 

1. Jsou k dispozici právní předpisy pro provoz zdroje elektrické energie na bázi SMR? 

2. Je k dispozici záznam o posouzení rizik zdroje elektrické energie na bázi SMR? 

3. Identifikovaly se vnitřní a vnější zdroje rizik pro zdroj elektrické energie na bázi SMR? 

4. Jaké jsou mezní hodnoty (limity a podmínky) provozování zdroje elektrické energie na bázi 

SMR? 

5. Existuje seznam abnormálních a kritických situací zdroje elektrické energie na bázi SMR? 

6. Posuzovaly se u zdroje elektrické energie na bázi SMR: 

- četnosti výskytu nouzových situací, 

- zdravotní závažnosti dopadů nouzových situací, 

- doby trvání nouzových situací? 

7. Jaká jsou bezpečnostní opatření v souvislosti s projektovým rizikem zdroje elektrické 

energie na bázi SMR? 

8. Byl uživatel informován o tzv. zbytkových rizicích (rizika po realizaci bezpečnostních 

opatření)? 

9. Byla bezpečnostní opatření kontrolována a jakým typem kontroly – ověřovací, kompletační 

a rozhodovací zdroje elektrické energie na bázi SMR? 

10. Jsou bezpečnostní opatření zdroje elektrické energie na bázi SMR přiměřená? 

11. Jaký je vliv obsluhy na výskyt nouzových situací u zdroje elektrické energie na bázi SMR? 

Kontrolní seznam pro řízení rizik ve zdroji elektrické energie na bázi SMR 
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1. Jaké jsou zdroje rizik v daném zdroji elektrické energie na bázi SMR? 

2. Mohou některé děje v daném zdroji elektrické energie na bázi SMR vyvolat realizaci rizik? 

3. Jsou zdroje rizik, které neleží ve zdroji elektrické energie na bázi SMR? V případě, že ano, 

jsou vyhodnoceny s ohledem na velikost dopadů na chráněná aktiva v daném zdroji 

elektrické energie na bázi SMR? 

4. Jaká chráněná aktiva v daném zdroji elektrické energie na bázi SMR budou postižena při 

realizaci identifikovaných jednotlivých zdrojů rizika? 

5. Jak veliké budou ztráty, škody a újmy na chráněných aktivech při realizaci jednotlivých 

zdrojů rizika v daném zdroji elektrické energie na bázi SMR? 

6. Jsou stanoveny velikosti rizika, které jsou přijatelné, podmíněně přijatelné a nepřijatelné 

v daném zdroji elektrické energie na bázi SMR s ohledem na chráněná aktiva a jejich 

konkrétní zranitelnosti? 

7. Jsou rizika spojená se zdrojem elektrické energie na bázi SMR vypořádána tak, že je známo, 

proti kterým dopadům rizik je provedena prevence, zmírnění, pojištění či je zajištěna 

připravenost zvládnout je?   

8. Může dojít k současné realizaci několika zdrojů rizika v daném zdroji elektrické energie na 

bázi SMR? Jestliže ano, tak kterých a jak vzrostou ztráty, škody a újmy? 

9. Jsou zpracovány příčinné řetězce dopadů v daném zdroji elektrické energie na bázi SMR  

pro všechny možné zdroje rizik? Je oceněna pravděpodobnost výskytu příčinných řetězců 

dopadů? 

10. Jsou ve zdroji elektrické energie na bázi SMR připravena opatření odezvy a obnovy pro 

případ realizace identifikovaných jednotlivých zdrojů rizika? Jsou tato opatření zajištěna 

strukturou řízení (scénářem řízení), personálně, materiálně, technicky, finančně a právně?  

11. Jsou ve zdroji elektrické energie na bázi SMR připravena opatření odezvy a obnovy pro 

případ souběhu realizace identifikovaných několika zdrojů rizika? Jsou tato opatření 

zajištěna strukturou řízení (scénářem řízení) personálně, materiálně, technicky, finančně a 

právně?  

Kontrolní seznam pro řízení zvládnutí nouzových situací ve zdroji elektrické energie na bázi 

SMR 

1. Jaké jsou příčiny nouzových situací v daném zdroji elektrické energie na bázi SMR? 

2. Jak často se vyskytnou ve zdroji elektrické energie na bázi SMR nouzové situace, jejichž 

celkové ztráty, škody a újmy jsou velmi vysoké, vysoké, střední či  přijatelné? 

3. Jaká je doba trvání nouzových situací zdroji elektrické energie na bázi SMR? 

4. Jaké jsou náklady na zvládnutí nouzových situací ve zdroji elektrické energie na bázi SMR, 

jejichž celkové ztráty, škody a újmy jsou velmi vysoké, vysoké, střední či  přijatelné? 

5. Je připraveno materiální, technické, finanční, právní a personální zázemí pro zvládnutí 

nouzových situací ve zdroji elektrické energie na bázi SMR, jejichž celkové ztráty, škody a 

újmy jsou velmi vysoké, vysoké, střední či  přijatelné? 

6.   Je připraven systém řízení pro zvládnutí vysoce kritických nouzových situací ve zdroji 

elektrické energie na bázi SMR, když  běžně připravené zázemí je nedostačující? Je tento 

systém řízení kodifikován v legislativě?  

Způsoby hodnocení kontrolních seznamů jsou např. v práci 33.  
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7. Závěr  

 

Práce stanovila oblasti, které jsou důležité pro zdroje elektrické energie na bázi SMR.  

Základem pro zajištění bezpečnosti a její kvalifikované řízení je kultura bezpečnosti a 

spolupráce inženýrů z technických oborů, systémových inženýrů, IT specialistů, sociologů, 

ekonomů, personalistů, úředníků veřejné správy a politiků, protože jen tak lze ve spolupráci 

s obyvateli ve funkci občanů, zaměstnanců i aktivistů zajistit celkový cíl v zájmu lidí.  

Konečným cílem je vytvoření systémového  prostředí bez chaotických změn  při  řízení a správě 

rizik, které může organizacím pomoci mít  rizika „pod kontrolou“. Integrální součástí 

systémového přístupu v oblasti bezpečnosti je oblast zlepšování systému řízení bezpečnosti, 

založená na konceptu  Demingova cyklu (Plan-Do-Check-Act), který byl původně vytvořen 

Walterem Shewhartem v roce 1930 36; obrázek 6. Metoda se skládá ze 4 po sobě 

následujících kroků: 

 

Obr. 6. Koncept Demingova cyklu.  

 

P - Plan (plánuj) - cyklus začíná získáváním informací a popisem řešeného problému, které 

slouží pro připravení plánu. Plán by měl obsahovat jednotlivé činnosti, které je třeba udělat k 

odstranění problému. 

D - Do (dělej) - po vypracování plánu je dalším krokem zavedení popsaných činností. 

C - Check (kontroluj) - následuje sledování dosažených výsledků a jejich porovnání s plánem. 

Jedná se tedy o kontrolu, zda je původní problém skutečně řešen. 

A - Act (jednej) - dojde-li k situaci, že se výsledek liší od očekávání a problém není vyřešen, 

hledejte příčinu problému. Nový plán zaměřte na odstranění příčiny. Je-li problém úspěšně 

odstraněn je třeba udělat poslední a závěrečný krok, všechny potřebné změny 

zavést/standardizovat do procesů nebo systému. Také se samozřejmě přesvědčit, zda změny 

jsou řádně uplatňovány a součástí běžných každodenních činností. 

V současnosti se metodologie využívá  pro procesy postupného, neustálého zlepšování  řízení  

kvality v oblasti bezpečnostních systémů a je základem  integrovaného systému řízení 

bezpečnosti a jeho jednotlivých subsystémů. 

 

Poděkování: Autoři děkují projektu TAČR č. TK02030125- Energy Well – projektové řešení 
demonstrační jednotky malého modulárního reaktoru chlazeného fluoridovými solemi.  
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V ÚZKÝCH ŠTĚRBINÁCH PŘÍHRADOVÝCH KONSTRUKCÍ PŘED JEJICH 

MODERNIZACÍ 
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THE EFFECTS OF CORROSION IN NARROW CREVICES OF TRUSS 

STRUCTURES BEFORE THEIR MODERNIZATION 
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ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 16607, Praha 6, eva.m.sedlackova@gmail.com 

 

Abstrakt: Bezpečnost ocelových konstrukcí je daná jednak materiálem a způsobem konstrukce 

a jednak kvalitou a způsobem údržby. Článek se zabývá korozí ocelových konstrukcí, a 

odstranění původní již nefunkční protikorozní ochrany z úzkých štěrbin s cílem umožnit 

nanesení nové ochrany, aby byla zachována bezpečnost konstrukce. Experiment se zaměřuje 

na nalezení vhodného způsobu mechanického čištění štěrbin. Bylo využito tryskání tlakovou 

vodou, abrazivní tryskání křemičitým pískem a ocelovým granulátem. Technologie byly 

porovnány z hlediska účinnosti a ceny. 

Klíčová slova: Koroze; protikorozní ochrana; tryskání; abrazivní tryskání; ocelové konstrukce; 

mechanické čištění; příhradové konstrukce. 

 

Abstract: The safety of steel structures is given both by the material and method of construction 

and by the quality and method of maintenance. The article deals with the corrosion of steel 

structures, and the removal of the original already non-functional anti-corrosion protection from 

narrow cracks to enable the application of new protection in order to maintain the safety of the 

structure. The experiment focuses on finding a suitable method of mechanical cleaning of 

cracks. Pressurized water blasting, abrasive blasting with silica sand and steel granulate were 

used. Technologies were compared in terms of efficiency and price. 

Key words: Corrosion; corrosion protection; blasting; abrasive blasting; steel structures; 

mechanical cleaning; truss structures. 

 

1. Úvod 

 

Technická díla patří do veřejných aktiv, jelikož usnadňují život lidí [1]. Kovové konstrukce 

vytváří nosnou kostru staveb a technologických zařízení. Ocelové konstrukce jsou široce 

využívané, jedná se o mosty, stožáry vysokého napětí, zábradlí a tak dále. Mají jisté výhody 

oproti masivním stavbám – ocel je jedním z nejkvalitnějších stavebních materiálů a má vysokou 

pevnost. Lze pomocí ní překonat velká rozpětí a výšky, a přitom je zajištěná vysoká kvalita, 

produktivita i rychlá montáž konstrukce [2]. 

Kovové konstrukce dělíme na plnostěnné a příhradové. Příhradové konstrukce mají oproti 

plnostěnným nosníkům menší spotřebu materiálu, a tím i menší hmotnost a vyšší tuhost. 

Nevýhodou jsou vyšší výrobní náklady. U příhradových konstrukcí jsou jednotlivé kovové části 

spojeny v uzlech, které se nazývají styčníky. Materiál příhradových konstrukcí tvoří ocel, 
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slitiny hliníku či dřevo [3]. Základem je provedení konstrukce tak, aby byla zajištěna 

dynamická rovnováha konstrukce za všech očekávaných podmínek po celou dobu životnosti 

technického díla [4-6]. Konstrukce musí mít správnou stabilitu, pevnost, vzhled (tvar) a 

splňovat nízké náklady. Bezpečnost ocelových konstrukcí je základem jejich spolehlivosti  

a funkčnosti po celou dobu jejich životnosti. Je narušována jednak vnitřními proměnami 

materiálu i vnějšími vlivy [5,6]. 

Jedním z jevů, které narušují bezpečnost konstrukcí je koroze [6-10], a proto je třeba provádět 

ochranu konstrukce během životnosti. Konstrukce musí být přístupná pro aplikaci protikorozní 

ochrany, provádění inspekcí a údržby, a již při jejím projektování a zhotovení musí být 

vytvořeny podmínky pro aplikaci protikorozní ochrany [5,6]. Při obnově původní protikorozní 

ochrany je potřebné dodržet jisté ekologické zásady; tj. zabránit prachu a chemikáliím, aby se 

dostaly do ovzduší, vody a půdy, zabránit velkému hluku a požáru, a brát v úvahu i finanční 

náklady na její provedení [6]. 

Při provádění obnovy protikorozní ochrany jsou problémovými místy štěrbiny v konstrukcích, 

které vznikají v napojení částí příhradových konstrukcí. Článek se soustřeďuje na oblast 

protikorozní ochrany, která patří do základní údržby ocelových konstrukcí, a to právě v případě 

zmíněných problémových míst.   

 

2. Koroze ocelových konstrukcí 

 

Koroze je dlouhodobý samovolný proces narušení materiálu, a to vlivem reakce (chemické 

nebo elektrochemické) s okolím [7-9]. Proces lze dále rozdělit dle několika způsobů. 

Dle vnitřního mechanismu je koroze: chemická; či elektrochemická. Dle korozního prostředí je 

koroze: atmosférická; v kapalinách; v plynech; v betonu; a v půdě. Dle korozního napadení je 

koroze: rovnoměrná; nerovnoměrná (bodová, důlková, nitková, štěrbinová); transkrystalická; a 

mezikrystalová. 

Nejčastější druh koroze, který se vyskytuje na ocelových konstrukcí je rovnoměrná nebo 

nerovnoměrná (konkrétně pak bodová, důlková a štěrbinová) atmosférická koroze [7]. Některé 

mostní konstrukce mohou být také ovlivněny korozí v kapalinách, pokud se jedná o mosty přes 

řeky a podobně. 

Hlavní příčinou vzniku koroze je proměnnost materiálu s časem vlivem působení prostředí, a 

při projektování a zhotovení i nevhodná volba protikorozní ochrany (a její technologické 

zpracování) k danému koroznímu prostředí ve kterém se konstrukce nachází [5]. Atmosférická 

koroze je příčinou až 80 % všech zrát způsobených korozí [10]. Interakce suchého vzduchu a 

konstrukční oceli za běžných teplot má zanedbatelné hodnoty koroze [10]. Předmětná koroze 

je způsobena tedy především vlhkostí atmosféry [10]. Rychlost koroze je závislá na přítomnosti 

nečistot, kdy nejvýznamnější a nejagresivnější složkou je SO2, NaCl, sirovodík nebo chlór [10]. 

Norma EN ISO 9223 [11] rozděluje korozní agresivitu na 6 stupňů; tabulka 1. 

 

Tabulka 1. Stupně korozní agresivity atmosféry dle normy EN ISO 9223 [11]. 

 

Stupeň Korozní agresivita 

C1 Velmi nízká 

C2 Nízká 
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C3 Střední 

C4 Vysoká 

C5 Velmi vysoká 

CX Extrémní 

 

Korozní agresivita atmosférických prostředí se klasifikuje dle rychlosti koroze standartních 

vzorků nebo dle odhadu korozní agresivity na základě informací o prostředí [11]. Například 

číselné hodnoty rychlosti koroze uhlíkové oceli po prvním roce expozice jsou uvedeny 

v tabulce 2  [11]. Hodnoty korozní rychlosti vyjádřeny v gramech na čtverečný metr a rok 

[𝑔/(𝑚2 ∙ 𝑎)] byly přepočteny na mikrometry za rok [𝜇𝑚/𝑎] a zaokrouhleny. 

 

Tabulka 2. Rychlosti koroze po prvním roce expozice pro uhlíkovou ocel a jednotlivé stupně 

korozní agresivity [11]. 

 

Stupeň korozní 

agresivity 

Rychlost koroze 𝒓𝒄𝒐𝒓𝒓 

 [𝝁𝒎/𝒂] 

Rychlost koroze 𝒓𝒄𝒐𝒓𝒓 

[𝒈/(𝒎𝟐 ∙ 𝒂)] 

C1 𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟 ≤ 1,3 𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟 ≤ 10 

C2 1,3 < 𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟 ≤ 25 10 < 𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟 ≤ 200 

C3 25 < 𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟 ≤ 50 200 < 𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟 ≤ 400 

C4 50 < 𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟 ≤ 80 400 < 𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟 ≤ 650 

C5 80 < 𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟 ≤ 200 650 < 𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟 ≤ 1500 

CX 200 < 𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟 ≤ 700 1500 < 𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟 ≤ 5500 

 

Pokud není možné stanovit stupeň korozní agresivity expozicí standartních vzorků je možné 

využívat normativní odhad nebo informativní odhad. Pro uhlíkovou ocel se například vyžívá 

rovnice: 

𝒓𝒄𝒐𝒓𝒓 = 𝟏, 𝟕𝟕 ∙ 𝑷𝒅
𝟎,𝟓𝟐 ∙ 𝒆𝒙𝒑(𝟎,𝟎𝟐𝟎 ∙ 𝑹𝑯+ 𝒇𝑺𝒕) + 𝟎, 𝟏𝟎𝟐 ∙ 𝑺𝒅

𝟎,𝟔𝟐 ∙ 𝒆𝒙𝒑 (𝟎, 𝟎𝟑𝟑 ∙ 𝑹𝑯 + 𝟎,𝟎𝟒𝟎 ∙ 𝑻) 

𝒇𝑺𝒕 = 𝟎, 𝟏𝟓𝟎 ∙ (𝑻 − 𝟏𝟎) 𝒑𝒓𝒐 𝑻 ≤ 𝟏𝟎°𝑪,          

𝒋𝒊𝒏𝒂𝒌 𝒇𝑺𝒕 = −𝟎, 𝟎𝟓𝟒 ∙ (𝑻 − 𝟏𝟎) 

 N = 128, 𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟖𝟓 

kde je: 𝒓𝒄𝒐𝒓𝒓 rychlost koroze kovu po prvním roce expozice [μm/a]; T roční průměrná teplota 

[C°]; RH roční průměrná relativní vlhkost vzduchu [%]; 𝑷𝒅 roční průměrná depoziční rychlost 

SO2 [mg/(m2 ∙ d)]; 𝑺𝒅 roční průměrná depoziční rychlost CI− [mg/(m2 ∙ d)].  

Jestliže je nejistota vyjádřena směrodatnou odchylkou logaritmických hodnot (s), pak platí: 

∆ 𝒍𝒏(𝒓𝒄𝒐𝒓𝒓) =  ±𝒔 

To znamená, že úroveň nejistoty pro uhlíkovou ocel je ±2 %, což znamená reálnou  

nejistotu 30-50 %. 
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3. Ochrana proti korozi 

 

Normy [12,13] určují protikorozní ochranu (dále jen PKO) ocelových konstrukcí. Z uvedených 

norem dále čerpají předpisy, například SŽDC S5/4 [14], které se zabývají protikorozní 

ochranou ocelových konstrukcí na tratích železničních drah. Uvedený předpis se nezabývá 

povrchy, které jsou ponořené do vody nebo uložené v půdě. 

Rozlišujeme několik druhů protikorozní ochrany [14]: novou protikorozní ochranu; 

a údržbu protikorozní ochrany, kterou dále dělíme: 

- obnovu protikorozní ochrany,  

- celkovou opravu PKO, 

- místní opravu PKO,  

- provozní čištění. 

Při aplikaci protikorozní ochrany je nutné, aby povrch splňoval dané požadavky [14]: 

1. Povrch musí být zbaven okují, korozních zplodin, prachu a jiných nečistot.  

2. Povrch nesmí být orosený nebo pokrytý námrazou, dále nesmí být zamaštěný a musí být 

zbaven výstupků a hrotů.  

3. Nejdůležitějším parametrem pro správnou adhezi a životnost PKO je stupeň drsnosti.  

Drsnost se dle [14] doporučuje v rozmezí: 

Ra = 6 až 8 𝜇𝑚 (Rz = 24 až 48 𝜇𝑚) pro tloušťky 100 𝜇𝑚  

Ra = 10 až 12 𝜇𝑚 (Rz = 60 až 72 𝜇𝑚) pro tloušťky vyšší. 

Ra [𝜇𝑚] je průměrná aritmetická úchylka hodnoceného povrchu a Rz [𝜇𝑚] je největší výška 

profilu. 

Dle předpisu [14] se pro protikorozní ochranu konstrukcí využívají nátěrové systémy, kovové 

povlaky a kombinované povlaky. Daný ochranný povlak se volí v závislosti na požadavcích 

konstrukce. Je zde také nutné dodržet technologický postup, kdy nejdůležitější částí postupu je 

předúprava povrchu (mechanická nebo chemická). Pro navýšení životnosti konstrukce je nutný 

vhodný výběr materiálu (správné chemické složení pro danou konstrukci) a tepelného 

zpracování. Dále je nutné konstrukci vhodně navrhnout, správné konstrukční řešení klade důraz 

například na zaoblení rohů a jednoduchost. 

 

4. Data a metody použité při experimentu 

 

Cílem experimentu je stanovení vlivu tloušťky štěrbiny (řada štěrbin: 5, 10, 15, 20, 25, 30 a 40 

mm) na účinnosti čištění. Pro usnadnění měření a možnosti opakovatelnosti byl navržen 

přípravek, který lze vidět na obrázku 1. Přípravek na experiment se skládal ze dvou vzorků 

(desek), které k sobě byly přišroubovány na čtyřech místech. 

Pro experiment byly zvoleny 3 technologie mechanického čištění [15]; obrázek 2, a to: 

1. TECHNOLOGIE 1: Abrazivní tryskání pomocí ocelové drtě [15]. 

2. TECHNOLOGIE 2: Abrazivní tryskání pomocí křemičitého písku [15]. 

3. TECHNOLOGIE 3: Tryskání tlakovou vodou [15]. 
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Obr. 1. Přípravek pro experiment. 

 

 

Obr. 2. Zleva a) technologie tryskání křemičitým pískem b) technologie tryskání ocelovou drtí 

c) tryskání tlakovou vodou. 

 

V tabulce 3 jsou zapsány parametry technologií. Celý experiment byl proveden na 21 vzorcích. 

Každá technologie na 7 vzorcích (jeden vzorek pro štěrbinu). Každý vzorek byl tryskán po dobu 

40 sekund. 

V experimentu se dále řešilo technickoekonomické zhodnocení. V tabulce 4 jsou uvedeny ceny 

abraziva dle [16,17]. Předmětné ceny se mohou lišit v závislosti na odběrateli, odebíraného 

množství a tak dále. 

 

Tabulka 3. Parametry tryskání. 

 

Technologie Abrazivo 
Tlak  

[bar] 

Doba tryskání 1 vzorku 

[s] 

Abrazivní tryskání Písek ST 06/12 PA50 6 40 

Abrazivní tryskání Ocelová drť GL25 (GB10) 7,5 40 

Tryskání tlakovou vodou Voda 2000 40 

 

Tabulka 4. Technicko-ekonomické zhodnocení abraziv. 

 

Abrazivo 
Cena 

[Kč/25 kg] 
Tvrdost 

Velikost zrna 

[mm] 
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Ocelová drť GL 25 666,- 570-650 HV 0,43-0,71 

Křemičitý písek ST 06/12 PA50 150,- 7 0,63-1,25 

Poznámka: tvrdost křemičitého písku je uváděna v Mohsově stupnici tvrdosti [18]. 

 

Dále bylo nutné zjistit cenu vody, která se liší pro jednotlivé kraje a města. Experiment byl 

prováděn v Praze, a tudíž byly použity ceny z dané oblasti (51,- Kč . 𝑚−3) [19].  

 

5. Výsledky 

 

Po ukončení experimentu, byly přípravky rozloženy a označeny. Vzorky se dělily na pravý a 

levý. Na pravý vzorek byl směřován proud abraziva (popřípadě vody), zatímco levý vzorek byl 

otryskáván z větší části odrazem abraziva (vody). 

V experimentu byly porovnávány dva základní parametry, a to: 

- závislost velikosti štěrbiny na hloubce otryskání, 

- závislost velikosti štěrbiny a celková účinnost metody. 

V tabulce 5 jsou zaznamenány hodnoty pro pravý vzorek (na který byl směřován proud 

abraziva/vody) a v tabulce 6 jsou pak hodnoty pro levý vzorek. Experiment nebyl opakován. 

 

Tabulka 5.  Porovnání hodnot hloubky a účinnosti tryskání (pravý vzorek). 

 

Velikost 

 štěrbiny 

Pravý vzorek 

Ocelová drť Křemičitý písek Vodní paprsek 

[mm] [%] [mm] [%] [mm] [%] 

5 30 33 25 28 150 87 

10 50 55 50 30 40 20 

15 80 88 50 22 25 17 

20 30 60 45 20 50 28 

25 50 60 35 17 105 58 

30 85 72 50 35 150 72 

40 100 66 70 75 150 100 

 

Tabulka 2. Porovnání hodnot hloubky a účinnosti tryskání (levý vzorek). 

 

Velikost 

 štěrbiny 

Levý vzorek 

Ocelová drť Křemičitý písek Vodní paprsek 

[mm] [%] [mm] [mm] [%] [mm] 

5 35 33 10 20 150 87 
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10 25 17 5 1 0 0 

15 45 45 5 1 0 0 

20 40 55 115 33 0 0 

25 30 45 110 28 58 25 

30 65 66 40 25 0 0 

40 85 58 75 55 50 5 

 

Tabulky 5 a 6 nemají stejný charakter z důvodu způsobu vedení experimentu. Proud abraziva 

(vody) byl směřován na pravý vzorek pro nejpřesnější určení účinnosti a hloubky tryskání. Dále 

se z této varianty dá určit schopnost odrazivosti abraziva; schopnost otryskání celé štěrbiny. 

K nepřesnostem mohlo dojít z důvodu vychýlení paprsku z pravého na levý vzorek, a tedy z 

důvodu nepozornosti obsluhy.  

Skok mezi štěrbinou 15 a 20 mm mohl vzniknout z důvodu navýšení štěrbiny. Proud abraziva 

byl menší než daná štěrbina a při nepozornosti obsluhy, mohlo dojít k vychýlení paprsku. Tudíž 

mohlo dojít k tryskání prázdného prostoru namísto plochy vzorku. Bylo by vhodné provést 

opakování experimentu pro snížení velikosti chyb a odchylek. 

Z tabulek 5 a 6 vyplývá, že s růstem velikosti trhliny roste jak hloubka otryskání, tak účinnost. 

 

6. Porovnání výsledků metod z hlediska účinnosti a ceny 

 

Pro lepší přehlednost byly hodnoty účinnosti vyneseny do grafů, obrázky 3 a 4. V tabulce 7 

jsou uvedeny ceny jednotlivých technologií. Jedná se o ceny experimentu,  

tudíž o cenu tryskání 7 vzorků po dobu 40 sekund. Cena je pouze orientační z důvodu výše 

uvedených. 

 

Obr. 3. Závislost velikosti štěrbiny na účinnosti tryskání – vzorek P. 
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Obr. 4. Závislost velikosti štěrbiny na účinnosti tryskání – vzorek L. 

 

Tabulka 7. Porovnání cen jednotlivých technologií pro experiment. 

 

Technologie Výsledná cena otryskání experimentu 

Tryskání ocelovou drtí GL 25 58,50 Kč 

Tryskání křemičitým pískem ST 06/12 PA50 12,61 Kč 

Tryskání tlakovou vodou 4,65 Kč 

 

7. Závěr 

 

Výsledkem experimentu je, že nejvýhodnější metodou pro tryskání štěrbin příhradových 

konstrukcí je abrazivní tryskání ocelovou drtí. Předmětná metoda dovoluje otryskání plné délky 

(150 mm) již od oboustranně dostupné štěrbiny o velikosti 15 mm. Další výhodou uvedené 

technologie je splnění podmínek drsnosti povrchu a recyklovatelnost abraziva. Proto je pak 

nutné přehodnotit tabulku 6, přestože je technologie tryskání ocelovou drtí několikanásobně 

dražší než zbylé technologie, její recyklovatelnost ve velkovýrobě [20] napomůže ke snížení 

ceny oproti zbylým technologiím. 

Pokud však předpokládáme užší štěrbiny na příhradových konstrukcí (popřípadě, oboustranně 

nedostupné), pak nejvýhodnější technologií bylo tryskání tlakovou vodou. Zde je však nutné 

využít další technologie pro zdrsnění povrchu před nanášením nové protikorozní ochrany [15], 

aby nedocházelo k dostatečné adhezi (přilnavosti) povrchu. Zároveň je nutné si dát pozor na 

bleskovou korozi [21]. 

Závěrem lze říct, že na základě získaných zkušeností z experimentu je nudná další modifikace 

experimentu. Například z hlediska volby trysek, různých abraziv, tlaků, časů tryskání nebo 

kombinace několika technologií (například tryskání tlakovou vodou pro očištění původní 

protikorozní ochrany a následné abrazivní tryskání pro získání vhodné drsnosti povrchu), nebo 

zvolení jiných metod. 
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ŘÍZENÍ RIZIK VE VEŘEJNÉM PROSTORU SÍDEL Z POHLEDU TECHNICKÉ     

INFRASTRUKTURY  

 

RISK MANAGEMENT IN THE PUBLIC SPACES OF SETTLEMENTS IN WIEW OF 

THE TECHNICAL INFRASTRUCTURE 

 

Petr Šrytr 

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6,  srytr@fsv.cvut.cz 

 

Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na problematiku udržitelného stavu a rozvoje prvků technické 

infrastruktury ve veřejném prostoru sídel, zejména na obnovu kompletaci a modernizaci 

inženýrských sítí v obtížných podmínkách intravilánu měst a obcí. Klíčovými jsou v tomto 

ohledu strategické dokumenty rozvoje sídel, především pak územně plánovací podklady a 

dokumentace, které dnes často negarantují splnění požadavku trvale udržitelného stavu a 

rozvoje technické infrastruktury. Navrhovaný metodický postup řešení, využívající nástroje 

Risk Management a Critical Management, se opírá o konkrétní poznatky z praxe, o 

vyhodnocení aktuálního stavu s cílem tvorby systémové koncepce rozvoje technické 

infrastruktury při splnění podmínky minimalizace výskytu havárií a poruch a především 

podmínky garance udržitelného stavu a rozvoje. 

Klíčová slova: Řízení rizik; řízení kritických situací; technická infrastruktura; veřejný prostor 

sídel; inženýrské sítě/IS; bezvýkopové technologie/BT obnovy; kompletace a modernizace IS; 

udržitelný stav a rozvoj. 

 

Abstract: The article is oriented on the problems of sustainable state and development the 

technical infrastructure in the public spaces of settlements, particularly on the reconstruction, 

completing and modernization of the technical engineering networks in difficult conditions 

cities and villages. In this respect, key items are the strategic documents on settlements´ 

development, above all the land planning groundwork and documentation, which often do not 

guarantee the fulfilment of demand on the technical infrastructure  sustainable conditions and 

development. The proposed methodical procedure of solution using the tools Risk Management 

and Critical management  is based on real knowledge from practice and on evaluation of actual 

conditions with target to create the system concept of technical infrastructure development at 

fulfilment  of conditions for minimizing the accidents´ and failures occurrence´,  and above all 

to meet the requirements guarantying the technical infrastructure sustainable state and 

development.  

Key words: Risk management; critical management; technical infrastructure; public space; 

technical  networks/TN; trenchless technologies for reconstruction; completing and 

modernization TN; sustainable condition and development.  

 

1. Úvod 

 

Problematika veřejného prostoru sídel se stává postupem času komplikovanější včetně výskytu 

mnoha rizik, svým počtem i kvalitou. To pak vyplývá především z narůstajícího jeho zatížení 

mnoha aktivitami a zařízeními v omezeném prostoru. Nemalou měrou k tomu přispívá zařízení 

mailto:srytr@fsv.cvut.cz
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technické infrastruktury, zejména vedení a objekty inženýrských sítí  (dále jen IS), obr. 1 a 2, 

pod i nad úrovní terénu. Podrobnosti jsou uvedeny v pracích [1-16]. Z nich vyplývá: 

1. Nebezpečná situace je pak stupňována v obou případech, když pod úrovní povrchu terénu 

se často dnes jedná o nepřehlednou skladbu vedení a zařízení včetně tzv. mrtvol (z provozu 

vyřazených vedení ponechaných svému osudu). IS dnes podléhají mnoha škodlivým vlivům 

(např. též vlivům otřesů a vibrací způsobených nárůstem intenzity dopravních aktivit apod.).  

2. Další stupňování rizik pak vzniká nekoordinací zásahů majitelů a provozovatelů 

infrastrukturního majetku (navzájem prakticky nespolupracujících) za situace nepřesné a 

neúplné dokumentace,  např. koordinačních situací (technických map) apod.  

Na otázku kdo bude garantem přesnosti a úplnosti, garantem adekvátní kvality Technických 

map měst a obcí v ČR, zpracovávaných od r. 2019 společností APGEO není zatím odpověď 

nabízena!  

 

  

Obr. 1. Příklad neuspořádaného (zmatečného) vedení podzemních sítí. 

 

   

Obr. 2. Příklad neuspořádaného (zmatečného) vedení nadzemních sítí. 
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 Stupňování rizik pak též vyplývá z příliš heterogenního faktického stavu vedení a zařízení 

(často již za hranou své životnosti) a dále též např. z vlivů kořenového systému městské zeleně 

či vlivů vyskytujících se kavernózních jevů; příklad je na obrázku 3. V souhrnu těchto vlivů 

pak nastávají i stavy prostorové nouze představující prakticky stavy obecného ohrožení. 

Technologie pro zjištění problémů existují; příklad je na obrázku 4. Je třeba je využívat. 

 

 

Obr. 3.  Jáma na pozemní komunikaci způsobující nebezpečí pro chodce i vozidla.  

 

  

 

Obr. 4. Příklad testování funkčního prototypu multisenzorového  detekčního zařízení, 

skládajícího se  z elektromagnetických senzorů, georadaru a vibro-akustických senzorů, 

umožňujícího dokonalejší lokalizaci polohy vedení.  

 

2. Zpřehlednění základních problémů a možností jejich řešení 

 

Za závažný problém je třeba považovat stav revize a inovace ČSN 73 6005 Prostorová úprava 

vedení technického vybavení (dále jen VTV) probíhá již od r. 2011 a aktuálně se nedaří 

efektivně zvládat situaci. Je mj. např. žádoucí doplnit terminologickou část o dva důležité, zatím 

chybějící pojmy: 

- způsob ukládání vedení IS (syntetický parametr reprezentovaný souborem dílčích 

technických, konstrukčních, technologických, provozních, ekonomických, ekologických a 

dalších parametrů, charakterizujících jejich podmínky zatížení, funkční schopnosti, 

prostorovou, ekonomickou  a ekologickou náročnost, náročnost realizace, náročnost 

provozní kontroly a údržby, náročnost obnovy, modernizace a kompletace či i likvidace, 

soubor schopností garantovat udržitelný rozvoj technické obsluhy území, např. užitím 

bezvýkopových technologií  (dále jen BT), 
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- stav nouze vyvolaný stavem vedení IS  (havarijní stav vedení IS, který vede k výrazné 

degradaci funkcí sídel a jejich okolí co do   rozsahu a kvality či jejich částí s výraznými 

dopady na jejich uživatele; podle charakteru účinků a jejich rozsahu se může jednat i o stavy 

obecného ohrožení).  

Analogicky je žádoucí doplnit adekvátně ustanovení o existenci, možnostech využití BT a jejich 

potenciálu [1,4,9,12,16-21], a dále též  klasifikaci VTV (vedení IS v intravilánu sídla) užitím 

velmi důležitého syntetického klasifikačního hlediska: Stav  místních podmínek a odhadnutelný 

jejich vývoj,  dosažená úroveň koordinace prostorového uspořádání VTV, stav veřejného 

prostoru i faktický stav VTV: 

1.  Prostorově neuspořádaná (živelně uložená) v mnoha případech nerespektující ustanovení 

dřívějších i aktuální platné verze ČSN 73 6005, umístěná ve veřejném prostoru, který zatím 

vykazuje prostorové rezervy a kde i ostatní základní podmínky (geologické, 

hydrogeologické, náročnost objektů nemovitostí na obsluhu atd.) a stav vedení technického 

vybavení nevykazují havarijní stav a není tedy nezbytné bezodkladně reagovat na danou 

situaci (příprava návrhu adekvátních opatření pro další období vývoje je žádoucí). 

2.  Prostorově neuspořádaná (živelně uložená) v mnoha případech nerespektující ustanovení 

dřívějších i aktuální platné verze ČSN 73 6005, umístěná ve veřejném prostoru, který již 

nemá prostorové rezervy a kde ostatní základní podmínky (geologické, hydrogeologické, 

náročnost objektů nemovitostí na obsluhu atd.) a stav vedení technického vybavení vykazují 

zde existující závažná rizika spontánní disfunkce vedení technického vybavení a veřejného 

prostoru, na která je třeba bezodkladně reagovat a danou situaci řešit. 

3.  Prostorově částečně uspořádaná a v mnoha případech nerespektující ustanovení dřívějších i 

aktuální platné  verze ČSN 73 6005, umístěná ve veřejném prostoru, který zatím vykazuje 

prostorové rezervy a kde i ostatní základní podmínky (geologické, hydrogeologické, 

náročnost objektů nemovitostí na obsluhu atd.) a stav vedení technického vybavení 

nevykazují havarijní stav a není tedy nezbytné bezodkladně reagovat a danou situaci 

(příprava návrhu adekvátních opatření pro další období vývoje je žádoucí). 

4.  Prostorově částečně uspořádaná a v mnoha případech nerespektující ustanovení dřívějších i 

aktuální platné verze ČSN 73 6005, umístěná ve veřejném prostoru, který již nemá 

prostorové rezervy a kde ostatní základní podmínky (geologické, hydrogeologické, 

náročnost objektů nemovitostí na obsluhu atd.) a stav vedení technického vybavení vykazují 

zde existující rizika spontánní disfunkce vedení technického vybavení a veřejného prostoru, 

na která je třeba bezodkladně reagovat a danou situaci řešit. 

5.  Prostorově uspořádaná v souladu s ustanoveními dřívějších i nejdůležitějšími ustanoveními 

aktuální platné verze ČSN 73 6005, umístěná ve veřejném prostoru, který zatím vykazuje 

prostorové rezervy a kde i ostatní základní podmínky (geologické, hydrogeologické, 

náročnost objektů nemovitostí na obsluhu atd.) a stav vedení technického vybavení 

nevykazují havarijní stav a není tedy nezbytné bezodkladně reagovat na danou situaci 

(příprava návrhu adekvátních opatření pro další období vývoje je žádoucí). 

6.  Prostorově uspořádaná v souladu s ustanoveními dřívějších i nejdůležitějšími ustanoveními 

aktuální platné verze ČSN 73 6005, umístěná ve veřejném prostoru, který již nevykazuje 

prostorové rezervy, kde ostatní základní podmínky (geologické, hydrogeologické, 

náročnost objektů nemovitostí na obsluhu atd.) jsou relativně příznivé a též i stav vedení 

technického vybavení není havarijní a není tedy nezbytné bezodkladně reagovat na danou 

situaci (příprava návrhu adekvátních opatření pro další období vývoje je žádoucí). 

7.  Další podobné případy lze dále na základě vyhodnocení stavu IS a veřejného prostoru 

doplnit. 
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8.  S prostorovým uspořádáním zcela zmatečným/chaotickým, když současně zcela chybí či 

jsou zastoupeny jen symbolicky přidružené prostory místní komunikace a stav vedení 

technického vybavení je poznamenán opakovanou improvizací a má zcela nedostatečnou 

technickou úroveň včetně použití nevhodných materiálových technologických variant, na 

který je třeba bezodkladně reagovat a danou situaci řešit. 

9.   Další podobné i jiné případy lze dále na základě vyhodnocení stavu IS a veřejného prostoru 

doplnit. 

Dosavadní stav ČSN 73 6005 umožňoval a umožňuje prakticky jen řízenou a často i účelovou 

improvizaci. Tato improvizace však již nemá opodstatnění a stává se kontraproduktivní právě 

v panující, krajně nepříznivé situaci, kdy v našich městech a obcích převládá klasický způsob 

ukládání VTV a kdy je třeba se postarat o prostou obnovu investičního majetku (dále jen IM 

VTV) ve značném rozsahu.  

Situaci v našich podmínkách pak komplikuje účelové prosazení (a následné zneužívaní) 

ustanovení o ochranných a bezpečnostních pásmech (dále jen OP a BP) vedení a objektů IS do 

zákonů síťových odvětví, když v naší praxi často dochází i k několikanásobnému jejich 

prostorovému překryvu (jaká pravidla, jaké priority platí/mohou platit v tomto prostoru?; na 

tuto otázku není nikdo z kompetentních jedinců schopen ani ochoten odpovídat!; ve vyspělém 

světě si nehrají na OP a BP; konkrétní problémy jsou řešeny a rozhodovány týmy odborníků, 

kteří nesou i adekvátní odpovědnost). 

Důležité je též zajistit adekvátní rozsah a kvalitu všech procesů v rámci vzdělávacích systémů 

a osvěty. V tomto ohledu je žádoucí např.  připomenout, že jsou např. v praxi málo 

zohledňovány a využívány výsledky a poznatky, které nabízí teorie spolehlivosti a v návaznosti 

též pro IS důležitá  teorie spojitých rovinných grafů, viz např. [1,13,14]. Lze se jistě opakovaně 

poučit i z typického vývoje veličin  λ(t), f(t), R(t) a Q(t ) nabízeného v obr. 5. 

 

 

 Obr. 5. T1-doba zkušebního provozu,   T2–doba normálního    efektivního provozu, T3–doba 

neefektivního provozu, T4–ekonomická doba životnosti, T5–doba  fyzické životnosti, λ(t)–

intenzita výpadků, poruch a havárií, f(t)–hustota pravděpodobnosti výskytu výpadku, poruchy 

a havárie, R(t)–pravděpodobnost bezporuchového provozu, Q(t)–pravděpodobnost výskytu 

výpadku, poruchy nebo havárie. 

 

Neadekvátní situace aplikací panuje též v případě BT [1,4,6,8,17,22], které vznikly a jsou dále 

vyvíjeny jako moderní nástroje právě pro účely včasné obnovy, kompletace a modernizace IS, 

vlastně nástroje pro eliminaci rizik. Přesto jsou v naší praxi často opomíjeny.     
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V úseku územně plánovacích procesů i v úseku plánování investic měst a obcí je zatím situace 

málo příznivá obecně, v úseku technické infrastruktury (dále jen TI), IS a BT pak ještě řádově 

horší. Tyto procesy byly značně zformalizovány, zdeformovány či v technické problematice 

zredukovány a ve vazbě na nekvalitní legislativní, technické, metodické a další podklady 

vykazují dnes i závadné výstupy s kontraproduktivními dopady na fungování sídel 

z technického hlediska.  

Pro  demonstraci lze uvést příklad z metodiky Ministerstva pro místní rozvoj k udržitelnému 

stavu a rozvoji urbanizovaného území [23], kde je uváděno, že se opírá o tři pilíře:  

- sociální,  

- ekonomický, 

- ekologický.  

Ten nejdůležitější chybí! – Nejdůležitějším pilířem je evidentně pilíř technický! – Není to 

zřejmě náhoda a není to třeba ani komentovat! – Jak lze však usilovat o nápravu za této situace? 

– Nejspíš přímo prostřednictvím managementů měst a obcí (možná též prostřednictvím 

Českého svazu měst a obcí?), které mají obvykle své s.r.o. v podobě Technických služeb. Jde 

pak o to, dostat do jejich profesní náplně též ucelený a dostatečně kvalitní Facility Management 

(dále jen FM IS).  Ve vazbě na územně plánovací procesy a plánování investičních akcí lze 

usilovat o adekvátní sjednocení a koordinaci zájmů všech zainteresovaných, tj. především všech 

oprávněných nositelů zájmů ve veřejném prostoru měst a obcí.  

V rámci územní plánovací dokumentace (dále jen ÚPD) pak nesmí chybět samostatná část, 

označovaná jako Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES), která má prokázat 

udržitelnost rozvoje urbanizovaného území z ekologického hlediska. Nemá pak logiku absence 

analogické části, která by prokazovala udržitelnost rozvoje sídel z hlediska jejich ucelené 

technické obsluhy včetně obsluhy prostřednictvím IS. 

Nabízí se pak využít při tvorbě strategických dokumentů měst a obcí odzkoušené komplexní 

postupy zpracováním případových studií kompletně pro celá sídla a jejich rozvojové lokality 

včetně území brownfields. V tomto případě je nezbytné důsledně klasifikovat jednotlivé části 

sídel dle jejich významu, důležitosti a podmínek řešení, i dle stupně důležitosti IS včetně,  např.:  

I. Historické jádro sídla s IS 3. a 4. kategorie. 

II. Centrální část sídla, obvykle silně zastavěná, s významnými místními komunikacemi a 

s IS 2., 3. a 4. kategorie. 

III. Zastavěné území sídla především bytovou zástavbou se sběrnými místními 

komunikacemi místního významu, s potenciálem dalšího rozvoje a s IS 2., 3. a 4. 

kategorie. 

IV. Periferní části sídla s předpokládaným dynamickým rozvojem a s IS 2., 3. a 4. kategorie, 

V. Periferní části sídla dlouhodobě se rozvíjející pomalu či stagnující s IS 3. a 4. kategorie. 

VI. Extravilán, katastrální území za správní hranicí sídla s IS 2., příp. též 1. kategorie.  

Z praktických zkušeností zpracování takovýchto případových studií vyplývá s ohledem na 

splnění požadavku udržitelnosti a dále většinou jen omezených prostorových podmínek pod 

úrovní povrchu terénu ve veřejném prostoru sídel, kde aktuálně panuje spíše chaos a nemáme 

to pod dostatečnou kontrolou (v rozvojových lokalitách pak skromné prostorové podmínky 

vyplývají z ustanovení obsažená v [23]), tak se ukazují jako perspektivní řešení IS, řešení 

využívající prostorově úsporných způsobů ukládání vedení IS, což jsou sdružené trasy IS 

opírající se  dnes o širokou nabídku typových řešení ochranných konstrukcí těchto tras; příklady 

jsou na obrázcích 6 až 9 a dále ty, které v adekvátním rozsahu preventivně počítají s cíleným 
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využitím BT pro obnovu, kompletaci a modernizaci IS. Je dále nezbytné umět adekvátně 

zareagovat i na další podmínky konkrétních ulic, konkrétních úseků veřejného prostoru.  

V některých případech pak bývá výhodné též řešení s užitím kombinovaných způsobů ukládání 

(většina vedení IS bude uložena ve sdružené trase a jen odůvodněně některá vybraná potrubní 

vedení lze ponechat klasicky uložené, prostě v zemi, zejména tehdy, když si ověříme, že jejich 

obnova bude snadno možná užitím BT). I taková řešení by neměla chybět v rámci 

navrhovaných variantních řešení (v adekvátním počtu; na obrázku 10 jsou nabízeny alespoň 

dva příklady) připravovaných pro jejich objektivizované vyhodnocení metodou hodnotové 

analýzy (dále jen HA - Asset Management (dále jen AM). Ověření těchto poznatků je mj. 

prezentováno v [1,4,5-8,10,17,18,22]. 

 

Obr. 6. Ochranná konstrukce sdružené trasy IS SITEL (Carson-Brooks), která byla doplněna o 

prvky umožňující instalaci potrubních vedení až do DN350 s tím, že je možné přičlenit též 

potrubní chráničky pro vedení i větších DN. Trasa je vybavena unifikovanými montážními, 

odbočnými a kontrolními objekty. 

 E    F 

Obr. 7. E-Multikanál BIRCO (k dispozici je v několika velikostních variantách); F- kolektor 

VOEST ALPINE (analogicky může být takový kolektor realizován užitím BT typu 

microtunnelling, technologie plně mechanizovaného štítování s užitím typových trubních prvků 

potřebné velikosti). 
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Obr. 8. Podchodníkový technický kanál EUREKA (1-vedení tepelné sítě, 2-vodovod, 3-STL 

plynovod, 4-rezerva pro potrubí tlakové kanalizace, 5-silové kabely NN a VN, 6-

telekomunikační vedení).  

 

 

 

Obr. 9. Podchodníkový technický kanál INTERPROJEKT (1-stropní deska-chodník, 2-silové 

kabely VN, 3-silové kabely NN, 4-telekomunikační kabely, 5- vodovod, 6-NTL plynovod, 7-

úroveň povrchu chodníku, 8- úroveň povrchu místní komunikace). 

 

Pro dosažení relevantního výstupu použité HA navrhovaných variantních řešení je třeba mít  

adekvátní počet dostatečně kvalifikovaných odborníků-hodnotitelů ze všech zainteresovaných 

zájmových skupin či subjektů. Vybraní hodnotitelé nejprve sestaví seznam hodnotících kritérií, 

podle kterých chtějí navržená variantní řešení posuzovat. Příklady použitelných hodnotících 

kritérií:  
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- bezkolizní realizace, údržba, revize a oprava IS ve vazbě na životní prostředí,  

- úspory prostoru, energie a práce, minimalizace celkových pořizovacích nákladů IS či jejich 

udržení na optimální ověřené úrovni při zvýšení spolehlivosti IS,  

- minimalizace provozních nákladů,  

- usnadnění zavádění automatizace provozu IS (zdokonalovaní systému měření a regulace),  

- zajištění kvalitních úložných podmínek IS (eliminace nežádoucího, tj. nepřijatelného vlivu 

prostředí, prodloužení životnosti IS).  

 G   H 

 

Obr. 10. G-varianta V1, varianta s uplatněním dvou tras kolektorů realizovaných technologií 

microtunnelling (technologií plně mechanizovaného štítování), umožňující oboustranné 

ukládání vedení IS 3. kategorie včetně optimalizace délkového rozsahu přípojkových vedení 4. 

kategorie a dále též umožňující adekvátní hospodaření se srážkovými vodami při splnění i 

ostatních podmínek; H- varianta V2, varianta s uplatněním dvou tras univerzálních multikanálů 

SITEL(Carson-Brooks) N a dočasným uplatněním SMST IS [23] po dobu realizace daného 

řešení; umožňující oboustranné ukládání vedení IS 3. kategorie včetně optimalizace délkového 

rozsahu přípojkových vedení 4. kategorie a dále též umožňující adekvátní hospodaření se 

srážkovými vodami při splnění i ostatních podmínek; stávající vedení  IS: K – kanalizace, V – 

vodovod, SK – silové kabely, TT – tvárnicová trať s telekomunikačními kabely, TK – 

telekomunikační kabely. 

 

Přicházejí do úvahy i další v závislosti na zadávacích podmínkách. Po sestavení seznamu 

kritérií je tedy možné podle důležitosti jednotlivých kritérií (nikoliv však nezbytně nutné) 

přisoudit každému z kritérií určitou váhu v podobě koeficientu.  

Následuje provedení hodnotícího aktu jednotlivých variant hodnotiteli. Finální hodnocení pak 

je dáno metodikou HA s tím, že existuje více možností dle doporučení uznávaných autorů. 

Vhodný výběr hodnotitelů pro HA je naprosto klíčový. Je potřeba uvažovat v širších 

souvislostech a plánovat i daleko do budoucnosti. Vzhledem k plánované životnosti 

inženýrských staveb 100 let i více musí být opakovaně zohledněny podmínky postupné 

transformace IS do podoby splňující požadavky udržitelnosti. Dlouhodobé i krátkodobé a 

současně závažné výpadky v poskytování služeb prostřednictvím IS jsou nepřijatelné. 

Příklad nástroje k usnadnění postupu transformace IS do udržitelného stavu či nástroje 

zkvalitnění zásahů HZS (Hasičského záchranného sboru)   je uveden na obrázku 11. 
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Obr.11. Příklady základních aplikací stavebnice mobilní sdružené trasy/SMS IS dle užitného 

vzoru [24], využívající disponibilních systémů modifikovaných lešení.   

 

3. Závěry, náměty a doporučení    

 

Mimo těch, které zazněly již výše, je možné zejména zdůraznit či doplnit: 

1. Z pohledu potřeb aplikace nástrojů RM a FM je nezbytné v případě IS důsledně požadovat 

a počítat s tím, že jejich výhledová řešení pomáhají řešit včas, tj. preventivně anulováním 

příčin nespolehlivostí IS. V provozu IS pak tyto nástroje umožňují zkvalitnit jejich 

provozní kontrolu na úrovni majitelů a provozovatelů IS, na úrovni managementů měst a 

obcí, na úrovni kontrolních institucí státu (příslušných ministerstev), na úrovni masmédií i 

na úrovni uživatelů služeb IS. 

2. Z pohledu potřeb aplikace nástrojů CM a FM je třeba konstatovat platnost požadavku 

operativního, účinného, efektivního a vlídného řešení eliminace následků kritických situací 

vyvolaných haváriemi IS. To pak vyvolává potřebu aktivního zlepšování technologického 

vybavení a postupů zásahů především Hasičského záchranného sboru. V tomto případě lze 

rovněž např. přispět doporučením odzkoušet využití stavebnice mobilní sdružené trasy dle 

užitného vzoru [24];  obrázek 11. 

3. Ve vazbě na historický vývoj technického řešení veřejného prostoru sídel se ukazují jako 

rozhodující:  

- stávající stav vedení a objektů IS,  

- prostorové i další podmínky (příliš často se již dostáváme do situací stavů prostorové 

nouze či i stavů obecného ohrožení),  

- možnosti uplatnění adekvátních způsobů ukládaní IS, 

- možnosti uplatnění adekvátních způsobů instalace vedení IS.  

Na stavy prostorové nouze je pak třeba např. reagovat užitím prostorově úsporných způsobů 

ukládání IS, tj. užitím prostorově úsporných typů sdružených, příp. též kombinovaných tras 

IS při současném uplatnění BT. 

4. Již dlouhou dobu, opakovaně a otevřeně je majiteli a provozovateli infrastrukturního 

majetku veřejných vodovodů a kanalizací deklarováno, že je jejich infrastrukturní majetek 

dlouhodobě podfinancovaný (redukována provozní údržba, obnova, kompletace i 

modernizace) se všemi krajně nepříznivými důsledky. V ostatních síťových odvětvích tomu 
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je prakticky analogicky, jen to není veřejně sdělováno. To pak představuje výraznou hrozbu, 

na kterou je naléhavě třeba reagovat!    

5. Udržitelnost stavu a rozvoje ucelené technické obsluhy urbanizovaného území a sídel v něm 

lze docílit především prosazením prokazatelně systémových řešení (garantujících 

udržitelnost a rozvoj oprávněných aktivit ve veřejném prostoru sídel) již do strategických 

dokumentů sídel.  

6. Jistou další výzvu představuje možnost efektivního řešení nakládání s odpady, jejich 

dopravy z míst jejich producentů do míst jejich progresivního využití uplatňované ve 

Švédsku s pomocí potrubního systému CENTRALSUG [25]. Řešitelé návrhů strategických 

řešení i u nás by mohli i měli zvažovat a včas signalizovat potřebu koordinovaného 

strategického řešení IS s užitím i tohoto systému. 

7. Rovněž není od věci připomínat potřebu správného definování nejdůležitějších základních 

pojmů odkazem na definice autorů, kteří to dokázali a dokazují. Alespoň jeden příklad: 

Walter Lippmann, dvojnásobný držitel Pulitzerovy ceny to nabízí : „ ….. Veřejným zájmem 

lze rozumět to, co by si lidé vybrali, kdyby se koukali a viděli jasně, mysleli racionálně, 

jednali bez ohledu na osobní zájem a byli adekvátně shovívaví k ostatním ve smyslu 

respektování prospěchu společnosti. ….. .“  Zdůrazňuje dále, že veřejný zájem lze vnímat 

jako zájem, který ospravedlňuje státní regulaci a vlastně tím i zdůvodňuje její legitimitu 

v případě, že právě slouží k prosazení veřejného zájmu, tj. zájmu většiny z hlediska 

udržitelného rozvoje. - Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje 

potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich 

vlastní potřeby. 
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GENERATOR 

 

Karel Vidlák 

ČEZ a.s., Jaderná elektrárna Temelín, 373 05 Temelín, karel.vidlak@cez.cz 

 

Abstrakt: Předložená práce se zabývá vypořádáním rizik vyvolanými degradačními mechanismy na 

trubičkách okt parogenerátoru. Cílem je zhodnotit současnou situaci a zvolit vhodnou strategii řešení 

daného problému. Pro získání dat podporujících rozhodování o způsobu řešení problému byla zvolena 

metoda založená na vložení svědečných vzorků a sledování jejich změn. 

Klíčová slova: Bodová koroze; potrubí; korozivní poškození. 

 

Abstract:  The work deals with the coping with risks caused by degradation mechanisms on okt tubes 

of steam generator. The aim is to evaluate the current situation and choose an appropriate strategy to 

solve this problem.  For obtaining the data supporting the decision on the way of problem solving, it 

was chosen the method of inserting witness samples and following their changes. 

Key words: Spot corrosion; piping; corrosive damage. 

 

1. Úvod 

 

V současné době evidujeme zrychlené působení degradačních mechanismů v parogenerátoru 

(dále jen PG) na trubičkách odvzdušnění a kontroly těsnosti vík primárních kolektorů  (dále 

jen okt), především na PG4 u obou hlavních výrobních bloků (HVB) v jaderné elektrárně 

Temelín. Rychlost degradace z vnitřního povrchu je cca 0,1 mm za rok a důlková koroze na 

vnějším povrchu dosahuje maximální hloubky 1 mm v závislosti dle jednotlivých 

parogenerátorů  [1]. 

 

2. Soubor poznatků o problému 

 

Korozi známe již několik tisíciletí. Nejznámější formou je koroze železa – rez. Horniny kovů 

se nacházejí v přírodě ve formě oxidů, hydroxidů, křemičitanů, sulfidů, atd. Výjimku tvoří 

drahé kovy jako je zlato, stříbro, platina, které se v přírodě vyskytují v podobě čistého kovu. Po 

dodání velkého množství energie do horniny vznikne čistý kov s vyšší energetickou úrovní. 

Vzniklý kov je nestabilní a náchylný na korozi – navrácení se do stabilního stavu s nižší energií. 

Koroze je děj, který způsobuje narušení materiálu. Hlavní podíl na vznik koroze mají chemické 

procesy [2]. V průmyslových zařízeních, a to i v jaderných elektrárnách působí různé kyseliny, 

soli a zásady, a proto předmětný problém musí být řešen. 

Korozní poškození je skupina poruch, kde dochází k interakci kovu a okolního prostředí. 

Koroze se dělí podle poškození na rovnoměrnou a lokální [2].  
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Pro rovnoměrnou korozi je charakteristické rovnoměrné napadení celého povrchu napadeného 

kovu. Někdy je nazývána jako celková koroze. Rychlost korozního napadení může být dost 

vysoká. Předmětný druh koroze je méně nebezpečný než lokální formy koroze z důvodu 

rozprostření koroze po celém povrchu kovu; obrázek 1. K rovnoměrné plošné korozi dochází 

zvláště tehdy, pokud je celý povrch kovu v pasivním stavu [2]. 

Lokální druhy koroze jsou soustředěny na určitá místa napadaného kovu [2]. 

 

 

Obr. 1 Bodová koroze na povrchu [2]. 

 

 

 

 

Bodová koroze je lokalizovaný korozní děj, při kterém vznikají na kovovém povrchu hluboké 

důlky, a okolní povrch zůstává bez pozorovatelného napadení. Uvedený druh napadení vzniká 

na celé řadě pasivovatelných kovů, typický je nejen u korozivzdorné oceli a hliníku, ale i u 

železa či mědi [2].  

Mechanizmus děje koroze spočívá v rozpuštění pasivní vrstvy v místech se slabšími 

ochrannými vlastnostmi (vměstky, okuje, hranice zrn atd.), dochází k tvorbě makro článku mezi 

aktivovaným a pasivním povrchem. V místě poruchy pasivní vrstvy vzniká důlek, ve kterém 

migrací vzrůstá koncentrace agresivních iontů (nejčastěji chloridů) a hydrolýzou korozních 

produktů klesá hodnota pH. Tím se vytvářejí stále agresivnější podmínky, vzniklý důlek se dále 

šíří a malá velikost ústí důlku nedovoluje výměnu roztoku uvnitř, Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. [2]. 

 

 

Obr. 2. Vznik bodové koroze [2].    
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3. Data 

 

Při najíždění druhého bloku, na konci června v roce 2015, došlo k mezi okruhové netěsnosti na 

PG 2YB40W01 [3]. Netěsnost byla způsobena poškozením odvzdušňovacím potrubí horkého 

primárního kolektoru o ø 16×2,5 z materiálu St20 uvnitř sekundární strany PG. 

V roce 2016 byla provedena rekonstrukce uzlu potrubí odvzdušnění a potrubí kontroly těsnosti 

vík primárních kolektorů. Rekonstrukce spočívala ve výměně nejvíce poškozeného původního 

potrubí ø 16×2,5 (St20) za potrubí ø 16×3 z oceli 22K. Pro potrubí procházející sekundární 

stranou PG bylo použito potrubí ø 16×4 z oceli St20. Dále byl nově proveden průchod potrubí 

odvzdušnění a kontroly těsnosti stěnou pláště PG a nové napojení potrubí na nátrubky na 

vnějším povrchu primárních kolektorů. S rekonstrukcí byl také aktualizován způsob kontrol 

nově provedeného potrubí. 

Během provozu bloku potrubím odvzdušnění trvale protéká cca 1 m3/hod primární médium o 

teplotě 320 °C a tlaku 15,6 MPa ve směru z horkého do studeného primárního kolektoru. 

Potrubí se nachází i vně PG. V potrubí těsnosti vík primárních kolektorů je vzdušná směs o 

atmosférickém tlaku a teplotě sekundární strany PG. Pouze v případě netěsnosti přírubového 

spoje může být v potrubí médium o tlaku a teplotě primárního nebo sekundárního okruhu. Vně 

potrubí je za provozu na sekundární straně PG sytá pára o teplotě 280 °C a tlaku 6,2 MPa. 

V roce 2019 byly na potrubí odvzdušnění a kontroly těsnosti vík primárních kolektorů a 

příslušných svarů na vybraných PG provedeny vizuální kontroly, kontroly kapilární metodou, 

popřípadě kontroly metodou prozařování. Kontrolami byly zjištěny vady a vystaveny 

nevyhovující protokoly [1]. 

Z těchto důvodů byly provedeny kontroly v roce 2020 na PG 1YB20W01 a 1YB40W01, kde 

byly zjištěny také vady. Byly vystaveny nevyhovující protokoly z vizuální kontroly a kontroly 

kapilární metodou. Z tohoto důvodu bylo provedeno dodatečné 3D měření zjištěných vad a 

měření tloušťky stěny trubičky pomocí ultrazvuku [1]. Výsledky měření jsou na obrázcích 3 až 

6.  

 

Obr. 3. Pozice korozních důlků ve vzdálenosti 45 mm od svaru ze strany kolektoru [4]. 
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Obr. 4. Indikace korozních důlků na svaru ze strany kolektoru [5]. 

 

 

Obr. 5. Místo měření poškození mechanizovanou UTT kontrolou [4]. 

 

Obr. 6. Mechanická poškození zjištěné mechanizovanou UTT kontrolou [4]. 
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4. Výsledky měření pomocí metod VT, PT a UTT 

 

Výsledky měření jsou zobrazeny pomocí hodnot veličin  VT, PT a UTT. VT označuje výsledky 

vizuální kontroly, PT  označuje výsledky kontroly potrubí kapilární metodou a UTT označuje 

výsledky měření tloušťky stěny ultrazvukem. Získané hodnoty na jednotlivých kontrolních 

bodech jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

Tabulka 1.  Výsledky z protokolů dle kontrolních bodů. 

 

Zařízení  Metoda Kontrolní bod Výsledek 

1YB20W01 VT 1/3.0.9.1HK Nevyhovuje 

1/3.0.9.2HK 

1/3.0.9.3SK 

1/3.0.9.4SK 

PT 1/3.0.9.1HK Vyhovuje 

1/3.0.9.2HK 

1/3.0.9.3SK 

1/3.0.9.4SK 

UTT 1/3.0.9.1HK Vyhovuje 

1/3.0.9.2HK 

1/3.0.9.4SK 

1/3.0.9.3SK Nevyhovuje 

1YB40W01 VT 1/3.0.9.1HK Nevyhovuje 

1/3.0.9.2HK 

1/3.0.9.3SK 

1/3.0.9.4SK 

PT 1/3.0.9.1HK Nevyhovuje 

1/3.0.9.2HK 

1/3.0.9.3SK 

1/3.0.9.4SK 

UTT 1/3.0.9.1HK Vyhovuje 

1/3.0.9.2HK 

1/3.0.9.3SK 

1/3.0.9.4SK 
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5. Navržené řešení problému 

 

Podle výsledků kontrol je na sekundární straně PG na vnějším povrchu potrubí ø 16×4 z oceli 

St20 odvzdušnění primárních kolektorů a na navazujících částech z oceli 22K a na příslušných 

svarových spojích velké množství korozních důlků. Pro další sledování a hodnocení vlivu 

podmínek nominálního provozu a prostředí na sekundární straně PG během provozu a odstávek 

na použitý materiál potrubí odvzdušnění primárních kolektorů a potrubí kontroly těsnosti 

přírubových spojů vík primárních kolektorů a na navazující části, ocel St20 a 22K, byly na 

sekundární stranu PG 2YB40W01 do prostředí syté páry umístěny svědečné vzorky.  

Svědečné vzorky byly upevněny u horkého kolektoru PG nad děrovaný plech na konstrukci ve 

výšce odpovídající výšce umístěného potrubí odvzdušnění primárního kolektoru a potrubí 

kontroly těsnosti přírubových spojů vík primárních kolektorů v části nad děrovaným plechem. 

Dále byly svědečné vzorky doplněny o materiály a svarové spoje pro zjištění odolnosti těchto 

materiálů a svarových spojů vůči prostředí nad děrovaným plechem na sekundární straně PG 

během provozu i odstávek. 

Svědečné vzorky jsou ve formě trubek různých průměrů, tlouštěk stěn a délek se svarovými 

spoji nebo pouze samotné trubky. Svědečné vzorky – trubky jsou otevřené, aby mohlo médium 

sekundárního okruhu proudit vně i uvnitř trubky a nebyly zatěžovány rozdílem tlaku a ani 

rozdílem teplot. Tabulka 2 popisuje rozsah svědečných vzorků. 

 

6. Další postup 

 

Dlouhodobým působením prostředí média sekundárního okruhu na svědečné vzorky umístěné 

uvnitř PG na sekundární straně umožňuje sledování postupu degradačních mechanizmů 

v různých materiálech. Na základě vyhodnocení stavu poškození jednotlivých vzorků bude 

umožněna volba optimálního materiálu při rekonstrukci potrubní trasy odvzdušnění primárních 

kolektorů a potrubí kontroly těsnosti přírubových spojů primárního víka. 
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Tabulka 2. Rozsah svědečných vzorků. 
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Zkratky použité v tabulce:  mat. – materiál, ZM – základní materiál, PM – přídavný materiál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titul: Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých 

technických děl  

Editor: Doc. RNDr. Dana Procházková, CSc., DrSc.  

Recenzenti: Doc. Ing. Aleš Herman, Ph.D.   

Prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr. 

Doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. 

Vydavatel: ČVUT v Praze  

Forma Elektronická DSPACE 

Počet stránek: 399 

Rok vydání: 2020 

 

Odborné připomínky k článkům vypořádali autoři ve spolupráci s editorem. Editor dále provedl 

formální úpravy, uspořádání textu a základní jazykové korekce. 

 

ISBN 978-80-01-06786-4 


