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Vážení čtenáři Sborníku konference,
rád bych úvodem k již 7. ročníku mezinárodní konference Crisis Management, tentokráte na
téma „Ochrana životních podmínek obyvatelstva“ připomenul, že ochrana obyvatelstva je vymezena Usnesením vlády ČR č. 165/2008 jako soubor všech činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších subjektů i jednotlivých občanů, směřujících k minimalizaci negativních
dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. Je to nepochybně velmi široká oblast a i když je tato konference rozdělena do
čtyř sekcí: Příprava a vzdělávání osob, Zabezpečování života na Zemi, Ochrana obyvatelstva
a Bezpečnostní výzkum, jsem si vědom toho, že nemůže postihnout zdaleka celou problematiku. Předpokládám, že alespoň v některých otázkách konference přispěje poznatky a náměty
k zamyšlení nad možnostmi zvýšení úrovně ochrany životních podmínek obyvatelstva v teorii
a praxi.
Úvodní vystoupení hlavních představitelů a aktérů celého spektra systému krizového řízení
k problematice bezpečnosti, od společnosti obecně až po národní hledisko, vytváří rámec pro
jednání konference. Příprava a vzdělávání personálu pro oblast ochrany obyvatelstva je pojata
z hlediska vnitřní i vnější bezpečnosti a to jak obecně metodicky, tak pro specifické úkoly,
a to z pohledu domácích i zahraničních vzdělávacích institucí. V sekci Zabezpečení života na
Zemi se do jednání konference promítá celé spektrum možných rizik a jejich řešení, od analýzy,
hodnocení a řízení až po potřebné prostředky zabezpečení. Obdobný charakter má i jednání
sekce Ochrana obyvatelstva, která je zaměřena jak na vlivy životního prostředí a nástroje jejich
identifikace nebo eliminace, tak až na úroveň bezprostřední ochrany objektů a obyvatelstva.
Jednání sekce Bezpečnostní výzkum má evidentně nejširší odborný záběr — od výzkumu technického a technologického řešení systémů a prostředků ochrany a jejich řízení, až po hodnocení
aktuálního stavu a očekávaného vývoje samotného bezpečnostního výzkumu jako konstituující
se disciplíny, která má nové postavení ve vzdělávací oblasti Bezpečnostní obory v Národním
kvalifikačním rámci terciárního vzdělávání České republiky.
Pro řešení problémů, které jsou tématickou náplní konference, je vytvořeno pro všechny
účastníky příjemné konferenční prostředí v areálu Veletrhů Brno a zajištěny organizační podmínky odpovídající konferenci s mezinárodní účastí. Konference nabídne možnosti pro praktické
využití, porovnávání a posouzení prezentovaných názorů, k čemuž nepochybně přispěje uveřejnění příspěvků v tomto sborníku. Navíc lze předpokládat, že sborník vybraných příspěvků,
který bude zaslán k evidenci v Thomson & Reuthers Publications Processing List, bude určitým přínosem i do celosvětové studnice informací o ochraně životních podmínek lidstva.
Děkuji organizátorům konference za její přípravu, účastníkům konference za zájem a aktivitu
a všem přeji zdárný průběh konference,

prof. Ing. Jaroslav KOMÁREK, CSc.
rektor Vysoké školy Karla Engliše, a. s.
z pověření
prorektor pro koncepci a rozvoj
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Dear readers of the Conference Proceedings
when introducing the 7th annual Scientific International Conference Crisis Management, this
time on “Environmental Protection of Population”, I should like to point out that protection of
the population is defined by CR Government Decree No. 165/2008 as a set of all activities and
procedures of respective authorities, other organizations and individuals aiming to minimize
possible negative impacts of emergencies and crisis situations on health and lives of people and
their living conditions. It is undoubtedly a very wide area and even though this conference is
divided into four sections: Preparation and Education of People, Sustainability of Life on the
Earth, Civil Protection, and Security Research, I am aware that it cannot possibly cover the
whole issue. However, I assume that it will, at least with respect to some issues, contribute
knowledge and ideas to ponder the possibilities of an increase of the living conditions level in
theory and practice.
Introductory remarks of prominent representatives from the whole spectrum of the system
of crisis management on the issue of safety and security, from society in general to the national
perspective, provide a framework for the conference. Preparation and Training of Personnel for
Civil Protection is conceived in terms of internal and external security. It is dealt with both on
the methodological level and from the point of view of specific tasks, from the perspective of
both domestic and foreign educational institutions. In the section of Sustainability of Life on
the Earth, the conference program reflects the full spectrum of potential risks and solutions,
from analysis, evaluation and management to providing of the necessary resources. The section
Civil Protection has a similar character. It focuses on environmental factors and the tools for
their identification or elimination, up to the level of immediate protection of buildings and
population. Security Research section clearly has the widest range of professional view —
from research, technical and technological solutions of systems and resources protection and
management, to evaluation of current status and expected development of the security research
itself as a discipline, which has a new position as Security Branches in the educational areas
within the National Qualifications Framework of Tertiary Education in the Czech Republic.
To address the problems that are the thematic contents of the conference, a pleasant environment is established for all participants in the area of Trade Fairs Brno and the organizational
conditions are adequate to a conference with international participation. The conference will
offer opportunities for practical use, comparison and assessment of the opinions presented, to
which publication of papers in these proceedings will undoubtedly contribute. Moreover, it
can be assumed that the collection of selected papers, which will be sent to the records in
Thomson & Processing Reuthers Publications List, will be beneficial to the world repository
of information on the protection of the living conditions of the mankind.
I thank the conference organizers for preparation of the conference, the conference participants for their interest and activity, and I wish you all a successful completion of the conference
agenda.

Professor Jaroslav KOMÁREK
Rector in charge, Karel Englis College, Inc.
Vice–Rector for Concept and Development
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Vážené dámy, vážení pánové.
Lidský život je údajně zmenšený obraz ohromného života vesmíru a spoluúčast na zázraku bytí by lidé měli vnímat jako poctu. Planeta Země poskytla lidstvu k životu
prostor a záleží jen na schopnostech člověka, jakým způsobem bude usměrňovat, řídit
a zkvalitňovat všechny prvky existence v tomto prostoru. Život přináší nekonečné množství různorodých a stále se proměňujících společenských vztahů, zájmů a aktivit a pro
zdravý vývoj společnosti je nezbytné, aby z nich vytvořila funkční systém vedoucí k růstu
životní úrovně.
Rozvoj světových společenských systémů podpořený prudkým rozvojem vědy a techniky má vliv nejen na ekonomiku, ale také na kulturně–společenské dění či na stav životního prostředí — a to vše vytváří tlak na potřeby řízení, uspořádání a hlavně ochrany
životních podmínek obyvatelstva.
Jako představitel významné středoevropské metropole a jako člověk, který se již řadu
let pohybuje v prostředí komunální politiky, se s problematikou týkající se životních
podmínek obyvatelstva denně setkávám. Jsem si vědom toho, že je k ní třeba přistupovat velmi citlivě, precizně, s porozuměním, a hlavně poučeně. Neboť velkoměsto, to je
obrovská aglomerace, v níž žijí velmi různorodé sociální skupiny zapojené do sociálních
a kulturních sítí s vlastními hodnotovými a postojovými vzory, kde jednotlivci a skupiny
soutěží o životní šance a sociální jistoty. O regulérnost, bezpečnost a dodržování pravidel této „soutěže“ pak musí dbát právě představitelé městské správy a samosprávy a je
třeba, aby k tomu měli dostatečnou podporu všech složek podílejících se na fungování
života společnosti.
Městské rady a zastupitelstva, brněnské nevyjímaje, dnes při správě města hojně využívají poradní sbory složené z kvalifikovaných a kompetentních odborníků. Mezi nimi pak
mají nezastupitelné místo představitelé univerzitní obce. Brno je město zasvěcené vědě
a vzdělávání a na půdě jeho vědeckých a akademických institucí se novým, moderním
a perspektivním myšlenkovým směrům daří. K jejich popularizaci a k tomu, aby mohly
být dále využity, pak přispívají vědecké konference. Věřím, že také mezinárodní konference věnovaná tématům spjatým s ochranou životních podmínek obyvatelstva přinese
mnoho podnětných a pro zvolenou problematiku podstatných myšlenek, které posunou
teorii a především praxi opět o něco kupředu.
Přeji organizátorům i účastníkům konference radost z dobře vykonané práce.
Bc. Roman ONDERKA, MBA
primátor statutárního města Brna
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Dear Ladies and Gentlemen.
Human life is allegedly just a scaled down image of the vast life in the Universe and people
should understand their participation in the miracle of being as an honour. Planet Earth
has provided the mankind with space for life and it depends merely on the skills of the
humans how they will regulate, manage and improve all elements of existence in this
space. Life brings about an infinite number of diverse and permanently metamorphosing
social relations, interests and activities; for a healthy development of a society it is
essential that it creates a functional system leading to an increase in living standards.
The development of the world’s social systems, supported by a rapid science and
technology development, affects not only the economy but also the cultural and social
life and the environment and all this creates pressure on the needs of management,
organization and especially protection of people’s living conditions.
As a representative of a major Central European metropolis and as a person who
has spent many years in the world of municipal politics, I encounter issues related to
living conditions on a daily basis. I am aware that they are to be approached with
great sensitivity, precision, comprehension and a lot of knowledge. Because a big city
means a huge agglomeration, in which there live very diverse social groups involved
in social and cultural networks with their own values and attitude patterns and where
individuals and groups compete for life opportunities and social security. The regularity,
safety and compliance with the rules of this ”competition” must then be looked after
by local government and administration representatives; it is essential for them to have
sufficient support from all components involved in the functioning of the life of a society.
These days, city councils and assemblies, including Brno, often use advisory boards
composed of qualified and competent professionals that assist them in the administration
of their cities. Among them, an irreplaceable position is held by university community
leaders. Brno is a city dedicated to science and education and its scientific and academic
institutions provide a fertile soil for new, modern and perspective directions of thinking. Scientific conferences then contribute to their popularization and create options for
their further use. I believe that also this international conference, dedicated to issues
connected with the protection of people’s living conditions, will bring about many stimulating thoughts essential for the selected theme, which will move theory and namely
practice a step forward again.
I wish the organizers and participants of the conference the joy of a job well done.
Bc. Roman ONDERKA, MBA
Mayor of Brno
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Témata konference:

Topics of the Conference:

Ochrana životních podmínek
obyvatelstva

Environmental Protection of
Population

I. sekce: Příprava a vzdělávání osob

1st session: Preparation and Training
of People

• Výuka nové bezpečnosti,
• Sociální infrastruktura,
• Sociální pedagogika,
• Psychická způsobilost
bezpečnostních složek.

II. sekce: Zabezpečování života na
Zemi
• Zdroje surovin, hmotné rezervy,
• Energetická bezpečnost,
• Zabezpečení potravinami
a vodou.

III. sekce: Ochrana obyvatelstva

• Social infrastructure,
• Social pedagogy,
• Mental competence of security
units.
2nd session: Sustainability of Life on
the Earth
• Commodities sources, material
reserves,
• Energy safeness,
• Food and water supplies
management.

3rd session Civil Protection

• Bezpečnostní složky, jejich úloha
ve společnosti,

• Security units, their role in
society,

• Ochranné složky, jejich
postavení ve společnosti,

• Protective units, their position
in society,

• Záchranné složky, jejich místo
a úloha ve společnosti,

• Rescue units, their position and
role in society,

• Ozbrojené složky v nových
podmínkách bezpečnosti
společnosti.

• Armed units in new safety
conditions of society.

IV. sekce: Bezpečnostní výzkum

14

• New security learning,

4th session Security Research

• Projekty bezpečnostního
výzkumu a jejich výsledky,

• Projects of security research and
their findings,

• Projekty systémů pro
monitorování a vyhodnocování,

• Projects of monitoring and
evaluation systems,

• Informační systémy,

• Information systems,

• Systémy varování.

• Warning systems.
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Provozní management zařízení v krizových situacích
232
Engineering Machine Management in Crisis Situation
KOZŁOWSKI Wojciech, SUROWIECKI Andrzej, RAMŻYŃSKA Marzena
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Souhrn:
Východiska zkvalitnění informační podpory pro rozhodování krizových manažerů jsou
předmětem projektu „Návrh a implementace technik a procesů pro podporu rozhodování
krizových manažerů s využitím metod kvantitativního managementu a distribuované
datové základny — VG20102014019“. Východiskem pro zefektivnění krizového managementu bude především optimalizace informační podpory a využití metod kvantitativního
managementu. Software bude podporovat návrh alternativních řešení krizových situací
na základě stanovení kritérií pro hledání dostatečně dobré varianty rozhodnutí. Zároveň
bude navržen systém zabezpečené synchronizace dat mezi datovými uzly a instalacemi
systému.
Summary:
Basis of improving information support of crisis managers’ decision making is subject of
the project “Design and implementation of techniques and processes for decision support
to crisis managers using methods of quantitative management and distributed data base
— VG20102014019”. The starting point for making crisis management more efficient
will be especially optimalization of information support and usage of quantitative management methods. The software will support design of alternative solutions for crisis
situations based on setting specific criterias for searching sufficiently good variant as
a decision. At the same time, a system of secure data synchronization among date bases
and system installations will be designed.
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ÚVOD
Riziko a nejistota, které vyplývají z turbulentního prostředí současného globalizovaného
prostředí, jsou každodenní součástí našeho konání. Proto také riziko a nejistota patří
významným aspektům rozhodování, a to zejména u rozhodovacích procesů v krizovém
řízení, které jsou ve velké většině špatně strukturované a jejich dopady mohou mít fatální
dopady na dosahování cílů nebo samotnou existencí řízených subjektů a procesů.
Míra podstupování rizika v rozhodování závisí na tom, zda má krizový manažer k riziku averzi, neutrální postoj, nebo sklon k riziku. Podle toho pak také krizový manažer
jedná. Závisí na zkušenostech a připravenosti krizového manažera, jeho osobnostní charakteristice, na problému, který řeší a na míře nejistoty dané rizikové varianty.
Proto hlavní cíl navrhovaného systému zkvalitnění informační podpory rozhodování
krizových manažerů není zaměřen jen na proces zvládání krizových situací a jejich negativních dopadů, ale i na přípravu krizových manažerů.

1. IDENTIFIKACE ROZHODOVACÍCH PROBLÉMŮ A JEJICH
TYPY
Při identifikaci rozhodovacích problémů v oblasti krizového řízení je nezbytné vycházet ze
stávající praxe, která v návaznosti na právní předpisy a vydané metodiky zavedla určitý
standard pro zajištění stejných a správných postupů rozhodování krizových manažerů.
Jde zejména o jednací řády, statuty a metodiky a standardizované postupy činnosti
koordinačních a pracovních orgánů v oblasti krizového řízení.
K identifikaci rozhodovacích problémů a jejich typů užívaných k naplňování manažerských funkcí při zvládání krizových situaci ve všech fázích je možno v rámci současné
praxe uvést okruhy, které je nutné řešit:
• analýza odpovědnosti jednotlivých manažerských funkcí v daném úřadě, organizaci
atd. z hlediska stanovených kompetencí obecně i pro oblast „nouzového“ a krizového řízení,
• organizace a úkoly krizového managementu v daném úřadě, organizaci atd. včetně
určení dělby práce a odpovědnosti mezi statutárními funkcionáři, ostatními řídícími
pracovníky, profesionálními krizovými manažery — pracovišti krizového řízení, koordinačními orgány typu krizový štáb, výbor, komise atd.,
• rozsah a obsah plánovací dokumentace předepsané a doporučené v návaznosti na
zajištění schopnosti daného úřadu, organizace atd. realizovat plánované i operativní
řízení při řešení mimořádných událostí a krizových situací — celá široká oblast
předmětu krizového řízení,
• zajistit odbornou připravenost všech určených řešitelů, procvičit schopnosti těchto
řešitelů, ověřit reálnost zpracované plánovací dokumentace a v nich navržených
opatření a postupů formou nácviků, provádět pravidelné i namátkové kontroly
připravenosti podřízených a metodicky řízených subjektů.
K identifikaci rozhodovacích problémů a jejich typů užívaných k naplňování manažerské funkce plánování ve fázi operativním řízení je možno v rámci současné praxe uvést
okruhy, které je nezbytné:
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• řešit způsob řízení na úrovni taktického, operačního a strategického řízení místo
zásahu, operační střediska, povodňové, havarijní a jiné komise, krizové štáby apod.,
• řešit zajištění akceschopnosti v daném úřadě, organizaci atd. z hlediska zabezpečení
činnosti v daných subjektech, aktivace řídících a koordinačních orgánů, vyčlenění
vlastních zástupců do spolupracujících koordinačních orgánů, zajištění ochrany
řídících a komunikačních center, umožnit přesun do záložních řídících pracovišť
atd. – mít plán akceschopnosti,
• zabezpečit nepřetržitý tok informací o vzniku a průběhu mimořádné události a krizové situace včetně informací a hodnocení úspěšnosti navržených krizových opatření,
• provádět průběžnou analýzu rizik a škod a ve spolupráci s gesčními subjekty odborníky navrhovat a realizovat plánovaná a operativní opatření,
• provést celkové vyhodnocení průběhu mimořádné události a krizové situace včetně
provedení likvidačních prací a v rámci tohoto hodnocení navrhnout případná zlepšení systému krizového řízení a zpracovat návrhy na likvidaci a náhradu škod,
obnovu území a nová preventivní opatření.

2. STANOVENÍ FUNKČNÍCH POŽADAVKŮ NA SYSTÉM
Požadavky mapují způsob, jakým by měl být navrhovaný systém informační podpory
sestaven. Vzhledem k většímu množství byly požadavky rozčleněny do logických celků
a stanoveny vazby mezi nimi.
Hlavní funkční požadavky představují entity jednotlivých systémových, uživatelských
a prezentačních vlastností a funkcí systému. Jsou obrazem hlavní nabídky voleb systému. S ohledem na jejich rozsah je uveden pouze jejich základní přehled. Systém bude
obsahovat uživatelské prostředí umožňující:
• evidenci ohrožení,
• evidenci subjektů krizového řízení,
• evidenci pracovních koordinačních orgánů subjektů krizového řízení,
• evidenci krizových manažerů,
• evidenci organizací účastných v procesech krizového řízení,
• evidenci informací a nástrojů, které souvisejí s podporou a optimalizací rozhodování krizových manažerů,
• podporu vyhledávání a poskytování informací které souvisejí s podporou a optimalizací rozhodování krizových manažerů,
• stanovení parametrů opatření souvisejících se simulací cvičení krizových manažerů,
• simulaci mimořádných událostí a krizových situací pro cvičení krizových manažerů
podle definovaných scénářů,
• analyzování a vyhodnocování provedených cvičení řešení krizových situací,
• evidenci a správu typů systému,
• přenos a výměnu dat.
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3. NÁVRH PŘÍPADŮ UŽITÍ
Případy užití představují samostatné celky. Každý případ užití ukazuje jednu tematickou oblast práce uživatele a popisuje funkce, které budou obsaženy v navrhovaném
systému. Případ užití může obsahovat i další podrobnější případy užití, které funkčnosti
podrobněji specifikují.
Evidence ohrožení Systém bude obsahovat systémové a uživatelské prostředí umožňující evidenci ohrožení. Bude vytvořena elektronická evidence možných druhů ohrožení a jejich dopadů. Tato evidence bude sloužit ke kategorizaci evidovaných informací. Dále bude využita při definici hrozeb ve scénářích cvičení. Takto definovaná
ohrožení budou také tvořit obsahovou nabídku podmínek při vyhledání dat.
Evidence subjektů krizového řízení Systém bude obsahovat systémové a uživatelské
prostředí umožňující evidenci subjektů krizového řízení. Evidence bude:
• soustřeďovat informace o typech subjektů činných v krizovém řízení. Takto
evidované subjekty budou integrujícím prvkem mezi evidovanými informacemi a reálnými organizacemi činnými v krizovém řízení,
• zajišťovat vytvoření vazby subjekt krizového řízení — koordinační orgány
subjektu,
• tvořit obsahovou nabídku při definici podmínek při vyhledání dat.
Evidence koordinačních orgánů subjektů krizového řízení
Systém bude obsahovat
systémové a uživatelské prostředí umožňující evidenci koordinačních orgánů subjektů krizového řízení. Evidence bude:
• umožňovat tvorbu neomezeného počtu koordinačních orgánů daného typu
subjektu. Takto evidované koordinační orgány budou představovat šablony,
které budou využívány jako pomůcka při vytváření a evidenci skutečných
struktur těchto orgánů u reálných organizací činných v krizovém řízení. Evidované koordinační orgány daného subjektu bude možné prezentovat jako
modelové,
• využita pro definici struktury takového orgánu až na úroveň jednotlivých
členů,
• zajišťovat vytvoření vazby koordinační orgán — krizový manažeři.
Evidence krizových manažerů Systém bude obsahovat systémové a uživatelské prostředí umožňující evidenci krizových manažerů. Tato evidence bude zahrnovat jak
krizové manažery z titulu své funkce nebo z titulu své pracovního zařazení, tak
osoby, které se stávají krizovými manažery v době krizové situace. Za osoby, které
se stávají krizovými manažery v době krizové situace, je možno především považovat specialisty z organizací podnikohospodářské sféry, kteří zajišťují a koordinují
realizaci dodávek a služeb potřebných v době krizové situace. Tato evidence bude
datovou základnou, která bude využívána při definici koordinačních orgánů subjektů krizového řízení. Evidence bude také tvořit obsahovou nabídku podmínek při
vyhledání dat.
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Evidence organizací činných v krizovém řízení
Systém bude obsahovat systémové
a uživatelské prostředí umožňující evidenci organizací účastných v procesech krizového řízení. Tato evidence bude využívána k vytvoření katalogu organizací činných
v krizovém řízení, včetně individuální podoby koordinačních orgánů takové organizace. K sestavení pracovních a koordinačních orgánů bude možné využít šablon,
které obsahuje katalog subjektů krizového řízení. Součástí bude evidence kontaktních osob, včetně evidence možných kontaktních spojení. Evidence bude využita
k tvorbě vazeb kontaktní osoba — krizový manažer.
Evidence informací souvisejících s rozhodováním krizových manažerů Systém bude
obsahovat systémové a uživatelské prostředí určené k evidenci informací souvisejících a podporujících rozhodování krizových manažerů. Prostředí bude zajišťovat
jednotnou datovou základnu určenou k evidenci všech dostupných informací, které
mohou být prospěšné krizovému manažerovi při jeho rozhodování. Prostředí bude
zajišťovat následující úkony:
• strukturované pořizování dostupných informací. Bude sloužit k vytváření vazeb typu:
– informace — krizové subjekty,
– informace — druhy ohrožení,
• rozšířenou evidenci informací formou následujících vazeb:
– informace — elektronické odkazy na veřejné zdroje,
– informace — elektronické dokumenty,
• následnou aktualizaci uložených informací,
• pořizování informací využitelných při simulaci cvičení krizových manažerů.
Vyhledávání a zobrazení informací při rozhodování krizových manažerů Systém bude obsahovat systémové a uživatelské nástroje podporující vyhledávání a poskytování informací souvisejících a podporujících rozhodování krizových manažerů.
Informace evidované v Informačním centru budou zajišťovat odbornou a legislativní podporu krizovým manažerů. Tato část systému bude obsahovat nástroje
umožňující uživatelsky definovat podmínky pro výběr dat. K tomuto účelu budou
mimo jiné implementovány prvky obsahující nabídky s omezujícími podmínkami
(typy informací, druhy ohrožení, typy subjektů, typy manažerů, role, atd.). Tyto
nabídky budou usnadňovat manažerovi orientaci v evidovaných datech a zároveň
budou plnit roli nápovědy. Vyhledání dat bude vždy provedeno na základě nastavených podmínek pro vyhledání dat. Výsledkem vyhledání bude entita dat, která
bude zobrazována vhodnou formou. Forma prezentace dat bude zvolena dle povahy
zobrazované informace.
Evidence scénářů cvičení krizových situací Systém bude obsahovat systémové a uživatelské prostředí umožňující definovat scénáře cvičení krizových situací. Prostředí
bude podporovat zakládání a následnou údržbu jednotlivých scénářů včetně jejich
základních specifikací. Součástí každého scénáře bude evidence hrozeb a evidence
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plánu cvičení. Evidence hrozeb bude vycházet z předpokládaných druhů ohrožení
a bude umožňovat definici vlivů na chráněné hodnoty. Evidence plánu cvičení bude
plnit dvě role. Bude obsahovat plán klíčových opatření, která budou v rámci cvičení
trénovány. Dále bude plán v průběhu simulace průběžně doplňován opatřeními,
která budou výsledkem rozhodování manažera.
Simulace cvičení krizových manažerů Systém bude obsahovat systémové a uživatelské prostředí umožňující simulaci cvičení krizových manažerů dle definovaných
scénářů. Simulace cvičení krizových manažerů bude odstartována výběrem scénáře zvoleného ke cvičení. Hrozby definované scénářem budou východiskem pro
spuštění procesů vlastní simulace. Prostředí bude v této fázi zprostředkovávat komunikaci mezi cvičícím manažerem a systémem. Komunikace bude probíhat na
úrovni nabídky a výběru opatření, která bude manažer volit za účelem minimalizace rizik. Zaznamenáním této komunikace, tak bude vytvářena databáze jednotlivých rozhodnutí manažera, kterou bude možné následně vyhodnocovat. Simulaci
téhož scénáře bude možno neomezeně opakovat. Tímto způsobem bude možno
cvičit jednotlivé varianty rozhodování a následně je vyhodnocovat.
Vyhledání a vyhodnocení provedených cvičení
Systém bude obsahovat systémové
a uživatelské nástroje umožňující vyhledávat a vyhodnocovat provedená cvičení krizových situací. Tuto část systému bude možno využívat dvěma způsoby. Prvním je
optimalizace rozhodování krizových manažerů za dané cvičené krizové situace. Prostředí bude umožňovat analyzovat zaznamenanou komunikace mezi cvičícím manažerem a systémem. Především porovnávání různých způsobů rozhodování (tzn.
míru rizika při výběru odlišných opatření) v případě opakovaného cvičení jednoho
a téhož scénáře, bude nástrojem optimalizace. Druhým případem využití této části
systému bude prezentace provedené simulace cvičení. Nástroje k tomu vytvořené
usnadní vyhodnocení cvičení a zároveň u scénářů, jejichž simulace bude provedena jako typizovaná, budou nástroje podporovat výuku chování a rozhodování
krizových manažerů. Tato část systému bude využívána k nastavování podmínek
vyhledávání provedených cvičení, k provádění vlastního vyhledávání dat a k jejich
vyhodnocení a prezentaci uživatelům.
Evidence typů systému DIPS Systém bude obsahovat systémové a uživatelské nástroje
umožňující evidenci a správu typů systému. Nástroje budou využívány ke strukturované správě všech možných typů systému. Typy systému představují entity dat
a jsou určeny k jejich základnímu členění v systému.

ZÁVĚR
Optimalizace rozhodování v krizovém řízení je podmíněná nejen metodami, nástroji a postupy kvantitativního managementu, ale i úrovní informační podpory, protože informace
(úplná, včasná, srozumitelná a s dobou vypovídací schopností) snižuje míru rizika rozhodování.
Úroveň informační podpory rozhoduje o efektivitě uplatnění administrativního modelu
rozhodování, který vychází z toho, že manažer:
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• disponuje omezeným rozsahem informací,
• na základě zjednodušeného obrazu světa má omezené schopnosti řešit rozhodovací
problémy,
• vzhledem k omezenému poznání nestanovuje všechny varianty vedoucí k dosažení
cíle,
• volí dostatečně dobrou variantu, která zabezpečuje přiměřený (dostatečný) užitek
(tzv. princip satisfakce).
Jde o přístup, který vychází z omezení času, disponibilních zdrojů (informačních,
věcných, finančních), schopností a dovedností v rozhodování, což jsou i limitující faktory
pro rozhodování v krizovém řízení.
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Pilotní projekt ochrany proti blackoutu
Protection Against Blackout — Pilot Project
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Souhrn:
Déletrvající výpadek zásobování elektřinou velkého rozsahu (blackout) je vnímán jako
jedno z nejzávažnějších ohrožení bezpečnosti obyvatel a ekonomického vývoje. Řízenou
dodávkou elektřiny pro vybrané spotřebitele a spotřebiče je možné následky blackoutu
zmírnit. Řešení je výsledkem výzkumného projektu 2A–1TP1/065 „Zvýšení odolnosti
distribuční soustavy proti důsledkům dlouhodobého výpadku přenosové soustavy ČR
s cílem zvýšení bezpečnosti obyvatel“ podpořeného z programu Ministerstva průmyslu
a obchodu „Trvalá prosperita“. Toto řešení je unikátní nejen v rámci ČR, ale i v rámci
EU. V září 2011 byly provedeny zkoušky v reálném prostředí. Potvrdilo se, že je možné při
výpadku elektrické energie ve zlomku sekundy přepojit elektrickou síť tak, aby vytvořila
ostrov, ve kterém jsou místní zdroje schopny pokrýt spotřebu nejdůležitějších odběrných
míst — přesně tak, jak je předem naplánováno v krizovém plánu.
Summary:
The paper presents research pilot project in the field of smart grid. The research project
No2A–1TP1/065 “Increasing the resilience of the distribution system against long–term
transmission grid blackout in order to enhance public safety” was partly supported by
the Czech Ministry of Industry and Trade in the framework of “Sustainable prosperity”
program.
In 2011 project team has implemented the pilot project on a local micro–grid. The
pilot project demonstrated the functionality of the system and all its technical parts.
Recommendation based on this research was included into the proposal of updated Czech
energy policy. All bigger cities should have resilient distribution system with ability to
switch into island operation during national transmission system outage.

Klíčová slova: Blackout, chytré sítě, ostrovní provoz, řízení spotřeby
Keywords:

Balckout, smart grid, island operation, crisis demand side management
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ÚVOD
Déletrvající výpadek zásobování elektřinou velkého rozsahu (blackout) je vnímán jako
jedno z nejzávažnějších ohrožení bezpečnosti obyvatel a ekonomického vývoje. Řízenou
dodávkou elektřiny pro vybrané spotřebitele a spotřebiče je možné následky blackoutu
zmírnit. Řešení je výsledkem výzkumného projektu 2A–1TP1/065 „Zvýšení odolnosti
distribuční soustavy proti důsledkům dlouhodobého výpadku přenosové soustavy ČR
s cílem zvýšení bezpečnosti obyvatel (RESPO)“ podpořeného z programu Ministerstva
průmyslu a obchodu „Trvalá prosperita“. Toto řešení je unikátní nejen v rámci ČR, ale
i v rámci EU. V září 2011 byly provedeny zkoušky v reálném prostředí. Potvrdilo se, že je
možné při výpadku elektrické energie ve zlomku sekundy přepojit elektrickou síť tak, aby
vytvořila ostrov, ve kterém jsou místní zdroje schopny pokrýt spotřebu nejdůležitějších
odběrných míst — přesně tak, jak je předem naplánováno v krizovém plánu.
Provedené zkoušky a ekonomické propočty prokázaly, že realizací veřejných ostrovních provozů je možno docílit výrazného snížení rizik spojených s blackoutem, a to za
přijatelnou cenu.

1. CÍLE ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO PROJEKTU
Náročné cíle, které si řešitelé si při přípravě a návrhu projektu RESPO (REsilient POwer)
vytkli, vycházely z předchozích expertních studií a výzkumných projektů v oblasti kritické infrastruktury a ochrany obyvatelstva. Stanovené cíle určovaly směr a hloubku
řešení tak, aby výsledky projektu bylo možno převést do praxe provozu distribučních
soustav, jakmile budou přijaty příslušné úpravy stávající legislativy stanovující právní
a tržní rámec pro tuto službu. Stanovené cíle zahrnovaly:
• zvýšit bezpečnost obyvatel v regionech, majetku a životního prostředí a omezit
ekonomické škody v důsledku dlouhodobých výpadků elektrické energie;
• snížit neakceptovatelné riziko dopadů sice zatím nepříliš pravděpodobných, ale
možných krizových situací v zásobování elektřinou, jakožto klíčové složky kritické
infrastruktury;
• ověřit možnost ostrovního provozu (OP) distribuční soustavy s využitím místního
zdroje elektrické energie typu teplárna jako prostředku pro zajištění nezbytných
dodávek v krizových stavech;
• v oblasti krizového řízení dosáhnout rychlé a efektivní reakce na hrozící krizovou
situaci tak, aby dopad mimořádného stavu energetické soustavy na subjekty kritické infrastruktury a občany byl minimalizován a tím došlo k zamezení zbytečných
ztrát jak primárním výpadkem elektrické energie, tak sekundárními dominovými
jevy.
Technická proveditelnost navrhovaného řešení byla ověřena pilotním projektem v reálném prostředí.
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2. NÁVAZNOST NA EVROPSKÝ BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM
Projekt RESPO je v souladu s bezpečnostním výzkumem Evropské unie v oblasti kritické infrastruktury. Ta byla ovlivněna útoky 11. září 2001 a zvláště potom bombovým
útokem na vlaky v Madridu v r. 2004. V témže roce vyšla zpráva Report of the Group of
Personalities in the field of Security Research [1]. Na ní navázaly aktivity v rámci PASR
— Preparatory Action for Security Research. Zmíněné události posunuly bezpečnost do
popředí politických zájmů v Evropě a na celém světě. Politické, sociální a technologické
změny vyústily do nestabilního bezpečnostního prostředí, kde jsou rizika a zranitelnost
mnohem více rozmanité a méně viditelné. Nové hrozby, které se objevily, nerespektují
státní hranice a zdůraznily potřebu zvýšit bezpečnost obyvatel v celé Evropě. Při řešení
nových bezpečnostních úkolů v této oblasti hrají technologie klíčovou roli. Jedním ze základních dokumentů, které pomáhaly formulovat společnou evropskou politiku v oblasti
civilního bezpečnostního výzkumu je zpráva ESRAB — European Security Research
Advisory Board ze září 2006 [2]. Na ní navázalo tříletou činnost Evropské forum bezpečnostního výzkumu a inovací ESRIF — European Security Research and Innovation
Forum, které v roce 2009 zveřejnilo závěrečnou zprávu obsahující vize pro směrování
bezpečnostního výzkumu v Evropě [3]. Po technologické stránce je projekt v souladu
s evropskou technologickou platformou Smartgrids [4]. Postavení projektu RESPO ve
vývoji civilního výzkumu European security je znázorněn na obrázku 1.
Projekt RESPO byl konzultován v rámci vytvořených mezinárodních pracovních skupin (ESRIF, UN ISDR) a řady mezinárodních workshopů a konferencí, při nichž byl
řešený projekt zároveň propagován.

3. TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ PROVEDITELNOST
Základním dosaženým výsledkem řešení projektu je pilotní implementace pro ověření funkčnosti prvků umožňujících krizový ostrovní provoz části distribuční soustavy a pilotní
ověření monitorovacího systému se standardizovanou vazbou pro zajištění interoperability mezi dispečerským řízením distribuční soustavy a systémy krizového řízení v daném
území.
Pilotní projekt ověření ostrovního provozu (OP) měl být původně realizován na veřejné
části distribuční soustavy v okolí Teplárny Strakonice. Protože nedošlo k dohodě o spolupráci ze strany provozovatele E–ON, byl díky pochopení primátora města České Budějovice a managamentu ČEVAK, a. s. pilotní projekt zrealizován na neveřejné části distribuční soustavy v Čistírně odpadních vod České Budějovice.
Toto původně náhradní řešení se však ukázalo jako přínosné především proto, že robustnost a spolehlivost konceptu řešení včetně vyvinutých technických prostředků byly
vystaveny náročnějšímu prostředí distribuční mikrosítě. Čím menší je totiž vyčleněná
distribuční síť, tím je dosažení stabilního ostrovního provozu obtížnější (měkká síť). Pokud by byl pilotní provoz realizován v distribuční síti Strakonice, nemohli bychom bez
dalšího ověření tvrdit, že řešení bude spolehlivě funkční i na mikrosíti objektu kritické
infrastruktury. Pokud však zařízení pracuje spolehlivě v mikrosíti, lze s jistotou tvrdit,
že bude plně funkční i v podmínkách rozsáhlejší – a proto stabilnější – veřejné části
distribuční soustavy.
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Postavení projektu RESPO ve vývoji evropského civilního výzkumu
Řešitelé se tedy rozhodli realizovat pilotní projekt ve dvou částech:
• Pilotní projekt Strakonice byl zaměřen na prokázání možnosti interoperability
mezi organizacemi krizového řízení a řízením distribuční soustavy. V rámci toho
byly otestovány vyvinuté prostředky krizového řízení. Projekt byl představen na
workshopu 6. dubna 2011 v sále zastupitelstva Městského úřadu Strakonice. Zahrnoval prezentaci a reálnou ukázku výstupu projektu z pohledu a potřeb krizového
managementu území s vazbou k oblasti elektrické energie.
• Pilotní projekt ČOV ČB byl zaměřen na prokázání funkčnosti celého systému i jednotlivých technických prostředků a automatik, které bylo nutné v rámci řešení projektu vyvinout: centrální jednotka krizového ostrovního provozu, bilanční automatika, rozpadová automatika a úprava inteligentního elektroměru pro funkci omezení
nedůležité spotřeby. Předvedení ostrých zkoušek bylo součástí workshopu, který se
konal 9. září 2011 v zasedací místnosti Čistírny odpadních vod České Budějovice
provozovatele ČEVAK, a. s.
Čistírna odpadních vod České Budějovice slouží pro sídelní aglomeraci dvou měst
a patnácti obcí s kapacitou 112 tis. obyvatel. Přímo v čistírně odpadních vod jsou instalovány 2 kogenerační jednotky na bioplyn. V její blízkosti se nachází nová úpravna vody

31

BRNO 2010
BENEŠ Ivan
pro nouzové zásobování Českých Budějovic pitnou vodou, což umožnilo její začlenění
do projektu krizového ostrovního režimu čistírny. V případě blackoutu jsou kogenerační
jednotky na ČOV v ostrovním provozu schopny po odepnutí zbytných spotřebičů pokrýt
spotřebu jak čistírny, tak i úpravny vody.
Po poruše v elektrické síti speciálně vyvinuté zařízení bleskově detekuje a vyhodnotí
tuto poruchu, automaticky (za 0,2 sekundy) odpojí čistírnu od sítě a převede napájení
na zásobování elektřinou z místní bioplynové kogenerační stanice. Současně s tím jsou
podle předem stanovených priorit odpojena zařízení s nižší prioritou tak, aby místní
zdroj energie stačil zásobit přednostně důležité systémy. Po obnovení napětí v síti se automaticky ostrovní ostrov synchronizuje se sítí a obnovuje se normální provoz. Jihočeské
krajské město má nyní zajištěno, že i v případě déletrvajícího blackoutu bude zásobeno
pitnou vodou a jeho odpadní vody budou čištěny, a to nezávisle na vnější síti a bez potřeby nafty do náhradních dieselgenerátorových zdrojů. Zdrojem energie je zde vlastní
čistírenský bioplyn.
Tabulka 1: Rozdíl při přípravě ostrovního provozu ve veřejné síti a mikrosíti

V přípravě realizace ostrovního provozu v mikrosíti a ve veřejné části distribuční
soustavy je (kromě velikosti) významnější rozdíl v tom, že priority ve veřejné síti budou
stanoveny v rámci krizového plánu území, zatímco v objektu kritické infrastruktury určí
priority technolog v rámci havarijního plánu.
Výsledky ekonomické analýzy a analýzy nákladů a užitků potvrzují názor, že zvýšení
ochrany obyvatelstva proti důsledkům případného kolapsu přenosové soustavy je z hlediska ekonomického dopadu na spotřebitele výrazně nižší než dopady, které mají na spotřebitele opatření pro zvýšení ochrany klimatu. V celkové ceně elektřiny by se zavedení
praxe veřejných ostrovních systémů projevilo zvýšením o cca 1 až 2 %. Při výpočtech se
přitom uvažovala požadovaná návratnost investic tak, aby byla atraktivní pro investory
(IRR > 10 %).
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Pilotní projekt ochrany proti blackoutu
Protection Against Blackout — Pilot Project
Pro město Strakonice byla pro scénář třítýdenního blackoutu vyčíslena výše škod.
Jen přímé ztráty by činily přes 1 600 miliónů Kč. Přitom největší škody lze očekávat
v ekonomice a u občanů. Energetické firmy nejsou téměř postiženy, nenesou téměř žádné
následky, a proto samy o sobě nemají motivaci nouzové zásobování zajišťovat. O zajištění
ochrany obyvatelstva a příslušnou motivaci se tedy musí postarat stát. Zranitelnost podniků a význam nouzového zásobování elektřinou by měli posoudit a zvážit jejich vlastníci
v rámci managementu kontinuity. Výsledky řešení projektu RESPO jsou obsaženy ve výzkumných zprávách [5].

4. NÁVAZNOST NA VÝZKUMNÉ PROJEKTY A STRATEGICKÉ
DOKUMENTY
Energetická bezpečnost závisí na robustně dimenzované a přitom pružně přizpůsobivé
energetické infrastruktuře — především na energetických sítích. Tato oblast patří naštěstí do regulované oblasti energetiky. Neviditelná ruka trhu není totiž schopna takovou robustnost a flexibilitu zajistit a bude zde vždy v zájmu energetické bezpečnosti
potřebná rozhodující účast státu. Nové požadavky kladené na elektroenergetické sítě
byly předmětem i dalších projektů, jako bylo například systémové řešení nouzového
zásobování elektřinou v případě krizových stavů [6], anebo výzkum možností posílení
startů ze tmy pro zvýšení spolehlivosti a odolnosti provozu elektrizační soustavy ČR [7].
Projekt RESPO na ně přímo navazoval.
Poznatky získané při řešení těchto projektů byly integrovány do 6. kapitoly zprávy
vládní „Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky
v dlouhodobém časovém horizontu“, která se zabývala vztahy mezi vývojem ve světě
a energetickou bezpečností ČR [8]. Tato zpráva byla podnětem i pro zpracování některých pasáží návrhu Státní energetické koncepce (SEK), který byl zveřejněn 13. října
2009 a poslední znění je po zapracování připomínek z února 2010 [9]. Bohužel ve stínu
očekávání parlamentních voleb nebyla tehdy politická vůle tento návrh ve vládě projednat. Po zvolení nové vlády byl v roce 2011 zpracován nový návrh aktualizace Státní
energetické koncepce, který myšlenku ostrovních provozů rovněž převzal [10]. Po odstoupení ministra Kocourka však byl jeho návrh aktualizace SEK ministrem Kubou zavržen
a zpracovává se návrh nový.

ZÁVĚR
Pilotní projekt ochrany proti blackoutu RESPO a realizovaný poloprovoz instalovaný na
ČOV ČB (provozovatel ČEVAK) prokazuje reálnost vize zvýšení odolnosti distribuční
soustavy proti důsledkům dlouhodobého výpadku přenosové soustavy ČR s cílem zvýšení
ochrany obyvatelstva a kontinuity funkce kritických infrastruktur. Realizace krizových
ostrovních provozů na veřejné části distribuční soustavy je technicky schůdná a dopad
do ceny distribuované elektřiny je přijatelný.
Ostrovní provozy je možné instalovat v distribučních soustavách všech větších měst,
které disponují vlastní teplárnou. Záměr v aktualizované Státní energetické koncepci,
který přepokládá vypracovat program opatření vedoucích k zajištění ostrovního provozu
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elektrizační soustavy pro nouzové zásobování všech větších sídelních celků, je tak velice
rychle uskutečnitelný.
Realizace pilotního projektu a ostré zkoušky v reálném provozu lokální distribuční
soustavy prokázaly, že ostrovní provozy lze instalovat nejen na distribučních soustavách
ve městech s vlastní teplárnou, ale i v mikrosíti podniků a institucí.
Zkouška v jihočeské čistírně odpadních vod ukázala, že řešení, kterému před lety
mnoho lidí nevěřilo, existuje, je zcela funkční a umožní zajistit vyšší energetickou bezpečnost našich měst. Závěrečné oponentní řízení projektu se konalo 9. prosince 2011
a oponentní rada doporučila, vzhledem k dosaženým vysokým parametrům předloženého
projektu a jeho široké potenciální využitelnosti, usilovat o jeho bezprostřední uplatnění
v praxi v návaznosti na schválení aktualizace Státní energetické koncepce.
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Souhrn:
Po převratných událostech v poslední dekádě minulého století nejen prostí občané, ale
i mnozí zkušení politici očekávali výrazné zlepšení ve směru odbourávání antagonismů
a urychlení procesu celoevropské integrace, včetně zdůrazňování pojmu „celoevropské“.
To se ukázalo jako euforické a nereálné, jako produkt přání a nikoliv skutečnosti. Nekritickému nadšení podlehla dokonce i řada analytiků vycházejících z parafrázované poučky
o tom, že „politika je uměním nemožného“.
Řada odborníků v zahraničí i v České republice hodnotila ještě na přelomu století
stávající i perspektivní strategické prostředí v Evropě jako nekonfrontační a prognózovala velmi nízkou pravděpodobnost vzniku konfliktů a krizových situací na evropském
kontinentu. Tyto prognózy se ukázaly jako zcela nevěrohodné. Naopak, na evropském
kontinentu narůstají ohniska napětí, probíhající konflikty se prohlubují. Kritickou se
stává situace i v oblastech sousedících s Evropou, tj. na Blízkém a Středním východě.
Summary:
Following the epoch–making events in the last decade of the 20th century, not only
ordinary people but even experienced politicians expected significant improvements in
eliminating antagonisms and speeding up the process of pan–European integration, including the emphasis put on the term “pan–European”. All this proved to be euphoric
and unreal, being a product of our wishes with no respect to reality. Also many analytics gave in to the temptations of uncritical enthusiasm originating from the paraphrased
axiom that “Politics is the art of the impossible”.
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Many experts, both abroad and in the Czech Republic, still at the turn of the century assessed the current and prospective strategic environment in Europe as non–
confrontational and they predicted a very low probability of conflicts’ emergence and
crisis situations on the European continent. These predictions proved to be totally implausible. Just on the contrary, sources of tensions in Europe are increasing and the
ongoing conflicts are deepening. The situation is becoming critical also in the areas
adjoining Europe, i. e. the Near East and the Middle East.
Klíčová slova: imigrace, multikulturní prostředí, nacionalismus, extremismus, krizová situace, globální bezpečnost, náboženský fundamentalismus
Keywords:
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ÚVODEM
Vliv nacionalismu, přecházejícího v některých případech až do šovinismu, je všeobecně
patrný. Otřásá celou jihovýchodní Evropou i okrajovými oblastmi bývalého Sovětského
svazu, kde přerůstá do násilných forem. Nejsou od něj ušetřeny ani konsolidované státy
západní Evropy, jako je Belgie, Itálie, Německo, Španělsko, Velká Británie.
Přestože Západoevropané manifestují v posledních desetiletích pozoruhodnou schopnost přehlížet nebo zlehčovat všechny signály problémů, kterých se jim dostává v požehnané míře, nyní již ani ti nejpřesvědčenější sociální–liberálové a eurooptimisté nedokáží
předstírat, že je vše v pořádku.
Imigrace není izolovaným problémem. Je provázána s mnoha dalšími agendami, při
jejichž řešení evropská politika stále více selhává. Rozčarování z integračního procesu
vedlo v uplynulém desetiletí ke zřetelnému odmítnutí dalších sjednocovacích kroků evropskými národy a donutilo evropské politické elity k nedobrovolnému zpomalení integrace Evropské unie (alespoň navenek, protože sjednocování za pomoci byrokratických
postupů a díky judikatuře Evropského soudního dvora probíhá nadále) 1) .
Mimochodem — těchto problémů není ušetřen ani severoamerický kontinent. Namátkou lze uvést úsilí francouzské části obyvatelstva Kanady o získání úplné samostatnosti.
Přitom existuje ještě celá řada latentních mezinárodních konfliktů, které z různých
příčin dosud nepropukly a u nichž jde o vzájemný boj mezi eventualitou jejich možného
zesílení a vytvářením podmínek pro jejich utlumení, opírající se o naději, že postupně
vstoupí do historie.
Bezpečnost má stále více podob a globálnější charakter. Ekonomická napětí, etnické
spory, poškozování životního prostředí, přelidnění, utečenci, náboženský fundamentalismus, terorismus, transfer konvenčních zbraní se stále více stávají doménou mezinárodní
1)
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Po odmítnutí návrhu evropské ústavní smlouvy byla ovšem přijata Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost v roce 2009. Tato smlouva je derivátem neschválené „ústavy“ a její přijetí je výsledkem
snahy vyhnout se tomu, aby se k dalším integračním krokům vyjadřovali občané. Nicméně oslabení
integračního diskursu je zřejmé a přinejmenším o zpomalení sjednocovacího úsilí lze oprávněně hovořit.
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agendy. Všechny tyto jevy je třeba považovat za hrozbu rozšiřování demokracie, která je
základní součástí nového evropského bezpečnostního řádu. Naším společným cílem musí
být Evropa nejen jednotná a svobodná, ale také prosperující a žijící v míru.
Vývoj bezpečnostní situace v Evropě, a řada autorů, kteří se touto problematikou
zabývají, to i naznačuje, může doznat různých podob. Mohou se objevit i nové, nebo
poněkud modifikované faktory, které budou tento vývoj ovlivňovat.
Z tohoto pohledu by se tedy logicky nabízelo řešení v podobě vytvoření celoevropského bezpečnostního systému jako regionální obdoby systému OSN, který by zahrnoval
všechny evropské země. Členství řady z nich v Severoatlantickém paktu, toto řešení
silně omezuje. Univerzálnost je základním předpokladem existence a fungování kteréhokoli systému kolektivní bezpečnosti. Severoatlantický pakt je tak zatím významným
garantem bezpečnosti evropského kontinentu.

1. RIZIKA OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI V EVROPĚ
1.1 RIZIKA VNITROEVROPSKÁ
V Evropě se nejnovější imigrační vlny setkávají s třemi problematickými faktory: s politikou multikulturalismu, která do značné míry bránila potřebné integraci přistěhovalců, s vymírajícími evropskými národy, v jejichž slábnoucí populaci získávají
imigrantské skupiny s početným potomstvem stále větší podíl a s fenoménem sociálního státu, který imigrantům štědře nabídl, co potřebovali, a nepřivedl je v mnoha
případech k poznání, že pro kvalitní život je nutno tvrdě pracovat.
Dnes je každodenní evropskou realitou vzrůstající počet přistěhovalců, kteří se „neintegrovali“ ani ve druhé či třetí generaci. Narůstá příliv nových legálních i nelegálních
imigračních vln. Zvyšuje se podíl imigrantů na počtu obyvatel jednotlivých zemí a především velkých měst, a jejich nesoulad s životním stylem a kulturou stále ještě většinové
společnosti. Neintegrovaní přistěhovalci jsou nejen zdrojem neklidu, ale podněcují i vznik
radikálních politických hnutí.
Prezident Sarkozy ve své předvolební rétorice silně deklaruje potřebu výrazně revidovat schengenskou politiku. V tomto se Paříž shoduje s Berlínem. Určité náznaky
požadavků o vystoupení z schengenského prostoru se projevují zatím i u švýcarských
lidovců,
Chvíli se zdálo, že extremisté typu Le Pena jsou něco jako klauni při cirkusovém
představení 2) . Trochu pobaví, trochu znudí, můžeme se nad jejich otřepanými legráckami
mírně pohoršit, ale všichni víme, že nejspíše nebudou za chvíli krotit dravé šelmy a že
nám tedy nehrozí, že by je mohli nějak nešikovně pustit do hlediště.
U politiků typu Jörga Haidera, který mistrně spojoval radikální a mainstreamové
postoje, takže byl po většinu své politické kariéry salonfähig — i když možná jen pro
předsíně těch lepších politických salónů — už nám měl mírně tuhnout úsměv na rtech.
O deset let později můžeme vidět, jak se radikální strany s nejroztodivnější historií,
tématy a návody na řešení prosazují do parlamentů v jedné evropské zemi za druhou.
2)

Le Penova dcera Marine, jeho umírněná nástupkyně, je ovšem příkladem toho, k jakému marketingovému a možná částečně i obsahovému posunu zde během relativně krátké doby došlo a jak vážně je
dnes potřeba tyto politické síly brát.
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Nacionalistické a separatistické tendence se např. v Belgii projevují ve sporu Vlámů
a Valonů. Itálii hrozí rozpad na tři státy. V Německu zaznamenal nevídaný vzestup politický extremismus. Ve Španělsku probíhá permanentní spor centrální Kastilie a Aragonie,
s vždy odstředivým Katalánskem a zcela rezistentním Baskidskem. Ve Velké Britanii se
prezentují autonomními touhami Skotové a Welšané.
Dlouhodobě se projevují nacionalistické projevy v Nizozemsku. Štvavá výzva nizozemského radikála a kritika islámu a také europoslance Geerta Wilderse k oznamování
„nepravostí“ ze strany občanů ze zemí bývalého komunistického bloku dělá problémy nizozemské vládě. Deset diplomatů včetně českého se ve čtvrtek 16. 2. 2012 sešli s tamním
ministrem zahraničí Urim Rosenthalem, aby jim Wildersovy výroky vysvětlil. Nizozemský premiér Mark Rutte ve čtvrtek 16. 2. 2012 ubezpečil svého českého kolegu Petra
Nečase, že názory PVV (krajně pravicové Strany pro svobodu) na občany východní
a střední Evropy nijak nevyjadřují stanoviska nizozemské vlády.
Maďarsko se svým způsobem stalo nyní ztělesněním strachů, které nemusejí být nutně
jen čistě maďarské: strach z krize kapitalismu a finančních trhů, strach z demografické
hrozby (vymírání), strach ze vzájemné nedůvěry a z probuzení národních démonů.
Všechny tyto obavy, nesmírná únava Maďarů z dvacetileté transformace a zhoršující se
hospodářskou situaci využil Viktor Orbán, který zakopává sebe a svoji stranu na dlouhou
dobu u moci. Pomáhá mu fakt, že opozice je slabá a roztříštěná a po odchodu charizmatického vůdce socialistů Ference Gyurcsánye nemá Orbán na domácí scéně rovnocenného
soupeře.
Mentalita obležené pevnosti a zatvrzelost maďarského vedení má historické kořeny, na
které umí obratný řečník Viktor Orbán naroubovat současnou situaci. Maďaři v sobě mají
hluboké historické trauma z Trianonské smlouvy, která Uhersku vzala v roce 1920 dvě
třetiny území a třetina Maďarů se ocitla mimo území mateřského státu. Proto se Fidesz
snaží vymazat komunistickou minulost a vracet se dále do historie, proto je v preambuli
nedávno schválené ústavy odvolávka na tisícileté království, proto budou moci zahraniční
Maďaři v příštích parlamentních volbách volit.
Roky řecké dluhové krize a s ní spojená nekonečná zasedání evropských lídrů se podepsaly i na samotném vztahu Řeků a Němců. 81 procent Řeků také uvedlo, že podle nich
se Německo pokouší dominovat evropské ekonomice. Zatímco 77 procent se domnívá,
že se Němci pokoušejí vybudovat silnou a autoritářskou „Čtvrtou říši“. Podle posledního průzkumu jsou pocity řeckých obyvatel směrem k Němcům a jejich kancléřce téměř
výhradně negativní. Převažuje zloba a rozhořčení, ale také strach 3) .
Do jisté míry lze též hovořit o určitém napětí mezi některými státy střední Evropy
(Maďarsko a Rumunsko ohledně maďarské menšiny v Transilvánii, Maďarsko a Slovensko
ze stejného důvodu, Rumunsko a Bulharsko ohledně Dobruži, Rumunsko a Ukrajina
v Podněstří).
Kategorie evropských rizik také zahrnuje širokou škálu probíhajících i potenciálních
konfliktů rozptýlených na území bývalého Sovětského svazu. Některé jsou institucionální
(rozpory mezi zákonodárnou a výkonnou mocí v Rusku), další zahrnují ekonomickou
krizi a ruský nacionalismus (25 milionů Rusů žije na území států bývalého Sovětského
3)
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Podle výzkumu institutu VPRC provedeného ve dnech 10. až 13. února 2012. Zahrnoval odpovědi
800 Řeků.
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svazu), další etnické konflikty (jaké jsou patrné v Arménii, Ázerbajdžánu, Čečensku,
Gruzii, Moldově a Tádžigistánu, ale které se mohou snadno rozšířit na nejméně 15 dalších
oblastí).
V rámci přípravy prezidentských voleb Vladimir Putin „rozdával“ předvolební sliby
různým skupinám voličů. Demonstrace po prezidentských volbách v Rusku nedosahují
takové masovosti jako po hlasování o složení nové Dumy. Putin sice připustil, že došlo
k ojedinělému narušení voleb, která ale mohla ovlivnit výsledek nejvýše o desetiny procent 4) .
1.2 RIZIKA BALKÁNSKÁ
Současná podoba míru v Bosně a Kosovu je založena na rozporu mezi zásadami a praxí.
Kosovo si mír udržuje díky tomu, že jeho mezinárodně uznávaný statut je fikcí. Hlavním
ústupkem Bělehradu bylo odstranění ultimáta z Rambuillet, jež zakládalo suverenitu
nad Kosovem na výsledku případného plebiscitu — šlo tedy o příkaz k umožnění nezávislosti. Druhý doplněk Rozhodnutí Rady bezpečnosti č. 1244 z 10. 6. 1999 potvrzuje cíl
„významné samosprávy pro Kosovo“, ale uznává „princip suverenity a územní celistvosti
Federativní republiky Jugoslávie“ a požaduje „demilitarizaci UCK“. Tenhle rozpor je
ještě výraznější nežli v Daytonské smlouvě.
To představuje řadu krizových oblastí, ve kterých konflikt může vzplát současně. Jsou
svázány nejen vzájemně, ale též s dalšími problémy v této části Evropy zejména maďarské
menšiny ve Vojvodině, která se dožaduje autonomie, a také s tím, co Italové trvale
považují za obranu zájmů občanů italské národnosti, kteří v šedesátých letech opustili
Istrijský poloostrov a Dalmácii a jejichž majetkové záležitosti nebyly dosud vyřešeny.
K balkánským rizikům je třeba zahrnout sérii krizových oblastí na jižním okraji
(od Sandžaku přes Kosovo k západní Makedonii), řecko–albánské, řecko–makedonské
a řecko–turecké napětí.
1.3 RIZIKA SEVEROAFRICKÁ
Hned v prvních dnech roku 2011 bylo možné si položit otázku co čeká Blízký východ,
oblast jižního Středomoří a severoafrické státy. Možnost předvídat vývoj v mezinárodní
politice je sice velmi obtížné, nicméně tato oblast se tak jako tak stává jedním z hlavních
zdrojů napětí. S dostatečnou mírou pravděpodobnosti lze konstatovat, že jedním z velkých problémů arabského světa je narůstající nespokojenost obyvatelstva s vládnoucími
režimy vlastních zemí.
Lednové události v Tunisu, kdy sebevražda jednoho mladého muže přerostla v dramatické nepokoje, naznačily, že arabské autoritativní diktátorské režimy nejsou zdaleka
tak pevné, jak navenek vypadají. V krátké době tří čtyř měsíců revoluční vlna zaplavila
většinu států severní Afriky. Lze jen s velkými obtížemi hledat odpověď na otázku, co
přijde po nich. Jak se v řadě zemí tohoto regionu začíná stupňovat odpor vůči stávajícím
diktátorům, musí se Unie připravit na novou éru. V současnosti lze obtížně předpokládat,
jaké režimy nakonec v arabských zemích, ve kterých stále přetrvává kmenový systém řízení, vzniknou. Lze jen konstatovat, že tento proces bude trvat řadu let a bude provázen
výraznou nestabilitou.
4)
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Libye se rok po pádu Muammara Kaddáfiho ve skutečnosti stále více stává obětí násilí bývalých povstalců. „Panují oprávněné obavy, že titíž muži, kteří po boku NATO
bojovali proti režimu diktátora Kaddáfího, nyní vážně ohrožují budoucnost země“, varuje Gabriel Gatehouse, komentátor BBC. „Na tyto ozbrojené milice nikdo nevznesl
obvinění“, říká podle The Guardian Donatella Rovera z Amnesty International. Vláda
se sice údajně snaží obnovit svou autoritu v zemi, většina území je však ovládána právě
radikálními skupinami bývalých bojovníků. „Prozatímní vláda nemá dostatek vůle a není
ochotna uvědomit si rozsah tohoto problému. Nejde o případ jednotlivce, je to celkový
nezodpovědný postoj“, sdělila The Guardian Donatella Rovera.
Výrazným způsobem se komplikuje situace v Sýrii. Prezident Asad už několikrát za
poslední měsíce slíbil reformy i konec vlády jedné strany. Na konec února 2012 dokonce
vyhlásil referendum k reformě ústavy. Svého prezidentského křesla se ale i přes nátlak
arabských zemí a Západu zatím vzdát nehodlá. OSN mezitím jedná o rezoluci vůči
Sýrii, kterou odmítlo Rusko i Čína. Liga arabských států požádala o vyslání mezinárodní
mírové mise na syrské území. O vojenském zásahu po vzoru Libye ale zatím představitelé
mocností nechtějí mluvit. V druhé polovině března 2012 se začínají objevovat informace,
že ne všechny nepokoje jsou vyvolávány vládní silou.
Nestabilita v arabských zemích představuje ještě významnou hrozbu — jaderné zbrojení. Nově vzniklé režimy v zemích tohoto regionu budou potřebovat posílit své postavení
jak vůči USA a Izraeli, tak zejména vůči svým regionálním konkurentům. V tomto případě může íránský jaderný program posloužit jako určitá inspirace. Irák nebo Egypt se
tak mohou brzy vydat touto cestou.

2. VARIANTY MOŽNÉHO MODELU EVROPSKÉ BEZPEČNOSTI
Bezpečnost má stále více podob a globálnější charakter. Ekonomické napětí, etnické
spory, poškozování životního prostředí, přelidnění, utečenci, náboženský fundamentalismus, terorismus, rozšiřování zbraní hromadného ničení a transfer konvenčních zbraní
a zbrojních technologií se stále více stávají doménou mezinárodní agendy. Politika každého státu má vnitřní a vnější dimenze, které vyzařují jeho životní zájem. A ten nesmí
být samoúčelem, tedy jen výkonem moci, ale musí vyjadřovat ucelený systém hodnot,
ke kterým se společnost, či její většina, hlásí.
2.1 MOŽNÝ MODEL EVROPSKÉ BEZPEČNOSTI
Podobně, jako nový systém mezinárodních vztahů, má i nový model evropské bezpečnosti
několik variant.
Americká varianta evropské bezpečnosti vychází z názoru, že Evropa ještě není
natolik vyzrálá, aby, obrazně řečeno, vzala svůj osud do vlastních rukou. Předpokládá
zachování americké přítomnosti v Evropě a organizace NATO jako jednoho z jejich
základních nástrojů a projevů. Naproti tomu evropské integraci a stejně tak i myšlence
dalšího prohlubování institucionalizace organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
(OBSE) přisuzuje ve srovnání s NATO druhořadý význam. Výrazně se tedy sbližuje
s hierarchizovaným systémem mezinárodních vztahů.
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K americké variantě se více méně přiklánějí Velká Britanie, státy Beneluxu a vedoucí
činitelé politické i vojenské struktury NATO.
Německá varianta klade důraz na oslabení významu vojenských a zejména pak jaderných nástrojů bezpečnostní politiky ve prospěch nástrojů politických a ekonomických.
Německo nadále prosazuje zachování NATO. Usiluje ale také o svůj výraznější vliv na
rozhodování jeho řídících orgánů o otázkách bezpečnosti a strategie.
Francouzská varianta je vyhraněnou západoevropskou alternativou vůči variantě
americké. Vychází z teze, že konec bipolarity přeměnil Evropu v „samostatný geostrategický prostor, ke kterému již USA, i přes jejich nespornou politickou solidaritu, nepatří“.
Je třeba, aby „Evropa vzala svůj osud do vlastních rukou a vytvořila svébytný systém
evropské obrany“. Velký význam přikládá přeměně Evropy v samostatný subjekt světové
politiky.
Variantu spojenou s Ruskou federací a dalšími nástupnickými státy bývalého
Sovětského svazu zatím nelze přesněji specifikovat. Tyto země dosud nemají vypracovanou vlastní linii bezpečnostní politiky. Jsou tak stále neznámými veličinami mezinárodní
situace, faktorem nestability a nejistoty nejen na evropském kontinentě.
2.2 EVROPSKÁ BEZPEČNOST A ZÁJMY ČESKÉ REPUBLIKY
Posuzování pravděpodobnosti jednotlivých variant ve vztahu k zájmům České republiky
je v současné době velmi obtížné.
Varianta 1 ( = hierarchizovaný systém mezinárodních vztahů spojený s americkým
pojetím evropské bezpečnosti) je ve srovnání s ostatními variantami variantou s nejvyšší
mírou pravděpodobnosti realizace. Nelze sice čekat, že tato varianta se prosadí v plném rozsahu, který její autoři očekávají. USA ale disponují dostatkem prostředků, aby
v nejbližší perspektivě ostatní varianty eliminovaly natolik, aby tato varianta získala
rozhodující a určující vliv na řešení otázek evropské bezpečnosti, tedy i České republiky.
Typickým příkladem byly snahy části politické reprezentace České republiky spojené
s prosazení instalace amerického radaru ve vojenském prostoru Brdy.
Varianta 2 ( = systém rovnováhy spojený s německým pojetím evropské bezpečnosti)
má ohromný potenciál v ekonomické sile Německa. Její realizace by mohla skončit přeměnou celé této oblasti ve sféru ekonomického, kulturního a posléze i politického vlivu
Německa. Prohloubila by se zřejmě i politická a ekonomická závislost České republiky.
Přesto lze konstatovat, že v nejbližší perspektivě, vzhledem k vnitřním ekonomickým
i politickým problémům Německa, je silně závislá na variantě první. Prioritu ve své realizaci by mohla získat jenom v tom případě, že USA by se rozhodly vrátit se k politice
izolacionalismu.
Varianta 3 ( = univerzální systém mezinárodních vztahů spojený s francouzským
pojetím evropské bezpečnosti) je závislá na obou předchozích variantách. Prosadit se
může pouze tenkrát, když předčí americké i německé pojetí dalšího vývoje v Evropě.
K tomu jí však její hlavní přednost — myšlenková síla a přitažlivost — nestačí. V nejbližší
perspektivě je dokonce závislá na prosazování amerického pojetí, které může jako jediné
přinejmenším přibrzdit německé ambice v prosazování německého vlivu na další evropský
rozvoj.
Varianta 4 ( = spojená zejména s Ruskem a nástupnickými státy Sovětského svazu).
Vývoj v této oblasti denně přesvědčuje o křehkosti, nestálosti a zranitelnosti stávajícího
uspořádání evropských poměrů. Případný vývoj ruské vnitřní politiky směrem k obno41
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vení autoritářského a diktátorského režimu po prezidentských volbách v březnu 2012
je obtížné předvídat. Případný posun ruské zahraniční politiky na pozice nacionalismu,
používání síly, zpochybňování základních demokratických hodnot mezinárodního společenství by mohl velice nepříznivě ovlivnit jak strukturu mezinárodních vztahů, tak
zejména uspořádání evropské bezpečnosti. Takový vývoj by měl velice nepříznivé dopady především pro státy střední a východní Evropy, včetně České republiky.

ZÁVĚREM
Strategickou zásadou při posuzování rizik přicházejících ze zahraničí je jejich neoddělitelnost od vnitrostátních faktorů. Přitom je třeba zdůraznit, že uvedené premisy, tvořící
principy bezpečnostní politiky státu, je třeba vidět i v opačném gardu. Mají charakter
rovnice, a ten se nemění, ať jsou čteny zprava doleva nebo zleva doprava.
Samotné posuzování rizik, stanovení jejich charakteru a stupně závažnosti proto nezávisí jenom na činnosti potenciálního nositele agresivních aktivit vůči České republice, ale
i na linii zahraniční politiky České republiky, na jejich cílech a úspěších, resp. neúspěších,
kterých na cestě za jejich splněním dosáhne.
V posledním desetiletí jsme byli svědky paradoxního a opětovného vzestupu národní
myšlenky. Výsledkem zklamání z činnosti nadnárodních institucí bude návrat domácích
politických elit na důvěrně známé domácí pole, ale pravděpodobně také návrat národního
šovinismu.

INTRODUCTION
The influence of nationalism, which in some cases crosses over to chauvinism, is generally
evident. It is shaking up the whole of South–Eastern Europe as well as marginal areas of
the former Soviet Union, where it is growing into violent forms. Nor are the consolidated
Western European countries such as Belgium, Italy, Germany, Spain, and the United
Kingdom spared from its influence.
Although Western Europeans have, in recent decades, shown a remarkable ability
to ignore or downplay any signs of problems, which they receive in copious amounts,
even the most convinced social–liberals and euro–optimists can no longer pretend that
everything is in order.
Immigration is not an isolated problem. It is intertwined with many other agendas,
during the solution of which European politics is failing in an increasing degree. Disenchantment with the integration process has, in the past decade, led to a clear rejection
of further unification steps by European nations and forced European political elites to
involuntarily slow down European Union integration (at least outwardly, since unification through bureaucratic processes and thanks to the practice of the European Court
of Justice continues to date) 5) .
5)
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After the rejection of the draft European Constitution however, the Lisbon Treaty was adopted,
coming into force in 2009. This Treaty is a derivative of the “constitution” that was not approved,
and its adoption is the result of efforts to avoid citizens giving their opinions on further integration
steps. The weakening of the integration discourse is nevertheless clear and it is at the very least
legitimate to speak of a slowdown in the unification effort.
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By the way — not even the North American continent has been spared these problems.
We can, at random, mention the efforts of the French–speaking population of Canada
to gain full independence.
At the same time, there is still a whole number of latent international conflicts which,
for various reasons, have yet to break–out and which involve a mutual struggle between
the possibility of their potential escalation and the establishment of conditions for their
suppression, based on the hope that they will gradually become a thing of the past.
Security is increasingly multifaceted and global in nature. Economic tensions, ethnic
conflicts, environmental degradation, overpopulation, refugees, religious fundamentalism, terrorism, and the transfer of conventional weapons are increasingly becoming the
domain of the international agenda. All of these phenomena must be considered a threat
to the spread of democracy, which is a fundamental part of the new European security
order. Our common aim must be a Europe that is not only unified and free, but also
prosperous and at peace.
The development of the security situation in Europe may undergo different forms, as
indicated by many authors who deal with this problem. New or somewhat modified
factors, influencing this development, may appear.
Thus, the logical solution on offer from this perspective would be the establishment
of a pan–European security system as a regional equivalent of the UN system, which
would include all European countries. This solution is greatly limited by many of these
countries’ membership in the North Atlantic Treaty Organisation. Versatility is a fundamental prerequisite for the existence and functioning of any collective security system.
As such, the North Atlantic Treaty Organisation is, for the time being, an important
guarantor of security on the European continent.

1. RISKS THREATENING SECURITY IN EUROPE
1.1 INTRA–EUROPEAN RISKS
The latest waves of immigration in Europe are encountering three problematic factors:
with the policy of multiculturalism, which to a large extent prevented the necessary
integration of immigrants, with the dying out of European nations, in whose dwindling populations immigrant groups are gaining, by virtue of their numerous offspring,
an ever growing share, with the welfare state phenomenon, which generously offered
immigrants what they needed and failed, in many cases, to lead them to the recognition
that a good standard of living is the result of hard work.
Today, a growing number of immigrants who have “failed to integrate”, even in the
second or third generation, is an everyday reality in Europe. There is a growing influx
of new legal as well as illegal waves of immigration. The share of immigrants to the
number of citizens of individual countries is on the rise, especially in large cities, as
is their incompatibility with lifestyle and culture of what is still the majority. Non–
integrated immigrants are not only a source of unrest, but also encourage the emergence
of radical political movements.
President Sarkozy strongly declares, as part of his campaign rhetoric, the need to
significantly revise the Schengen policy. Paris and Berlin see eye to eye on this mat-
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ter. Some signs of demands to withdraw from the Schengen Area have thus far been
manifested even by the Swiss People’s Party.
For a while it seemed that extremists of the Le Pen kind are like clowns at a circus
performance 6) . They entertain us a little, bore us a little, their well–worn attempts to
get laughs can seem somewhat offensive to us, but we all know that they are unlikely to
be taming predacious beasts shortly and that there is thus no danger that they could
somehow awkwardly let them into the auditorium.
In the case of politicians such as Jörg Haider, who was masterful in combining radical
and mainstream points of view, meaning that he was, for most of his political career,
tolerable — though perhaps only for the halls of those better political salons — the
smiles on our lips should already have been stiffening slightly. Ten years later we can
see how radical parties with the strangest of history, topics and manuals for solutions
are getting elected to parliaments in one European country after another.
In the case of politicians such as Jörg Haider, who was masterful in combining radical
and mainstream points of view, meaning that he was, for most of his political career,
tolerable — though perhaps only for the halls of those better political salons — the
smiles on our lips should already have been stiffening slightly. Ten years later we can
see how radical parties with the strangest of history, topics and manuals for solutions
are getting elected to parliaments in one European country after another.
Long–term nationalistic manifestations are being manifested in the Netherlands. The
seditious appeal of Geert Wilders, Dutch radical, critic of Islam and MEP, to report
“wrongdoings” committed by the citizens of the former Communist bloc is causing problems for the Dutch government. On Thursday, 16 February 2012, ten diplomats, including a Czech one, met with Urim Rosenthal, the Dutch Foreign Minister, to give him an
opportunity to explain Wilders’ statements to them. On Thursday, 16 February 2012,
Dutch Prime Minister Mark Rutte assured his Czech counterpart Petr Nečas that the
views of PVV (right–wing Party for Freedom) on the citizens of Eastern and Central
Europe do not reflect the standpoints of the Dutch government in any way.
In its own way, Hungary has now become the embodiment of fears that may not
necessarily be purely Hungarian in character: fear of the crisis of capitalism and financial
markets, fear of the demographic threat (dying out), fear of mutual distrust and the
awakening of national demons.
Viktor Orbán has taken advantage of all of these concerns, together with the Hungarian populace’s immense fatigue from the 20–year transformation and the deteriorating
economic situation, and is thus digging himself and his party in for a long stint in power.
He is aided by the fact that the opposition is weak and fragmented and that, after the
departure of Ferenc Gyurcsány, the charismatic socialist leader, Orbán does not have an
opponent his equal on the domestic scene.

6)
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However, Marine, Le Pen’s daughter and his moderate successor, is an example of the shift in
marketing and perhaps also partly in content that has occurred here in a relatively short period of
time and how serious is the need today to take these political forces seriously.
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The “besieged fortress” mentality and the stubbornness of the Hungarian leadership
have historical roots, to which a skilful speaker such as Viktor Orbán can graft the
current situation. Hungarians have within themselves a deep historical trauma ensuing
from the Treaty of Trianon, which resulted in Hungary giving up two–thirds of its pre–
Triaton territory in 1920, with one-third of Hungarians suddenly finding themselves
living outside of the newly defined borders of post–Trianon Hungary. For this reason
the Fidesz party is trying to erase the communist past and go back further into history,
this is why the preamble to the recently approved constitution contains a reference to
the thousand–year kingdom, and this is why Hungarians living abroad will be able to
cast their votes in the next elections.
The years of the Greek debt crisis and the associated endless meetings with European leaders have also made their mark on the actual relationship between Greeks and
Germans. A total of 81 percent of Greeks have also indicated that, in their opinion,
Germany is trying to dominate the European economy. In addition, 77 percent believe
that the Germans were trying to build a strong and authoritarian “Fourth Reich”. According to a recent survey, the feelings held by the Greek people towards Germans and
their chancellor is almost exclusively negative. The prevailing feelings are anger and
indignation, but also fear 7) .
To a certain extent, we can also talk of a certain degree of tension existing between
some countries of Central Europe (between Hungary and Romania regarding Hungarian
minorities in Transylvania, between Hungary and Slovakia for the same reason, between
Romania and Bulgaria regarding the Dobruži region, between Romania and Ukraine in
Transnistria).
The European risk category also includes a wide range of current and potential conflicts scattered throughout the former Soviet Union. Some are institutional (conflicts
between legislative and executive power in Russia), others include the economic crisis
and Russian nationalism (25 million Russians live in the territory of the former Soviet Union), others are ethnic conflicts (such as those evident in Armenia, Azerbaijan,
Chechnya, Georgia, Moldova and Tajikistan, but with the potential to extend to at least
another 15 regions).
As part of preparations for the presidential elections, Vladimir Putin “distributed”
pre–election promises to various groups of voters. The demonstrations held after the
presidential election in Russia have not reached such a massive scale as following the
vote on the composition of the new Duma. Putin has admitted that there was a rare
disturbance of the elections, but that this could have affected the outcome of the elections
by no more than one tenth of a percent 8) .
1.2 BALKAN RISKS
The current form of peace in Bosnia and Kosovo is based on a conflict between principles
and practice. Kosovo to maintaining peace on account of the fact that its internationally
recognized status is fictional. The main concession to Belgrade was the elimination of
7)

According to the survey conducted by the VPRC institute in the period from 10 – 13 February 2012.
This survey included the responses of 800 Greeks.

8)

Právo, 8 March 2012, page 13.
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the Rambuillet ultimatum, under which the establishment of sovereignty over Kosovo
was based on the outcome of a possible plebiscite — it was therefore a command to
enable independence. The second amendment of the Security Council to Resolution
No. 1244 of 10 June 1999 confirms the objective of “substantial autonomy for Kosovo”,
whilst recognising “the principle of the sovereignty and territorial integrity of the Federal
Republic of Yugoslavia” and calls for “the demilitarization of the KLA/UCK”. This
discrepancy is even more pronounced than in the Dayton Treaty.
This presents a number of critical areas in which conflict can flare up simultaneously.
They are bound not only mutually, but also with other problems in this part of Europe,
especially those of the Hungarian minority in Vojvodina, which is demanding autonomy,
and also with what the Italians permanently consider as defence of the interests of the
Italian citizens who left the Istria peninsula and Dalmatia in the 1960s, and whose
property matters have yet to be resolved.
Included among the Balkan risks should be a series of crisis areas on the southern
edge (from Sandzak across Kosovo to Western Macedonia), Greek–Albanian, Greek–
Macedonian, and Greek–Turkish tensions.
1.3 NORTH AFRICAN RISK
In the very first days of 2011 it was possible to ask what awaits the Middle East, the
South Mediterranean and North African states. Even though the ability to anticipate
developments in international politics is indeed very difficult, this area is nevertheless
becoming one of the main sources of tension. We can state, with a sufficient degree of
probability, that one of the big problems of the Arab world is the growing discontent
manifested by Arab populations with the ruling regimes of their home countries.
January’s events in Tunis, where the suicide of a young man has grown into dramatic
riots, indicated that Arab authoritarian dictatorships are not nearly as solid as they
appear from the outside. In a short time of three to four months a revolutionary wave
swept over most of the states of North Africa. It is very difficult to find an answer to
the question of what comes after them. As resistance to the existing dictators begins
to escalate in many countries of the region, the Union must prepare for a new era. At
present it is difficult to envisage what regimes will in the end arise in Arab countries
where a tribal system of rule still endures. One can only say that this process will take
a number of years and will be accompanied by a significant degree of instability.
One year after the fall of Muammar Gaddafi, Libya is in fact increasingly becoming a victim of violence waged by the former insurgents. “There is legitimate concern
that the same men who fought side by side with NATO against the regime of dictator
Gaddafi now seriously threaten the future of the country”, warns Gabriel Gatehouse,
BBC commentator. According to The Guardian: “No one has made any allegations
against these armed militias”, says Donatella Rovera from Amnesty International. Although the government is reportedly trying to restore its authority in the country, but
most of the territory is in fact dominated by radical groups of former combatants. “The
interim government lacks the will and is not willing to realise the extent of this problem.
It is not a case of individuals, but of an overall total irresponsible attitude”, Donatella
Rovera told The Guardian.
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The situation in Syria is becoming significantly complicated. President Assad has
promised several times in recent months the implementing of reforms and the end of
one–party rule. At the end of February 2012 he actually announced a referendum on
constitutional reform. However, despite pressure from Arab countries and the West, he
does not intend to give up his presidential chair just yet. In the meantime, the UN
is discussing a resolution against Syria, which was rejected by both Russia and China.
The Arab League requested the deployment of an international peacekeeping mission to
Syria. But representatives of the powers concerned do not want to discuss a military
intervention similar to that employed in Libya. In the second half of March 2012,
information has started to appear that not all disturbances are caused by government
forces.
Instability in the Arab countries presents another grave threat — that of nuclear
arms. The newly created regimes in the countries of this region will need to strengthen
their positions vis–a–vis the U. S. and Israel, and especially vis–a–vis their regional
competitors. In this case, the Iranian nuclear programme can serve as a certain form of
inspiration. Iraq or Egypt could soon embark on this road.

2. VERSIONS OF THE POSSIBLE EUROPEAN SECURITY
MODEL
Security is increasingly multifaceted and global in nature. Economic tensions, ethnic
conflicts, environmental degradation, overpopulation, refugees, religious fundamentalism, terrorism, proliferation of weapons of mass destruction and transfer of conventional
weapons and weapons technology is increasingly becoming the domain of the international agenda. The policy of every state has both internal and external dimensions,
which radiate its interests. And this must not be an end in itself, i.e. merely to exercise
its power, but must reflect a comprehensive system of values that the society, or its
majority, acknowledges.
2.1 POSSIBLE EUROPEAN SECURITY MODEL
The new European security model, like the new system of international relations, also
has several versions.
The American version of European security is based on the opinion that Europe
is not mature enough, figuratively speaking, to take its fate into its own hands. This
version implies the preservation of America’s presence in Europe and NATO as one of its
fundamental tools and manifestations. In contrast, European integration, as well as the
idea of the further deepening the institutionalisation of the Organization for Security and
Cooperation in Europe (OSCE) is attributed secondary importance compared to that
given to the role of NATO. This version thus significantly converges with the hierarchical
system of international relations.
Great Britain, the Benelux countries and officials of both the political and military
structures of NATO tend to more or less favour the American.
The German version emphasizes the importance of weakening the military and, in
particular, nuclear security policy instruments in favour of political and economic tools.
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Germany continues to promote the preservation of NATO. But it also seeks to increase
its influence on the decisions made by NATOs governing bodies on security and strategy
issues.
The French version is a clear–cut Western European alternative to the American
version. It is based on the notion that the end of bipolarity has transformed Europe
into a “separate geo–strategic space, to which the U. S. does not, despite its undeniable
political solidarity, belong”. It is necessary for “Europe to take its destiny into its own
hands and create a distinctive European defence system”. This version attaches great
importance to Europe’s transformation into an independent entity in world politics.
The version associated with the Russian Federation and other successor states
of the former Soviet Union cannot at this stage be specified in greater detail. These
countries have yet to prepare their own security policy line. Thus, they are still unknown
quantities on the international stage, and a factor of instability and uncertainty not only
on the European continent.
2.2 EUROPEAN SECURITY AND THE INTERESTS OF THE CZECH
REPUBLIC
It is currently very difficult to assess the likelihood of the various versions in relation to
the interests of the Czech Republic.
Version No. 1 (= hierarchical system of international relations associated with the
American concept of European security) is, in comparison with the other versions, the
version with the highest likelihood of implementation. It cannot be expected that this
version will be implemented in the full extent envisaged by its authors. But the U. S. has
enough resources to eliminate the other versions in the near term to such an extent that
this version gains the decisive and determining influence on the resolution of European
security issues, including the Czech Republic. A typical example was the efforts of the
political representation of the Czech Republic related to the enforcement of U. S. radar
installations in the Brdy military area.
Version No. 2 (= equilibrium system associated with the German concept of European security) has immense potential in the economic might of Germany. Its realization
could result in a transformation of this entire area into a sphere of Germany’s economic,
cultural and, ultimately, political influence. This would clearly deepen the Czech Republic’s political and economic dependence. Yet we can say that in the near term, due
to Germany’s internal economic and political problems, it is strongly dependent on the
first version. This version would only gain priority in its implementation only if U. S.
were to revert to a policy isolationalism.
Version No. 3 (= universal system of international relations associated with the French
concept of European security) is dependent on both of the previous versions. Can succeed only should it out–do the U. S. and German concepts of future developments in
Europe. But its main advantage — its ideological strength and attractiveness — is not
enough to attain this aim. In the near term, this version is actually dependent on the enforcement of the American concept, which is the only concept with the capability to slow
down Germany’s ambitions to promote German influence on the further development of
Europe.
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Version No. 4 (= associated, in particular, with Russia and the successor states of the
Soviet Union). Developments in this area convince us, on a daily basis, of the fragility,
instability and vulnerability of the existing structure of European relations. It is difficult
to predict potential developments in Russian domestic policy towards the restoration of
an authoritarian and dictatorial regime after the presidential elections in March 2012.
Potential shifts in the Russian foreign policy position on nationalism, the use of force,
and the questioning the fundamental democratic values of the international community
could have a very negative affect both on the structure of international relations and,
in particular, on the organisation of European security. Such a development would have
very adverse impacts, especially for Central and Eastern Europe countries, including the
Czech Republic.

IN CONCLUSION
The strategic principle in the assessment of risks coming from abroad is their inseparability from national factors. It should be emphasized that the stated premises, forming
the principles of the national security policy, should be seen in the opposite point of
view. They have the character of an equation and this does not change, whether they
are read from right to left or from left to right.
The actual assessment of the risks, determination of their nature and severity therefore
does not depend only on the activities of the potential bearer of aggressive activities
against the Czech Republic, but also on the line of foreign policy employed by the Czech
Republic, their objectives and failures, respectively, which it shall record on the road to
their fulfilment.
In the last decade we have witnessed a paradoxical and renewed upswing in the national idea. Disappointments from the activities of multinational institutions will be
a return by domestic political elites to the intimately familiar home field, but probably
also a return to national chauvinism.
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Systémy včasného varovania
Early Warning Systems
BUGANOVÁ Katarína

Súhrn:
Príspevok bude zameraný na vytváranie a využívanie systémov včasného varovania
v podniku. Budú v ňom popísané metódy a nástroje systémov včasného varovania a ich
uplatnenie v podnikových informačných systémoch.
Summary:
The contribution will be focused on the creation and use of early warning systems in the
enterprise. It will describe the methods and tools of early warning systems and their
application in enterprise information systems.

Keywords:

risk, risk management, early warning systems

ÚVOD
V najvšeobecnejšej rovine je bezpečnosť chápaná ako relatívna neexistencia ohrozenia.
Jedným z faktorov široko ponímanej bezpečnosti určitého subjektu, ktorý ju ovplyvňuje
je i ekonomický faktor. Ekonomická bezpečnosť vyjadruje zabezpečenie prístupu k zdrojom financiám a trhom potrebným na zachovanie prijateľnej životnej úrovne a štátnej
moci. Ak by sme aplikovali tento faktor do podmienok podnikateľského sektora, potom
ekonomická bezpečnosť predstavuje zabezpečenie prístupu k zdrojom, financiám a trhom potrebným na zachovanie trvalej prosperity a rentability firmy. [1, 3] V záujme
ekonomickej bezpečnosti, najmä finančnej sa mnoho podnikateľov snaží o riadenie rizík,
spojených s ich podnikateľskými aktivitami a tomu môžu napomôcť systémy včasného
varovania.
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1. PODSTATA SYSTÉMOV VČASNÉHO VAROVANIA
Systém včasného varovania v podniku má za úlohu včas identifikovať potenciálne alebo
skutočné strategicky relevantné zmeny vo vonkajšom a vnútornom prostredí, ktoré vznikajú mimo stanovené plánovacie cykly a predstavujú hrozbu pre podnik. Ide o sledovanie
kľúčových strategických signálov, aby sa mohli neočakávane vyskytujúce udalosti objaviť už v začiatočnom štádiu, alebo optimálne využiť ponúkajúce sa možnosti. Systém
včasného varovania má slúžiť na zabezpečenie existencie a rozvoja potenciálu pre ďalší
úspech podniku [6].
Cieľom systému včasného varovania je zistiť aktuálne hodnoty podniku pomocou indikátorov (ukazovateľov) systému včasného varovania, včas identifikovať riziká a budúce
hrozby pre podnik a túto situáciu vyhodnotiť. Z tohto cieľa vyplývajú činnosti, pomocou
ktorých je možné systém včasného varovania realizovať v praxi:
1. Stanovenie oblasti pozorovania Východiskovým bodom pre vybudovanie systémov
včasného varovania je vyznačenie oblastí vo vnútri podniku alebo mimo neho,
ktoré budú podliehať monitoringu, tzn. je potrebné vytvoriť štruktúru podnikového
systému včasného varovania.
2. Stanovenie indikátorov včasného varovania Indikátory (ukazovatele) včasnej výstrahy musia v určených oblastiach čo najskôr indikovať nebezpečný vývoj udalostí,
napr. z oblasti výroby sú to:
• dlhý čas výrobného procesu,
• nedostatočné využitie výrobných kapacít,
• časté zmeny vo výrobnom programe,
• vysoká spotreba materiálu,
• časté reklamácie,
• zvyšovanie počtu nepodarkov, atď.
3. Stanovenie požadovaných hodnôt a tolerancie indikátorov Pri každom indikátore
je potrebné zistiť zdroj informácií a stanoviť hranice ich akceptovateľnosti. Toto
stanovenie musí vychádzať zo všeobecných cieľov podniku a zo špeciálnych cieľov odvodených z vyšších cieľov. Z dôvodu zložitého stanovenia okamihu, kedy je
správny čas uskutočnenia preventívnych opatrení, si musí hranice tolerancie jednotlivých ukazovateľov podnik stanoviť sám.
4. Stanovenie úloh a zodpovednosti pre oddelenie spracovávajúce informácie Pre
spracovanie potrebných informácií a výpočet ukazovateľov je potrebné mať vytvorenú vhodnú informačnú databázu. Taktiež je potrebné stanoviť úlohy, zodpovednosť a kompetencie jednotlivým manažérom v hlavných oblastiach riadenia
podniku, ktoré budú zabezpečovať príjem a spracovanie výstražných signálov.
Systém včasného varovania zahŕňa včasné rozpoznanie ako možnosť využitia príležitosti pre podnik na rozdiel od včasnej výstrahy, ktorú možno charakterizovať, ako
varovanie iba pred nepriaznivým vývojom v podniku. Medzi konkrétne úlohy systému
včasného varovania patria:
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• včasná identifikácia zmien v okolí podniku a vo vnútri podniku,
• rýchly prenos informácií o vzniknutej zmene k subjektu, ktorý sa začne zmenami
intenzívne zaoberať,
• analýza a vyhodnotenie zmeny predovšetkým z hľadiska jej dopadu a ďalšieho
vývoja do budúcnosti,
• prijatie rozhodnutia, či je alebo nie je nutné sa zmenou ďalej zaoberať, poprípade
realizácia nápravných opatrení.

2. ŠTRUKTÚRA PODNIKOVÉHO SYSTÉMU VČASNÉHO
VAROVANIA
Kľúčom úspešnej stratégie prežitia podniku je naučiť sa identifikovať a hodnotiť strategické rizikové faktory a správne na ne reagovať. Nie je dôležité byť presný na cent,
ale včas sa dozvedieť, že niekde klesá ziskovosť, či odchádza zákazník. Štruktúra podnikového systému včasného varovania vychádza z požiadaviek identifikácie symptómov
z interného a externého prostredia podniku.
Systém včasného varovania možno čiastočne postaviť na signáloch, ktoré je možné
kvantifikovať a na ktorých možno dokázať, že k zmenám naozaj došlo. Nie všetky symptómy krízy v skrytej fáze a ich prejavy sú však kvantifikovateľné napr. nervozita vedúcich
pracovníkov, neporiadok na pracovisku, zlá komunikácia medzi pracovníkmi a pod. Signály (kvantifikovateľné alebo nekvantifikovateľné) upozorňujú, že sa v podniku alebo
v jeho okolí deje niečo, čo by malo byť predmetom ďalšieho a hlbšieho záujmu vedúcich
pracovníkov alebo vlastníkov, viď. obr. 1. [7]

Obr. 1:

Štruktúra podnikového systému včasného varovania
Štruktúru podnikového systému včasného varovania tvorí:
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SEGMENT A .
Tento segment zahŕňa kvantifikovateľné údaje vznikajúce vo vnútri podniku. Kvantifikovateľné údaje odrážajú hlavne minulý stav. Každý podnik si vedie niekoľko evidencií
a sleduje mnoho vnútropodnikových ukazovateľov (indikátorov). Dôležité je, aby sa tieto
ukazovatele správne využívali.
Podstatné je vykonať inventúru a revíziu sledovaných ukazovateľov, zistiť ako, kde a čo
sa sleduje, kde končia výsledky sledovania a ako sa ne reaguje. Význam, majú predovšetkým ukazovatele, ktoré sa týkajú kľúčových procesov v podniku, ktoré majú vplyv na
dosahovanie podnikových cieľov, väzbu na zákazníkov a ovplyvňujú ako náklady, tak aj
výnosy podniku. Kríza, ktorá vzniká v súvislosti s kľúčovými procesmi podnik ohrozuje
najviac, preto je ochrana pred jej vznikom a aj jej riešenie pre podnik prioritou.
Zároveň je nutné identifikovať silné a slabé stránky kľúčových procesov a s nimi súvisiace príčiny rizík. Vytváraný systém včasného varovania je vhodnou príležitosťou hlbšie
analyzovať podnikové procesy, identifikovať ich väzby a podiel jednotlivých funkčných
oblastí. Analýza by mala zahrnúť kvalitu jednotlivých transformácií v procese, nedostatky a ich dopad na ďalšie procesy, problémy v komunikácii a pod.
SEGMENT B .
Segment zahŕňa nekvantifikovateľné údaje z podniku a je založený na mäkkých alebo skôr
slabých signáloch. Mäkké (slabé) signály sú informácie, ktoré si v bežnej praxi nemusíme uvedomovať. Ide väčšinou o náznaky a tendencie, ktoré nemusia všetci postrehnúť,
porozumieť im a rovnako ich interpretovať. Zachytávané sú zmeny v podnikovom okolí
človeka a v prostredí, v ktorom sa pohybuje. Pretože zmeny sú veľmi pomalé, spravidla
si ich neuvedomuje alebo si ich možno nechce uvedomiť.
Mäkké signály sú zvyčajne neurčité, v mnohých prípadoch pre manažment podniku
až malicherné. Sú významným prínosom pre skvalitnenie systému včasného varovania.
H. I. Ansoff, tvrdí, že strategické zmeny v „živote„ podniku sa ohlasujú slabými signálmi,
ktoré sú predzvesťou nových možností, či rizík. Ide o zmeny v podniku, ktoré prebiehajú
pomaly, niekedy aj niekoľko rokov, a bývajú podchytené až v pokročilom vývojovom štádiu, alebo externistami z poradenských firiem pomocou dotazníkov a rozhovorov s pracovníkmi podniku. Niekedy sa negatívna tendencia podchytí až keď sa prejaví napr. vo
zvýšenej fluktuácii, poklese kvality, zníženej produktivite práce a potom sa ťažko hľadá,
v čom je príčina. Podniková kultúra je určitým faktorom pri dosahovaní podnikových cieľov a má veľmi úzku väzbu na krízu v podniku. Včasným podchytením takýchto faktorov
sa dokáže zabrániť aj finančným problémom v podniku [7].
SEGMENTY C a D .
Segmenty C a D zamerané na vonkajšie okolie podniku zaznamenávajú zmeny v dvoch
základných oblastiach:
• makroprostredia (všeobecné prostredie podniku — sociálne, technické, ekonomické,
ekologické a politicko–právne),
• prostredia odvetvia t.j. konkurencie, dodávateľov a zákazníkov.
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Na zaznamenaní zmien sa podieľa podnik, prípadne môže využiť niektoré zo zainteresovaných skupín. Pre zainteresované skupiny sa v posledných rokoch používa anglický
termín stakeholders, ktorý má podstatne širší význam ako shareholders, čo sú akcionári.
Zainteresované skupiny sú osobne zainteresované na prosperite podniku a jeho prosperita im umožňuje realizovať svoje záujmy. Môžu plniť funkcie vonkajšieho pozorovateľa,
ktorý je schopný zachytiť zmeny v okolí podniku, aj zmeny vo vnútri podniku a je v jeho
vlastnom záujme, aby to robil. Segmenty C a D zahŕňajú pohľad podniku na svoje okolie, aj pohľad vonkajších subjektov na podnik a jeho okolie. Nemožno však očakávať, že
informácie od zainteresovaných skupín budú systematické a pravidelné a že budú vždy
správne a vierohodné.
K najvýznamnejším zainteresovaným skupinám a k ich hlavným záujmom patria:
• Zamestnanci podniku — relatívna sociálna istota, dobré zárobky, bezpečnosť práce,
sebarealizácia.
• Vlastníci — čo najväčšie zhodnotenie vloženého kapitálu.
• Dodávatelia — čo najväčšie dodávky po čo najdlhšiu dobu a ich včasné uhradenie.
• Odberatelia — kvalita a v časnosť dodávok za čo najnižšie ceny.
• Kooperační partneri — čo najdlhšia a efektívna spolupráca.
• Miestna komunita — zamestnanosť obyvateľstva, zárobky, sponzorstvo.
• Štát — platenie daní, zamestnanosť.
• Banky — návratnosť pôžičiek.
Kríza, ktorá v podniku môže vzniknúť, priamo ohrozuje záujmy zainteresovaných skupín a dokonca aj ich existenciu. Ak je podnik napr. jedným z hlavných odberateľov,
potom jeho bankrot stiahne so sebou aj svojho dodávateľa. Podstatný pokles zákaziek
spojený s nezaplatením predchádzajúcich vyvolá u dodávateľa rýchlu akútnu krízu. Podobné problémy vznikajú u kooperačných partnerov a odberateľov, pokiaľ sú medzi nimi
a podnikom úzke a intenzívne vzťahy.
Obchodní a kooperační partneri podniku by mali vo svojom vlastnom záujme podávať
informácie o nedostatkoch, ktoré vznikajú vo vnútri partnerského podniku a majú negatívny vplyv na jeho povesť na verejnosti, na uspokojovanie potrieb zákazníkov predovšetkým z hľadiska kvality, dizajnu, jednania so zákazníkmi, pôsobením reklamy, poruchovosťou výrobkov atď. a tiež o zmenách, ktoré môžu podnik ohroziť. Sú to predovšetkým
informácie o zmenách v legislatíve, pripravovaných aktivitách a zmenách u konkurentov,
zmenách v zákazníckych preferenciách a na trhu a pod.
Podnik by mal sledovať správanie konkurentov bez ohľadu na systém včasného varovania, aby sa predišlo oneskorenej reakcii na vývoj trhu, ktorá by znamenala stratu
trhovej pozície a pokles ziskov. Cieľom systému včasného varovania v oblasti konkurencie
je získať čo najviac priamych informácií a signálov predovšetkým o tom, čo konkurenti
pripravujú v oblasti nových výrobkov a služieb, cien, marketingových aktivít, fúzií atď.
Informácie o konkurentoch, či už ich podnik získava sám alebo sprostredkovane od
záujmových skupín, umožňujú včas [7]:
• identifikovať skutočné alebo potenciálne nebezpečenstvo zo strany súčasných alebo
nových konkurentov (chcú alebo vstupujú do odvetvia),
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• identifikovať ich silné a slabé stránky a z nich vyplývajúce ohrozenia a príležitosti,
• korigovať vlastné rozhodnutia, zvlášť v oblasti investícií (napr. rozširovanie kapacít
konkurenta by mohlo viesť k nevyužitiu uvažovaných nových vlastných výrobných
investícií) a strategických postupov na trhu,
• signalizovať ohrozenie vlastného postavenia na trhu a potenciálnej straty podielu
na trhu.

3. MANAŽMENT RIZIKA A SYSTÉM VČASNÉHO VAROVANIA
Manažment rizika je nástrojom systému včasného varovania. Je dôležité, aby metódy
a postupy manažmentu rizika dokázali včas identifikovať podnikové významné riziká
a potenciálne straty podnikateľských rizík. Jeho úloha (činnosti), postavenie, diferenciácia a integrácia do systému a procesu riadenia by mali byť v každom podniku spresnené
a realizované.
Systémy včasného varovania tvoria systémy, metódy a nástroje, ktoré pomáhajú podnikom pripraviť sa na budúci vývoj a predvídať zmeny v ich konkrétnom prostredí. Sú
to systémy pre včasné zistenie významných zmien ohrozujúcich existenciu podniku, aby
sa včas prijali preventívne opatrenia a využili príležitosti.
Najznámejšie systémy, metódy a nástroje tvoriace systém včasného varovania sú [2]:
• kontroling,
• Balanced scorecard (BSC),
• interný audit,
• benchmarking,
• vnútorná kontrola,
• finančná analýza (ukazovatele finančnej analýzy „ex–post“ a „ex–ante“, riadenie
finančných tokov — cash flow),
• manažérske účtovníctvo,
• Six Sigma, atď.

ZÁVER
Každý podnik by si mal vytvárať kontrolný systém, prípadne pri svojom riadení používať
metódy, ktoré sa môžu využiť a včleniť do systému včasného varovania. Nie je potrebné,
aby v podniku fungovali paralelne systémy, je len potrebné, aby existujúce boli efektívnejšie využité. Cieľom kontrolného systému je, aby identifikovali zmeny ešte skôr než sa
prejavia vo finančnej oblasti, neboli postavené iba na výstupoch z účtovníctva, ale boli
schopné pracovať aj s mäkkými signálmi a mali pohľad zameraný aj do budúcnosti.
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Experimentálne modelovanie prienikov motorového oleja
do pôdy s následnou interakciou so sypkým sorbentom
Solving Leakeges of Dangerous Substances
at Traffic Accidents with Sorbent Usage
CONEVA Iveta

Súhrn:
Na cestných komunikáciách v SR často dochádza k dopravným nehodám spojených
s výskytom nebezpečných látok, pri ktorých unikajú pohonné hmoty a prevádzkové kvapaliny, najčastejšie ropné produkty nafta,benzín a motorový olej. Ropné produkty pri
neželateľných únikoch kontaminujú zasiahnuté životné prostredie, najmä pôdu, vodu
a ovzdušie. Jednotky Hasičského a záchranného zboru SR pri dopravnej nehode spojenej s únikom nebezpečných kvapalín vykonávajú ich identifikáciu, lokalizáciu a následnu
likvidáciu za pomoci sypkých sorbentov. Experimentálne modelovanie prienikov motorového oleja do pôdy, s následnou interakciou so sypkým sorpčným materiálom má docieliť
minimalizovanie negatívnych následkov na životné prostredie.
Summary:
Leakage of dangerous substances at traffic accidents on road communication in Slovak
republic introduce serious safety and environmental risk. In conditions of Slovak republic “The fire brigade and rescuers of Slovak Republic” units used on localization and
liquidation dangerous substances powder sorbents. Experimental modeling of oil substances leakage on surface and tiers of soil with additional implication of powder sorbents
has a goal to reach optimalization amount and kind of used sorbents during localization and liquidation activities and mainly to minimalist environmental consequences to
environment.

Kľúčové slová: Dopravná nehoda, motorový olej, pôda, sorbent, experimentálne modelovanie, prienik
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1. INTRODUCTION
On road communications in Slovak republic often occurs to traffic accident with dangerous substances leakage where on its localization and liquidation “The fire brigade
and rescuers of Slovak Republic” units used most often sorption substances and by it
lower possible negative risks on environment, mainly soil and water sources [1–4]. At
the experimental modeling of sorption and desorption processes of oil substance (used
engine oil) as a contaminant into the soil samples with a subsequent application of loose
sorbents the engine oil penetration into the soil was studied, mainly as a function of
time, type and surface of the soil and also as a function of the type and amount of the
used sorbent [1–10]. In practice “The fire brigade and rescuers of Slovak Republic” units
apply following procedure of using sorbents at the traffic accidents involving leakage of
dangerous substances [3–10]:
1. During the sorption the sorbent is stirred with dangerous liquid by a dipper, a rake
or a birch to accelerate process of sorption and desorption.
2. Sorbent is sprinkled on the surface of liquid contaminant and is being left to have
effect until its highest sorption capacity of the used sorbent.
3. After saturated sorption of the dangerous substance the impregnated sorbent is
placed into a prepared container for dangerous substances.
4. The substance is liquidated by burning in consideration of the absorbed dangerous
liquid.

2. SUBTANCES AND METHODS
The main goal of the research was to explore the contamination, penetration process
of the used engine oil (from petrol cars) into the samples of arable and grassland soil
followed by the application of three types of sorbents and comparing the results of them.
For an achievement of those goals it is necessary to find out [3, 5–8]:
• To characterize the process of engine oil infiltration into the soil as a function of
time, the soil type (arable/grass) and the type of soil surface (the amount of grass).
• Determine amount of implicated sorbent depending on the time of sorbent application after oil application on soil sample.
• Evaluate relevance of sorbent application per sample after a specified time interval.
• Research the oil sorption process into the sorbent on the sample surface — soil cut
out.
• Determine deployment adequacy of the investigated sorbents for the sorption, desorption on the soil surface.
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2.1 SUBTANCES, INSTRUMENTS A SAMPLES PREPARING
To fulfill the defined goal a new methodology of experimental research of engine oil
penetration into the soil with a subsequent loose sorbent application was created [3,
5–8]. Soil is specify surface, it is much diversified and all available methodologies solve
the sorbent sorption and desorption only on hard surfaces [9–11], where is no interaction
and engine oil penetration on such surfaces unlike the soil and therefore the research till
now is not applicable for the soil (or for its surface). The methodology was created for
laboratory conditions of purpose to provide objectivity of results and to approximate to
real conditions at the intervention of “The fire brigade and rescuers of Slovak Republic”
units. Experimental modeling was in Department of Fire Engineering, Faculty of Special
Engineering, University of ŽILINA.
Materials, samples:
Soil sample size: 16,5 × 12 × 6,5 cm,
The amount of oil (used motor oil): 75 ml,
Sorbent: VAPEX,
The time of examination: 1, 15, 30 minutes,
Ambient temperature: 21 ◦ C,
Atmospheric pressure: 101,5 kPa.
On experimental modeling was used universal, used motor oil in amount of 75 ml.
The soil samples were taken first–class road in Žilina’s district. Type of soil samples was
kambisoil; this soil type has the biggest presence in Žilina’s district. It was taken two
types of soil, grass and arable. The soil was taken off in the form of cuts–out and given
into prepared plastic containers with parameters of 16,5 × 12 × 6,5 cm (Fig. 1).
Figure 1:

The sample of soil
The soil samples were taken off along the busy road E–50 at Kosicka street from Žilina
to Martin at Slovnaft petrol station (Fig. 2 and 3).
The experiment was carried out with three different sorbents VAPEX, ECO DRY
PLUS® and LITE DRI. In the next part the experiment will be described and focused
specifically on the sorbent VAPEX [12]. In Fig. 4 is the dry sorbent in a Petri dish
and in Fig. 5 is the same sorbent saturated by motor oil (light particles are unsaturated
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Figure 2:

Figure 3:

Soil sampling sites: Košická Street — E–50, Žilina
Figure 4:

Figure 5:

Dry sorbent VAPEX

Sorbent VAPEX penetrated by engine oil

sorbent). Visible dry grains indicate complete penetration of oil liquid (motor oil) into
sorbent.
Instruments:
The sampling: a spade, a small shovel, a knife, plastic sample containers.
The experiment: digital scales, stopwatches, 100 ml and 800 ml beakers, a metal
spoon, a spatula to scoop the sorbent, a ruler, a calculator, a pen, paper, camera,
plastic bags (Fig. 6).
2.2 METHOLOGIC OF EXPERIMENTAL MODELING
The prepared soil sample is placed into a transparent plastic container. Using the beaker
75 ml of used motor oil is spilled on the soil sample and the time (speed) of the sorption
(penetration) is watched into soil. After defined time intervals of 1, 15 and 30 minutes
the concrete VAPEX sorbent is applied on the sample. Gradually it is rained down on
the sample and stirred by a metal spoon (replacement of metal shovels) till completed
sorption (the liquid is infiltrated) dangerous liquid into the sorbent on the surface of the
contaminated soil sample. The full sorption of researched oil liquid is considered, even if
after repeated mixing the oil with sorbent unsodden particles — VAPEX sorbent grains
appears.
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Figure 6:

Used instruments and equipment
The pictures show the application of engine oil in the soil sample (Fig. 7) and the
gradual application and mixing with the sorbent (Fig. 8 and 9).
Figure 7:

Figure 8:

Figure 9:

Oil applications on sorbent and mixing part on arable soil sample
The sorbent amount was calculated on the applied 75 ml amount of oil according to
sorbent sorption capacity specified in the sorbent manufacturer’s safety data sheet [12].
The sorption capacity of sorbent (14.30 l) and sorbent sample weight (52.44 g) calculated
according to sorption capacity of 75 ml of oil are listed in the table 1.
Table 1: Sorption capacity and implicated VAPEX sorbent weight
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The amount of applied sorbent is found out so that at first the empty beaker and
then the defined sorbent amount is weighed (Table 2, 3) taking into account the weight
Table 2: The measured values with using VAPEX on the arable soil samples

of the empty beaker. The weighed sorbent amount is spilled on the soil samples with
oil until the full sorption of oil. The rest of the sorbent in the beaker is weighed and
measured weight is subtracted from the weight of the beaker with the defined sorbent
amount (Table 2, 3). The resulting value is the amount of used sorbent. Subsequently
the proportion of used sorbent on the contaminated soil sample is defined in regard of
the total amount of weighed sorbent.

3. INCOMES AND DISCUSSION
The experiment results are reported in tables (Table 2, 3) and graphs (Fig. 10 and 11).
At evaluating the fundamental analysis procedures: induction, deduction, abstraction
and generalization were used. For tabular data evaluation the MS Excel software was
used. Used sorbent was applied to five samples after 1 and 15 min. For exploration of
the sorbent behavior after 30 minutes exposure only two soil samples were used, because
already after 15 minutes of the exposure to the engine oil it was completely absorbed into
the soil samples and thus less amount of samples were enough for the exploration. An
inorganic sorbent was studied, where was a volcanic material origin–perlit, which modify
VAPEX sorbet hydrofobization, first on arable soil and then on the grassland soil sample.
The soil samples were wet, in consideration of previous rain–shower. Finding out data
were recorded, the samples were documented (Fig. 7–15) and subsequently processed.
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Table 3: Measured values of VAPEX on the grassland soil samples

Figure 10:

Comparison of applied VAPEX sorbent amount on the arable soil samples
The measured values are processed in the Table 2 and 3 and shown in Fig. 10 and 11.
On 75 ml oil is prescribe declared sorption capacity of sorbent by producer on 52.44 g
VAPEX sorbent [3, 5–8].
On Fig. 10 is comparison graph of implicated amount of VAPEX sorbent on arable
soil sample after motor oil infiltration depend on sorbent application time. On results
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Figure 11:

Comparison of applied VAPEX sorbent amount on the grassland soil samples
base from Table 2 and Figure 10 shows that after application of 75 ml on the arable soil
sample it was necessary to apply the sorbent after the first minute with the weight of
6.90 g to 7.50 g. At average is 7.10 g of sorbent, which represents 13.60 % of all amount
declared by producer (Table 1). On Fig. 11 is comparison graph of implicated amount
of VAPEX sorbent on arable soil sample after motor oil infiltration depend on sorbent
application time. In the evaluation of measured data from the Table 3 and the Figure
11 has been observed that at the application of oil on the grassy sample, the amount
of used sorbent after 1 minute ranged from 3.50 g to 6.35 g, it means average is 5.30 g
sorbent, which represents 10 % of declared amount by producer (Table 1) [3, 5–8].
From the results it can be deduced a partial conclusion that for the oil sorption by
VAPEX sorbent after 1 minute on the grassy soil sample it was necessary to apply 1.80 g
less sorbent than on the arable soil.
At the VAPEX sorbent application after 15 and 30 minute the quantities of applied
sorbents were much smaller as after first minute, no big difference in shape because in
most cases almost full oil penetration into the grass and arable soil samples occurred
(Fig. 12, 13, 14, 15). 15 minutes after applying of used oil on the arable soil the amount
of applied VAPEX sorbent ranged from 0.50 g to 0.80 g and the average sorbent weight
was 0.63 g what is only 1.27 % of the expected sorbent amount (Table 1, 2 and Fig. 12).
15 minutes after applying oil on the grassy soil sample the amount of applied sorbent
ranged from 1.00 g to 3.00 g and the average sorbent weight was 1.68 g what is only
3.00 % of the expected and by the sorbent manufacturer declared amount (Table 1, 3
and Fig. 13) [3, 5–8].
From these facts it can be deduced a partial conclusion that for the oil sorption by
VAPEX sorbent after 15 minutes on the grassy soil sample it was necessary to apply
1.05 g more sorbent than on the arable soil. The cause of higher amount is probably
higher amount of grass on sample surface that catch remained oil amount.
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Figure 12:

Figure 13:

VAPEX sorbent implicated on grassland and arable soil samples
after 15 minutes contamination by engine oil
Figure 14:

Figure 15:

Mixture of sorbent and engine oil on the arable and grass soil sample
after 30 minute exposition of the contaminant
30 minutes after applying oil on the arable soil the amount of applied VAPEX sorbent
ranged from 0.50 g to 1.00 g and the average sorbent weight was 0.75 g what is only
1.43 % of the expected sorbent amount (Table 1, 2 and Fig. 10). 30 minutes after
applying oil on the grassy soil the amount of applied sorbent ranged from 1.00 g to
1.10 g and the average sorbent weight was 1.05 g what is only 2.00 % of the declared
sorbent amount (Table 1, 3 and Fig. 11) [3, 5–8].
From these facts it can be deduced a partial conclusion that for the oil sorption by
sorbent after 30 minutes on the grassy soil sample it was necessary to apply 0.30 g more
sorbent than on the arable soil. The cause of higher amount is probably higher amount
of grass on sample surface that catch remained oil amount.
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The inscribed facts show that at the oil contamination of arable soil samples after 15
and 30 minutes it was necessary to apply more sorbent at average (1.68 g and 1.05 g:
Table 3, Fig. 13, 15) than at the contamination of the arable soil samples (0.63 g and
0.75 g: Table 2 and Fig. 12, 14). In the Fig. 12, 13, 14, 15 it is clearly observable
implicated sorbent after 15 and 30 minutes from contamination of arable and grassy
soil by oil. At the applying of VAPEX sorbent after 15 and 30 minutes is its amount
minimal, sorbent mainly after 30 minutes is almost completely dry (sorbent particles–
grains are clearly dry), un–soaked by oil, it wasn’t observed binding engine oil on sorbent
(there were no processes of oil substance sorption and desorption) and most of sorbent
particles stay dry, oil soaked into the soil much sooner (Fig. 12, 13, 14, 15) [3, 5–8].
All sorption times of the used motor oil to VAPEX sorbent for samples of arable soil
ranged from 1 to 8 min., at average it is 4.25 min (Table 2). The time span of the
sorption on the grassy soil samples was carried out from 0.5 to 2 min., at average 1.23
min (Table 2). It is assumed that the values are partly dependent on the applied amount
of sorbent, the surface of the concrete samples (also amount of grass on sample) and
rate of sorbent application [3, 5–8].
Important factor at soil samples is just its surface condition (wet, dry and others)
and sample volume, it’s about amount o fair hole and soil sorption ability but even
about ability the grass (ground cover) to bind on them self oil and by usage VAPEX
to increase (decrease) amount of used sorbent. Arable soil after some time completely
absorb (soak) engine oil but grasses on grassy soil samples after some period (time) on its
surface bind some volume of engine oil and by it decrease probability and consequence
to contaminate soil and groundwater by the contaminant. On grassy sample surface
according with arable after 15 and 30 minutes of application left larger amount of oil, on
its sorption is necessary bigger amount of sorbent. Differently other way is in application
after first minute where bigger usage of sorbent is in arable soil samples as in grassy.

4. CONCLUSION
Using VAPEX sorbent for sorption (desorption) from arable and grass soil samples has
its own importance in a short time interval, preferably very soon after the releasing of
the contaminant (e.g.: engine oil and others) at a car accident included with leakage
of dangerous liquid substances. The extension of time (15, 30 minutes or more) significantly decreases the justness of sorbent using and the ecological consequences, soil
and groundwater contamination increase. Larger amounts of ground cover on the soil
surface significantly affect ability to bind leaked oil contaminants and thereby reduce the
applied sorbent amount, especially when immediate action. Results may also depend on
the moisture of the sample, the type of soil, the sorbent type, soil properties (e.g.: frozen,
desiccated or others), climatic conditions, the time factor and mainly by human factor.
Recently steps back of usage VAPEX in praxis “The fire brigade and rescuers of Slovak
Republic” units mainly for its large dustiness.
This contribution was created in support to solving project:
VEGA MŠ 1/0820/10 “Sorption and desorption processes
of working liquids at traffic accidents”
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Databázy, informačné siete a systémy ako zložky
včasného varovného systému pre invázne cudzie druhy
Databases, Information Networks and Systems
as Components of Early Warnig System
for Invasive Alien Species
ELIÁŠ Pavol

Súhrn:
Praktické skúsenosti ukazujú, že invázne druhy po založení metapopulácie a naturalizácii v novom území nie je možné odstrániť, možno len obmedzovať veľkosť ich miestnych
populácií a zmierňovať negatívne dôsledky na domácu biodiverzitu. Preto najvhodnejšou
stratégiou je prevencia — predchádzanie introdukciám (vonkajšia karanténa) a účinným
nástrojom včasný varovný systém (EWS). Tento systém je závislý od dostupných poznatkov a informácií pre určenie invázneho druhu a zhodnotenie rizika invázií a následne
invázneho správania sa cudzích druhov po preniknutí na nové územie, ako aj rizika negatívnych dôsledkov na domácu biodiverzitu. Databázy, informačné siete a systémy sa
tvoria na globálnej úrovni (GISP, IUCN–ISSG, CBD, CABI), regionálnej úrovni (DAISIE, NOBANIS, EPPO v Európe) a národnej úrovni (zoznamy, katalógy a databázy
inváznych a potenciálne inváznych druhov jednotlivých štátov).
Summary:
Eradication of invasive alien species (IAS), which established metapopulations and were
naturalized in new areas, is not possible; we can only regulate (reduce) size of local
populations and mitigate negative impacts on natural biodiversity. The best strategy is,
therefore, prevention of introductions and an effective tool early warning system (EWS)
for IAS. This system is depended on available knowledge and informations on IAS for detection of the introduced species and assessmet of risk of invasion and invasive behaviour
following introduction in new areas, as well as risk of negative impacts on natural biodiversity and habitats (ecosystems). Databases, information networks and systems are
prepared on different levels: global level (GISP, INCN-ISSG, CBD, CABI), regional level
(DAISIE, NOBANIS, EPPO in Europe) and national level (lists, catalogues, databases
of invasive and potencial invasive alien species for a certain state).
0

Prof. RNDr. Pavol Eliáš, PhD., Department of Ecology, Slovak Agricultural university, Nitra,
Slovakia, e-mail: pavol.elias@uniag.sk

69

BRNO 2010
ELIÁŠ Pavol
Kľúčové slová: invázne zavlečené druhy (IAS), včasný varovný systém (EWS), komponenty,
hodnotenie rizika, invázie, invázne správanie sa, negativne dôsledky na biodiverzitu, databázy,
informačné siete, informačné systémy, globálna, regionálna a národná úroveň

Keywords:

invasive alien species (IAS), early warning system (EWS), elements, risk assessment, invasions, invasive behaviour, negative impacts on biodiversity, databases, information
networks and systems, global, regional and national levels

1. INTRODUCTION
Invasive species have been recognised globally as a major threat to biodiversity (plants,
animals and other organisms) as well as to agriculture and other economic sectors.
Definition of the invasive species depends on approaches and interests (cf. Table 1,
Eliáš, 1997, 2009, 2011). In this paper we follow definitions of alien species and invasive
alien species (IAS) as adopted by the Convention of Parties (COP 6, decision VI/23)
supplemented by some definitions from IUCN Guidelines and ICES code of praktice:
Alien species (syn: non–native, non–indigenous, exotic, introduced) is a species, subspecies or lower taxon (such as a variety, race, provenance or stock), introduced
outside its natural past or present distribution; includes any part, gametes, seeds,
eggs, or propagules of such species that might survive and subsequently reproduce
(COP 6, decision VI/23)
Invasive alien species (IAS) is an alien species whose introduction and/or spread
threaten biological diversity (COP 6, decision VI/23)
Biological invasions by alien species threat the ecological and economic systems and
human well–being in the planet. Alien species can also act as vectors for new diseases,
alter ecosystem processes, change biodiversity, disrupt cultural landscapes, reduce the
value of land and water for human activities and cause other socio–economic consequences for man.
The first major meeting to consider the global character of the invasive alien species
(IAS) threat was held in Trondheim, Norway in 1996. The meeting recommended development of a Global Strategy and mechanism for addressing invasive species. The
Global Invasive Species Programme (GISP) was formed in 1997, and in 2001, it issued
a ‘Call to Action’ at the 6th meeting of the Subsidiary Body on Science, Technology and
Technical Advice (SBSTTA) of the Convention on Biological Diversity (CBD), held in
Montreal, Canada. The Call to Action described the effects of IAS as a global problem
and challenged governments, intergovernmental organizations, non–government organizations, the private sector and all other interested parties to take steps to implement
Global Strategy on Invasive Alien Species (CBD–SBSTTA, 2001, McNeely et al., 2001,
Eliáš, 2002).
Eradication of invasive alien species (IAS), which established metapopulations and
were naturalized in new areas, is not possible; we can only regulate (reduce) size of local
populations and mitigate negative impacts on natural biodiversity. The best strategy
is, therefore, prevention of introductions and an effective tool Early Warning System
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(EWS) for IAS. This system depends on available knowledge and informations on IAS
for detection of the introduced species and assessmet of risk of invasion and invasive
behaviour following introduction in new areas, as well as risk of negative impacts on
natural biodiversity and habitats (ecosystems).
Table 1: Comparison of different approaches to definitions of terms “invasion” and
“invasive species” (ELIÁŠ 1997, 2009)

2. AN EARLY WARNING SYSTEM FOR INVASIVE SPECIES
“Early warning” means the capability to predict potential new invasion sites for an
invasive species, and/or predict potential new invasive species for a region or site (McNeely et al., 2001). GISP suggested to develop the GISP Early Warning System (EWS),
including notification of new and/or predicted occurrences of invasive species.
In Europe an Early warning and rapid response system (EWRR) is developing as
a framework designed to respond to biological invasions through a coordinated system
of detection (surveillance and monitoring activities); diagnosis of invading species; assessment of risks; circulation of information, including reporting to competent authorities;
and identification and enforcement of appropriate response (Genovesi, Scalera, 2007,
EEA, 2010).
Identifying a species correctly is the first step in an early warning and rapid response
process aimed at preventing its establishment in a newly invaded region. Quick and
reliable identification of the species and its status in the concerned area (i.e. whether
the target species is alien to Europe, alien to the area concerned but native in other areas
of Europe, cryptogenic, or unknown) will allow, in the event that the taxa is considered
alien, a prompt start of the entire process for an early warning and rapid response
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(Genovesi, Scalera, 2007). A mechanism to enable access to taxonomic expertise and
diagnostic tools is a crucial component in any EWRR framework. At the European
scale, the European institutions should provide support to ensure:
• use and circulation of existing tools (e.g. DAISIE);
• integration of existing web–based European (e.g. DAISIE, NOBANIS, etc.) and
global (GISD, ISC, etc) databases with descriptive pictures, and other identification tools;
• development of further research in the field of taxonomy and the development of
innovative diagnostic tools such as DNA bar coding of alien species;
• production and circulation of ad hoc guides and manuals for identifying the most
invasive species (Genovesi, Scalera, 2007).
National Early Warning and Rapid Response System For Invasive Plants in Europe
(Figure 1).
Figure 1:
National Early Warning and Rapid Response System
For Invasive Plants in Europe (Genovesi, Scalera, 2007)
In USA a National Early Warning and Rapid Response System For Invasive Plants is
developing by Federal Interagency Committee for the Management of Noxious and Exotic
Weeds (FICMNEW). The overall purpose of the System will be to provide a coordinated
framework of public and private partners at the local, state, regional, and national levels
to more effectively address new invasive plants through:
• Early detection and reporting of suspected new plant species to appropriate officials;
• Identification and vouchering of submitted specimens by designated specialists;
• Verification of suspected new state, regional, and national plant records;
• Archival of new records in designated regional and plant databases;
• Rapid assessment of confirmed new records; and
• Rapid response to verified new infestations that are determined to be invasive.
Once fully implemented across the United States, the proposed early warning and
rapid response system will provide an important second line of defense against invasive
plants that will work in concert with Federal efforts to prevent unwanted introductions
at the ports of entry. With both systems in place, the nation will be better able to
defend against future economic and environmental losses due to “plants out of place”
(2002).
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3. DATABASES AND SPECIES LISTS
Species databases and species lists are prepared on different levels: global level (GISP,
INCN-ISSG, CBD, CABI), regional level (DAISIE, NOBANIS, EPPO in Europe) and
national level (lists, catalogues, databases of invasive and potencial invasive alien species
for a certain state) (See Table 2, Eliáš 2011)
Table 2: Species Databases and Lists of IAS as tool for effective management on
global, regional, national and local levels (Eliáš 2000, 2009, 2011)

3.1 GLOBAL DATABASES
Many open–access tools have been created or are being developed at the global scale such
as the Global Invasive Species Database, the Invasive Species Compendium, the Global
Register of Invasive Species and the Global Invasive Species Information Network.
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The Global Invasive Species Database (GISD) is managed by the Invasive
Species Specialist Group (ISSG) of the IUCN Species Survival Commission. It was
developed as part of the global initiative on invasive species led by the Global Invasive
Species Programme (GISP). GISD focuses on invasive alien species that threaten native biodiversity and covers all taxonomic groups from micro–organisms to animals and
plants in all ecosystems. Species information is either supplied by or reviewed by expert
contributors from around the world. It aims to increase awareness about invasive alien
species and to facilitate effective prevention and management activities.
The GISP global database contains information on species, their taxonomy and ecology, their native and invaded distributions (including both habitat and location), impacts, contacts and references which can provide further information, plus reports on
management methods. The database is:
• Searchable (including by geographic zone, species, and general category and has
a predictive component (by habitat match with invaded range).
• Accessible to low–tech users (e.g. “user–friendly”), as well as quick and reliable.
• Designed so that additions can be made in future (e.g., it will be able to generate
an “alert list” of recently introduced invasive species that are spreading rapidly
across the region).
Future developments will include a network of databases on IAS, a contribution to the
CBD Clearing House Mechanism, dissemination and local adaptation of the global invasive species database, and improved predictive, and early warning functions (McNeely
et al. 2001).
The Aliens-L list of the IUCN/SSC Invasive Species Specialist Group (ISSG)
One Hundred of the World’s Worst Invasive Alien Species, the worst list is
a part of the Global Invasive Species Database. It is very difficult to identify 100 invasive
species from around the world that really are “worse” than any others. Species were
selected for the list according to two criteria: their serious impact on biological diversity
and/or human activities, and their illustration of important issues surrounding biological
invasion. To ensure the inclusion of a wide variety of examples, only one species from
each genus was selected. Absence from the list does not imply that a species poses
a lesser threat.
• CBD
• CABI
3.2 REGIONAL DATABASES
At the European scale, there are several Databases and Species Lists for invasive species
alien to Europe, alien to the area concerned but native in other areas of Europe. Besides
some important resources for specific taxonomic groups (notably the EPPO/EC plant
health system), the most comprehensive and updated information mechanisms on invasive alien species currently available are DAISIE and NOBANIS. The main databases
that may be useful as a basis for developing a European early warning and information
system are described below.
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NOBANIS Database .
The North European and Baltic Network on Invasive Alien Species (NOBANIS) developed a portal with access to information about the alien and invasive species of
the region. This includes a central database with updated information from all the
NOBANIS countries, factsheets of the most invasive species in the region, access to an
identification key to marine invasive species, newsletters, a species alert function for new
invasive species to the region, an invasive species photo bank, and information about
the national legislation on invasive alien species in the region.
The database of alien species in NOBANIS can be used to identify species that are
invasive at present and species that may in the future become invasive. The database
also provides information on how the species is introduced, its distribution in the region,
what habitats it may inhabit, what ecological and socio–economical effects it may have
and references to relevant literature.
The NOBANIS fact sheets on Invasive Alien Species. The NOBANIS project
provides fact sheets on some of the invasive alien species of the region, covering both
animals and plant as well as microorganisms. The species profiles provide information
on the biology, ecology and distribution of the invasive alien species as well as on the
impact of the species in the recipient habitats. Furthermore, management approaches
are suggested. Important resources such as contact persons, links and references are also
presented in the fact sheets. The fact sheets are written by experts of the region and all
fact sheets are furthermore refereed by scientific experts from all NOBANIS countries
— thus ensuring that the collated regional knowledge is reflected in the fact sheets. The
fact sheets are not to be regarded as a consensus list of “worst invasive alien species”
for the region. The fact sheets fall in several categories, some can indeed regarded as
the worst invaders of the entire region, while others are only a problem in one or a few
countries. In each case the impact and status of the species should be clear from the
fact sheet.
The DAISIE European Alien Species Database .
Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe (DAISIE) was considered as
a pivotal instrument in developing a Europe–wide strategy that encompasses both the
geographical scale of the problem and unites the study of different taxa in marine, freshwater and terrestrial environments. With direct access to national knowledge bases
throughout Europe, those addressing the invasive alien species challenge will easily obtain data on which species are invasive or potentially invasive in particular habitats, and
use this information in their planning efforts. Data has been collated for vertebrates,
invertebrates, marine and inland aquatic organisms as well as plants from up to 96
countries/regions (including islands) in the wider Europe. Over 248 datasets have been
assembled and verified by experts, representing the largest database on invasive species
in the world.
The DAISIE European Alien Species Database provides an up–to–date inventory of alien species known to inhabit Europe, providing a key resource for building
an early detection and warning system for the Europes environmental managers. The
Alien Species Database has been built by compiling, extending and peer–reviewing sev-
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eral hundred national lists of species of fungi, plants, invertebrates, fish, amphibians,
reptiles, birds and mammals.
The European Alien Species Database represents a major resource and contains information on 11595 species and 72 inland and 57 coastal and marine areas, and can be
searched via species names and through the geographic regions of Europe. The database
aims to:
• To collate European alien marine, freshwater and terrestrial species checklists,
• To analyse cultural, taxonomic and regional differences in alien species status
designation,
• To establish standardised and objective criteria for the designation alien species
status,
• To apply these criteria to species checklists to identify the principal invasive species
in Europe,
• To provide comparative estimates of naturalisation rates as an indication of early
warning.
Geographical scope of the European Alien Species Database. The main geographic area
covered by the DAISIE European Alien Species Database is the continent of Europe.
For terrestrial species this includes all countries (including islands) within the continent
of Europe, as well as Greenland. For coastal aquatic groups, coastlines of all European
countries are included, as well as countries on the Mediterranean Sea (e.g. countries of
western Asia and north Africa).
Taxonomic scope of the European Alien Species Database. The European Alien
Species Database includes all species that have been introduced as a result of human activities, either intentionally or unintentionally. The database covers both invasive alien
species and non–invasive alien species (see definition of terms, below).
‘100 of the worst’ invasive aliens in Europe. Reliable, detailed information on the
most invasive alien species in Europe is an essential tool for preventing their spread and
impact, and for applying effective and appropriate control strategies. Using DAISIE’s
major resource on the distribution of non–native species in Europe (∼ 250 checklists),
‘100 of the worst’ invasive aliens in Europe were identified, covering a broad spectrum
of life forms and representing some of the worst species in terms of their impact on biodiversity, economy and health. Species accounts for these species provide information
on their biology and ecology, habitat and distributions (including detailed maps), introduction pathways, invasion trends, impacts and management methods including ways of
prevention (Table 3)
EPPO DATABASE ON QUARANTINE PESTS

.

Plant Quarantine Data Retrieval System (PQR) is the EPPO database on quarantine pests. It gives access to data on:
• all the pests of the EPPO A1 and A2 lists and of EU Directive 2000/29, appearing
in the EPPO/CABI publication “Quarantine Pests for Europe” (2nd edition)
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Table 3: DAISIE European Alien Species Database: Database fields are given with the
vocabulary defining terms used in the Database
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Table 3: continuation

• pests added to these lists since that publication
• pests of the EPPO Alert List
• plants of the EPPO List of invasive alien plants
many other quarantine pests and invasive plants of interest to other regions of the world
(data obtained from FAO, CABI or from the RPPOs). For each pest, it is possible
to obtain lists of host plants, commodities able to act as pathways in international
trade, details of geographical distribution with maps, and pictures. Conversely, it is
also possible to interrogate the database to obtain specific lists of pests, by stipulating
the host species, the commodity, and the countries of interest. PQR contains general
nomenclatural and taxonomic details on pests and hosts.
The EPPO List of Invasive Alien Plants

.

EPPO is developing a cooperative Europe–wide strategy to protect the EPPO region
against invasive alien plants. In 2002 An ad hoc Panel on Invasive Alien Species, created in 2002, has identified invasive plant species which may present a risk to the EPPO
region, and to propose management options. The number of plants that can be considered as potential pest species is very large and the Panel is elaborating a prioritization
process for all known, or potential invasive alien plants in the EPPO region. During this
process the Panel is documenting invasive alien plant species on data sheets and when
necessary, conducting Pest Risk Analyses (PRAs) following the EPPO Decision support
scheme, ‘Pest Risk Analysis for quarantine pests’. As a result, the Panel has established
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the EPPO List of Invasive Alien Plants which can be considered as a list of priorities. Countries which are endangered by these species are strongly recommended to
take measures to prevent their spread. Guidance on possible measures is given in the
EPPO Standard PM 3/67 ‘Guidelines for the management of invasive alien plants or
potentially invasive alien plants which are intended for import or have been intentionally
imported’. Because several species included in the EPPO List are sometimes planted
as bioenergy crops, the EPPO Council of September 2007 made a special declaration
‘Plants for renewable energy and Invasive Alien Plants’ to warn its member countries
about this potential risk.
From the EPPO List, several invasive plant species have been further studied and
added to the EPPO A1/A2 Lists of pests recommended for regulation as quarantine
pests. To support the prioritization work of the Panel, the EPPO Secretariat considered
that an Alert List could be prepared to provide information on emerging and potential
new problems.
Finally, pathway analyses are regarded by National Plant Protection Organizations
as a very efficient way to address the risks posed by invasive alien species. A study was
recently made by the EPPO Secretariat to evaluate the risks posed by the imports of
aquatic plants into the Euro–Mediterranean region.
EPPO ALERT LIST

.

The purpose of the Alert List is to draw the attention of EPPO member countries to
certain pests possibly presenting a risk to them and achieve early warning. Pests are
marked with an asterisk* in the Table when PRAs are planned or under development
within EPPO. The entry date corresponds to the date when the pest was added to the
Alert List.
BSIAD — Baltic Sea Alien Species Database

.

This is online database since 1997. Objectives and Goals are:
• to provide a qualified reference system on alien species for the Baltic Sea area,
available online for environmental managers, researchers, students and all concerned;
• to update the information on the Baltic Sea alien species, their biology, vectors of
introduction, spread, impacts on environment and economy;
• to encourage the exchange of data among different geographical regions and thereby
to serve a node in the Global Information System for Invasive Species.
3.3 NATIONAL DATABASES
There are several and many lists of invasive alien species on national level. In USA the
United States Department of Agriculture Animal and Plant Health Inspection Service
created USDA–APHIS list of Regulated Plant Pests. The APHIS Regulated Pest
List provides trading partners an official USDA–APHIS list of Regulated Plant Pests
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of concern to the US, and to provide focus to APHIS’ safeguarding activities including
pre–clearance inspection at ports of entry, exotic pest surveys, and eradication activities.
The Regulated Pest List (RPL) provides focus to APHIS’ safeguarding activities, including inspection of commodities for pests in its pre–clearance programs and at US
ports–of–entry, surveys for exotic pests, methods for pest risk mitigation, and pest eradication programs. The list largely was derived from pests identified in Title 7, Code
of Federal Regulations, Parts 300–399. The list was updated to reflect recent taxonomic nomenclature and pest status. APHIS continually detects threatening new pests
through its inspection and survey activities. In addition, due to changes in pest status
or new information, certain pests detected through inspection or survey may no longer
be regulated. The pests on the list were a known threat at the time the list was posted
at this Internet site. Therefore, the RPL does not include all pests for which APHIS
would necessarily take action. The RPL is subject to revision.
In Europe most of thee countries Publisher national lists of invasive alien plants and/or
namimals (cf. Eliáš, 2008, 2011). The cataloge of alien plants was published by Pyšek
et al. (2002) for Czech republik.

4. INFORMATION NETWORKS AND SYSTEMS
The Global Invasive Alien Species Information System .
Third element of the GISP is Promote sharing of information. GISP has identified nearly
120 major sources of information on invasive species that are accessible electronically
(Boudjelas, 2000). The information that could alert management agencies to the potential dangers of new introductions is either not well known, or is not widely shared
or available in an appropriate format to enable governments to take prompt action (assuming they have the resources, necessary infrastructure, commitment and trained staff
to do so). GISP asked to build a distributed information system of linked regional and
national databases on invasive alien species, building on various sources of information
(e.g., IABIN, IUCN/ISSG Aliens Listserver). The Global Invasive Alien Species Information System should service a distributed network, set data standards and facilitate
the input and sharing of data. It should work in multiple languages and promote wide
distribution of information to all interested parties using all available technology. GISP
wanted to manage the Global Invasive Alien Species Information System (GIASIS).
The Global Invasive Species Information Network (GISIN) provides a platform for sharing invasive species information at a global level, via the Internet and other
digital means (Sellers et al., 2004). The GISIN encourages invasive alien species (IAS)
data providers to share their data directly through GISIN, and then consider sharing
with other networks. The main reason for this is that GISIN supports the sharing of
types of invasive species data or data models (e.g. SpeciesStatus, Dispersal, Impacts,
Management) that other networks such as the Global Biodiversity Information Facility
(GBIF) do not. GISIN also continues to work closely with representatives of many other
data sharing networks, including GBIF, to better leverage our collective knowledge and
technologies for data sharing and pursue effective solutions for avoiding duplication the
Global Invasive Species Information System. The GISIN web site is administered by
the National Institute of Invasive Species Science of the U. S. Geological Survey Fort
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Collins Science Center; hosted at Colorado State University’s Natural Resource Ecology
Laboratory and maintained by and with financial support from the USGS.
This document contains a list of Internet–accessible databases and information systems providing species, bibliographic, taxonomic, expertise, distributions, images and
many other information types as they pertain to invasive, exotic, alien, introduced,
non–native species and all other species of world flora and fauna (Sellers et al., 2004).
In order to establish a European EWRR it is essential to develop a permanent dedicated information system, linked to the information tools available at the European
and global scale. European countries — and Europe as a whole — have developed
many different information systems that could significantly improve the ability to detect
new incursions, identify invaders, assess the risks of the incursion and identify a proper
response. These tools include:
• species databases (DAISIE, NOBANIS, etc.);
• identification tools (AdventOI, DAISIE species fact sheets, NOBANIS species fact
sheets, etc.);
• risk assessment tools (EPPO scheme, PRATIQUE programme, etc.);
• experts registers (DAISIE experts register);
• documents showing best practices for management options (DAISIE species fact
sheets, NOBANIS fact sheets, EPPO datasheets, etc.).
The European Network on Invasive Alien Species (NOBANIS) was established as a network between authorities of the region. One of the main goals is to provide
tools for implementing the precautionary approach against the unintentional dispersal
of invasive alien species. It also establishes regional cooperation to aid countries in
eradication, control and mitigation of these species.The establishment of NOBANIS was
a response to the recommendations that came out of the Convention on Biological Diversity’s 6th meeting of the Conference of Parties in 2002. At that meeting, invasive alien
species were made a priority and it was recognised that collaboration on this problem
needed to be at both national and international levels. The NOBANIS network has
a national focal point in each of the participating countries — Austria, Belgium, Czech
Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, Germany, Greenland, Iceland, Ireland, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Norway, Poland, Slovakia, Svalbard and Jan
Mayen, Sweden and the European part of Russia. The network has grown over time,
and more countries are expected to join in the future.
European Invasive Alien Species Information System

.

This website, the European Invasive Alien Species Gateway, links four individual data
systems developed during the DAISIE project for public access over the internet.
• Expertise Registry
• Alien Species Database
• Invasive Alien Species Information System
• Distribution Maps
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The European Invasive Alien Species Information System focuses on 100 invasive
species that threaten the natural environment of Europe. The list of species covers
a range of taxonomic groups with 3 fungi, 18 terrestrial plants, 16 terrestrial invertebrates, 15 vertebrates, 16 inland water species and 32 coastal species giving a broad
spectrum of life forms and functional types. These species represent some of the worst
European invader species in terms of their impact on biodiversity, economy and heath,
and illustrate a broad representation of impacts at different levels of ecological complexity: genetic, populations, ecosystem processes and services. A broad range of European
invaded ecosystems is represented, with examples from natural and semi–natural habitats.
Species information has been authored and reviewed by DAISIE partners and/or by
expert contributors from around Europe. The species accounts offer information on
the biology and ecology of the species, habitat and distribution characteristics, introduction pathway, invasion trend, impacts and management methods including ways of
prevention. Special emphasis was given to species impact and management. The agreed
structure of the account is common, facilitating comparison among taxa. Each account
for the ‘100 of the worst’ invasive species in Europe is available on this website and can
be downloaded in a printable (.pdf) format. Accounts are ∼650 words long and include
a distribution map for Europe and photographs.
EPPO, in the framework of the IPPC

.

and the European strategy on invasive alien species (Bern Convention), is developing
a cooperative Europe–wide strategy to protect the EPPO region against invasive alien
plants. In 2002 an ad hoc Panel on Invasive Alien Species was created and was given
the task to identify invasive plant species which may present a risk to the EPPO region,
and to propose management options. The number of plants that can be considered as
potential pest species is very large and the Panel is elaborating a prioritization process
for all known, or potential invasive alien plants in the EPPO region. During this process
the Panel is documenting invasive alien plant species on data sheets and when necessary,
conducting Pest Risk Analyses (PRAs) following the EPPO Decision support scheme,
‘Pest Risk Analysis for quarantine pests’.
ESENIAS — East and South European Network on Invasive Alien Species .
The workshop resulted in the initiation of a new European network called East and
South European Network on Invasive Alien Species (ESENIAS), which will be hosted
by the Bulgarian Academy of Sciences in partnership with the Ministry of Environment
and Water, Bulgaria. Ms Teodora Trichkova from IBER–BAS, Bulgaria and Ms Milica
Rat from University of Novi Sad, Serbia were elected as co–chairs of the network.
EEA/EIONET Balkan Meeting on Networking Activities on IAS 17–18 October 2011 in Sofia, Bulgaria
National Invasive Species Information Center (NISIC): Gateway to invasive
species information; covering Federal, State, local, and international sources.
The National Invasive Species Information Center (NISIC) was established in 2005
at the National Agricultural Library to meet the information needs of users including
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the National Invasive Species Council (Council). NISIC creates and manages the hwww.
invasivespeciesinfo.govi Web site. The Web site serves as a reference gateway to
information, organizations, and services about invasive species.
The Center grew out of NAL’s leadership in the development of the Invasivespecies.gov
Web site for the Council. In June 2000, Invasivespecies.gov was launched as a joint
collaboration between NAL, the U.S. Geological Survey, National Biological Information
Infrastructure, and the Council. The site began with less than200 links to external
resources. By June 2005 the Web site had more than 12,000 unique links. A major
redesign was needed to enhance access to this growing wealth of resources.
A new Web site, hwww.invasivespeciesinfo.govi, managed by NISIC was launched
in 2005 built largely on the general content from the original hwww.invasivespecies.
govi Web site.
Invasivespecies.gov is managed by the staff of the National Invasive Species Council
to meet the administrative, communication, and facilitation needs specifically related to
the business and activity of the Council.
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Radiační situace a krizový management po havárii
na JE Fukushima
Radiological Situation and Crises Management
after Fukushima Accident
FIŠER Vladimír, ŠVANDA Jan, HUSŤÁKOVÁ Hana

Souhrn:
Po zemětřesení o síle 8.9 magnitudo a následné vlně tsunami došlo na JE Fukushima–
Daiichi ke ztrátě havarijního chlazení, což vedlo k těžké havárii. Příspěvek stručně popisuje rozhodnutí a zásahy krizového managementu na havarované JE a při ochraně
obyvatelstva v jejím okolí za složité situace komplikované destrukcí infrastruktury, kdy
prioritou byla záchrana obyvatel zasažených tsunami. Pro vyhodnocení radiologických
následků havárie ve Fukushimě byl použit programový prostředek ÚJV RaCon. Ke
hrubému odhadu zdrojového členu byla použita data, která oficiálně publikovaly TEPCO,
NISA, MEXT a MAAE. Je zde uvedeno porovnání změřených efektivních dávek na obyvatelstvo a hodnot povrchové kontaminace s hodnotami vypočtenými pro simulovaný
únik radioaktivních látek během havárie, a to v regionálním měřítku do vzdálenosti
30 km od JE.
V rámci příspěvku bude uvedeno zamyšlení nad situací, jak se v budoucnu připravit
na mimořádné události s velmi nízkou pravděpodobností ale s vážnými následky a jak
takové události zvládat.
Summary:
Black–out due to earthquake of 8.9 magnitude and lost of emergency cooling after following tsunami led to the severe nuclear accident on Fukushima–Daiichi NPS. Brief
description of decisions and actions of crises management at affected nuclear reactors
and population in their vicinity is presented influenced complicated situation due to
destruction of infrastructure, when the priority was to safe people struck by tsunami.
NRI software RaCon was used for evaluation of radiological consequences of Fukushima
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accident. Officially published Japanese and IAEA data were used for rough estimation
of a source term. Comparison of calculated and measured population effective doses and
surface contamination is presented as a result of simulated release of radioactivity after
this nuclear accident in regional scale up to 30 km from NPS. Discussion of further steps
on how to be prepared and how to respond to events with very low probability but with
severe consequences will be provided.
Keywords: Fukushima nuclear accident, crisis management, radiation situation, radiological
consequences to population, countermeasures.

1. INTRODUCTION
Fukushima Dai–ichi Nuclear Power Station (NPS) is located at north–east coast of Japan
island Honshu, 300 km from Tokyo at Fukushima prefecture. Six NPS units of BWR
(Boiling Water Reactor) type were built in the seventies and are operated by Tokyo
Electric Power Company (TEPCO).
Brief description of a sequence of accident events and emergency crises
management actions:
• March 11 (Friday), 2011 at 14:46 — reactors scram after severe earthquake of
8.9 magnitude at Fukushima Dai–ichi Nuclear Power Station (NPS) (3 of 6 units
were in operation, 3 were shutdown), black–out — loss of external power supply
• March 11 at 15:30 — loss of emergency cooling at three units after huge
tsunami, destruction of infrastructure, priority was to save people struck by tsunami
• March 11 at 20:50 — instruction to evacuate residents and others within 2 km
radius
• March 11 at 21:23 — instruction to evacuate residents and others within 3 km
radius
• March 12 at 5:44 — instruction to evacuate residents and others within 10 km
radius
• March 12 at 15:36 — hydrogen explosion Unit 1, wind direction to the sea
• March 12 at 18:25 — instruction to evacuate residents and others within 20 km
radius
• March 14 at 11:01 — hydrogen explosion Unit 3, wind direction to the sea
• March 15 at 6:00 — hydrogen explosion Unit 4 + fire, and
• March 15 at 6:14 — hydrogen explosion Unit 2, slow wind, direction to the
north–west on the land, bad dispersion conditions, locally snowing or raining,
contamination of land in north–west direction, belt wide 10 km up 20 km, 60
km long
• March 15 at 8:00 — west gate of NPS, dose rate 12,000 microSv/h, evacuation of
the staff from NPS
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• March 15 at 11:00 — instruction to stay in–house within radius between 20 km
and 30 km radius
• March 15 at 20:50 — mobile environment monitoring, 330 microSv/h was measured
at the locality 20 km north-west from NPS
• March 15 at 23:30 — instruction to evacuate residents and others out of 20 km
radius
• March 16 — Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
(MEXT) started to organize systematic radiation monitoring
• March 16 — aerial survey of contaminated area was performed by Nuclear and
Industrial Safety Agency (NISA) and U. S. Department of Energy (DoE)
• March 16 — May 2012 no other large release of radioactive material
• March 17 — start of systematic dose rate measurements and radionuclide analyses

2. CRISIS MANAGEMENT RESPONSE
2.1. ANALYSIS OF CRISIS MANAGEMENT RESPONSE
(An independent investigation of Rebuild Japan Initiative Foundation [2])
Lack of preparation for the cascading nuclear disaster was caused by public myth of
“absolute safety” of nuclear energy proclaimed in Japan for decades.
The tsunami of this size could and should have been anticipated (NPS was designed
only to 5,7 m — the actual wave height was 14 m).
Explosion at one unit and release of radioactive material complicated cooling of other
units (cascading accident — the chain of parallel events). This could be a problem in
the case of multiple units Nuclear Power Plants (NPPs). Crisis staff must cope with the
situation on multiple units simultaneously.
Nuclear Safety Commission (NSC) regulatory guidelines specify that the potential for
an extended station blackout need not be considered. TEPCOs abnormal operating
procedures (from 1994) do not address the prolonged, total loss of power. Staff therefore had to manage long black–out (from March 11 to March 17) without training and
instructions.
TEPCO’s top two managers were unable to attend to the crisis centre at the most
crucial period for dealing with the accident. TEPCO was unable to make prompt organisational and emergency decisions and provided information wasted credibility.
Off-site centre for Fukushima of emergency response headquarters was inoperative due
to the destruction caused by earthquake and tsunami and due to the lack of electricity.
Moreover, the centre was not fitted with air–purifying filters!
The Japanese government’s System for Prediction of Environmental Emergency Dose
Information (SPEEDI) intended to provide forecast of released radioactivity dispersion
was not used (justification was “unreliable emission source term”). Evacuation orders
between March 11 and March 15 were issued without the SPEEDI forecast.
The role of Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA) and the Nuclear Safety
Commission (NSC) as two regulatory bodies in Japan during supervision of NPP’s is

88

Radiační situace a krizový management po havárii na JE Fukushima
Radiological Situation and Crises Management after Fukushima Accident

Figure 1:

Aerial survey estimated effective dose in contaminated area NW from NPS [4]
not entirely clear (IAEA also demanded clarification in 2007). Top NISA officials were
unable to answer the questions of the crisis response team at the Prime Minister’s Office
and offered no proposals to bring the accident under control. The accident revealed
that the regulatory body should have qualified experts capable to manage and solve
a nuclear disaster. Competencies and responsibility of the regulatory body should be
well–defined, and the regulatory body should be an independent authority with clear
position in emergency response structure.
TEPCO on March 14 indicated that it might pull off all its workers from the Fukushima
plant and leave it abandoned. Japan Prime Minister starts to negotiate directly with
operating personnel to convince them to stay at plant and to continue interventions.
The question raised, whether private company is capable to bear the responsibility for
management of such accident, or, if the responsibility should be taken by government.
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There was also a dispute between the management of TEPCO and Director of the NPP
whether or not to start and to continue to inject seawater to cool Unit1. The relations
between the government and TEPCO and communication between TEPCO’s headquarters and the company’s on–site managers had broken down, so the NPS’s emergency
team was working independently of their headquarters.
The biggest problem with the government’s crisis management was probably the amateurish level of its crisis communications. Information was, for the most part, insufficient,
and there was little time to assess its reliability before dissemination.
The government feared of panic after the publication of radiation levels and tried to
downplay the seriousness of the situation, which declined its public confidence. The
majority of the people had no idea of the meaning behind published radiation levels
and did not be able to assess their seriousness and dangerousness. Population from the
government received no explanation or reassurance.
Although there have been many failures in response to the nuclear disaster at Fukushima
Daiichi, the consequences could be far worse. Such lessons not been learned from previous crises.
2.2. MISSING INFORMATION AND INTERVENTION ACTIONS DURING
FIRST 6 DAYS AFTER ACCIDENT
• No information about amount of released radioactivity and source term
• No information from radiological software SPEEDI
• Delayed decision making
• No use of UAV and UGV (Unmanned Aerial and Ground Vehicles) for radiation
monitoring
• No use of robots
• Communication gaps
2.3. FUKUSHIMA RADIOLOGICAL EMERGENCY LESSONS
• Successful reactor scram after beyond basis earthquake
• Nobody died nor had acute illness due to radiation from population (see Figure 2)
• Nobody died nor had acute illness due to radiation from staff (see Figure 2)
• 185,000 people was evacuated in 20 km radius from Fukushima Dai–ichi NPS
• Evacuation up to 30 km from Fukushima Dai–ichi NPS
• 1,510,000 iodine pills were distributed for 750,000 people
• 42,000 sufferers at evacuation sites on half of May 2011
• Contaminated belt of land up to 60 km from Fukushima Dai–ichi NPS
• Some high contaminated spots with the need of long term countermeasures (where
precipitations occurred during large release of radioactivity) (see Figure 3)
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Figure 2:

External exposure of Fukushima Dai–ichi NPS staff and other people as a consequence of the accident [1, Appendix VII–1, pgs 3]

3. RaCon RADIOLOGICAL EVALUATION
Software system RaCon developed in NRI, specified for evaluation of radiological consequences to the population in early stages of nuclear accidents in local and regional scale,
was used for simulated calculation of rough radiation situation after Fukushima nuclear
accident. The main tasks of the software are evaluations of effective doses to population,
proposals of urgent countermeasures and extent of contaminated area.
3.1. DATA COLLECTION AND COMPLETION
Destruction of infrastructure and black–out led to loss of almost all radiation and technological data:
• No Stack Radiation Monitoring — end of recording at the moment of tsunami.
• No any other available measurement of volume activity in the air during release of
radioactive elements to the air.
Gathered credible data:
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Figure 3:

Aerial survey — total surface activities of

137

Cs and

134

Cs [1, 5]

The only available data during the first days of accident were dose rate measurements
on the land side NPS fence. March 15 after 6:00 — maximum dose rate measurement
near west gate, reading 12 mSv/h.
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From March 11 up to March 14 wind was blowing to the sea and the released radioactive material was carried away above sea. During the night from March 14 to March 15
March 2011 direction of the wind changed to the southeast wind that means released
radioactive elements were carried away to the northwest and contaminated land area.
At approximately midday of March 15 2011 the wind changed and again was blowing to
the sea.
Critical day for NPS Fukushima Daiichi was the March 15 2011 when the wind was
blowing northwest direction to the land and explosion at the Unit 2 and Unit 4 occurred. Measured data from this affected area after March 16 were used for source term
estimation.
3.2. MAIN ASSUMPTION FOR RaCon CALCULATION:
• Short time interval of the release of radioactive material after explosion of Unit 4
and Unit 2, March 15
• Wind blowing northwest direction to the land
Detail analysis of the measured dose rates(Figure 4) gives following projections:
Figure 4:

Dose rate monitoring post readings by MEXT in NW direction (April 9) [3, pg 8]
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• Sharp decrease of the dose rate during the first week indicates contribution of 132 Te
radioactive element
• Decrease of the dose rate during the next 3 weeks indicates contribution of
radioactive element
• Decrease of the dose rate during the next weeks indicates contribution of
and 137 Cs radioactive elements

131

134

I

Cs

Contribution to the dose rate of the 132 Te and 131 I indicates release of radiation material during the explosion of Unit 2, because in spent fuel pool of Unit 4 these relatively
short lived radionuclides has decayed yet.
But almost simultaneous explosions of Unit 2 and Unit 4 give assumption that the
releases of radionuclides to the atmosphere were from both units.
These source term and meteorological conditions for calculation were assessed:
• Iodine — release 9 E +16Bq
• Caesium — release 6 E +16Bq
• Tellurium — release 8 E +15Bq
• Duration of the release was — 1 hour.
• Wind direction 140 ◦ C, wind speed 1 m/s, no precipitation or rain 1 mm/h.
RaCon calculated values of effective dose and 137 Cs contamination in Figure 5 roughly
correspond with aerial survey results in Figure 1 and Figure 3. RaCon provides calculations only up to 30 km north NPS Fukushima and uses different radiation units and
colour scales. Presented calculated values in Figure 5 are for dry deposition, with wet
deposition these values could be one order higher dependent on precipitation intensity.

4. CONCLUSION
Earthquake of 9 magnitudes and following very high tsunami led to nuclear accident
at Fukushima–Daiichi NPS. Severe damage of all infrastructure and total black–out
led to destruction of four nuclear reactors due to hydrogen explosions. There is lack
of radiation data during the first week of accident. Coincidence of bad meteorological
conditions and explosions on reactors Unit 2, Unit 4 led to contamination of wide band
area up to 60 km northwest from NPS Fukushima. Nobody died nor had acute illness
due to radiation. Over 185,000 people were evacuated and 1,510,000 iodine pills were
distributed. Some troubles occurred in crises management.
Based on assessment of available data, source term and meteorological conditions were
specified and used for simulated evaluation of radiological consequences with RaCon
software in NRI Rez. Calculated results correspond with aerial survey measurements.
Too many unknown input data make not possible more detail calculations.
Lack of preparation for the cascading nuclear disaster was caused by public myth of
“absolute safety” of nuclear energy proclaimed in Japan for decades. TEPCO’s management structure and culture is the cause of the lack of preparedness for disaster. TEPCO
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Figure 5:

Surface activities of

137

Cs in contaminated area northwest from NPS Fukushima

underestimated the risk of large tsunami, although historical research has shown that
in this part of the Japanese coast have such an event occurred. Negative role played
also NSC and NISA, which stated that a station black-out need not be considered in
operating procedures.
All over the world, as a response to Fukushima NPP accident, stress tests were
launched and performed to prove, whether individual NPPs are able to survive also
accidents, which probability is extremely low, but consequences could be high.
The main orientation of the above mentioned tests is concentrated on capability of
reactor cooling during extreme conditions. Functions, diversification and back-up of
technical systems designed to inject cooling water to reactor and to have enough power
for these systems has been analyzed and recommendation for improving their robustness
has been provided. Special interest is also focused to hydrogen and steam explosions
after reactor cooling recovery.
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Souhrn:
S rozvojem výpočetní techniky a se stoupající cenou informací zpracovávaných na výpočetních systémech je ve vyspělých zemích již mnoho let věnována zvýšená pozornost
zajištění těchto informací proti využití jinými osobami než pověřenými. Z počátku se
této problematice věnovaly jen bezpečnostní složky vyspělých států a nyní již je tomu
věnována pozornost i v komerční sféře. Nebudeme se zde nyní zabývat problematikou
možnosti odcizení dat nebo „nabouráním“ se do počítače sítě zapojeného do světové internetové sítě, ale o problematiku získávání informací z parazitního elektromagnetického
vyzařování počítače.
Summary:
In this paper you can find information about electromagnetic shielding and electromagnetic security. It starts from history of hacking by spurious electromagnetic radiation.
Here are described the risks of datas in data centers in terms of destroying or tapping.
Very close is problem called electromagnetic terrorism and electromagnetic weapons and
this paper deal this and are described security possibilities and variants of electromagnetic shielding — characteristics, usage in real world, advantages and disadvantages.

Klíčová slova: Elektromagnetické záření, stínění, informace, rušení
Keywords:

Electromagnetical radiation, shielding, information, disturbance
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1. O CO TEDY JDE?

I když této problematice byla v americké armádě věnována pozornost již po druhé světové válce, opravdový boom začal až v 80. letech minulého století s rozvojem personálních počítačů a jejich využitím ve všech sférách lidské činnosti. Počítač vyzařuje
jako každé jiné elektrické či elektronické zařízení, určitou míru elektromagnetického širokospektrálního záření. Zaměříme-li se na určitou část tohoto spektra, zjistíme, že na
vysokofrekvenčním záření jsou superponovány i složky nesoucí informaci právě zpracovávanou na počítači. Záleží pak pouze na úsilí a prostředcích toho, kdo má zájem tuto
informaci získat a zpracovávané informace se zjeví jako bychom seděli přímo u tohoto
počítače. Nejjednodušším způsobem jak získat tyto informace, bylo ještě před nedávnem z elektromagnetického záření vyzařovaného obrazovkovými (CRT) displeji [4]. Tato
možnost je již dnes více méně historii, neboť s rozvojem moderních plochých zobrazovacích jednotek byla tato možnost získání těchto informací značně eliminována. Je však
vhodné si tuto nedávnou historii připomenout. Před několika lety, kdy se používaly tyto
CRT zobrazovací jednotky založené na klasické vakuové obrazovce, ve které se zobrazení provádělo pomocí elektronového paprsku vychylovaného systémem elektromagnetů
dopadajícího na luminofor stínítka, bylo toto zreprodukování stejného obrazu na dálku
lehkým a nenákladným úkolem pro průměrně zručného radioamatéra. Aplikace pulsních
signálů a rychlé spínací obvody v modulačních obvodech elektronového paprsku způsobují vyzařování elektromagnetického pole, které dosahuje frekvenční složky až po pásmo
UKV (Ultra Krátké Vlny). I když uvnitř zařízení dochází k poklesu intenzity signálů
s rostoucím kmitočtem, je tento pokles ve vyzařovaném poli do určité míry kompenzován, neboť naopak efektivnost vyzařování v těchto případech roste úměrně s frekvencí.
Na rozdíl od ostatních širokopásmových signálů uvnitř počítače byly obrazové signály
zesilovány na úroveň řádově stovek voltů. Z tohoto důvodu tvořily (kromě vyzařování
pulsních zdrojů) ve většině případů obrazové signály dominantní širokopásmovou složku
pole vyzařovaného zobrazovací jednotkou. Každá harmonická složka obrazového signálu
vykazuje podobnost s analogovými televizními signály. Proto bylo možné k obnovení
informace ze stínítka zobrazovací jednotky použít běžný analogový televizní přijímač.
Vzhledem k tomu, že přijímané signály neobsahovaly synchronizační složku, bylo nutné
tento televizor upravit tak, aby bylo možné doplnit tyto synchronizační impulsy. Běžným televizním přijímačem s tunerem v pásmu UKV a upravenými obvody pro rozklad
obrazu tak, aby tyto kmitočty bylo možné plynule nastavovat ovládacím prvkem zvenčí
a to i v různém vzájemném poměru, pak bylo možné zaměřit pracující počítač ve vzdálenosti řádově stovek metrů, se směrovými anténami pak i několik kilometrů. Na obrazovce
televizoru se pak po chvilce ladění a nastavení kmitočtů vertikálního a horizontálního
rozkladu v souladu s rozkladem počítače (nebo harmonickou rozkladu) objevil obraz
tak, jak ho měl před sebou ten, kdo u počítače přímo seděl. Takto tedy vyzařovaly vyšší harmonické kmitočty obrazové obvody zobrazovací jednotky. Vzhledem k tomu, že
tato nedávná doba byla též poznamenána rozvojem textových editorů, nebylo střežení
zejména utajovaných informací na té úrovni, jak by bylo potřeba, a je jen těžké si domyslet, kolik takových informací uniklo, nebo mohlo uniknout právě touto cestou. Nejsou-li
učiněna speciální ochranná opatření, může pak provést rekonstrukci obrazu kdokoliv.
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Zdálo by se, že s rozvojem grafických karet a se snížením vyzařování a používáním
nových zobrazovacích jednotek (LED, LCD), tento problém opadl. Není to však pravda.
Tato cesta je sice buď značně komplikovaná, a nebo až nemožná, ale dostávají se do
popředí jiné způsoby odposlechu a navíc přijímací a vyhodnocovací technika také značné postoupila ve vývoji. S rozvojem přijímací techniky a spektrálních analyzátorů tak
není velkým problémem zjistit jistá chování vašeho počítače. Například každé stisknutí
klávesy na počítači je provázeno jistým vyzářeným kmitočtovým spektrem charakteristickým právě pro každou klávesu. Vyhodnocením tohoto charakteristického spektra je
pak celkem snadné online sledovat jaké klávesy obsluha počítače stiskla. To je v podstatě
poměrně jednoduchý princip odposlechu. Je však nutné počítat i s profesionálním přístupem určitých organizací a nemusí se jednat pouze o zpravodajské služby, ale například
o organizace zabývající se průmyslovou nebo bankovní špionáží. Tito lidé pak mohou
samozřejmě disponovat s daleko kvalitnější technikou nežli prostý amatér, který chce jen
tak z hecu zjistit, co jeho kamarád za zdí nebo přes ulici provozuje na svém počítači. Při
profesionálním přístupu k zajištění cizích dat pak musíme počítat nejenom s možností
získat informaci charakteristiky stisku kláves, ale i přímo z vyzařování vlastního počítače a nebo z vyzařování tiskárny a nebo jiných periferií a konec konců i z vyzařování
přenosových cest. Někteří lidé zabývající se zabezpečením namítají, že při masovém nasazení počítačů v daném objektu se nikdo nemůže vyznat co patří k danému počítači.
Je pravda, že toto znesnadňuje jednoduchou aplikaci „odposlechu“ za použití jednoduché techniky, ale nikterak to nebrání např. nahrání celé šíře signálů a jeho rekonstrukci
provést následně pomocí výkonné výpočetní techniky. Možné je též větší přiblížení se
k zájmovému počítači a nebo použití směrových antén. Vše je jen otázkou času a peněz. Ani leckdy navrhované „rušičky“, které by zašuměly spektrum nesoucí informaci,
nejsou s ohledem na normy o rušení, radiokomunikační řád a zákony o telekomunikacích,
přijatelné. Nehledě na to, že by místo s takovýmto rušením přitáhlo na sebe pozornost
zájemců o získání informací.
V [1] popisují experimentální případy, kdy i pro počítač splňující úrovně vyzařování
dle CISPR bylo možné jednoduchým způsobem získat informaci ze vzdálenosti asi 200m.
Co tedy můžete dělat, zpracováváte-li choulostivé informace? Zahodit počítač a přejít
na systém papír – tužka?
Existují různé stupně ochrany tak, aby vyhovovaly i stupni utajení vašich informací.
Nejjednodušším je použití pokud možno techniky s malou úrovní vyzařování. Toto je
sice poměrně levné, ale poskytuje to též nízký stupeň ochrany.
Pro vysoký stupeň ochrany a tedy pro zařízení určené pro vojenské a státně bezpečnostní aplikace je v zemích NATO postupováno podle přísných norem. A to například
Norma ochrany proti nežádoucímu vyzařování [2] nebo Norma laboratorních testů povoleného vyzařování [3]. Obě normy lze aplikovat pro všechny typy zařízení. Samozřejmě
norem je daleko více a jsou i neustále novelizovány a řada z nich pak podléhá režimu
utajení. Aplikace těchto norem na výpočetní techniku používanou pro výše uvedené
složky pak vede k náročným konstrukčním opatřením již při návrhu výpočetní techniky. Zařízení, které je takto cíleně konstruováno, je pak podrobeno náročným testů.
Po schválení je pak zařízení zapsáno na seznam zařízení doporučených z hlediska nežádoucího vyzařování „Tempest prefered procuct list“. Cena takovéto techniky je přibližně
o řád vyšší než cena techniky běžné. To tedy může vést k nepříznivým ekonomickým
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dopadům pro zařízení, která jsou určena pro užití s nižší úrovní ochrany informací. Nejedná se samozřejmě v těchto případech pouze o aplikaci Tempest standardu pro vlastní
PC, ale všechny prvky sestavy na pracovišti musí tomuto standardu odpovídat, a to
zobrazovací jednotkou počínaje, přes vlastní počítač, periférie a propojovacími kabely
konče, samozřejmě včetně serverů a datových úložišť. Samozřejmě, že u těchto zařízení je
věnována i velká pozornost nejenom elektromagnetickému vyzařování vlastních obvodů
zpracovávajících a nesoucích informaci, ale i síťovým filtrům na silovém přívodu, aby se
parazitní produkty nedostaly ze zařízení po síťovém napájecím přívodu jako superponovaná svorková napětí, eventuálně, aby nebyla tímto přívodním vedením vyzářena.
Výše uvedené normy však lze aplikovat i na systémy, které nesplňují tyto normy, ale
u kterých jsou provedena taková opatření, že úroveň vyzařování je umístění výpočetní
techniky na pracoviště, které je elektromagneticky stíněné, tedy do Faradayovy klece.
Z fyzikálního hlediska není nijak technicky náročné zkonstruovat elektromagneticky
stíněnou kabinu s útlumem řádu 100 až 120 dB v pásmu 1MHz až 10GHz. Avšak v okamžiku, kdy na tuto jednoduchou kabinu chcete aplikovat výše uvedené normy, začnou
být potíže a to zejména s dlouhodobými vlastnostmi elektromagnetického stínění dveří
a s elektrickými filtry pro přívod napájecí sítě a eventuálně jiných vedení (např. řízení
klimatizace). Všechny použité filtry musí splňovat Tempest standard. Je tedy jen málo
uznávaných výrobců těchto kabin a jejich příslušenství, kteří umí takovéto nároky splnit. Umístění výpočetní techniky do takovéto kabiny vede z počátku jen k málo vyšší
investici než při aplikaci techniky Tempest. Avšak s ohledem na mnohonásobně delší životnost kabiny než této techniky, je možné mnohokrát tuto techniku za dobu životnosti
kabiny obnovit a doplnit, takže výsledný efekt je ekonomičtější. Nehledě na to, že kromě
ochrany dat slouží kabina i k ochraně zařízení a dat před zničením silným elektromagnetickým pulsem. A to jak přírodním (blesk, který udeří do objektu), tak úmyslným
tj. elektromagnetickou zbraní, která je zdrojem širokospektrálního intenzivního elektromagnetického záření v radiové oblasti a které vede k poškození funkčnosti výpočetních
systémů. Pracoviště pak může též používat všechny druhy periférií: tiskárny, digitizéry,
plotry, které by bylo obtížné zajistit v Tempest provedení. Umisťování servroven a úložišť
dat do takovýchto stíněných místností je v mnoha zemích standardem.
Pro náročné aplikace z hlediska ochrany dat jsou pak pro přenosy informací mezi
jednotlivými pracovišti používány počítačové sítě na bázi optického přenosu informací
a tedy bez nežádoucího elektromagnetického vyzařování. Pro přenosy bod–bod pomocí
modemu je pak možné nasadit utajovače. Případně jsou informace ukládány v utajovačem pozměněné formě.
Problematice parazitního vyzařování počítačem zpracovávaných informací elektromagnetickým polem je nutné zejména v choulostivých případech věnovat zvýšenou pozornost.
To že výpočetní technika tyto informace vyzařuje je prokázáno nejenom teoreticky, ale
i prakticky [5, 6]. Podtrhuje to i existence norem pro ochranu těchto dat, které jsou ve
vyspělém světe aplikovány.
Záleží na stupni důvěrnosti zpracovávaných dat, jaká opatření použít. U náročných
aplikací je pak kromě možnosti zajištění Tempest techniky nejvýhodnější umístění výpočetní techniky v elektromagnetickém stínícím krytu. Tento kryt je pak možné zhotovit
v různých stupních dokonalosti z hlediska elektromagnetického útlumu dle požadované
aplikace.
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2. JAKÉ STÍNÍCÍ KRYTY PRACOVIŠŤ JSOU TEDY
K DISPOZICI?
Elektromagneticky stíněné pracoviště je prostor, z něhož (a samozřejmě i do něhož) je
velmi výrazným způsobem omezen prostup elektrického pole, magnetického pole a elektromagnetického pole. A to s definovaným útlumem těchto polí a v určitém frekvenčním
rozsahu těchto polí. Stínění se provádí vymezením tohoto prostoru stěnami, stropem
i podlahou vytvořených z elektricky případně i magneticky vodivých materiálů. Princip
stínění pro elektrické pole je dán vlastnostmi vodiče. Uvnitř vodiče je elektrické pole
nulové (a to platí i pro dutiny uvnitř vodiče). Pro magnetické pole je toto dáno pro nižší
frekvence (cca do 1MHz) principem, že magnetické pole je vtahováno do magneticky
vodivého materiálu a je tedy v dutině výrazně zeslabeno. Pro vyšší kmitočty je magnetické pole již plně eliminováno vířivými proudy uvnitř vodiče, které samo toto pole
vytváří. Elektromagnetická rovinná vlna se pak od povrchu vodiče odráží. Samozřejmě
vlastnosti materiálů nejsou ideální a přidáme-li k tomu i vlastnosti konstrukčních sestav,
dá se dosahovat útlumu pro elektrická pole a rovinnou elektromagnetickou vlnu v pásmu
od nejnižších kmitočtů až cca po 10GHz (frekvenční oblast, která je v současné době pro
výše uvedenou problematiku sledována) útlumu vyšším než 100dB. Pro magnetické pole
pak na nejnižších kmitočtech jednotky desítek dB (v závislosti na magnetické vodivosti
materiálu — hodnoty relativní permeability) až po více než 100dB na kmitočtech nad
1MHz.
Materiálem na elektromagnetické stínící kryty jsou tedy zejména železné (ocelové)
plechy s povrchovou úpravou, dále měděné, případně hliníkové plechy a dále plechy
z různých slitin (například Mu–metal s velmi vysokou relativní permeabilitou pro kryty
s vysokým účinkem stínění na nízkých kmitočtech magnetického pole). Tloušťka těchto
plechů bývá od několika desetin mm do jednotek mm v závislosti na konstrukčním systému a požadovaných konečných vlastnostech. Pro výše popisovaný účel se pak používá
prakticky jenom ocelových plechů.
Konstrukčních systémů je také několik. Svařované konstrukce z černých plechů, konstrukce tvořené nejrůznějšími způsoby pertlování a letování a konečně nejoblíbenější stavebnicové konstrukce. Tyto konstrukce jsou sestavené z předem vyrobených dílců a to
v podstatě libovolného tvaru (takže dokážou např. ze systému stínění vymezit podpěrný
sloup stavební konstrukce objektu) a smontovaných na místě pomocí šroubových spojů.
Ve světě se dnes používají zejména následující dva systémy. První je tvořen oboustranně
pozinkovaným plechem poplátovanou dřevotřískovou deskou. Díly se spojují specielními
ocelovými lištami sevřením okraje desky. Tento systém jež produkuje firma ETS Lindgren se nazývá S81. Je jednoduchý, levnější, do určité velikosti samonosný, do určité
míry se dá velikostně upravit přímo na stavbě, umožňuje velmi snadnou montáž vnitřních
instalací. Druhý systém je sestaven z předem vyrobených kazet z ocelového povrchově
upraveného plechu tloušťky cca 2mm, které se spolu spojují šroubovým spojem. Do spoje
se vkládá těsnící materiál zlepšující vodivost spoje. Tento systém se u firmy ETS Lindgren nazývá S101. Je náročnější na návrh a výrobu, je dražší, do určité míry samonosný,
nedá se rozměrově upravit na stavbě. Musí se v tomto případě vyrobit nové díly. Pro
vnitřní instalace je nutné osadit specielní držáky. Vlastnosti této konstrukční sestavy
jsou z hlediska času stálejší, a má lepší útlum magnetického pole na nižších kmitočtech.
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Elektromagnetické stínění však netvoří jenom jeho plášť, i když pokud by byl utvořen
jako konzerva, byly by jeho vlastnosti blízké ideálním. Do stíněného prostoru je třeba
vstupovat a je potřebné a v mnoha případech i nutné do (respektive z něj) vstupovat
s řadou signálů a médií. Vstupy jsou zabezpečeny specielními dveřmi, které zapadají
do konstrukčního systému a jsou vybaveny většinou mnoha řadami nožových kontaktů,
aby v uzavřeném stavu byla zajištěna co nejlepší kontinuita vlastností pláště. Výměna
vzduchu je zabezpečena přes specielní vzduchotechnické filtry založené na voštinové konstrukci s rozměry pod kritických vlnovodů. Ty zabezpečují nízký odpor pro procházející
vzduch a vysoký útlum coby elektromagnetické stínění. Silové kabely a metalické slaboproudé kabely musí být vedeny přes širokopásmové filtry, které propustí jen to, co
je třeba a pro zbylé kmitočtové pásmo mají velmi vysoký útlum, tak aby superponovaná napětí na metalických vodičích a to jak nasátých z elektromagnetického záření
a nebo vytvořená ve vlastních zařízeních a to v obou modech (jak synfázních na všech
vodičích, tak v protifázi na dvojici vodičů) byla co nejvíce potlačena. Prostupy pro další
média (chladící voda, chladící medium atp.) jsou řešeny přes prostupy mající vlastnosti
podkritických vlnovodů. Datové signály jsou pak vedeny pomocí optických kabelů bez
metalických kordů.
Provedení vysoko útlumového elektromagnetického stínění je tedy nejenom možné,
ale v mnoha případech potřebné a nutné. A tedy v případě těchto potřeb je řešitelné
a všechny jeho prvky i podpora zabezpečení je k dispozici.
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1. WHAT IS GOING ON?
Although this issue has been explored in the U. S. Army after World War II, a real boom
was started with the development of personal computers and their usage in all spheres
of human activity in the 80th years of the last century. The computer emits like any
other electrical or electronic equipment, a degree of broad–spectrum of electromagnetic
radiation. If we focus on part of this spectrum, we find that the high–frequency radiation
are superimposed the components carrying the information currently being processed
on a computer. Then it depends only on the efforts and resources of the person who
is interested in this information and get processed information will appear as we were
sitting at this computer. The easiest way to obtain this information, it was not long ago,
from the electromagnetic radiation emitted by video display (CRT) [4]. This possibility
is already more or less history, because the development of modern flat panel displays.
This option to obtain such information is substantially eliminated. However, it is useful
to recall the recent history. A few years ago when were used the CRTs displays based
on the classic vacuum screen in which the display was done by using electron beam
deflected by system of electromagnets. The beam falls on the luminophore screens and
the reconstruction of the information at a distance is a light and inexpensive task for the
average skilled radio amateur. Application of pulsed signals and fast switching circuits
in the modulation circuit of the electron beam causes radiation of electromagnetic field,
which achieves frequency components up to the UHF band (Ultra High Frequency).
While inside of the device is the intensity of signal decreased with increasing frequency,
this decline is compensated in the radiated field, since the effectiveness of radiation on
the contrary in these cases increases proportionally with frequency. Unlike to other
broadband signals inside computer, video signals are amplified to the level of hundreds
of volts. In most cases (in addition to pulsed radiation sources) for this reason, the
video signals formed, the dominant broadband component of field of unit radiation the
imaging unit. Each harmonic component of video signal is similar to analog TV signals.
Therefore, it was possible for restore information from the screen of the unit display to
use the normal analog television receiver. Seeing that the received signals do not contain
sync component, it was necessary to adjust the TV receiver in way of possible addition
these sync pulses. Conventional television receiver with a tuner in the UHF band and
modified circuits for image decomposition, so that these frequencies can be continuously
adjusted from outside the control element and even different mutual relationship, then
be possible to infiltrate working computer at a distance of hundreds of meters and
then several kilometers with directional antennas. After a tuning frequency, setting
vertical and horizontal decomposition in accordance with the decomposition of the target
computer (or harmonic decomposition) found image — the same image like on target
computer. Thus the video circuits of display unit radiate harmonics frequencies. Seeing
that the recent period was also marked by the development of text editors, especially
not guarding classified information at that level, as they need, and it’s hard to imagine
how such information is missed, or could escaped by this way. If there is no special
protection anyone can reconstruct the image easily.
It would seem that with the development of graphics cards and the reduction of emissions and use of new display units (LED, LCD), the problem is eliminated. It is not
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true. This way is very complicated or even impossible, but come to the fore other methods of interception and also receiving and evaluation technique also well progressed in
development. With the development of the receiving equipment and spectrum analyzers
is not a big problem to find a certain behavior of your computer. For example, every
keystroke on your computer is accompanied by a certain characteristic frequency spectrum radiated right for every key. By evaluating this characteristic spectrum is then
quite easy to watch what keys are pressed on your keyboard in real–time. This is basically and relatively simple principle of interception. However, it is necessary to count
with a professional approach of some organizations and not only the national agencies
are involved, but also for example, organizations dealing with industrial or bank espionage. Of course those people can have a far better technique than a simple amateur,
who just wants to find out what is doing his friend behind the wall or across the street.
When we think about professional approach we have to consider not only the possibility
to acquire information from keystrokes, but also directly from your own computer, and
radiation or radiation from a printer or other peripherals and ultimately radiation from
transmission lines. Some people concerned with security argue that the mass usage of
computers in the house means that no one can confess what belongs to the each computer. It is true that this makes it difficult to “eavesdropping” using simple techniques,
but still is possible to record the full range of signals and then perform a reconstruction
using a powerful computer technology. It is also possible to get closer to their computer
or use directional antennas. Everything is just a matter of time and money. Even the
often proposed special “jammers” which can produce noise are not suitable regarding
to standards of interference, radio regulations and laws on telecommunications. Despite
the fact that a place with such interference drew the attention of those interested in
obtaining information.
In [1] describe the experimental cases where the computer meeting emission levels
according to CISPR, be able to easily get infiltrated from a distance of about 200 m.
So what can you do if you process the sensitive information? Throw away the computer
and move to a paper — pencil system?
There are different degrees of protection to suit your degree of confidentiality of your
information. The simplest is to use the technology with the lowest levels of radiation.
This is relatively cheap, but it also provides a low degree of protection.
For a high degree of protection and therefore for equipment intended for military and
state security applications in the NATO countries proceeded in accordance with strict
standards. For example the “Protection standard against harmful radiation” [2] or
“Standard for laboratory tests permitted radiation” [3]. Both standards can be applied
to all types of equipment. Of course, standards are far more and are constantly revised
and many of them are subject to confidentiality. Application of these standards on
computer technology used for the above components leads to challenging structural
measures already in the design of computer technology. Equipment specifically designed
has to go through demanding test process. After approval the device is registered on
the list of facilities recommended in respect of unwanted emissions “Tempest product
preferred list”. Price of such techniques is approximately much higher than current
techniques. Therefore it may lead to adverse economic consequences for the devices
designed for use with lower levels of information protection. Of course it isnt only in
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cases only the Tempest standard application for your own PC, but for all the elements
of the kit in the workplace. All the stuff, display of your own computer, peripherals and
cables connecting the end, of course, including servers and storage must conform to this
standard. Of course, these devices have a great attention not only to electromagnetic
radiation own circuits processing and bearing information, but also network filters on
the power supply as well. Because the spurious products being in network device such
as power supply voltage terminal can be superimposed and possibly go through by the
feed line.
The above standards can be applied to systems that do not meet these standards, but
where such measures are implemented, the level of radiation is the location of computer
technology in the workplace, which is electromagnetically shielded, so the Faraday cage.
From the physical point of view is not technically difficult to construct an electromagnetically shielded cabin with attenuation Regulations 100 to 120 dB in the range
1MHz to 10 GHz. But when you want to apply this simple cabin the above standards
will be a trouble, especially with long–term properties of the electromagnetic shielding
doors and electrical filters for mains supply and possibly other guidance (eg climate
control). All used filters must meet Tempest standards. It means there are only a few
manufacturers of these shielded cabins and accessories that can meet such demands.
Location of computer technology into this cabin leads only a slightly higher investment
than in the application of techniques Tempest. However, given the cabin much longer
life time then Tempest technique, it is possible this technique many times over the life
of the cabin to recover and complete. So the effect is more economical. Despite the
fact that in addition to data protection cabin helps to protect equipment and data from
being destroyed by strong electromagnetic pulse, and both natural (lightning that hits
the object), or the intentional electromagnetic weapons, which is a broad–spectrum intense source of electromagnetic radiation in the radio field which leads to damage to
the functionality of computer systems. The working place can then also use all kinds of
peripherals: printers, digitizers, plotters, which would be difficult to implement in the
Tempest. The placement of server room and storage of such data to the shielded room
is standard in many countries.
For demanding applications in terms of data protection is then used optical transmissions without electromagnetic radiation for transfer information between sites. For
point–to–point transmission via modem can be used scrambler. Alternatively, the information stored in the scrambler in amended form.
The issue of stray radiation from computer processed information by electromagnetic
field must be applying the sensitive attention. The fact that computer technology emits
this information is shown not only theoretically but also practically [5, 6]. These underline the existence of standards for the protection of these data, which are applied in the
developed world.
It depends on the degree of confidentiality of data processed, and what protection
use. For special applications, in addition to the possibility of Tempest Technology
ensuring is the best solution to positioning of computer equipment in an electromagnetic
shielding cover. This cover can then be made in various degrees of perfection in terms
of electromagnetic attenuation according to the desired application.
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2. WHAT SHIELDING COVERS ARE THEREFORE AVAILABLE?
Electromagnetically shielded workplace is an area FROM which (and of course, IN) is
significantly limited transmission of the electric field, magnetic field and electromagnetic
field, and with a defined attenuation of these fields in a frequency range. Shielding is
done by defining the space by walls, ceiling and floor made from electrically conductive
or magnetic materials as well. The principle of shielding the electric field is given by
the properties of conductors. Inside the conductor the electric field is zero (and this
applies to the cavity inside a conductor). For the magnetic field is given for the lower
frequencies (up to about 1 MHz) the principle that the magnetic field is drawn into
the magnetically conductive material and is thus significantly weakened in the cavity.
For higher frequencies the magnetic field is fully eliminated by eddy currents within the
conductors, which itself creates this field. Electromagnetic plane wave is then reflected
from the surface of the conductor. Of course, the material properties are not ideal and
if we add to this the properties of structural assemblies, we can achieve attenuation of
electric field and a electromagnetic plane wave in the range from low frequencies up
to about 10 GHz the (frequency range that is currently used for the above mentioned
issues studied) attenuation more then 100 dB. For the magnetic field at the lowest
frequencies the tens of dB units (depending on the conductivity of the material —
relative permeability values) to more than 100 dB at frequencies above 1 MHz.
Electromagnetic shielding material for the covers are, namely, iron (steel) coated
plates, as well as copper or aluminum sheets and plates of various alloys (such as Mu–
metal with very high relative permeability for covers with high shielding effect of the
low frequency magnetic fields). The thickness of these sheets is several tenths of mm to
mm units depending on system design and the desired final properties. For the purpose
described above is then used practically only steel plates.
Structural systems are also several: welded construction of black metal, construction
consisting of a variety of ways capping station and soldering, and finally the most popular
modular construction. These structures are assembled from prefabricated components
and it could be done in variable shapes (for example, the system can be defined for
complicated structures and take out the posts) and assembled on site with bolted joints.
Nowadays is mainly used following two systems. The first consists of double–sided
galvanized steel sheet clad chipboard. The parts are connected with a special steel
bars grip the plate. This system which produces a firm ETS Lindgren is called the
S81. It is simple, cheaper, up to a certain self–supporting, to some extent in size can
be adjusted directly on the site, allows very easy installation of indoor plumbing. The
second system consists of pre–manufactured cartridges from surface–treated steel plate
thickness of 2 mm, which is connected with bolts. The joint sealant is inserted into the
joints for improve conductance. This system comes firm ETS Lindgren and is called the
S101. It is more difficult to design and his production is more expensive. To some extent
is self–supporting, dimensions can not be adjusted on site. They must to produce new
parts in that case. For indoor installation is equipped with special holders. Structural
properties of this kit are more stable in terms of time, and it has a better attenuation
of the magnetic field at lower frequencies.
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Electromagnetic shielding, however is not only the jacket, although if it was formed
as a tin, would be close to ideal characteristics. Is necessary to enter into shielding area
and is necessary in many cases to enter for number of signals and media. The entrance
are protected by a special door that fit into the design of the system and are usually
equipped with many rows of knife contacts in the closed state to ensure the best possible
continuity properties mantle. Air exchange is provided through a special air filters based
on a honeycomb structure with dimensions below the critical waveguide. They provide
a low resistance to air passing through a high attenuation as electromagnetic shielding.
Power cables and copper low voltage cables must be routed through the broadband filters
that pass only what is needed and for the remaining frequency band have a very high
attenuation, so that the voltage superimposed on metallic conductors from both sources
— inducted of electromagnetic radiation, or created in their own facilities in both modes
(on sync phase on all conductors, and in opposite phase to the pair of wires) must be the
most suppressed. Penetrations for other media (cooling water, cooling medium, etc . . . )
are solved through passages having properties of subcritical waveguide. Data signals are
then conducted using fiber optic cables without metallic cords.
Implementation of high attenuation of electromagnetic shielding is not only possible,
but in many cases, necessary and required. In the case of requirements it’s possible to
manage these all elements and security support is available.
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Kritické prvky v systému zásobování pitnou vodou
Critical Elements of Drinking Water Supply System
GEBHARTOVÁ Jana, CALETKOVÁ Jana, BENEŠ Ivan

Souhrn:
Příspěvek prezentuje výsledky projektu řešeného v rámci programu „Bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu v letech 2010 až 2015“ (BV II/1 – VZ) „Posuzování bezpečnosti
prvků kritické infrastruktury a alternativní zabezpečení obcí pitnou vodou při vzniku
živelních pohrom a rozsáhlých provozních havárií“, jehož cílem je minimalizace rizik
a zvýšení bezpečnosti celé vodohospodářské soustavy. Systém zásobování pitnou vodou
patří mezi kritické infrastruktury zabezpečující základní potřeby obyvatelstva, proto je
nezbytné zachovat její funkčnost jak při běžných stavech, tak i během mimořádných
událostí a krizových situací.
Summary:
The paper deals with the project of Security Research “The safety assessment of critical
infrastructure elements and alternative possibilities to increase the security of cities and
municipalities in the drinking water of major natural disasters and industrial accidents”.
Drinking water supply system belongs to critical infrastructure providing basic needs of
inhabitants, so the system has to work in normal state as well as during extraordinary
and crisis situation. In the paper there are presented actual results of the project which
objective is minimizing risks and increasing security of whole water management system.
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ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Voda představuje základní složku nezbytnou pro život. Na její dostupnosti a kvalitě
plně závisí zdraví, blahobyt i bezpečnost společnosti. Již starověké civilizace vznikaly
v blízkosti zdrojů vody, které jim umožňovaly jejich rozvoj. Dlouhodobý nedostatek vody
měl pak za následek úpadek a zánik civilizace. I v dnešní době jsou ekonomiky všech
zemí závislé na přístupu k vodě, neboť voda je spotřebovávána napříč všemi sektory.
V minulosti byla voda považována za samozřejmost a její význam pro potřeby společnosti
nebýval vždy náležitě doceněn. Počet obyvatel a s ním i spotřeba vody se neustále
zvyšuje a vodní zdroje se stávají limitujícím faktorem ekonomického rozvoje mnoha
zemí. Současná lidská populace užívá 54 % všech dostupných zásob sladké vody a do
roku 2025 se tento podíl má v důsledku růstu populace zvýší až na 70 %. Pokud se ovšem
současně nezmění rostoucí trend spotřeby vody, bude do roku 2025 lidstvo využívat až
90 % všech vodních zdrojů [1, 2].
Spotřeba vody se různí podle jednotlivých zemí. Česká republika patří dlouhodobě
mezi státy s nejnižší spotřebou vody v Evropě.
Příklady spotřeby vody (v litrech vody na osobu a den) [3]:
USA
300
Vyspělé západoevropské země 150 – 200
Česká republika
110 – 120
Země třetího světa
10
Největší množství vody se v domácnostech spotřebuje v koupelnách a na toaletách.
Minimální podíl vody se pak spotřebuje na každodenní pití a vaření, kdy člověk vypije
v průměru 1,5 l vody za den a při vaření spotřebuje asi 6 l vody.
Tabulka 1: Spotřeba vody při každodenní činnosti [4]

Voda je důležitým vstupním zdrojem pro řadu oblastí. Jde především o energetiku,
kde voda (i když ne pitná) tvoří nepostradatelnou základní surovinou pro výrobu tepelné
a elektrické energie. Pitná voda hraje naopak velmi důležitou roli ve zdravotnických zařízeních, kde její přerušení přináší řadu problémů, které ohrožují zdraví a lidské životy.
Přitom nároky na spotřebu vody v nemocnici jsou značně vysoké. Spotřeba vody ve
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velkých nemocnicích může činit až 600 l na lůžko a den. Mnoho úkonů nemůže být bez
vody prováděno mnoho úkonů, jako je hygiena pacientů, dezinfekce, sterilizace zdravotnického materiálu, provádění laboratorních testů, dekontaminace, nedodávky vody
následně vytváří i problémy s odpady. Mezi odvětví, která jsou zcela závislá na dodávkách pitné vody, patří potravinářský průmysl. Voda je jednak základní složkou většiny
druhů potravin a navíc se používá pro řadu činností při jejich výrobě. Voda musí být
dostupná i pro zajištění požární bezpečnosti municipality, neboť ve většině obcí je základním zdrojem požární vody právě veřejný vodovod. Kromě výše uvedených oblastí je
voda nezbytná pro živočišnou a rostlinnou výrobu a vůbec pro zajištění plynulého chodu
celého veřejného života [4].
Distribuci vody pro účely domácností, občanské vybavenosti, zemědělství a průmyslu
zajišťuje soustava zásobování pitnou vodou (dále jen SZPV). Jedná se o jeden ze sektorů
kritické infrastruktury — jejíž narušení či přerušení funkce by mělo závažný dopad na
bezpečnost státu a jeho obyvatel. Jakožto infrastruktura uspokojující základní potřeby
obyvatelstva, patří v rámci kritické infrastruktury mezi ty nejdůležitější. Z devíti vládou
schválených oblastí kritické infrastruktury je řazena hned na 2. místě [5].
Základním požadavkem kladeným na SZPV je zajištění dostatečného množství pitné
vody v požadované kvalitě za normálního stavu i krizových situací. Dlouhodobé přerušení dodávek vody se přímo promítá do mnoha oblastí, narušení funkce SZPV může mít
vážný dopad na celý chod společnosti v daném územním celku [6]. Z pohledu ochrany
obyvatelstva mají nejhorší dopady mimořádné události, kdy nelze obnovit základní fyziologické potřeby (voda, potraviny, přiměřená teplota) a pocit bezpečí u občanů do
24 hodin. Jedná se o primární potřeby lidí, které musí být podle Maslowovy pyramidy
hodnot uspokojeny vždy. Jakmile není uspokojení základních potřeb během krizových
situací obnoveno, život společnosti se začíná pomalu rozkládat.
Za řádné dodávky vody spotřebiteli jsou odpovědni jednotliví provozovatelé. Po privatizaci provozuje vodovody a kanalizace v České republice přibližně 350 provozovatelů a cca 1 500 měst a obcí provozuje vodovody a kanalizace samo [6]. Podle zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích jsou vlastníci vodovodů a kanalizací povinni
zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování. Provozovatelé musí neprodleně odstranit
příčinu přerušení nebo omezení dodávky vody a bezodkladně obnovit dodávku vody. Za
nedodržení zákonných povinností jsou ukládány vysoké sankce [7]. Havarijní a krizové
situace v zásobování pitnou vodou bývají zcela osobité a zřídka kdy stejně opakovatelné
události, které je potřeba řešit individuálně na základě znalostí konkrétní místní situace
[8]. Provozovatelé vodovodů by měli vždy disponovat technických vybavením, které jim
umožňuje odstraňovat běžné poruchy a havárie na zařízeních, která provozují. V případě mimořádných situací provozovatelé vodovodů pro veřejnou potřebu jsou dle § 9
odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb. povinni zajistit náhradní zásobování pitnou vodou. Mezi
způsoby náhradního zásobování patří dovážení vody v cisternách, nebo rozvážení balené
vody v pet lahvích. Z uvedeného je evidentní, že nouzové zásobování vodou velkých
územních celků klade vysoké nároky na logistické a organizační zajištění [7, 9].
V případech, kdy je mimořádná situace takového rozsahu, že provozovatelé nejsou
schopni obnovit dodávky vody do 24 hodin, přichází v úvahu pomoc Hasičského záchranného sboru a vzniklá situace se stává předmětem krizového řízení. Z pohledu ochrany
obyvatelstva je proto nanejvýš důležité zabývat se otázkou, jakým způsobem zvýšit odol-
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nost vodohospodářské kritické infrastruktury (dále jen VH KI). Při hledání způsobů
posilování funkce zabezpečení SZPV je nezbytné identifikovat jak hrozby působící na
soustavu, tak i klíčové prvků, jejichž poškození či vyřazení z funkce může způsobit dlouhodobé přerušení dodávek pitné vody.

1. FILOZOFIE PROJEKTU
Projekt „Posuzování bezpečnosti prvků kritické infrastruktury a alternativní možnosti
zvýšení zabezpečení měst a obcí pitnou vodou při vzniku živelních pohrom a rozsáhlých
provozních havárií“ byl zahájen v říjnu 2010 a probíhá v rámci programu „Bezpečnostní
výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015“.
Cílem projektu je nalézt řešení, která umožní minimalizovat rizika a zvýšit bezpečnost
a odolnost celé kritické infrastruktury a zajistit tak zásobování obyvatel měst a obcí
pitnou vodou i v případě mimořádných událostí a technologických havárií. Předmětem
řešení projektu nejsou běžné provozní havárie či poruchy, které jsou součástí běžného
provozu, ale právě ty situace, kdy může dojít k přerušení dodávek vody na více jak 24
hodin a je ohroženo zdraví a bezpečnost společnosti. Jde tedy o řešení z pohledu ochrany
obyvatelstva.
Bezpečnost celé SZPV je posuzována ze dvou hledisek. Za prvé, z pohledu provozovatele resp. majitele VH infrastruktury a za druhé, z pohledu municipality. V zájmu
dodavatele i municipality je zabránit dlouhodobějším výpadkům v zásobování vodou,
neboť mohou vést k panice a sociálním kolapsům [10]. Základní východisko projektu je
Obrázek 1:

Působnost v oblasti zajištění dodávek pitné vody [10]
znázorněno na obrázku č. 1, tj. přístup provozovatele a přístup municipality a Generálního ředitelství HZS, kdy společným cílem jsou dodávky vody. Účelem projektu je
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vytvořit efektivní systém řízení k dosažení tohoto cíle za spolupráce všech uvedených
aktérů.
Vzhledem ke komplexnosti problematiky sestávající se ze samostatných oborů, jež propojuje, byli do řešení výzkumného projektu zapojeni odborníci dlouhodobě se zabývající
ochranou a bezpečností kritické infrastruktury, technologiemi úpravy vody a vodohospodářskými systémy a jejich využívání v praxi.

2. ANALÝZA SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
V České republice se počet zásobených obyvatel z veřejných vodovodů dlouhodobě zvyšuje, v roce 2010 bylo na dodávkách vody z veřejných vodovodů závislých až 93,1 %
obyvatel (přes 9,7 mil. osob). Podíl zásobeného obyvatelstva z vodovodů se liší podle
jednotlivých krajů a podle velikosti municipalit, kdy větší počet obyvatel napojených
na veřejný vodovod je logicky vázán na města. Zbylé procento obyvatelstva je závislé
na individuálních zdrojích vody (studny) [6]. SZPV byla v rámci projektu rozdělena
z hlediska řešení do tří hlavních subsystémů, kterými jsou zdroje pitné vody, technologie
úpravy vody a distribuční sítě. Tyto tři subsystémy, jak znázorňuje obrázek č. 2, pokrývají prvky celého zásobovacího řetězce, který je v rámci projektu řešen a tedy: „od
zdroje po vodovodní kohoutek“ [11].
Obrázek 2:

Systém zásobování pitnou vodou [6]
K výrobě pitné vody slouží zdroje povrchové a podzemní vody, popř. jejich kombinace. Zdroj určený pro účely zásobování pitnou vodou se musí vyskytovat především
v dostatečném množství. Jakost vody pak rozhoduje o způsobu jeho užívání a technologii úpravy vody [12]. V České republice je přibližně 41 % obyvatel zásobováno pitnou
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vodou vyrobenou z podzemních zdrojů, 31 % z povrchových zdrojů a 28 % ze smíšených zdrojů vody (stav z roku 2010) [13]. Pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou
je přednostně vyhrazena voda podzemní. Má optimální složení z hlediska zdravotních
požadavků a obvykle vyžaduje menší úpravu než voda povrchová. Rozložení využitelných zdrojů podzemní vody je v České republice nerovnoměrné. Existují lokality, kde
podzemní zdroje mají malou vydatnost a pouze lokální význam. Některé regiony mají
problémy s nedostatkem podzemní vody během suchých období. V posledním desetiletí dochází k nepříznivému přerozdělování srážek během roku, které mají za následek
nedostatečné doplňování podzemních zásob vody a nízké průtoky v řekách. Spousta vodárenských soustav se tak v letních měsících může potýkat s náhlými výpadky vody.
Nedostatečné množství vody navíc ovlivňuje i kvalitu surové vody a způsobuje problémy
s technologií úpravy [6].
Výpadky dodávek pitné vody nezahrnují pouze problematiku nedostatečného množství vody, ale i nedostatečné kvality vody. Voda odebíraná z podzemních a hlavně povrchových zdrojů musí splňovat podmínky úpravy tak, aby za použití technologií zaručovala zdravotní nezávadnost upravené pitné vody. Výjimky jsou povoleny jen dočasně
(vyšší obsah pesticidů, Fe, Mn) [7]. Kvalita podzemní vody je ohrožena především negativními následky antropogenní činnosti, jako jsou úniky toxických látek z průmyslových, zemědělských a jiných provozů, úniky nebezpečných látek při dopravních nehodách
v okolí vodních zdrojů. Kvalita surové povrchové vody je ovlivněna zejména nadměrným
přísunem živin z povodí a zvyšováním teploty v letních měsících. Dochází ke zvýšenému
rozvoji řas, které mají negativní vliv na úpravu vody pro pitné účely [6].
Mezi další mimořádné události, které mohou ovlivnit kvalitu surové vody, patří stále
více opakující se mimořádná událost v České republice — povodně. Kontaminovaná povodňová voda může znečistit zdroj surové vody do takové míry, že již neumožní obnovení
zdroje pro vodárenské účely. Povodně nemají vliv pouze na kvalitu vody, ale mohou zaplavit jednotlivé objekty či fyzicky narušit VH KI a tím zapříčinit přerušení dodávek
vody. Zhoršená kvalita vody pro spotřebitele může být způsobena i řadou jiných hrozeb,
například technologickými riziky vyskytujícími se v úpravně vody. Jednotlivé veřejné
infrastruktury jsou vzájemně propojené a na sobě závislé, a proto jsou předmětem zkoumání i hrozbami hrozby jako výpadek elektřiny či telekomunikací [14].
Jak je z výše uvedeného patrné, SZPV představuje složitou soustavu zranitelnou vůči
široké škále hrozeb, které mohou narušit kontinuitu dodávek vody na různě dlouhou
dobu. Jedná se o hrozby přírodního, antropogenního i technického charakteru.

3. VÝSLEDKY ANALÝZY
Smyslem analýzy SZPV bylo definovat prvky různých a pokud možno všech v České republice se vyskytujících SZPV. Poznáním a rozkladem struktury subsystémů zásobování
vodou a vazeb mezi jejich prvky byly získány základní informace o významu jednotlivých
prvků v rámci celé VH KI [10]. Po důkladné analýze systému se experti z řešitelského
týmu zabývali otázkou, které prvky z analyzovaného SZPV jsou jedinečné a jejichž nefunkčnost či poškození může kvalitativně nebo kvantitativně ovlivnit dodávky pitné vody
na více než 24 hodin. Na základě všech provedených výzkumných prací a vyjádření expertů byl sestaven výčet 18 prvků vodohospodářské infrastruktury, které hrají v rámci
systému zásobování pitnou vodou nezastupitelnou úlohu.
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Prvky hrají klíčovou úlohu při zásobování obyvatelstva pitnou vodou zejména z toho
důvodu, že je obtížné jejich nahrazení, navrácení do funkčního stavu během 24 hodin či
k nim neexistuje v rámci řešené soustavy alternativní řešení.
Společně s identifikací nebezpeční a kvantifikováním rizik spojených s daným nebezpečím se tak podařilo stanovit Achillovy paty celého systému zásobování pitnou vodou.
Získané komplexní informace poslouží k posouzení bezpečnosti SZPV a vytvoření systému řízení bezpečnosti VH KI. Další kroky výzkumného projektu se budou ubírat cestou hledání opatření na zvýšení odolnosti celé SZPV, včetně posouzení jejich technické
a technologické realizovatelnosti a posouzení nákladů a přínosů navržených opatření tak,
aby byla vybrána jen ta opatření nejvhodnější s ohledem na ekonomickou situaci té které
lokality a systému [6].

4. ZÁVĚR
Moderní společnost je silně závislá na správné funkci infrastruktur zajišťujících základní
fyziologické potřeby a pocit bezpeční u obyvatel. Zabezpečení dodávek pitné vody v požadovaném množství a kvalitě za normálních i mimořádných událostí je tak nezbytné pro
zachování základních funkcí municipality a tím i minimalizaci ekonomických a sociálních
dopadů v případě živelních pohrom a průmyslových havárií.
Vodohospodářská infrastruktura je složitá soustava, zranitelná vůči široké škále hrozeb. Při hledání opatření na posílení funkce zásobování pitnou vodou je potřeba vycházet
ze znalosti mimořádných událostí schopných narušit funkce systému a identifikace jeho
klíčových prvků. V článku jsou shrnuty výsledky výzkumného projektu z fáze zaměřené
na analýzu struktury SZPV. V rámci dané fáze se podařilo sestavit seznam kritických
prvků v systému zásobování pitnou vodou, který představuje důležitou vstupní informaci
pro zvyšování bezpečnosti celé VH KI.

5. PODĚKOVÁNÍ
Tento příspěvek byl uskutečněn na základě projektu „Bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu v letech 2010 až 2015“ (BV II/1 – VZ) „Posuzování bezpečnosti prvků kritické
infrastruktury a alternativní zabezpečení obcí pitnou vodou při vzniku živelních pohrom
a rozsáhlých provozních havárií“ (ID: VF 20102014009), jehož zadavatelem je Ministerstvo vnitra.
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Aktuální trendy a výzvy týkající se oblasti ropné
bezpečnosti
Oil Security: Actual Trends and Challenges
HARAZIN Lukáš, KRULÍK Oldřich, LUŽA Oldřich

Souhrn:
Ropná (respektive obecně energetická) bezpečnost je bezesporu jednou z významných
aktuálních ekonomicko–bezpečnostních výzev současnosti. Strategické suroviny nabývají
na důležitosti ve světě, kde se jednak objevuje zásadní napětí mezi jednotlivými zeměmi
„západní“ civilizace (a nelze vyloučit budování menších regionálních spojenectví nebo
model „každý za sebe“), tak je zřejmý růst spotřeby „nových ekonomik“ jako jsou Čínská
lidová republika a Indie. Jak je na takové eventuality připravena Česká republika — a je
vůbec v jejích silách možné budoucí otřesy zvládnout bez zásadních zásahů do „životního
standardu“ společnosti?
Summary:
The oil (or energy in general) security is undoubtedly one of the most important current
economic and security challenges of today. Strategic raw materials are gaining more
importance in the world where both appear fundamental tension between the countries
within “Western” civilization (where smaller regional alliances or “every man for himself” moder can be understood as a too hypothetical), so it apparent with regard the
consumption increase rleated to the “new economies” such as People’s Republic of China
and India. Is Czech Republic prepared for such eventualities — and is in its capacity
to handle with possible future shocks without major interference with the “standard of
living” of the entire society?

Motto: V rychle se měnícím globálním světě získávají otázky zajištění energetické a surovinové bezpečnosti stále větší význam. Soutěžení o přístup ke zdrojům strategických,
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zejména energetických surovin, se stává nedílnou součástí mezinárodních vztahů. Prioritou je vytvářet předpoklady pro nepřerušované diverzifikované dodávky strategických
surovin a v domácím prostředí pak předpoklady pro stabilní dodávky elektrické energie
a pro tvorbu strategických rezerv státu. Bezpečnostní strategie České republiky
2011

Ropná bezpečnost v České republice
Ropa 1) představuje surovinu, která je zcela bez diskuzí zřejmě nejdůležitější komoditou
vyspělých zemí dneška. Zde je na místě nutno konstatovat, že závislost každé země na
této surovině může být značná a pokud dochází k omezení přístupu k této surovině (bez
ohledu na to, z jakých důvodů), může dojít k velkým problémům. Jen efektivně řešena
ropná bezpečnost může napomoci zachovat bezpečnost konkrétních zemí.
Česká republika, vzhledem ke svým přírodním zdrojům, není schopna pokrýt spotřebu
ropy a ropných produktů z vlastních ložisek. Z tohoto důvodu musí vytvářet strategické
zásoby ropy, tak, aby byl kvalitativně zabezpečen chod jejího hospodářství při stavech
ropné nouze.
Zásoby ropy a ropných produktů představují hmotné rezervy, které jsou součásti státních hmotných rezerv. Státní hmotné rezervy jsou ve vlastnictví státu. Finanční aspekty
řešení problematiky ropné bezpečnosti jsou primárně financovány ze státního rozpočtu.
A hlavní odpovědnost v této oblasti představuje stát 2) .
Systém zabezpečení ropné bezpečnosti v České republice je v gesci Správy státních
hmotných rezerv (SSHR) 3) . Jedná se o státní zásoby, které se Česká republika zavázala
držet ve formě tzv. minimálních zásob ropy a ropných produktů. Tato povinnost vyplývá
ze dvou faktorů. Konkrétně se jedná o členství v Mezinárodní energetické agentuře 4)
a o členství v Evropské unii.
Právním podkladem ropné bezpečnosti v České republice je zákon č. 189/1999 Sb.,
o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy).
V rámci Evropské unie je nutné zmínit směrnici 2006/67/ES, která navazuje na instrumenty, které byly aplikovány v šedesátých letech XX. století, v kontextu tzv. „ropných
šoků“. Pro současné podmínky v oblasti ropné bezpečnosti Evropská komise vydala na
konci roku 2008 návrh nové směrnice. Jedná se o směrnici 2009/119/ES, ze dne 14. září
2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo
1)

Tento text vznikl v rámci projektu Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě
a České republice — dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém České republiky s identifikačním kódem VG20102013009 a zároveň v rámci výzkumného projektu A New Agenda for European
Security Economics (EUSECON, No. SEC–2007–6.4–01).

2)

Stát hraje hlavní roli při zabezpečování ropné bezpečnosti. Podobně tomu je i na Slovensku či USA,
kde jsou také zásoby drženy pod státním sektorem.

3)

Správa státních hmotných rezerv hhttp://www.sshr.cz/stranky/default.aspxi. Správa státních
hmotných rezerv je ústředním správním úřadem podle zákona č. 2/1969, kompetenční zákon a dále
zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.

4)

Mezinárodní energetická agentura (International Energy Agency, IEA) je mezinárodní agentura, jejiž
členem je Česká republika od roku 2001.
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ropných produktů. Cílem nové směrnice je harmonizace unijní metodiky s metodikou
Mezinárodní energetické agentury (IEA) 5) .
S tím také souvisí připravovaná novela zákona č. 189/1999 Sb., která je již před schválením. Důležité je přitom zmínit, že novelizovaný zákon neřeší jen problematiku výpočtů
skladovaných zásob podle IEA, ale také určitým způsobem aplikuje efektivitu ropné bezpečnosti České republiky díky zvýšení celkových zásob ropy a ropných produktů oproti
povinné minimální hranici 90 dnů čistého dovozu o 30 dnů.
Tím dojde k zapojení podnikatelské sféry do financování energetické bezpečnosti státu,
čímž zároveň nevzniknou zvýšené nároky na státní rozpočet spojené se zvýšením ropné
bezpečnosti České republiky 6) .

Diverzifikace a její význam při zajišťování ropné bezpečnosti
Diverzifikace je jedním ze stěžejních aspektů v oblasti ropné bezpečnosti. Česká republika v současné době aplikuje své snahy o diverzifikaci prostřednictvím využívání dvou
větví ropovodů. Východní větev představuje ropovod Družba 7) (zhruba dvě třetiny ropy,
putující do země), a západní větev ropovod Ingolstadt–Kralupy–Litvínov (IKL, zbývající
jedna třetina) 8) .
Ropovod Družba se vine z Ruské federace přes Bělorusko, Ukrajinu a Slovensko až
do ukončení v České republice (v Litvínově). Národní sekce ropovodu Družba vykazuje
průtočné kapacity 9 milionů tun ropy za rok (cca 180 000 barelů za den).
Kapacita ropovodu IKL představuje více než 10 milionů tun ropy za rok (cca 200 000
barelů za den). Nová linka byla uvedena do provozu v roce 2009. Tento krok při běžném
provozu zvýší kapacitu linky na 11,5 milionů tun ropy za rok (cca 230 000 barelů za den).
Ropovod IKL je napojen na mezinárodní „transalpský“ ropovod (Trans–Alpine Pipeline,
TAL), který vychází z Terstu a který nabízí další potenciál pro diverzifikaci dovozu 9)

Stav ropné nouze 10)
Vláda může na návrh předsedy SSHR vyhlásit stav ropné nouze, a to tehdy pokud
průměrný měsíční dovoz ropy a ropných produktů je významně omezen ve srovnání
s průměrnými měsíčními dovozy z předchozího kalendářního roku, nebo v případě, že je
možné toto snížení důvodně očekávat a následky z toho plynoucí nelze odstranit nebo
se neobejdou bez přijetí regulačních opatření.
5)

Oil and Gas Security, Emergency Response of International Energy Agency Countries. International
Energy Agency, 2010.

6)

Je důležité zapojit privátní sféru do systému bezpečnosti. Tento model efektivně funguje např.
v Německu či Polsku.

7)

Druzhba Pipeline. In Pipeline International, 2009 hhttp://pipelinesinternational.com/news/
druzhba_pipeline/008045/i.

8)

Ropovod IKL. In Petroleum.cz hhttp://www.petroleum.cz/doprava/ropovod-ikl.aspxi.

9)

Trans–Alpine Pipeline Online hhttp://www.tal-oil.com/i.

10)

Stav ropné nouze není krizový stav, jedná se o právní stav na základě, kterého mohou být vyhlašována
obligatorní opatření. Nicméně vyhlášení krizového stavu se primárně nevylučuje, může být vyhlášen
nezávisle na stavu ropné nouze nebo společně se stavem ropné nouze.
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Strategické zásoby této komodity v České republice se jsou navrženy tak, aby pokrývaly devadesát dní průměrné spotřeby požadované zákonem č. 189/1999 Sb., přičemž
opatření, která vedou ke snížení spotřeby ropy a ropných produktů jsou definována v § 5
tohoto zákona. Jedná se o tyto kroky:
• omezit maximální rychlosti jízdy motorových vozidel na pozemních komunikacích,
• omezit používání některých druhů, kategorií a tříd silničních motorových vozidel
v určitých dnech nebo pro určitý druh přepravy,
• omezit nebo zakázat ve stanovených dnech používání silničních motorových vozidel
se sudými nebo lichými koncovými čísly státních poznávacích značek,
• omezit používání drážních motorových vozidel,
• omezit obchodní leteckou dopravu, letecké práce a další letecké činnosti,
• omezit otevírací doby čerpacích stanic a zakázat prodej pohonných hmot do nádob,
• stanovit regulační opatření pro čerpání zásob ropy a ropných produktů u rozhodujících dodavatelů,
• zavést přídělový systém, nebo dočasně omezit nebo zakázat vývozy ropy a ropných
produktů.

Ropná bezpečnost jako téma bezpečnostního výzkumu
Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že otázka ropné bezpečnosti nemůže být brána
na lehkou váhu, a to ani po linii bezpečnostního výzkumu.
Některé z aspektů či rozměrů agendy, konkrétně téma ochrany elektrárenských zařízení
a tzv. liniových staveb (potrubí, kabely, elektrické vedení) se stal předmětem mezinárodních projektů bezpečnostního výzkumu 11) , kde subjekty z České republiky (konkrétně
zejména firma FSC) sehrávají klíčovou úlohu: APENCOT 12) a CIPNES 13) .
Potenciál těchto projektů je třeba využít a promítnout v maximální míře do praxe.
Mezi nepřehlédnutelné trendy — které z těchto projektů mimo jiné vyplývají — patří
11)

Vláda České republiky usnesením č. 743/2008 schválila Meziresortní koncepci bezpečnostního výzkumu a vývoje České republiky do roku 2015. Koncepce stanoví základní a podpůrné priority
bezpečnostního výzkumu v České republice, které navazují na priority Evropské unie a NATO definované na základě Evropské bezpečnostní strategie schválené Evropskou radou dne 12. prosince
2003 v Bruselu. Významné místo je věnováno právě kritické infrastruktuře, která je zahrnuta do
priorit výzkumu, vývoje a inovací.

12)

Obecný cíl: Upozornit na rizika současného stavu ochrany elektrizační soustavy jako části kritické
energetické infrastruktury proti terorismu a kriminální činnosti či jiných bezpečnostních rizik. Specifické cíle: zpracování minimálního standardu fyzické bezpečnosti pro jednotlivé kategorie objektů
elektrizační soustavy; vytvoření metodiky pro posuzování bezpečnosti objektů.
APENCOT hhttp://www.apencot.eui.

13)

Obecný cíl: Posoudit současný stav ochrany Kritické infrastruktury v energetice s ohledem na rizika
teroristického útoku a dalších forem kriminality a identifikovat nejzranitelnější části. Specifické cíle:
vytvoření vhodných opatření ve formě bezpečnostních standardů; přispět poznatky ke tvorbě metodiky pro analýzu bezpečnostních rizik kritické infrastruktury. CIPNES hhttp://www.cipnes.eui.
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snaha nahradit při ostraze infrastrukturních prvků člověka technikou (zpomalovací bariéry, kombinované s napojením na pulty vzdálené policejní či soukromé ostrahy). Soukromé subjekty situaci nezřídka vyhodnocují tak, že se rozhodnout menší rizika podstupovat, „neřešit“, respektive je přenášet na pojišťovnu — respektive na spotřebitele/zákazníka.
Ale to není zdaleka všechno. Téma energetické či ropné bezpečnosti (respektive reakce
veřejnosti na případné komplikace, související se zásobováním strategickými surovinami)
se opakovaně objevily i v návrzích dokumentu „Priority 2030“ 14) , jehož zveřejnění
se předpokládá v červnu 2012. Pokud bude dokument v uspokojivém znění finalizován,
mohlo by to znamenat další usnadnění výzkumu (modelování scénářů atd.) v této oblasti.
V současné je totiž sledovaná problematika v rámci České republiky řešena relativně
roztříštěným a ne zcela uceleným způsobem, který jednak neuvažuje některé možné scénáře, jednak vykazuje prostor pro řadu zlepšení organizačně–metodické povahy. Z dynamiky vývoje bezpečnostního prostředí jednoznačně vyvstává potřeba kvalifikovaných
a kompetentních reakcí ze strany veřejné a zvláště státní správy. Schopnost těchto reakcí ze strany státu, veřejné správy a prvků se musí opírat o komplexní analýzu. Tato
analýza umožňuje a zprostředkovává znalost aktuální situace i trendů a variant možného
budoucího vývoje. Díky ní lze nejen správně reagovat v rámci konkrétních krizových či
„zátěžových“ situacích, ale i připravovat dlouhodobější politicky zakotvené vize a koncepce, na kterých bude záviset nejen bezpečnost státu, ale v případě nejpesimičtějších
scénářů i samo přežití veřejnosti — nebo alespoň snaha zabránit strádání teritoriálně
či jinak vymezených velkých skupin populace. Analýza možných (strategických) trendů
vývoje se v rámci projektu zaměří na tři věcné (v souvislosti se sledovanými komoditami:
voda, potraviny, energie) a čtyři průřezové dimenze:
• Environmentální dimenze (dopady šokových klimatických jevů, perspektivně i dlouhodobější změny klimatu).
• Demograficko–společenská dimenze (populační vývoj, migrace a dopad na homogenitu populace).
• Mezinárodně–politická dimenze (scénáře s mezinárodními přesahy, možnost mezinárodní spolupráce při překonání situace — nebo naopak perspektiva mezistátního
napětí či rivality).
• Vývoj vědy a technologií (perspektiva překlenutí existujících výzev novými vědecko–
technickými řešeními).
14)

Příprava národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací hhttp://www.
priority2030.cz/i. Jedním z cílů Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky
na léta 2009 až 2015, schválené usnesením vlády České republiky ze dne 8. června 2009 č. 729 je přehodnocení priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ve vazbě na potřeby udržitelného rozvoje
České republiky. Odpovědnost za uskutečňování tohoto opatření má Rada pro výzkum vývoj a inovace, která připravila základní principy, podle kterých budou přijímány nové priority. Odpovědnost
za přípravu priorit je Radě pro výzkum a vývoj dále dána ustanovením § 35 odst. 2 písm. f) zákona
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění zákona č. 110/2009
Sb., a Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice schválenou usnesením vlády
ze dne 26. března 2008 č. 287.
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V této souvislosti se nabízí stěžejní otázky, na které zřejmě nikdo nedokáže dnes nalézt
odpověď, a které by bylo více než vhodné řešit v rámci specializovaných výzkumných
projektů:
• Co by Česká republika nabídla v potenciálním nesmlouvavém mezinárodním obchodě za nedostatkové a životně důležité komodity?
• Postupovala by Česká republika ve svém úsilí spíše sama, nebo ve spolupráci s jinými aktéry (Evropská unie, Visegrádská čtyřka atd.)?
• Jaké jsou mantinely, bránící efektivnímu řešení konkrétní zátěžové situace (vnitrostátní právní podmínky a omezení — platná legislativa; mezinárodní podmínky
a omezení — mezinárodní dohody a jiné závazky atd.).
• Jaké jsou možné dopady zátěžové (krizové) situace související s výpadky zásobování
ropou a ropnými produkty 15) .

Ropa jako geostrategické médium
Jak je zřejmé z předchozího textu, rozhodně ne všechny eventuality, související s ropnou
bezpečností, je však možné ovlivnit na úrovni jednoho státu. To je možné například
ilustrovat na závěrech mezinárodní konference, nazvané Protiteroristické výzvy v regionu
jihovýchodní Evropy (Counter Terrorism Challenges in the Region of South Eastern
Europe), která se ve dnech 27. až 29. září 2011 konala v Mariboru ve Slovinsku 16) .
Zlatým hřebem konference bylo vystoupení nejexotičtějšího účastníka, doktora Fu
Xiaoqianga 17) . Jeho vstup je možné označit za střednědobou geostrategickou úvahu,
jejíž obsah je možné shrnout takto 18) :
• Je v životním zájmu Čínské lidové republiky, aby v postsovětské Střední Asii panovala stabilita (nikoli nutně demokracie). Zejména je třeba tlumit potenciál zdejších
15)

Může se jednat o dopady na životy a zdraví obyvatel, tak poškození majetku (rabování, poškození
výrobních kapacit); tak o dopady na životní prostředí, mezinárodní dopady (neschopnost plnit mezinárodní závazky státu), ekonomické dopady (náklady na rozpočet, pracovní síly, ztráty ve výrobě),
nebo dopady sociálně–psychologické (perspektiva neřízené vnitrostátní migrace, vlna populismu,
panika vyhrocená médii atd.).

16)

Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo obrany Republiky Slovinsko, konkrétně jeho Velitelství pro
doktrinu, rozvoj, vzdělávání a výcvik. Povejlstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje
hhttp://
www.slovenskavojska.si/struktura/generalstab-poveljstva-in-enote-slovenske-vojske/
poveljstvo-za-doktrino-razvoj-izobrazevanje-in-usposabljanje/i.

17)

Ředitel Střediska protiteroristických studií Institut soudobých mezinárodních vztahů Čínské lidové
republiky. China Institute of Contemporary International Relations hhttp://www.ciric.cni. Jeho
příspěvek i vystoupení bylo nazváno poněkud matoucím způsobem „Tři zla a jejich význam pro
ochranu energetické kritické infrastruktury“ (Three Evils and their Significance for te Protection of
te Crtical Energy Infrastructure). Těmito „zly“ se zřejmě myslely tři hlavní teroristické organizace,
které v regionu Střední Asie působí. Přednáška se jich však prakticky netýkala.

18)

XIAOQIANG, F., Three Evils and their Significance; in: Čaleta, D.; Shemella, P. (eds.), Counter Terrorism Challenges Regarding the Processes of Critical Infrastructure Protection, Institute for
Corporative Security Studies, Ljubljana 2011, ISBN 978–961–92860–2–9, s. 159–170.
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společností k radikálnímu výkladu islámu. Jinak by jiskra mohla přeskočit i na
území Čínské lidové republiky, konkrétně na území obývané muslimskými Ujgury
(tzv. Sin–Tiang, kam ostatně proudí mnoho kolonistů z řad etnických Číňanů).
• Nejedná se však jen o nutnost stability jako takovou, ale i zdroje ropy, zemního
plynu a dalších surovin, které z tohoto regionu Peking potřebuje dovážet, a to ve
stále větších objemech.
• Řečník přitom zcela otevřeně a svým způsobem upřímně zmínil, že aby byly
uspokojeny požadavky Čínské lidové republiky, dojde dříve nebo později
k vyhrocené konkurenci mezi touto zemí a dalšími odběrateli surovin
z této oblasti (Evropa, USA, Japonsko, Indie). Již nyní Peking sleduje možnosti
sabotovat provoz a výstavbu dalších ropovodů z tohoto prostoru směrem na jih
nebo západ. Přitom apeluje na zdejší vlády v tom smyslu, že je — narozdíl od
Západu — „nijak nekritizuje za případný flexibilní výklad lidských práv“. Pozastavil se zároveň nad tím, proč Pákistán udržuje problematické pseudospojenectví
se Spojenými státy americkými, namísto toho, aby utužil své spojenecké vztahy
s Čínskou lidovou republikou.
• „Mezi řádky“ bylo možné zachytit i zmínku o tom, že pokud by zhoršení bezpečnostní situace v Afghánistánu, Pákistánu, Ruské federaci nebo na Kavkaze v konečném důsledku znamenalo kolaps zdejších fungujících nebo plánovaných ropovodů
a plynovodů (a více surovin pro Peking), nespěchala by jeho země se snahami
o stabilizaci i těchto regionů — spíše naopak.
Pokud se tedy omezíme na situaci v prostoru Ruské federace a postsovětské Střední
Asie, jakými trumfy zde Evropa disponuje — pokud vůbec nějakými?
Postoj či přístup Unie ve směru ke Střední Asii je třeba chápat jako kombinaci celé řady
různých ale vzájemně propojených politik, aktivit či postupů. Za hlavní cíle spolupráce
Evropské unie se Střední Asií lze aktuálně označit tyto 19) :
• Zajištění stability a bezpečnosti v regionu.
• Pomoc při odstranění chudoby a zlepšení životní úrovně v regionu.
• Rozvoj užších vazeb mezi členskými státy Unie a zeměmi Střední Asie, a to zejména
v oblasti energetiky, dopravy, vyššího vzdělávání a ochrany životního prostředí.
19)

To vyplývá i z celé řady unijních nebo s Evropou souvisejících strategických odhadů, například viz:
• Global Trends 2025: The National Intelligence Council’s 2025 Project. National Intelligence
Council, 2008 hhttp://www.dni.gov/nic/NIC_2025_project.htmli.
• GNESOTO, Nicole ; GREVI, Giovanni. The New Global Puzzle. What World for the EU in
2025? European Union Institute for Security Studies, 2006
hhttp://www.iss.europa.eu/fr/publications/detail-page/article/
the-new-global-puzzlebrwhat-world-for-the-eu-in-2025-1/i.
• Emerging Risks in the 21st Century: An Agenda for Action. Organisation for Economic Cooperation and Development, 2003 hhttp://www.oecd.org/document/7/0,3746,en_2649_33707_
19139527_1_1_1_1,00.htmli.
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Evropská unie chápe Střední Asii (respektive celý prostor kolem Kaspického moře)
jako jednu z alternativních možností, jak docílit diversifikaci svých energetických zdrojů
a snížení své závislosti na dovozu ropy (v menší míře i zemního plynu) z prostoru Perského zálivu. Taktika Evropské unie zahrnuje jak použití stávajících potrubí (ropovodů
a plynovodů), jako například „Družba“, kterou ropa putuje na území České republiky,
Německa a Rakouska, tak aktivní účast na budování nových alternativ ke stávajícím vedením. Pozoruhodným příkladem je plynovod Aktau–Baku–Tbilisi–Ceyhan 20) . Na území
Kazachstánu se evropské společnosti podílí na projektu CPC (Caspian Pipeline Consortium) 21) a hledání plynu v oblasti Karachaganak. Zejména aktivní jsou přitom společnosti Shell (Nizozemsko), TotalFina–Elf a Schlumberger (Francie), ENI a Agip (Itálie),
British Petroleum a Lasmo (Spojené království), Repsol (Španělsko), Wintershall 22) (Německo), Petrom (Rumunsko) a Statoil 23) (Norsko).
Obecně platí, že hlavním vývozcem ropných produktů a zemního plynu do prostoru
členských zemí Evropské unie je Kazachstán. Jeho podíl na dovozu ropy a zemního plynu
do zemí Unie se pohybuje celkem okolo 20 %. V některých zemích je tento podíl výrazně
vyšší: v Itálii to je 74 %. Naproti tomu ve Spojeném království tento podíl činí jenom
11 % a v Německu okolo 10 % 24) .
Není proto divu, že pokud bychom srovnali vzájemnou komunikaci mezi Bruselem
a Moskvou a hlavními městy zemí Střední Asie před deseti lety a dnes, je zřejmé že
Evropská unie zaměřuje své úsilí více na ekonomické a právě energetické
otázky, přičemž téma demokratizace, pluralismu a lidských práv posouvá na
vedlejší kolej.
Ekonomické součásti politiky Unie v regionu Střední Asie přitom aktuálně rozhodně
převažují nad politickými. Výsledkem procesu tak je pozorovaný nárůst obchodu mezi
členskými státy Unie a postsovětskými republikami Střední Asie 25) .

20)

Baku–Tbilisi–Ceyhan (BTC) Caspian Pipeline hhttp://www.hydrocarbons-technology.com/
projects/bp/i.

21)

Company Overview of Caspian Pipeline Consortium. In Business Week, 28. III. 2012 hhttp://
investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=2414376i.
Turkmenistan Shedding Complex Licensing Process hhttp://images.pennwellnet.com/ogj/
images/off2/0398turk03.gifi.

22)

EDF, Wintershall to each get 15 % in South Stream: Gazprom Head. In Rian.ru, 6. IX. 2011 hhttp:
//en.rian.ru/business/20110906/166475000.htmli.

23)

Statoil: Central Asia hhttp://connection.ebscohost.com/c/articles/788824/central-asiai.

24)

Kazachstán: Zahraniční obchod země. In Business.info hhttp://www.businessinfo.cz/cz/sti/
kazachstan-zahranicni-obchod-zeme/6/1001279/i.

25)

Kazakhstan, Germany reached high level of mutual understanding and share similar positions on
current int’l issues. In Eurodialogue.org, 29. VII. 2011
hhttp://eurodialogue.org/eu-central-asia/Kazakhstan-Germany-reached-high-level-of-mutual-understanding-and-share-similar-positionsi.
Joint Press Release following the European Union — Central Asia Ministerial Meeting in Tashkent. In European External Action Advice, 7. IV. 2011 hhttp://eeas.europa.eu/delegations/
kazakhstan/press_corner/all_news/news/2011/20110414_01_en.htmi.
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Aktuální novinka v oblasti ropné bezpečnosti: Regionální spolupráce
zemí střední a východní Evropy 26)
Názorným příkladem současného vývoje zvyšování bezpečnosti může být vznikající spolupráce z výsledků pracovní skupiny Evropské komise z února 2012. V rámci skupiny
byly diskutované opatření, týkající se některých základních možných scénářů 27) :
• za běžné situace;
• během krátkodobých výpadků;
• během dlouhodobých výpadků.
Panuje obecná shoda, že regionální spolupráce by byla prospěšná a mohla by být hlavně
efektivní v případech, kdy nedostatečné dodávky ropy vykazují regionální charakter,
a není nutné využít mechanismů IEA. Nicméně i toto regionální narušení může způsobit
významné poškození konkrétních ekonomik.
Mezivládní dohody mohou představovat efektivní způsob, jak se vypořádat s regionálními riziky v oblasti ropné bezpečnosti. První a zásadní problém je v právním základě
v rámci spolupráce, aby nebyly narušeny dohody v rámci IEA. Proto je třeba velmi
citlivě přistupovat k tomuto tématu, např. formou memoranda o porozumění. Hned
první setkání ukázalo velký zájem na spolupráci. Hlavní zaměření memoranda zatím
tvoří tyto činnosti:
• Výměna informací.
• Perspektiva koordinovaného omezení poptávky.
• Perspektiva koordinovaného uvolňování zásob.
Polsko a Česká republika se shodly na tom, že je důležité vytvářet podmínky pro
národní bezpečnostní cvičení, čímž se mohou zjistit slabá místa, která by mohla ohrozit
funkci ropné bezpečnosti jednotlivých zemí, potažmo EU. Nicméně velkým problémem
bude zcela jistě forma financování takových mezinárodních cvičení, protože finanční prostředky ze státních rozpočtů budou těžko k dispozici v dnešní době ekonomických úspor.
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Sledování objektu v monochromatických
videosekvencích pomocí částicového filtru
Object Tracking in Monochromatic Video Sequences
Using Particle Filter
HERMAN David, DRAHANSKÝ Martin, ORSÁG Filip

Souhrn:
V posledních letech bylo věnováno nemalé úsilí vývoji efektivních a robustních algoritmů pro kontinuální sledování objektů v obraze. Mezi nové přístupy v této oblasti
patří metody stavějící na částicových filtrech, které se často uplatňují v nelineárních
filtračních úlohách pro svoji jednoduchost a schopnost reprezentovat libovolné rozložení
hustoty pravděpodobnosti. Nicméně, běžné metody pro sledování objektu v obraze založené na částicových filtrech podávají neuspokojivé výsledky v monochromatických videosekvencích. Tento článek popisuje ucelený koncept pro kontinuální sledování objektu
v monochromatických videosekvencích, který se snaží obejít ztrátu barevné informace
vhodnou kombinací modelu pozadí, modelu pohybu a modelu sledovaného objektu. Funkčnost představeného konceptu je ověřena na několika reálných příkladech.
Summary:
In recent years, a significant amount of attention has been given to the development of
efficient and robust visual tracking algorithms. In order to deal with this problematic
issue, color based particle filters are often used because of their simplicity, flexibility, and
ability to deal with non–linearity and non–Gaussianity of such systems. However, the
conventional particle filter methods may perform poorly when the color information is
not available. In this paper, the proposed combination of a background model, motion
model, and object model aims to tackle the problem of tracking objects in monochromatic video sequences. Several experiments have been conducted to verify the presented
approach.
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1. INTRODUCTION
Video–based moving object tracking is one of the most popular tasks in computer vision and is utilized in many applications for automated surveillance, traffic monitoring,
robotics, human–computer interaction etc. However, it is still a challenging task due to
the presence of noise, occlusion, dynamic and cluttered backgrounds, and changes in the
appearance of the tracked object. Numerous methods for visual object tracking have
been proposed in recent years; a good introduction can be found in the survey paper [6].
Over the past few years, a very popular approach to solve the problem of visual
tracking has been based on particle filters. Particle filters provide a robust tracking
framework which is not restricted to the linear dynamic systems and Gaussianity of the
noise. In the computer vision community, the Condensation algorithm [8] is a typical
representative of particle filters which have been used for visual tracking with contour–
based image features [9]. Contour models are relatively robust to illumination variation,
but can be time–consuming and vulnerable to background clutter [11]. The integration of color information into the particle filtering by histogram-based techniques with
Bhattacharyya coefficient as a similarity measure has been proposed in [7]. The color
histogram features are robust to non–rigidity of the target, partial occlusion, and noise.
However, its descriptiveness is limited by the ignorance of the information about the
spatial adjacency of pixels, which makes it inapplicable to discriminative objects with
similar color distribution. This difficulty is more pronounced in the one–channel images
[13].
Another simple and widely used description of a moving rigid object is a template
based representation of the object. Advantages of this description are that it carries
both spatial and appearance information, it is suitable for color or gray–level model,
and its computation is very fast. On the other hand, the template can become non–
representative with time due to the pose or scale changes and noise. To partially alleviate
this problem, the template can be slowly updated over time [14, 15, 16]. In any case,
special attention has to be given to occlusions, which could lead to failure of the tracker.
In this work, we consider a tracking scenario in which the target is scale–varying, may
be fully or partially occluded several times, and can be similar to the slightly dynamic
background. The source of the images is a video camera mounted on a camera manipulator, which is able to capture 8–bit grey scale images with resolution 640 × 480 pixels
at 25 frames–per–second. The core of the presented tracking system for such scenario is
based on a variant of the particle filter — the Bootstrap filter — that propagates particles according to the first order adaptive dynamic model. The target is represented by
a fixed rectangular template with an automatically created foreground mask. In order
to avoid accumulation of the camera motion disturbances in the estimation of target’s
velocity, which is significant for correct prediction, particles’ position coordinate system
differs from pixel coordinate system. Special attention is paid to a very robust template
occlusion handling that utilizes a combination of background subtraction for movement
detection and foreground mask.
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The remaining part of this paper is organized as follows: Section 2 is a brief introduction to the Bayesian tracking and bootstrap particle filter in particular. Section 3
describes the representation of the target. In Section 4, the target’s state and the motion
model are introduced. Section 5 presents designed likelihood function which is robust to
partial occlusions. Occlusion declaration and handling is discussed in Section 6. Section
7 addresses the problem with moving camera. Experiments are presented in Section 8.

2. RECURSIVE NONLINEAR BAYESIAN TRACKING
A nonlinear stochastic system in the discrete–time domain can be modeled by following
two equations [1]:
xn = f (xn−1 , dn−1 )
yn = h(xn , vn )

(1)
(2)

where (1) and (2) are called state or transition equation and measurement or observation equation, respectively. Note that the current state of the system only depends
on the previous state; this is called the first–order Markov process. The objective of
tracking/filtering is to recursively estimate the state xn , which is hidden, based on the
sequence of observations y0:n = (y0 , . . . , yn ).
From a Bayesian point of view, the tracking problem is to construct the posterior
density p(xn |y0:n ) of the current state xn , given the observations up to time n, initial
density p(x0 ), transition density p(xn |xn−1 ), and likelihood p(yn |xn ). In principle, this
posterior density can be obtained recursively in two steps [1]:
p(xn |y0:n−1 ) =

Z

p(xn |xn−1 )p(xn |y0:n−1 ) dx

p(xn |y0:n ) ∝ p(yn |xn )p(xn |y0:n−1 )

(3)
(4)

where equation (3) is called prediction step, and it is used to obtain prior density
p(xn |y0:n−1 ). Equation (4) is referred to as update step. The recurrence relations of
equations (3) and (4) cannot be determined analytically in general, because of the evaluation of the usually intractable integrals (expect for some special cases, e.g. linear and
Gaussian state–space model).
To avoid intractable integration in the recursive Bayesian estimation, the posterior
density is approximated by a set of samples with associated likelihood weights. However,
the posterior density may be multivariate and non–standard, therefore it may be difficult
to generate samples from the posterior density directly. To overcome this difficulty,
another proposal density from which samples can be easily drawn is used in place of true
probability posterior density. This principle is referred to as the Importance Sampling [1].
BOOTSTRAP FILTER .
Bayesian bootstrap particle filter [8] is a variation of the sequential importance sampling
filter, where transition density is used as the proposal density, and the resampling is
performed in each iteration. A generic algorithm of Bayesian Bootstrap filter then
implements the following iteration steps:
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1. Prediction: each particle χ̌in−1 , i ∈ {1, . . . , N } is passed through the system model
to obtain discrete approximation of the prior density, therefore: χ̌in = f (χ̌in−1 , dn−1 ).
2. Update: each particle is assigned an un–normalized importance weight:
ω̄ni = p(yn |χin ).
3. Weights normalization: ωni =

ω̄ni
N
P
ω̄ i
1

.

n

4. Resampling: draw N particles χ̌in from the existing set of particles {χ̌in , . . . , χ̌N
n}
i
w.r.t. their weights ωn .
To initiate this filter, N particles are drawn from the known prior density and fed
into the update step of the filter directly. As a single measurement, the estimated state
can be computed as the mean of the most significant particles or it can be represented
by the best weighted particle, i.e. maximum a posteriori (MAP).

3. TARGET REPRESENTATION
The tracking begins with selection of a target by the rectangular bounding box in the
frame; therefore, the only parameters that have to be set are location and scaling of
the tracked object. In our case, the reference template is defined as grey–level values
inside the selected bounding box with a foreground mask, and it is normalized to the
size of 24×24 pixels. The foreground mask is established automatically by subtracting
the current frame from the initial frame when the predicted and the initial pose of
the target are different enough with respect to the target’s size. The template (with
foreground mask) is updated once and then it stays fixed. Even though our solution
provides a robust way of template tracking without continual appearance adaption to
the target, some updating schemes can be used; see [15, 16, 17] for more details.

4. TARGET STATE AND MOTION MODEL
In order to cover every movement of the target, a weak motion modeling is often used
in the particle trackers [18]. This approach brings capability to overcome high perturbations caused by e.g. camera motion, and, therefore, may be more robust in situations
where the movement modeling is cumbersome. Nevertheless, it is reasonable to assume
that the target’s maneuvering ability is constrained by the physical limitations and utilize this assumption to restrict the searched space as much as possible. In other words,
appropriate motion model can dramatically reduce the probability of the tracker failure,
and computational cost as well.
In our solution, the state of the system consists of xn = [x, y, ẋ, ẏ, h, w]T , where
(x, y) is the location of the target in the particles’ coordinate system, (ẋ, ẏ) is target’s
velocity, and (h, w) is the size of the rectangular bounding box (at time n). To alleviate
difficulties in the predictability of movement composition, we model camera and target
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motion separately. Therefore, it is sensible to employ the first order dynamic model with
adaptive Gaussian noise for target’s dynamic:
xn+1 = xn + ẋn + vnx ∼ N (0, σx2 )
yn+1 = yn + ẏn + vny ∼ N (0, σy2 )
ẋn+1 = ẋn + vnẋ ∼ N (0, σẋ2 )

(5)

ẏn+1 = ẏn + vnẏ ∼ N (0, σẏ2 )
hn+1 = hn + vnh ∼ N (0, σh2 )
wn+1 = wn + vnw ∼ N (0, σw2 )

where N (µ, σ 2 ) is a Gaussian (normal) distribution with mean µ and variation σ 2 ,
σx2 = σy2 = 5, σẋ2 = σẏ2 = 0.05, and σh2 = σw2 = 0.2. For the best weighted particle,
P
P
velocities are set to ẋn+1 = 1/h hi=0 x̄n−i − x̄n−i−1 and ẏn+1 = 1/h hi=0 ȳn−i − ȳn−i−1 ,
respectively, where x̄n is stand for the estimated state at time n and h is number of previous estimated states which are taken into account (h = 25). In our case, the estimated
state is represented by the highest weighted particle.

5. OBSERVATION LIKELIHOOD
Likelihood function is based on the distance/similarity measure between the template
and image–patch in the current frame represented by a particle. A simple distance
measure, which is usually used for the template matching, is based on an intensity
matching error defined as a sum of squared differences (SSD) between the image and
template. However, this measure is rather impractical for tracking purposes because it
is not robust to occlusions which occur when target moves behind other objects. The
robustness to the partial occlusion is crucial to the accuracy of the latest estimations
which are used in further prediction in such cases, where the full occlusion follows.
A lot of attention has been given to detecting and handling occlusions in many works
[14, 16]. Approaches based on the robust statistics work effectively when the statistical
properties of occlusion correspond with the given assumptions. But these algorithms do
not cover situations in which the occluder is similar to the target. The novelty of our
approach lies in the incorporation of motion knowledge (obtained by the background
subtraction) into the similarity measure in a way that makes it very robust to partial
occlusion and also enhances tracking efficiency dramatically. The proposed similarity
measure consists of two parts: motion and appearance and it is defined as:
motion part appereance part

d((I, M )a , (I, M )b ) =

X z

}|

{z

}|

{

eω min(Ma ,Mb ) (1 − |Ia − Ib |)2

(x,y)∈I

|

{z

pixel–wise operations

(6)

}

where ω is weighted coefficient for the motion component and I denotes the intensity
image with mask M (all values have to be normalized to the interval h0; 1i. In fact, pixel–
wise min–operator presents the intersection of the masks, thus the main importance is
given to the common part. Nevertheless, if one of the masks is zeroed, then the similarity
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measure degrades to the SSD; it means that a penalty for different appearance is still
included. This property is also utilized in the initialization of the tracking algorithm
where the foreground mask of the target is unknown.
One parameter in the similarity measure is the target (template with foreground
mask), and the other parameter is an image–patch in the current frame represented by
a particle with associated motion mask. Let H = ((x̄, I, H)n , (x̄, I, H)n−1 , . . . , (x̄, I, H)0 )
be the history of the tracking process, where x̄n is the estimated state, In is the input
frame, and Hn is the estimated transformation between two images from the image In−1
to In at time n (H0 is identity matrix). Let ϕ(x, I, H) be a function which returns
the image patch of interest in the video frame I parameterized by state x (H is the
transformation from the particles’ coordinate system to the I–coordinate system). Then,
the likelihood (weight for the particle p) is defined as:
p(yn |xn ) ∝ exp d





ϕ(p, In , H), ϕ(p, |In − Ib |, H) , (T, F )
H=

n
Q

!

(7)
Hn−i

i=0

where T is the template with foreground mask F , and Ib is the newest image from the
history H where the rectangular boxes parameterized by x̄n−1 and x̄b do not have any
intersection.

6. OCCLUSION DECLARATION AND HANDLING
Introduced likelihood function is robust against partial occlusions, but full occlusions
have to be handled in a different way. An important point which has to be addressed is
how to detect the start of the full occlusion. In our case, the full occlusion is declared for
the best weighted particle (i.e. the estimated state) that fulfills the following condition:
X
(x,y)∈M

min(Ma , Mb ) < γ

X

Mb

(8)

(x,y)∈M

where Mb = F , the part min(Ma , Mb ) in the sum has same meaning as in the Equation (6), and γ is a pre–defined threshold (γ = 1). The end of the full occlusion is
pronounced when the current highest weight is greater than the weight of the last non–
occluded estimation. If the occlusion is declared then only the prediction step is carP
ried out in the Bootstrap filter with these parameters: σx2 = 1/h hi=0 x̄n−i − x̄n−i−1 ,
P
σy2 = 1/h hi=0 ȳn−i − ȳn−i−1 , and σẋ2 = σẏ2 = 0 for the motion model. This causes the
particles to start spreading out slowly with respect to the estimated velocity while they
are moving in the predicted direction.

7. MOVING CAMERA
Image stabilization is a crucial component in the proposed tracking system in such
situations when the camera is moving. In our system, the affine model is used to describe
the transformation between two adjacent video frames; therefore, six parameters have to
be estimated. First, good features to track are detected in the current frame [4]. Then,

132

Sledování objektu v monochromatických videosekvencích pomocí částic. filtru
Object Tracking in Monochromatic Video Sequences Using Particle Filter
the Kanade–Lucas–Tomasi feature tracker [5] is performed on the detected features to
find correspondences in the previous frame. Finally, a RANSAC procedure is utilized
to estimate affine transformation between obtained pairs; thus, the affine parameters
should not be affected by moving objects or other disturbances.
The estimated affine transformation may happen to be totally incorrect if the image
is e.g. blurred. In order to detect such cases, we design a simple penalty function behind
the assumption of small motion between successive frames, which takes into account the
position change of the four image’s corners after the transformation and the change of
the diagonals’ sizes as well:
penalty(H) = ||H(pul ) − pul || + ||H(pbl ) − pbl || + ||H(pbr ) − pbr || + ||H(pur ) − pu r||+
+α(| ||(pul − pbr || − ||H(pul ) − H(pbr )|| | + | ||pbl − pur || − ||H(pbl ) − H(pur )|| |),
(9)
where H(.) is the estimated transformation, pul , pur , pbl , pbr are the image’s corners,
and α is weighted coefficient for diagonals’ changes. If the penalization of the estimated
transformation is higher than the pre–defined threshold, the current image is rejected
and removed from further processing. In the bootstrap filter, only the prediction step is
carried out.

8. EXPERIMENTAL RESULTS
The proposed tracking system has been evaluated on three challenging sequences named
A, B, and C, which have been taken from both static and moving color camera (to allow
for comparison with color–based solutions). These sequences vary in terms of the type
of movement and the amount of occlusion (see Table (1) or Figure (1) for more details).
In all experiments, only the initial position of the target and its size has been used to
initialize the tracking algorithm.
Table 1: Characteristics of testing sequences used in the evaluation process and the
performance results. The best values are highlighted in bold

To allow for comparison, we implemented other three methods: color/gray histogram–
based particle filter with the weak motion model and histogram intersection as distance
measure in the likelihood function (PC/PG), and template correlation method (TC,
adopted from VIVID Tracker Testbed Package 1) ). All particle filter–based trackers
1)

hhttp://vision.cse.psu.edu/data/vividEval/software.htmli
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Figure 1:

On the left, testing sequences used in our experiments are shown. On the right,
errors at each frame in the corresponding sequences for PC, PG, TC and Our
methods are visualizated.

were initialized with 100 particles and same variances. As a measure of tracking error
at time n, we used squared Euclidean distance between the estimated target’s position
x̄n and the ground truth xG
n:
err(x̄n ) =

x̄n − xG
n
w

!2

ȳn − ynG
+
h

!2

(10)

The results are summarized in Table (1). Behavior of the error function for each
algorithm is shown in Figure (1).

9. CONCLUSION
In this paper, we presented approach for the visual tracking of a rigid object in the
monochromatic video sequences using the particle filter. By incorporating movement
knowledge into the likelihood function, robustness of tracker has been enhanced dramatically. In addition, the system is able to deal with partial and full occlusions and
is invariant to scale changes of the target and moving camera. The performance and
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usefulness of the presented approach has been confirmed on several real–life tracking
scenarios.
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HORÁK Rudolf, DANIELOVÁ Lenka

Souhrn:
Autoři článku řeší projevy rizik, jejich posuzování a vyhodnocování z hlediska jejich vlivu
na bezpečnost společnosti. Vycházejí z obecných zásad posuzování rizik. Zamýšlejí se nad
vlivem rizikových jevů na udržitelný rozvoj společnosti. Je ukázáno, že k posuzování
společnosti se dají využít kvantitativní i kvalitativní charakteristiky rizik. V článku
je také ukázán obecný postup při identifikaci rizik. V jeho závěru trendy hodnocení
bezpečnosti ve společnosti.
Summary:
The authors deal with risk manifestations, assessment and evaluation on the basis of the
influence on society security. They issue from the general principles of risk assessment.
They consider the effects of risk phenomena on sustainable growth of society. In the
article they show that quantitative and qualitative risk characteristics may be used for
society assessment pointing out the universal process of risk identification. In conclusion
they mention the trends of society security evaluation.
Klíčová slova: riziko, kvantitativní charakteristiky rizik, kvalitativní charakteristiky rizik,
bezpečnost

Keywords:

risk, risk quantitative characteristics, risk qualitative characteristics, security

Úvod
Lidé na celém světě jsou vystavováni rizikům, která mají mnoho podob a více či méně
ovlivňují jejich životy. Jejich projevy mohou záviset na charakteru činnosti, kterou vykonávají nebo na vlivech, které lidé neumějí a ani nemohou umět ovlivnit. Riziko lze
1
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vysvětlit jako nebezpečí něco riskovat nebo nebezpečí nějaké ztráty. Neexistuje jedna
obecně uznávaná definice, pojem riziko je definován různě 1) . Z pohledu tématu se dá
pojem omezit pouze na dvě vyjádření, a to: pravděpodobnost výskytu události nebo
dopad výskytu události na společnost. S rizikem jsou těsně spjaty dva pojmy:
• pojem neurčitého výsledku, výsledek musí být nejistý;
• existují-li alespoň dvě alternativy řešení, jeden z možných výsledků je nežádoucí.
Z věcného hlediska rozeznáváme rizika: politická rizika (political risks), zdravotní rizika
(health risks), environmentální rizika (environmental risks), technologická rizika (technological risk), výrobní rizika (processing risks), rizika související s přírodními katastrofami
(natural disaster risks), ekonomická rizika (economic risks), tržní rizika (market risks),
rizika sociální (social risk), rizika pojišťovací (insurance risk), rizika právní (legal risk),
rizika bezpečnostní (security risk) apod. Rizika ve společnosti mohou dále být vnitřní
a vnější, ovlivnitelná a neovlivnitelná, primární a sekundární apod.
Vzhledem k tomu, že riziko je projevem negativního jevu (nebezpečí), jenž může způsobit latentní vlastnost chráněného objektu nebo zájmu (společnosti), je přímo závislé
na četnosti výskytu ohrožení. To může vyústit do mimořádné události (MU), krizové
situaci (KS) v níž má člověk rozhodující roli se svými pocity, psychickými reakcemi
a sociálním chováním. Vliv na nás má současná doba, která se vyznačuje určitou mírou
nejistoty. Tato nejistota nevzniká jen z nejistých sociálních, či snad politických poměrů,
ideologických rozporů nebo snad z intolerance. Z toho vyplývá, že musíme umět hodnotit
velikost rizika společnosti, neboť každá lokální krize může iniciovat velkou KS společnosti se sekundárními účinky na nezainteresované jiné společnosti. To je dáno složitostí
vztahů a procesů lidské společnosti, velikosti sil, které mohou být uváděny do pohybu,
výkony používaných energií, hmotnostmi a nebezpečností materiálů s nimiž je manipulováno a které jsou přepravovány na velké vzdálenosti, záplavami informací a zmenšením
světa (přenos informací), vlivem moderních technologií, komunikačních a spojovacích
prostředků.
Krizová situace vzniká, když dojde k selhání dosavadních mechanismů řízení. Lidské
jednání v takové situaci je ovlivňováno především pocitem ohrožení majetku, zdraví nebo
dokonce i života vlastního i ostatních. Míru ohrožení, lidé hodnotí nikoli podle skutečnosti, nýbrž podle pocitu ohrožení, který má subjektivní charakter. Velké mimořádné
události nezasahují jen jednotlivé osoby, ale přinášejí stres celým skupinám lidstva.
Vlivem sdělovacích prostředků jsme svědky mimořádných událostí nebo krizových situací téměř v přímém přenosu. Nepostižení lidé na základě zprostředkovaných informací
mohou dedukovat šíření možných ohrožení a srovnávat jejich vliv na region, ve kterém
žijí. Dochází ke komunikaci o rozsahu a povaze utrpení. Je tu tedy tendence k optimálním podmínkám pro kladné přijímání utrpení, kde lidé neuvažují v pojmech absolutní,
nýbrž relativní ztráty. Souvislosti relativní ztráty probíhají v podmínkách určité zvýšené
1)

pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru; pravděpodobnost jakéhokoli výsledku,
odlišného od výsledku očekávaného; nebezpečí negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko); možnost
vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko); neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva
(tzv. investiční riziko); střední hodnota ztrátové funkce; pravděpodobnost vzniku havárie a rozsah
možných následků apod.
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sociální soudržnosti. To vede k rozdílnostem v dosud uplatňovaných sociálních vztazích
i v společenském postavení lidí. Dochází k nivelizaci sociálního života. Vliv je patrný
nejen na jednotlivcích, ale na celé společnosti nebo komunitě. Od toho se potom odvíjejí
reakce lidí na nově vzniklé podmínky života, byť jen dočasné.

1 Kvantitativní charakteristiky rizika společnosti
Základem měření rizika je z obecného hlediska stanovení jeho číselných charakteristik.
To vyžaduje specifikovat hodnotící kritéria a jejich kvantifikaci (míru pravděpodobnosti)
nebo kvalitativní charakteristiky rizik.
Z toho vychází skutečnost, že můžeme zjišťovat míry rizika, tj. pravděpodobnost, že
určitých hodnot společnosti nedosáhne (překročí je). To se dá zjistit s využitím simulace
Monte Carlo a graficky vyjádřit. Také svou roli sehrají zjištěné statistické charakteristiky
variability kritérií (rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient). Tyto charakteristiky rizika ukazují, kde se nacházejí hodnoty kritérií ve vztahu ke střední (očekávané)
hodnotě kritérií. Při znalosti rozdělení pravděpodobností lze stanovit střední (očekávanou) hodnotu E[f (a)], viz 1 daného kritéria f ∈ C pro vybranou alternativu a ∈ A, kde
z jsou stavy světa z ∈ Z, p(z) je pravděpodobnost, že situace nastane.
E[f (a)] =

X

f (a, z) · p(z)

(1)

z∈Z

Vše lze jednoduše řešit s využitím rozhodovací matice, viz obr. č. 1. Rozptyl a směrodatObrázek 1:

Rozhodovací matice
nou odchylku budeme brát jako absolutní míry rizika. Svojí velikostí se budou lišit podle
toho, jakého rozsahu společnosti se budou týkat. Čím větším rozsahem rizika ovlivňují
společnost, tím větší budou mít hodnotu. Při tomto hodnocení je třeba si uvědomit, že
uplatnit statistické charakteristiky (rozptyl, směrodatná odchylka a variační koeficient)
pro měření rizika společnosti lze za předpokladu, že rozdělení pravděpodobnosti kritérií,
ke kterým se rizika zjišťují, jsou přibližně symetrická.
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Kvalitativní charakteristiky rizika společnosti
Jestliže nelze dospět k číselným charakteristikám rizika bez znalosti rozdělení pravděpodobnosti kritérií (číselných hodnot), lze použít k popisu rizik kvalitativní charakteristiky ve formě slovního vyjádření viz tabulka č. 1. V některých případech nejsou data
Tabulka 1:

úplná (události dosud nebyly, nebo v různých podmínkách se jinak projevují). V těchto
případech se využívá názoru expertů. Z expertního posouzení potom získáme buď matematické stanovení pravděpodobnosti výskytu zkoumaného jevu (rizika), případně máme
informace o jeho zařazení do nějakého stupně pravděpodobnosti výskytu. Jednotlivým
stupňům pravděpodobnosti se mohou přidělit číselné intervaly hodnot nebo slovní charakteristiky, viz tabulka č. 1.
Při hodnocení rizika ve společnosti existují také dopady rizika jiných povah. Jsou to
např. zdraví, bezpečnost, životní prostředí, ale také právní stav prostředí, dopad sociálního charakteru apod. podle těchto kritérií můžeme usuzovat o dopadu na obyvatelstvo,
majetek, životní prostředí. Po té můžeme každé riziko začlenit podle jednotlivých stupňů
významnosti.
Identifikace a hodnocení faktorů rizik společnosti by měly být dokumentovány pro
budoucnost. Při popisu rizik bychom se měli zaměřit na charakteristiky rozhodujících
předpokladů jejich vzniku, popis zdrojů rizik, objasnění způsobu použití analytických
metod, klasifikovat rizikové faktory podle kategorií, velikost dopadů rizik, pravděpodobnost velikosti výskytu, výsledky kvalitativního nebo kvantitativního hodnocení apod.
Získané výsledky ohodnocení rizik společnosti nám dávají potřebné informace pro
management rizik. Obecně můžeme říci, že posuzování rizik společnosti prochází několika
etapami. Jsou to:
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• identifikace problému (mapování hrozeb a jejich příčin, identifikace, indikace
a analýza rizik, přijetí zmírňujících opatření),
• analýza zranitelnosti (skryté příčiny, nebezpečné podmínky, dynamika škodlivého jevu apod.) a transfer technologií. Zranitelnost společnosti lze specifikovat
jako fyzickou, demografickou, sociální, psychologickou, ekonomickou, organizační
apod.,
• určení záměru a cílů zkoumání rizik,
• vyhodnocení zranitelnosti. Pokud chceme plánovat zmírňující opatření, je potřebné provést vyhodnocení zranitelnosti. K naplnění zranitelnosti je možné využít
funkční závislosti f možných vlivů na společnost [1], viz např. 2.
Pź = f {Ph · (Hè + Hp ) · [Zs · (a1 + a2 ) · (h1 + h2 )]} · kr

(2)

Kde:
Pź =
Ph =
Hè =
Hp =
Zs =
a1 =
a2 =
h1 =
h2 =
f =
kr =

možnost, že MU (KS) způsobí nepřijatelné ztráty,
možnost rizika výskytu MU (KS),
lidský faktor jako součást rizika,
přirozená podstata rizika,
zranitelnost systému,
zvýšení zranitelnosti systému,
snížení zranitelnosti systému,
důsledek špatného řízení,
míra kvalitního řízení,
funkce popisující vztahy mezi všemi proměnnými.
koeficient korelace (podíl, kde v čitateli je střední hodnota
součinu odchylek od aritmetických průměrů náhodných veličin,
ve jmenovateli je součin odmocnin rozptylů).

Obecně řečeno kr =

c
,
σ(a) · σ(b)

kde c je korelace náhodného faktoru a σ je směrodatná odchylka veličin a, b. Koeficient
kr nabývá hodnot intervalu h−1; 1i. Pro kr = 1 je mezi a, b přímá lineární závislost,
pro kr = −1 je mezi nimi nepřímá lineární závislost, pro kr = 0 jsou veličiny lineárně
nezávislé. Charakteristiky náhodné veličiny jsou vhodně vybrané číselné údaje, které shrnují základní informace o rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny. Poskytují nám
o náhodné veličině pouze základní představu, neboť charakteristiky nepostačují k jednoznačnému popisu rozdělení pravděpodobnosti. Naproti tomu rozdělení pravděpodobnosti
sice poskytuje jednoznačný popis náhodné veličiny, není však dostatečně přehledné.
Zranitelnost společnosti je třeba chápat jako vyvíjející se veličinu od výchozích příčin
přes dynamické vlivy až po nebezpečné podmínky mající vliv na riziko. Zranitelnost
má také rozměr sociální a od toho se odvíjejí požadavky na všestranné zabezpečení
společnosti.
Získaných informací využíváme k:
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• přípravě preventivních opatření k ochraně společnosti (příprava dokumentace, sil
a prostředků).
• stanovení úkolů pro zajištění funkcí státu při MU (KS), vymezení kompetencí
jednotlivých složek krizového řízení a stanovení zásad jejich kooperace,
• vytvoření organizační struktury bezpečnostního systému na jednotlivých stupních
řízení,
• sledování účinnosti a vyhodnocování plánu (návrhy na korekce plánu).

2 Trendy hodnocení bezpečnosti
Z hlediska posuzování bezpečnosti musíme vybrat základní trendy, které budou mít vliv
na hodnocení bezpečnosti. Tyto trendy můžeme rozdělit na oblast vnějších vlivů a na
oblast vnitřních vlivů 2) .
a) Vnější vlivy budou zejména zastoupeny:
• procesy globalizace a jejich rozpory,
• riziky a hrozbami globálního a evropského rozsahu, jež je možno identifikovat nebo
předpokládat,
Globalizace může mít různorodé dopady na bezpečnost světa. Otevírá však prostor pro
dialog a komunikaci, neboť v tomto světě jsou si jiné kultury a etnika bližšími. Z toho
vyplývá názor, že s kým jsem si bližší, s tím také komunikuji, s kým komunikuji, toho
lépe znám a s tím se lépe dohovořím než s tím koho neznám. Globalizovaný svět tedy
může být charakterizován jako svět, který je více otevřeným světem. V takovém prostředí
však může být prostor pro nacionalismus a xenofobie v soutěžení ať již mocenském nebo
ekonomickém. V globalizovaném světě se složitěji budou ukrývat různá ohrožení lidstva.
Naskýtá se šance pro odhalení příčin a eliminaci důsledků narušení bezpečnosti společnosti a možné kooperaci mezi jednotlivými prvky společnosti. Globalizovaný svět
je světem, který není více nebezpečným, ale stává se nestabilním a nepředvídatelným. Společnost, která je součástí globalizovaného světa bude mít prospěch
z využívání produktů globalizace, z dostupnosti trhů, informací, pracovních příležitostí
a také z imigrantů, kteří mohou zvýšit vitalitu hospodářství. Přesto je potřebné vzít
v úvahu rizika a hrozby globálního a evropského rozsahu při hodnocení bezpečnosti společnosti. V rámci hodnocení se zaměříme zejména na hodnocení rizik:
• rizika civilizační (jako je např. devalvace tradičních hodnot chování lidstva),
• ekonomická rizika (např. nerovnoměrnost ekonomického vývoje a její prohlubování),
• rizika vojenská a vojenskopolitická (např. proliferaci, přeceňování vojenských
nástrojů bezpečnosti, používání této síly v mezinárodních vztazích),
2)

Úřední věstník EU 2005/C 53/01
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• rizika životního prostředí a světových zdrojů (např. poruchy v čerpání a distribuci surovinových a potravinových zdrojů, apod.),
• rizika lidských a společenských vztahů (jako jsou etnické čistky, deportace
obyvatel, apod.),
• rizika růstu mezinárodního organizovaného zločinu (např. drogy a narkomafie) apod.
Uvedená rizika se budou projevovat ve spojení s riziky politické a ekonomické migrace.
Pokud nebudou řízena, budou podporovat prostředí nesnášenlivosti obyvatelstva s migranty. Může přinášet také nárůst kriminality. Další bezpečnostní rizika jsou průmyslové,
technické a vojenské havárie, živelné pohromy, epidemie, ekologické kolapsy, klimatické
změny, úbytek lesů, pitné vody i válečné konflikty. Jedno z rizik může vyvstat z nekontrolovaného rozvoje vědy, např. v jaderné fyzice, genetice, lékařství, biologii, informatice
apod. Také může dojít ke zneužití informací, tzv. kyber–terorismus. Růst kriminality
se tak stává jedním z bezpečnostních rizik současného světa. Ohrožením bezpečnosti
se jeví také posilováním islámského fundamentalismu islámsky orientovaných zemí, jejichž státním náboženství je dosáhnout toho, aby jejich náboženství bylo jediné světové
náboženství.
b) Vnitřní vlivy:
Rizika, která mají vliv na vnitřní bezpečnost, jež je možno identifikovat nebo předpokládat jsou např.:
• kriminalita jako společenský jev, (nárůst kriminality je umocňován nízkou objasněností, což má vliv na nízké právní vědomí obyvatelstva; zvyšuje se rovněž agresivita
násilných trestných činů, roste podíl mladistvých, nezletilých a dosud netrestaných
osob; hospodářská kriminalita a korupce rozkládá státní instituce apod.),
• informační a komunikační technologie,
• sociální soudržnost, vztahy (nezastupitelnou roli mají komunity lidí, vznik kolektivní identity, soužití komunit, vliv životního prostředí apod.),
• současný politický systém (musí plnit své tradiční základní funkce. V hodnocení
rizik se musí odrazit, zda představitelé politického systému identifikují stav společnosti a co dělají pro její rozvoje a bezpečnost),
• veřejná správa (je založena na podpoře vývoje hospodářských tendencí ve státě,
na vytváření podnikatelského prostředí, kvalitě sektorů veřejných služeb, apod.),
• míra právnosti státu bude mít vliv na velikost rizik v závislosti na připravenosti
politických elit respektovat právo; podřídit se právu, při selhání vyvozovat důsledky
apod.

Závěr
Z výše uvedeného je zřejmé, že identifikace rizik ve společnosti bude sehrávat vždy velkou
roli při jejím rozvoji. Od státní správy se očekává, že bude funkční a kompetentní, aby
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byla schopna rizika identifikovat a přijmout účinná opatření k rozvoji společnosti. Státní
správa a její představitelé bude v tomto směru vyvíjet účinná opatření za předpokladu,
že na ni společnost vyvine přesvědčivý tlak.
Strategickým a dlouhodobým cílem politiky by mělo být směřování k udržitelnému
rozvoji, což je základní civilizační výzvou.
Hodnocení rizik společnosti může sloužit jako podklad pro přípravu perspektivních
úkolů k naplňování udržitelného rozvoje společnosti.
Pokrokovým trendem se jeví přechod od tzv. kvantitativní ke kvalitativní demokracii,
tj. k hodnocení všech skupin společnosti přistupovat z hlediska respektování práva, bez
privilegií, důsledně chránit lidská práva a občanské svobody a efektivně využívat poloformální nebo neformální horizontální občanské sítě při nastolování a řešení věcných
problémů.
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Introduction
People all over the world are exposed to risks in various forms that more or less influence
their lives. Their manifestations may depend on the character of performed activities
or on the circumstances beyond their abilities and power of control. Risks may be
defined as a danger of chancing or loosing something. No one of the risk definitions
is generally accepted, the term “risk” is defined in various ways 3) . From the point of
view of this paper it may well be limited to the following two expressions: probability
of event incidence or event incidence consequences for the society. Risk closely relate to
two terms:
• Indefinite result concept; the result has to be uncertain,
• If there are at least two alternative solutions, one of the result options is undesirable.
Viewed matter–of–factly, risks diversify: political risks, health risks, environmental
risks, technological risks, processing risks, natural disaster risks, economic risks, market
risks, social risks, insurance risks, legal risks, security risks, etc. risks within a society
may be internal or external, within or beyond control, primary or secondary, etc.
3)

The probability or possibility of loss occurrence, generally a failure; probability of any result different
from the expected result; risk of negative deviation from the goal (so–called net hazard); possibility of
loss/profit occurrence (so–called speculative hazard); uncertainty related to asset value development
(so–called investment risk); mean value of loss function; probability of accident occurrence and
possible consequences scale, etc.
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Considering a risk being a negative phenomenon (danger) manifestation that may
possibly cause a latent character of the protected subject or interest (society), it directly
depends on threat occurrence frequency. It can lead to emergency events or critical
situations in which human plays the crucial role through the feelings, mental responses
and social behaviour. We are under the influence of these days characterised by a specific measure of uncertainty. The roots of this uncertainty come from more than just
uncertain social or political situation, ideological conflicts or from intolerance. It implies
that we have to know how to evaluate society risk rate as every local crisis may initiate
a large crisis situation in the society with secondary effects on other, uninvolved societies. It is determined by the complexity of human society relations and processes, the
size of forces that might be actuated, used energy powers, handled and long–distance
transported materials mass and hazardousness, overwhelming information and shrank
world (information transmission), by advanced technology, communication and signal
equipment.
A crisis situation forms at the moment the existing control mechanisms fail. Human
actions in such situations are influenced above all by the sensation of threat for property,
health or even lives — own or others’. People evaluate threat rate rather by the feeling
of danger, which is subjective in nature, than according to the real situation. Large scale
emergency events bring stress to big communities of population rather than affect only
individuals.
Thanks to the mass media we are able to witness emergency events or crisis situations
in fact broadcast live. Unaffected people may deduce possible threats spreading and
compare the influence on the region they live in, on the basis of mediated information.
There is a communication about the extent and character of suffering. There is a trend
towards the optimum conditions for positive reception of suffering that people do not
think in the terms of absolute loss, but relative. The relative loss relates to events
happening in the conditions of increased social cohesion, to some measure. It results in
differently perceived social relations and social positions of people than these had been
applied since. Thus, social life is being levelled. The effect is evident on individuals, but
also on the entire society or community. From there, the responses of people unfold to
answer the newly emerged conditions of life, no matter only temporary.

1 Society Risks: Quantitative Characteristics
The general principle of risk measuring is its numeric characteristics determination. It
requires the evaluative criteria are specified and quantified (probability rate) or risk
qualitative characteristics are determined.
It is the origin for the fact that we are able to investigate risk measures, i.e. the
probability it cannot reach (or exceed) certain values in the society. It may be found out
by using Monte Carlo simulation and graphically expressed. A role shall also be played by
the discovered statistic characteristics of criteria variability, such as dispersion, nominal
deviation or variation coefficient. The risk characteristics show where criteria values are
in relation to the mean (expected) criteria value. If probability distribution is known,
it is possible to determine the mean (expected) value of E[f (a)], see 1 of the criterion
f ∈ C for the chosen alternative a ∈ A, where z is for world situation z ∈ Z, p(z) is for
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the probability the situation occurs.
E[f (a)] =

X

f (a, z) · p(z)

(1)

z∈Z

All of that may be solved easily using the decision–making matrix, see Figure 1. Dispersion
Figure 1:

Decision–making matrix
and nominal deviation shall be taken as the absolute risk rates. Their sizes will differ
according to what span of society they concern. The more extent of society the risks
concern, the higher values they reach. For this evaluation, it is necessary to realise that
statistic characteristics (dispersion, nominal deviation, variation coefficient) may apply
to society risk measurements if the probability distribution of the criteria in relation to
the found out risks are approximately symmetrical.

Society Risks: Qualitative Characteristics
If it is impossible to come to numeric risk characteristics without the knowledge of probability criteria distribution (numeric values), the risks may be described with qualitative
characteristics in phrase form, see Table 1. In some cases data are incomplete (situations
have never occurred before or manifest in different manner under different conditions).
In these cases expert opinions are used. The expert assessment is the source to obtain
either mathematical determination of surveyed phenomenon (risk) occurrence probability or information of what occurrence probability degree it should be classified in.
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Table 1:

Each of the probability degrees may get assigned numeric interval of values or phrase
characteristics, see Table 1.
When evaluating a society risk there are effects caused by risks of other natures, too,
such as health, security or environment, but also environment legal situation, effects of
social character, etc. According to the criteria, it is possible to assume the effects on
population, property or environment. After that, each risk may be classified according
to the significance degrees.
Society risk factors identification and evaluation should be recorded for future use.
When describing the risks, attention should be paid to the characteristics of the decisive
prerequisite for their occurrence, description of risk sources, explanation of analytical
methods way of use, classification of risk factors by categories, extent of risk effects,
occurrence extent probability, qualitative or quantitative evaluation outputs, etc.
The gained results of society risk evaluation bring the necessary information for risk
management. Generally, society risk assessment goes through several phases as follows:
• identification (threat and cause mapping, risk identification, indication and analysis, taking alleviating measures),
• vulnerability analysis (covert causes, unsafe conditions, harmful phenomenon
dynamics, etc.) and technology transfer. Society vulnerability may be specified to
physical, demographic, social, psychological, economic, organizational etc.,
• risk analysis goal and purpose determination,
• vulnerability evaluation. If alleviating measures should be planned, vulnerability must be evaluated. To complete vulnerability, the following equation may
be used as an example of the effect–to–society [1] relation, see 2.
Ps = f {Ph · (Hc + Hp ) · [Zwith · (a1 + a2 ) · (h1 + h2 )]} · kr

(2)

There:
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Ps = possibility that an emergency event (crisis situation)
causes unacceptable losses
Ph = possibility of an emergency event (crisis situation) occurrence risk,
Hc = human factor as a part of the risk,
Hp = risk natural principal,
Zs = system vulnerability,
a1 = system increasing vulnerability,
a2 = system decreasing vulnerability,
h1 = consequence of bad management,
h2 = good management rate,
f = function describing the ratio of all variables.
kr = correlation coefficient (ratio with the numerator containing the mean value
of the product of divergences from arithmetic mean accidental quantities,
and the denominator containing the product of root dispersion).
Generally, kr =

c
,
σ(a) · σ(b)

where c stands for the correlation of stochastic factor and σ is the standard divergence of quantities a, b. The kr coefficient value varies within h−1; 1i interval.
If kr = 1 the ratio between a, b is direct linear, if kr = −1 the same ratio is
indirect linear, if kr = 0 the quantities are linearly independent. The randomly
chosen quantity characteristics are suitably selected numeric data that summarise
the basic information on random quantity probability distribution. They offer only
the basic image of the random quantity, because the characteristics are insufficient
to unambiguously describe probability distribution. On the other hand, probability distribution provides unambiguous description of random quantity, but is not
transparent enough.
Society vulnerability should be considered a developing quantity from the initial causes
through the dynamic influences to the dangerous conditions influencing the risk. Vulnerability has also its social proportion that gives origin to the society versatile security
requirements.
The obtained information is utilised for the following:
• preparation of precautionary measures to protect societies (document, organisation
and equipment preparation).
• determination of roles to assure state performed tasks during emergency events or
crisis situations, demarcation of competence for each crisis management component
and cooperation principles establishment,
• establishment of the security system structure organization for each control level,
• monitoring of efficiency and plan evaluation (suggestions for plan corrections).
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2 Trends of security evaluation
For security assessment, it is necessary to select the basic trends that will influence
security evaluation. These trends may divide to external influence and internal influence
domains 4) .
a) External influence domain will primarily be represented by:
• globalization processes and their contradictions,
• risks and threats of global and European dimension that might be identified or
supposed.
Globalization may cause various affects on world security. It opens a floor for dialog and
communication though as today worlds make different cultures and ethnic groups closer.
It implies the opinion saying that communication is done with the close ones, communication is a tool to learn of one another and agreement is easier with the acquainted than
unknown. Globalised world thus may be characterised a more open world. However,
such an environment may make space for nationalism and xenophobia in competitions
either of power or economic.
Globalised world is more difficult to hide various threats to human population. It lets
arise a chance to detect the causes and to eliminate the consequences of breaking society
security or possible interaction among society elements. Globalised world is a world
that is not more risky but it becomes unstable and unpredictable. A society
that is a part of the globalised world will benefit from the exploitation of the products
of globalization, from the availability of markets, information, working opportunities,
as well as from immigrants who may increase economy vitality. Nevertheless, it is
necessary to take into account the risks and threats of global and European scale
when evaluating society security. The evaluation herein shall focus on the following risk
evaluation:
• civilization risks, such as devaluation of population behaviour conventional values,
• economic risks, such as uneven economic development that may become deeper,
• military / military and political risks, such as proliferation, overestimate
of the military tools for security, engagement of military force in international
relations,
• environment and world resources risks, such as failures in exploitation /
distribution of raw materials / food resources, etc.,
• human and social relations risks, such as ethnical purge, population deportation, etc.,
• international organised crime growth risks, such as drugs or narco mafia,
etc.
4)

Official bulletin EU 2005/C 53/01
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The above mentioned risks will manifest in relation to political and economic migration risks. If they lack control, they will boost the environment of intolerance between
population and migrants. Also, they can bring a growth in crime rate. Other security
risks are industrial, technical and military accidents, natural disasters, epidemic diseases, ecological collapses, climatic changes, and decrease in forest, drinking water and
war conflicts.
A risk may raise from the uncontrolled development of science, e.g. in nuclear physics,
genetics, medicine, biology, informatics, etc. Also, information may be misused, which
is called cyber terrorism. The growth in crime rate thus becomes one of security risks in
the contemporary world. A threat to security is also seen in strengthened Islamic fundamentalism in the Islam oriented countries, whose state religion is to achieve a situation
where their religion was the only world religion.
b) Internal influences:
The risks influencing internal security that might be identified or expected include the
following:
• crime rate as a social phenomenon (increasing crime is supported by the low detection rate of crime; influencing population low legal conscience; aggression of violent
crime grows too, the ratio or youth, minor or first offenders increases; economic
crime and corruption deteriorates state institutions, etc.),
• information and communication technology,
• social cohesion, relations (an indispensable role is played by the communities of
people, rise or collective identity, coexistence of communities, environmental influence, etc.),
• contemporary political system (has to perform its traditional essential functions.
Risk evaluation should reflect whether the political system representatives identify
the state of society and what they do for its development and security),
• public administration (is based on the support of economic trends development in
the country, on forming corporate environment, on the quality of public services
sectors, etc.),
• the national law rate will influence the risk value depending on the readiness of
political elites to respect law; obey law, to draw conclusions from failure, etc.

Conclusion
What was mentioned above clearly shows that society risk identification will always play
a key role in its development. Government administration is expected to be functional
and competent, able to identify the risks and take effective measures to society development. The government administration bodies and representatives will take effective
measures if society exerts the appropriate pressure on them.
The strategic and long–term goal of policy should be to turn towards sustainable
growth, which is the basic civilizing call appeal.
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A progressive trend may be seen in the transition from the “quantitative” to “qualitative” democracy, i.e. the evaluation of all groups in the society should be approached
from the point of view of complying with law, without any privileges, rigorous protection of human rights and civil liberties and efficient use of the semi–formal or informal
horizontal civic networks to establish or solve the matter–of–fact issues.
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Specifika zvyšování zájmu pracující populace o ochranu
obyvatelstva
Specifics of Increase of Working Population Interest
in Civil Protection
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Souhrn:
Pracující populace je velmi početnou částí obyvatel státu, která může představovat rozhodující sílu, jejíž reakce na mimořádnou událost nebo krizový stav podstatným způsobem ovlivní její průběh a řešení. Na základě analýzy pracující populace podle různých
faktorů, které mohou podpořit jejich pozitivní přístup k rozšíření znalostí o ochraně obyvatelstva, je vytvořena konstrukce průniku s možnými postupy k získání jejich zájmu.
Výsledkem je navržení „mixu“ přístupů k podpoře zkvalitňování připravenosti pracující
populace na mimořádné situace a krizové stavy.
Summary:
The working population is very large parts of the country’s population, which could
be a decisive force, the response to emergency or crisis situation significantly affect its
progress and solutions. Based on the analysis of the working population according to
different factors that can encourage a positive approach to expanding knowledge on the
protection population is made possible with the intersection construction of procedures
to obtain their interest. The result is to propose a “mix” of approaches to supporting
improvement of the working population readiness to emergencies and crisis situations.
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ÚVOD
Problémem každodenního života je, když někdo známý navždy odejde. Příčinou nebývá
pouze celková únava dosažená věkem, ale v mnoha případech mimořádná událost, nebo
životní situace, které prokázaly, že nebožtík nebyl připraven na jejich řešení a hlavně,
že kriticky stav osudově nezvládl. Stresující pohřeb bývá závěrečnou etapou pozemské
vzpomínky, posledním bilancováním života člověka ze strany těch, kteří ještě žijí. Připomíná se to dobré, co v životě udělal. Tam neuslyšíme, že toho mnoho nevěděl o ochraně
života, zdraví, majetku a životního prostředí, tedy o ochraně obyvatelstva.
Člověk sice prošel životním vzděláváním, poznatky však stárnou a proto platí, že
opakování je matka moudrosti. Soubor vědomostí, které souvisí se zachováním života
v různých životních situacích, není vytvářen jednorázově. Mají na něj vliv rodinná výchova, mateřská školka, základní škola, střední škola, případné studium na vysoké škole,
ovlivňování v průběhu pracovního procesu a rovněž získávání informací ve stáří. Nejméně
propracovanou etapou života, v níž se nedaří dostatečně účinně působit na jednotlivce
je aktivní věk člověka, kdy je buď někde zaměstnán, nebo je více v domácím prostředí
a účastní se aktivit volného času.
Otázkou pro budoucí období zůstává: Jaký způsob působení na populaci „aktivního
věku“ použít, aby byla přijímána a přinesla užitek v podobě sníženého počtu zbytečných
ztrát na lidských životech a v podobě dokonalejší pomoci všem ostatním postiženým.

PRACUJÍCÍ POPULACE
Jestliže chceme popisovat specifickou část občanů ve společnosti, jichž se úvahy týkají,
pak je nezbytně potřebujeme vyčlenit z popisu reálné struktury společnosti. K vytvoření
představ byly použity oficiální informace Českého statistického úřadu (ČSÚ) 1) , které
uvádí v dostupné formě na svých stránkách WWW: hhttp://www.czso.czi.
ČR měla k 31. prosinci 2011 podle těchto podkladů 10 504 203 obyvatel. Jejich věková
struktura v podle pohlaví (ženy a muži), je podrobněji znázorněna v Grafu 1.
Graf rovněž rozlišuje některé další charakteristiky, které mohou mít význam jak pro
vytvoření představy o specifikách bydlení osob, rodinného zázemí, tak o záležitostech,
které mohou ovlivnit uplatnění činnosti zásahů bezpečnostních služeb nebo přístupu
k informacím o bezpečnosti.
Druhou statistikou, která přibližuje charakteristiku ekonomických elementů ve
společnosti — rodiny, představuje Graf 2, který je zaměřen na čisté úplné rodiny
podle čistých příjmů domácností ve vztahu k násobkům životního minima podle počtu
nezaopatřených dětí konkrétně v roce 2010. Souhrnně ukazuje, že 56,4 % domácností
s dětmi je ve dvou až čtyř násobku minima, do dvounásobku minima 9 % rodin s dětmi.
Z bezpečnostního hlediska tato charakteristika ukazuje na možnosti ovlivňování pracujících rodičů dětmi, které jsou ve škole seznamovány se zásadami ochrany člověka při
mimořádných událostech, a na druhé straně naznačuje, že aktivity ve volném čase, které
jsou ekonomicky náročnější, si zřejmě nebudou moci dovolit rodiny s nižšími příjmy.
1)

ČSÚ je ústředním orgánem státní správy ČR od 8. ledna 1969 podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Působnost ČSÚ je uvedena v zákoně č. 89/1995
Sb., o státní statistické službě. Koordinuje sběr a zpracování statistických údajů.

153

BRNO 2010
JANOŠEC Josef

Graf 1:

Obyvatelstvo podle pohlaví, věku a rodinného stavu k 31. 12. 2010 (Zdroj: ČSÚ)
Tedy i jejich možná ohrožení budou mít jinou charakteristiku a oslovování této skupiny
pracujících bude potřebovat jinou strukturu přístupů. Tato charakteristika je relativní
již jen proto, že se vztahuje k úplným rodinám, tedy ne takovým, kde vedle dětí nejsou
přítomni současně oba rodiče.
Souhrnné charakteristiky ekonomicky aktivního (pracujícího) obyvatelstva zobrazuje
statistika zaměstnání v národním hospodářství podle klasifikace zaměstnání. Z ní je vypracován Graf 3, který zobrazuje souhrn všech zaměstnání v časové řadě roků: 1993
(vznik samostatné ČR), 1995, 2000, 2005, 2008, 2009, 2010 v rozdělení na muže a ženy
s vyjádřením číselných hodnot. Graf 3 rovněž názorně ukazuje na skutečnost, že jsou
více zaměstnáváni muži než ženy, což je určitou charakteristikou i pro přípravu na
ochranu obyvatelstva a na působení na jednotlivé skupiny populace. V roce 2010 bylo
podle statistických údajů zaměstnáno 4 885 239 lidí, což bylo z uváděného celkového
počtu obyvatel ČR (10 532 770) přibližně 46,4 %. V jiných letech se tato hodnota lišila
a je závislá na ekonomickém vývoji ve společnosti, navazuje na míru nezaměstnanosti,
na zaměstnanost v jednotlivých oblastech národního hospodářství (NH) včetně státní
správy, na vznik a zánik podniků a organizací a na další charakteristiky, které souvisejí zejména se stárnutím populace, odchody do důchodu, pracovní činností důchodců
a dalšími ukazateli.
Souhrnné vyjádření pracujících z celkové populace ČR je uvedeno v Tabulce 1.
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Graf 2:

Čisté úplné rodiny podle čistých příjmů domácností
ve vztahu k násobkům životního minima podle počtu nezaopatřených dětí
v roce 2010 (Zdroj: SILC, ČSÚ)
Graf 3:

Počty zaměstnaných mužů a žen v letech 1993 – 2010
Vlastní zpracování podle informací ČSÚ)

Nejnižší procentuální hodnota za období 1993 až 2010 je 45,9 % v roce 2004 a nejvyšší byla 48,3 % v roce 1996. Odchylky v jednotlivých letech jsou nevýznamné, protože
se hodnoty pohybují v pásu maximálního rozdílu 2,4 %. Tato skutečnost je pro účely
úvah o populaci, která není dostatečně oslovována z hlediska ochrany obyvatelstva méně
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Tabulka 1: Počty zaměstnaných v NH k celkovému počtu obyvatelstva.
(Vlastní zpracování podle informací ČSÚ)

významná, než skutečnost, že jde o téměř polovinu všech lidí na státním území.
Z hlediska podrobností, které jsou sledovány a metodicky uplatněny ve statistikách
ČSÚ, je vhodné představit skupiny pracujících:
• Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci.
• Vědečtí a odborní duševní pracovníci.
• Techničtí, zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci (včetně příbuzných oborů).
• Nižší administrativní pracovníci (úředníci).
• Provozní pracovníci ve službách a obchodě.
• Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví (včetně příbuzných oborů).
• Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři.
• Obsluha strojů a zařízení.
• Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.
• Příslušníci armády.
Pro přípravu nástrojů, které by měly na uvedené skupiny profesí působit, je zřejmé,
že to nebudou jednotné a že nebude postačovat univerzální přístup pro všechny. V následujících obrázcích, které představují Graf 4 o procentech zaměstnaných ve věkových
kategoriích u mužů a Graf 5 totéž u žen. Čára ve spodní části grafu k danému roku je
procentem zaměstnaných ze všech obyvatel (v Tabulce 1 předposlední a poslední sloupec).
Z obou grafů vyniká výrazný pokles zaměstnanosti věkové kategorie 15 – 19 let v porovnání let 1993, 1995, 2000 a 2004, který byl mimo jiné způsoben otevřením většího
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Graf 4:

Procenta zaměstnaných mužů v jednotlivých věkových kategoriích v letech 1993 – 2010
(Vlastní zpracování podle informací ČSÚ)
množství vysokých škol a dostupností vysokoškolského vzdělání na jedné straně a současně zvyšováním požadavků na nedosažené praktické zkušenosti nových absolventů škol
a ztížením jejich přístupu do zaměstnání.
Informace v této kapitole se soustředily na přiblížení a představení pracující populace. Pro její ještě přesnější vymezení je nezbytné dodat, že používáme rovněž pojem
„populace aktivního věku“, který v sobě navíc zahrnuje rovněž skupiny obyvatelstva,
které nejsou plně zahrnuty do statistik. Jde o studenty, kteří se ještě na povolání připravují studiem na školách, o ženy na mateřské dovolené, muže i ženy, kteří jsou dočasně
mimo pracovní proces v důsledku nezaměstnanosti nebo zranění případně nemoci. Jde
o skupiny invalidních občanů s omezenými možnostmi začlenění do pracovního procesu,
kteří však jsou členy úplných nebo neúplných rodin a podílejí se na aktivním životě společnosti i při zajišťování ochrany obyvatelstva v souvislosti s mimořádnými událostmi
a bezpečnostními stavy.

ZÁJMY OBYVATELSTVA A SPECIFIKA OCHRANY
OBYVATELSTVA
Tato část příspěvku má za cíl jen stručně shrnout, že dospělá populace a obzvláště její
pracující část, má z hlediska naplnění životních zájmů své značně individuální přístupy.
Stručně je můžeme shrnout do vyjádření názoru: „Odvádím daně, tak mě, státe, nezatěžuj zbytečnými požadavky, když tě platím za to, abys je zajistil sám.“ To ale nezna-
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Graf 5:

Procenta zaměstnaných žen v jednotlivých věkových kategoriích v letech 1993 – 2010
(Vlastní zpracování podle informací ČSÚ)
mená, že nejsou obyvatelé ochotni přijímat potřebné informace, které se dotýkají jejich
bezpečnosti.
Jaké jsou zájmy obyvatelstva, to je obtížné v dokonalé struktuře podle statistických
údajů zobrazit a doložit. Proto pro účely příspěvku byly vybrány takové zájmy, které
určitým způsobem umožňují ovlivňovat pracující populaci z hlediska možností působit vybranými způsoby na zkvalitňování poznatků o ochraně obyvatelstva. Při takovém
přístupu je možné hodnotit následující základní skupiny zájmů:
• ekonomické (podnikatelské nebo zaměstnanecké),
• zajištění bydlení (výstavba a údržba domů nebo bytů),
• péče o domácnost (zajištění stravy, praní, žehlení, úklid),
• péče o děti (výchova nebo rozvoj dovedností),
• informační (internet, televize, rozhlas, kurzy, přednášky),
• chovatelství (domácí zvířata a užitková zvířata),
• pěstitelství (zahrádkářství a zpracování plodů),
• vzdělávací (rozšiřování kvalifikace nebo znalostí),
• kulturní (četba literatury, hudba, divadlo, malířství, sochařství, dějiny apod.)
• náboženské (církevní život, osobní víra),
• veřejně prospěšné (komunální politika, dobrovolní hasiči, červený kříž, organizování
sportu, charity, kulturních činností, přednášek apod.),
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• využití volného času (aktivní sportování, hudební aktivity, motorismus, kutilství,
sběratelství, turistika, myslivost, rybaření, fotografování, filmování apod.).
V čem spočívají specifika ochrany obyvatelstva z pohledu zájmů pracujícího občana
nebo lépe řečeno občana aktivního věku. Je vhodné upozornit na skutečnost, že přístup
k vyjmenování zvláštností (specifik) nevychází z dřívějšího pojímání ochrany obyvatelstva jako souboru přijatých opatření, která souvisela s možnou válečnou situací, s bombardováním a použitím chemických, biologických, jaderných nebo radiologických zbraní
ve velkém rozsahu. Změnily se charakteristiky bezpečnostních hrozeb a možných ohrožení.
Občan se více přizpůsobuje představám o průmyslové havárii nebo teroristickém útoku,
jehož se může stát nechtěným účastníkem, vnímá nebezpečí osobního ohrožení při nehodě v silničním, leteckém nebo námořním provozu a z toho odvozuje osobní zájmy
a opatření k záchraně života, zdraví, majetku a životního prostředí.
Odborník však ví, že nebezpečí, které vyžaduje aktivní znalosti občana a jeho aktivní
reakci do doby než se dostaví profesionální záchrana nebo pomoc, má svou podstatu ve
znalostech o způsobech ochrany proti nepříznivým účinkům v oblasti:
• informační,
• energetické,
• fyzikální,
• chemické,
• radiační,
• biologické,
• zdravotní,
• psychické,
• organizační,
• finanční,
• sociální (vztahů).
Takový výčet ukazuje na základní vztahovou matici, která je ale ve své úplnosti mnohem bohatší při podrobném rozpracování skupin zájmů a oblastí, v nichž mohou být
uplatněny. Každý zájem, ale i každá oblast je propojena s metodami působení a se způsoby vzdělávání, s aktivisty a lektory, kteří připravují praktické ovlivňování občanů. Co
je na uvedeném konstatování podstatné z hlediska specifik informací o ochraně obyvatelstva, to jsou jejich následující vlastnosti:
• jsou součástí informací, dovedností a činností, které vyjadřují zájem občana,
• jsou součástí informací o oblasti,
• jsou součástí osobnostního profilu občana,
• získání potřebných znalostí, dovedností a návyků vyžaduje vzdělávání a výcvik.
Z uvedených konstatování vyplývá, že není potřebné orientovat pozornost na samostatné působení k ochraně obyvatelstva, ale že bude vhodné včlenit potřebné poznatky
do vzdělávání a přípravy ke skupinám zájmů, nebo k oblastem, které mohou procházet
krizovými stavy případně ohrozit životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí.
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PŮSOBENÍ NA OBYVATELSTVO A JEHO ÚČINNOST
Působení na obyvatelstvo je součástí systému vzdělávání, které má podle kompetenčního
zákona 2) na starosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. To rovněž v roce 2001
přijalo „Bílou knihu — národní program rozvoje vzdělávání v České republice“ 3) , která
vytváří vládní strategii v oblasti vzdělávání. Na s. 13 Bílé knihy je v obecných cílech
vzdělávání uvedeno: „Čím složitější je život společnosti, tím větší objem znalostí a dovedností si musí každý jednotlivý člověk osvojit, aby se v ní dokázal uplatnit. Čím větší
je míra individuální svobody, tím víc záleží na osobní zralosti, odpovědnosti a tvořivosti
každého občana. Čím více možností se člověku nabízí, tím víc záleží na jeho vlastních
mravních a lidských kvalitách, aby si z nich dokázal dobře vybrat. Odtud přirozeně plyne,
že se i doba, potřebná pro přípravné vzdělávání a výchovu stále prodlužuje. Každé dítě
přitom přichází – dnes stejně jako před tisíciletími – na svět jako nehotová, ale otevřená
bytost, která k plnému lidství dospívá teprve mezi druhými lidmi.
Do sféry vzdělávání však vstupují i lidé dospělí, kteří ve společenském životě, zaměstnání či péči o rodinu zaujímají samostatné, nezávislé a odpovědné role. Učení, vzdělávání
a záměrné zdokonalování své kvalifikace i osobnosti se v důsledku civilizačních a kulturních proměn stalo nezbytným předpokladem, doplňkem či součástí pracovních činností
i volného času dospělé populace. Vedle expandující soustavy škol proto vznikají nové
veřejné a soukromé vzdělávací instituce a soustavně organizované a financované programy pro dospělé účastníky. Školy, určené původně pouze dětem a mládeži, rozšiřují
svou působnost i na dospělé a začínají se přizpůsobovat jejich možnostem a podmínkám. Společenské, politické a hospodářské organizace začleňují do svých hlavních činností
a organizačních struktur vzdělávací akce určené pro vlastní členy nebo zaměstnance, ale
dokonce i pro ostatní veřejnost.“
Dlouhý citát byl ponechán proto, že vyjadřuje řadu obecných myšlenek, které shrnují
přístupy ke vzdělávání v soudobé společnosti a dokreslují, že nejde jen o problematiku,
která souvisí s funkcemi státu, ale že jde rovněž o přístup samotného občana a jeho
chtění.
Pro plnění úkolů hodnocení účinnosti v působení na obyvatelstvo vznikla meziresortní
pracovní skupina. Protože se jedná o problematiku ochrany obyvatelstva, byla gesce
dána na Ministerstvo vnitra a součinnost s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dále s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem dopravy. Skupina se dohodla
na společném postupu vzhledem k vzájemnému prolínání a úzkým souvislostem mezi
problematikami. Byla vypracována „Analýza stávající situace v oblasti ochrany člověka
za mimořádných událostí, péče o zdraví a dopravní výchovy“, která rovněž ukázala na
jmenovité nedostatky, které charakterizují účinnost:
• výsledek vzdělávacích procesů nepřináší očekávaný efekt,
• práce institucí, které se zabývají předmětnou problematikou, je nejednotná,
2)

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

3)

Dostupné na WWW: hhttp://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skoli
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• existuje nesystémovost ve výuce problematiky,
• přes veškeré snahy je prevence a příprava stále podceňována.
Výsledkem poznání bylo působení na vzdělávací programy vysokých škol, které se
věnují přípravě budoucích učitelů. Byly vytvořeny studijní základy pro více cílových
skupin:
Studijní základ I pro budoucí učitele napříč obory jako vědomostní základ (základní
dovednosti a znalosti, jak předcházet mimořádným událostem a jak ochránit sebe
a svěřené žáky v případě jejího vzniku),
Studijní základ II pro studenty oboru Výchova ke zdraví (rozvinuté základní znalosti
a dovednosti, včetně schopnosti předat nabyté informace dalším subjektům),
Studijní základ III pro studenty jedno a dvouoborových studijních programů zaměřených na ochranu obyvatelstva v aprobaci s dalším studijním předmětem (rozvinuté
základní znalosti a dovednosti, včetně schopnosti předat nabyté informace dalším
subjektům).
Předchozí informace se soustředila na oficiální část orientovaného působení na obyvatelstvo, ale její součástí je rovněž celá široká galerie metod, jimž je v současné době člověk
v každodenním životě vystaven. Nejúčinnější jsou ty, za nimiž jsou praktické zkušenosti
a praktické návyky. Z pohledu aktivní populace a jejich zájmů:
• ekonomické: školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), další bezpečnostní příprava podle profese,
• zajištění bydlení: opět základy BOZP podle prováděných prací,
• péče o domácnost: dodržování bezpečnostních předpisů podle návodů ke spotřebičům,
• péče o děti: všeobecné znalosti,
• informační: všeobecné znalosti a jejich distribuce prostřednictvím médií,
• chovatelství: pravidla podle zvířat a způsobů zacházení,
• pěstitelství: dodržování technologických postupů při práci s nebezpečnými látkami
(postřiky, hnojiva, atd.)
• vzdělávací: všeobecné znalosti,
• kulturní: všeobecné znalosti,
• náboženské: všeobecné znalosti,
• veřejně prospěšné: speciální znalosti a dovednosti, zvláštní bezpečnostní pravidla,
• využití volného času: vytváření rizikových situací ve sportu, při motorismu atd.,
zvláštní bezpečnostní pravidla, existuje rozvoj bezpečnosti při volnočasových aktivitách, bezpečnostní komise různých sportovních odvětví a spousta různých přístupů,
které rozvíjejí základy sebekontroly a svépomoci ve zvláštních životních situacích.
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VZDĚLÁVACÍ MIX
Jestliže se potvrdilo, že ochota aktivní populace k procházení samostatnou přípravou,
která by měla v názvu, že směřuje k ochraně obyvatelstva, by byla málo akceptovatelná,
potom směr vzdělávání zřejmě bude představovat řešení, které můžeme pojmenovat jako
„vzdělávací mix“. Takovéto pojmenování znamená využití všech možných nástrojů, které
ovlivňují populaci aktivního věku s tím, že do jiných vzdělávacích celků dostaneme vždy
část toho, co prospěje člověku k jeho osobní nebo kolektivní ochraně při běžných životních
činnostech.
Vzory potřebného chování je možné umístit do nejsledovanějších televizních pořadů, do
rozhlasových vysílání, do upoutávek a reklam, do textu novinových a časopiseckých médií. Už v současné době jsou pozorně sledovány pořady s tématem o hasičské a policejní
práci. Mnohé nebezpečné události, které odrážejí mimořádně situace z běžného života,
představují vzor pro správné nebo nesprávné reakce účastníků. Pozitivní ohlas mají rovněž různé internetovské portály, které se bezpečnostním otázkám, včetně přezkoušení
znalostí, věnují.
Celou oblast bude provázet výzkum, jehož cílem bude přesněji a podrobněji:
• Vyhodnotit současnou úroveň působení při přípravě na mimořádné události a krizové stavy vzhledem k populaci aktivního věku (nejpočetnější, ekonomicky a fyzicky nejpotřebnější části populace);
• Shrnout teoretické možnosti soudobého a budoucího působení na tuto skupinu obyvatelstva, na základě zahraničních a domácích příkladů, literárních odkazů a názorů;
• Nalézt, doporučit a odůvodnit formy a metody do nového pojetí „vzdělávacího
mixu“ tak, aby bylo možné v budoucnosti hodnotit zlepšení skutečné úrovně připravenosti a udržování potřebných informací u této skupiny populace;
• Nalézt měřitelná kritéria pro hodnocení efektivity a účinnosti tohoto úsilí, které
má zabránit zbytečným ztrátám na životech, zdraví a majetku obyvatelstva a na
životním prostředí.

ZÁVĚR
Pozornost byla věnována problematice ovlivňování znalostí o ochraně obyvatelstva u populace aktivního věku. V počátku se s využitím statistických údajů o populaci v ČR
přiblížilo určení této skupiny obyvatelstva. Bylo prokázáno, že jde přibližně o každého
druhého občana. Předchozí statistické průzkumy a zveřejněné informace prokázaly, že
v této skupině jsou zařazeni jak příslušníci ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních
sborů, záchranných sborů a bezpečnostních služeb, jejichž připravenost pro poskytování
ochrany obyvatelstvu je na vynikajícím stupni, ale současně do této skupiny patří ostatní
občané, jejichž znalosti a možnost jejich pozitivního ovlivnění jsou na nízké úrovni.
Na tomto základě byla věnována pozornost zájmům obyvatelstva ve vztahu ke specifice ochrany obyvatelstva. Pojmenovány byly základní skupiny zájmů a rovněž oblasti,
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v nichž se projevují. Jak skupiny zájmů, tak rovněž oblasti představují samostatné problémy, v nichž je uskutečňován vzdělávací proces a jsou v nich občané připravováni pro
praktický život. Byla vysvětlena myšlenka, že tento směr by měl být využit, aby jeho neoddělitelnou součástí byla pravidla pro chování v mimořádných stavech, tedy jak chránit
občana a obyvatelstvo. Je to cesta od samostatného předmětu ke strukturálnímu prvku.
Stručně byla vysvětlena problematika působení na obyvatelstvo a jeho účinnosti. Ukázala na nejistotu ve vyhodnocování skutečného stavu znalostní úrovně a přiblížila cíl,
k němuž by mělo snažení směřovat, tj. k dosažení vyšší kvality v připravenosti obyvatelstva na mimořádné události a situace.
Metoda, která by mohla situaci vylepšit, byla pojmenována jako „vzdělávací mix“. Je
to postup, který využije každou použitelnou cestu k ovlivnění myšlení a znalostí populace
aktivního věku. V závěru bylo vyjádřeno, jakými cestami by se měl ubírat výzkum této
problematiky, aby byly výsledky zdůvodněnější a mohly průkaznými metodami prokázat
skutečné zdokonalování znalostí populace o ochraně obyvatelstva.
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Výzkum a vývoj sněhoměrného čidla
Research and Development of Snow Sensor
JULINA Vojtěch

Souhrn:
Účelem výzkumu a vývoje v oblasti měření srážek a sněhové pokrývky je především zjednodušit a zautomatizovat dosavadní praxi ručního měření výšky sněhu a vodní hodnoty
sněhu.
Cílem vývoje nového sněhoměrného čidla je především umožnit provádění automatického měření sněhu v místech, kde je instalace komerčních sněhoměrných stanic technicky
vůbec nebo velmi těžko realizovatelná.
Summary:
Research and Development of Snow Sensor own Design
Keywords:

Snow measurement, snow monitoring, snowfall and snow depth

1. ÚVOD
Účelem výzkumu a vývoje v oblasti měření srážek a sněhové pokrývky je především
zjednodušit a zautomatizovat dosavadní praxi ručního měření sněhu. Existuje sice několik
typů automatických měřicích stanic, ty jsou však velmi rozměrné, těžkopádné a svou
konstrukcí použitelné pouze na volném terénu. Neméně důležitá je také snaha měření
sněhu cenově zatraktivnit tak, aby bylo možné osadit čidla a provádět měření na více
místech současně v rámci daného území.
1.1 RUČNÍ MĚŘENÍ SNĚHU
Stávají praxe je taková [1], že pro měření sněhu je třeba skupina pracovníků, která
ručně provede měření výšky sněhu a měření vodní hodnoty sněhu. Měření výšky sněhu,
označované SCE, se provádí tzv. sněhoměrnou tyčí ve zkoumaném sněhovém profilu,
např. po vrstevnici. Měření vodní hodnoty sněhu, označované SVH, je realizováno pomocí
3

Ing. Vojtěch Julina, SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o., e-mail: satturn@satturn.cz

164

Výzkum a vývoj sněhoměrného čidla
Research and Development of Snow Sensor
odběrného válce, který se následně váží a pomocí vzorce se vypočte hustota sněhu. Obě
měření se provádí vícenásobně a výsledky jsou průměrovány.
1.2 MĚŘENÍ SNĚHU POMOCÍ AUTOMATICKÝCH STANIC
Český hydrometeorologický ústav disponuje od roku 2006 dvěma typy automatických
stanic pro měření sněhu [2]. Stanice typu LEC má měřící plochou 16 m2 , využívá 4 tenzometrické váhy a ultrazvukové čidlo k měření výšky. Stanice typu SOMMER má měřící
plochou 9 m2 , k měření (vážení) používá tzv. sněhoměrný polštář vybavený tlakovým
čidlem a ultrazvukové čidlo k měření výšky. Dle závěrů [2] má velký vliv na výsledky
měření správné umístění stanic v terénu. Při porovnání dat v lokalitě Desná — Souš
vykazují oba typy stanic rozdílné hodnoty SVH jak mezi sebou, tak mezi kontrolním
měřením SVH provedeným ručně.

2. VÝVOJ SNĚHOMĚRNÉHO ČIDLA
Cílem vývoje nového sněhoměrného čidla je především umožnit provádění automatického
měření sněhu v místech, kde je instalace komerčních sněhoměrných stanic technicky
vůbec nebo velmi těžko realizovatelná. Jedná se např. o ploché a šikmé střechy bytových
domů, obchodních domů, průmyslových hal apod. Výsledkem takového měření by měl
být signál pro včasné varování před vlivy nadměrného namáhání stavebních konstrukcí
sněhem nebo signál pro pracovníky provádějící odklizení sněhu.
2.1 PRINCIP MĚŘENÍ

Obrázek 1:

Nákres sněhoměrného čidla s příslušenstvím
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Sněhoměrné čidlo má tvar válce (Obr. 1). Dolní, aktivní část, sestává z několika (desítek) samostatných elektronických obvodů. Měřenou veličinou je kapacita blízkého okolí
čidla. Vztah mezi měřenou hodnotou a množstvím sněhu dané hustoty (tedy i SVH) byl
experimentálně ověřen při vývoji předchozích typů sněhoměrného čidla [3]. Nedílnou součástí čidla je vyhodnocovací jednotka, vybavená rádiovým komunikačním modulem pro
pásmo 868 MHz a lithiovým napájecím článkem nebo Li–ion dobíjecím akumulátorem.
Doplňkem může být fotovoltaický panel a komunikační linka RS–232/RS–485.
2.2 VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ
Při výrobě a následně po osazení na finálním místě se provede celková kalibrace sněhoměrného čidla. Vlastní měření je provedeno vícenásobně a hodnoty ze všech dílčích snímačů v aktivní části jsou zprůměrovány, vyhodnoceny, změřena teplota, proveden přímý
odečet výšky sněhu (SCE) a nepřímý výpočet vodní hodnoty sněhu (SVH).
Výsledky jsou odeslány rádiovou linkou, resp. drátovou komunikační linkou, k zobrazení a dalšímu vyhodnocení na centrální počítač, informační nástěnný panel, či GSM
bránu pro rozeslání SMS. Použitím rádiové sítě může být vytvořen modulární systém
s větším počtem čidel pro měření sněhu, atmosférické teploty, tlaku, dešťový srážek, síly
a směru větru, koncentrace plynů atd.

3. EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ SNĚHOMĚRNÉHO ČIDLA
V průběhu zimního období 2011/2012 bylo vyrobeno několik kusů sněhoměrných čidel
a s nimi provedeny testy. Obr. 2 ukazuje prototyp krátkého čidla (aktivní část je 24 cm)
na balkoně firmy během dlouhodobého měření.
Obrázek 2:

Prototyp krátkého čidla na balkoně, detail
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Měřená data byla následně porovnána s ruční metodou určení hustoty a hmotnosti
sněhu, viz. Obr. 3. Tato metoda je založena na plechovém profilu sloužícím pro odběr
vzorku s plochou 1 dm2 , ručním kovovém měřítku a kuchyňských vahách.
Obrázek 3:

Přímé měření hmotnosti sněhového sloupce
Vlevo je plechový profil, vpravo nahoře měření výšky sněhu a vpravo dole vážení sněhu.

Odečet hodnoty SCE a výpočet hodnoty SVH je prováděn na základě interního proprietárního algoritmu. Vzorek dat je uveden v Tab. 1 a Graf 4 a 5. V tomto malém vzorku
dat se chyba odečtu výšky sběhu SCE pohybuje v rozmezí +25 mm/-11 mm a neměla
by již narůstat ani při zvětšování délky čidla. Chyba výpočtu vodní hodnoty sněhu SVH
se pohybuje v rozmezí +18 %/-8 % a její velikost záleží především na konstrukčním
provedení sondy a přesnosti počáteční kalibrace.
Měření může ovlivnit aktuální počasí, a to především ve formě větru (odfouknutí
části sněhu kolem čidla) a deště, příp. namrzajícího deště (ulpívání na celém těle čidla).
Jelikož měření probíhá v několika (i desítkách) samostatných elektronických obvodech
umístěných nad sebou, měl by být vliv slunečního záření, teploty a deště na různé
rozvrstvení sněhu v měřeném profilu minimální.
V průběhu jara 2012 bylo provedeno několik konstrukčních úprav a čidlo osazeno
do stojanu dle původního nákresu (Obr. 1). Čidlo bylo dále vybaveno vyhodnocovací
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Tabulka 1: Ruční měření hustoty sněhu a přepočítaná výstupní data z čidla

Graf 4:

Výška sněhu SCE. Porovnání výsledků ručního měření a dat z čidla
a radikomunikační jednotkou, viz. Obr. 6. Aktivní zóna měření je v této verzi dlouhá
48 cm. Vzhledem k modulárnímu uspořádání vnitřní elektroniky lze vytvořit aktivní
zónu v násobcích 24 cm téměř libovolné délky, prakticky však do 3–4 m.

4. ZÁVĚR
Sněhoměrné čidlo se po elektronické i konstrukční stránce osvědčilo. V následujícím zimním období 2012/2013 je plánováno dlouhodobé testování nově vyrobených sněhoměrných čidel s různou délkou aktivní části (předpoklad 48 cm až 192 cm). Bude vybráno
několik vhodných lokalit umístění (na terénu i na střešní konstrukci). Součástí testů
bude i ověření rádiové komunikační sítě a dlouhodobého provozu na Li / Li–ion napájecí
zdroj.
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Graf 5:

Vodní hodnota sněhu SVH. Porovnání výsledků ručního měření a dat z čidla
Obrázek 6:

Konstrukční provedení nové verze sněhoměrného čidla, detail
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Příprava občanů k obraně státu
Preparation and Education of Population to Defend
Country
JURENKA Miroslav

Souhrn:
Článek, který pojednává o přípravě obyvatelstva k obraně státu, vychází z právního
rámce, naznačuje současný stav a zároveň seznamuje odbornou veřejnost s iniciativou
a postupem Ministerstva obrany České republiky v předmětné oblasti.
Jako východisko pro řešení ukazuje na neuspokojivou situaci v tom, že rozsah provádění přípravy občanů k obraně státu neodpovídá významu obrany státu a není zcela
v souladu s ustanovením zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR (§ 6 a § 52).
Příprava občanů k obraně je realizována především jako součást přípravy obyvatelstva
k ochraně v souvislosti s nevojenským ohrožením v rámci spolupráce s Hasičským záchranným sborem ČR, což neumožňuje plně rozvinout přípravu obyvatelstva ve všech
důležitých oblastech z hlediska obrany státu.
Článek informuje o tom, že vzhledem k této skutečnosti byla na počátku roku 2011
zřízena na Ministerstvu obrany ČR meziresortní pracovní skupina s úkolem vypracovat
„Koncepci přípravy obyvatel k obraně státu“ a tuto předložit vládě ČR. Gestorem za
přípravu analytické i návrhové části byla stanovena Sekce obranné politiky a strategie
Ministerstva obrany.
Summary:
My article dealing with the preparations of population for the national defence, comes
out from the legal framework, indicates the contemporary status of subjected matter
and, also informs the expert public with the initiative and process of the Ministry of
defence of the Czech Republic (CR further on) in the subjected area.
As a basis for the solution, the article points out to the unsatisfactory situation in
such aspect, that the extent of conducting the preparations of population for the national
defence does not comply with its importance and, moreover, it is not in compliance with
the stipulations of the Act No. 222/1999 on provision of the defence of the CR (§ 6
and § 52). Preparation of population for the national defence is implemented mainly as
a part of preparations for the protection in respect to the non–military threats, within
0
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the assistance to the Fire–fighting & Rescue Corps of the CR, what does not allow for
developing the preparation procedures in all the areas important for the national defence
in full.
My article also informs about the fact that in respect to the above described situation,
an interdepartmental working group was created at he Ministry of defence of CR at
the end of 2011, tasked to work out the document named “Concept of preparation
of population for national defence” and submit this to the Government of CR. As an
administrator responsible for preparation of both analytic and drafting parts, the MOD
Section of defence policy and strategy was appointed.

Úvod
Ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je spolu se zajištěním svrchovanosti,
územní celistvosti a ochranou demokratických základů České republiky základní povinností a tedy i funkcí státu. Plnění tohoto úkolu vyžaduje nejen analýzu zahraničně–
politických a vojenských faktorů vnější bezpečnosti, ale také objektivní posouzení široké
škály vnitro–politických, ekonomických, sociálních, etnických, náboženských a jiných
aspektů ovlivňujících bezpečnost.
Avšak problematice samotné obrany státu není věnována patřičná pozornost a způsob
provádění přípravy občanů v této oblasti je značně nesystémový a rozmělněný do mnoha
nekontrolovatelných aktivit a forem.

Právní úprava
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, který nabyl účinnosti dnem
1. prosince 1999, upravuje základní právní vztahy při zajišťování obrany státu. Stanovuje
základní povinnosti jednotlivým subjektům při zajišťování obrany ČR před vnějším napadením a odpovědnost za porušování těchto povinností. Vládě jako vrcholnému orgánu
výkonné moci stanovuje odpovědnost za zajišťování obrany státu.
Vládě přísluší vyhodnocovat rizika ohrožení státu (viz. obr. č. 1) a především posuzovat tendence jejich možného vývoje, zadávat ke zpracování zásady obranné politiky
(analytické a koncepční materiály), rozhodovat o přijetí odpovídajících opatření a hodnotit úroveň jejich plnění, stanovených v oblasti zajišťování obrany státu jednotlivými
subjekty.
Dále zákon předpokládá zpracování a schválení „Koncepce přípravy občanů k obraně
státu“ vládou (§ 5):
Vláda k zajišťování obrany státu v míru
a) vyhodnocuje rizika ohrožení státu, která mohou být příčinou ozbrojeného konfliktu
a činí nezbytná opatření ke snížení, popřípadě vyloučení těchto rizik,
b) schvaluje strategickou koncepci obrany státu,
c) řídí plánování obrany státu, stanoví obsahovou náplň jednotlivých plánů obrany
státu a časové etapy pro jejich zpracování,
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Obrázek 1:

Možné hrozby pro Českou republiku
d) rozhoduje o základních opatřeních přípravy státu k obraně a jejím organizování,
e) rozhoduje o základních směrech výstavby, přípravy a použití ozbrojených sil a o zajištění obrany státu,
f) schvaluje koncepci mobilizace ozbrojených sil,
g) rozhoduje o prověření opatření pro zabezpečení obrany státu podle § 41 odst. 2,
h) schvaluje koncepci přípravy občanů k obraně státu,
i) stanoví k provedení svých rozhodnutí při zajišťování obrany státu úkoly ministrům,
vedoucím jiných správních úřadů a obcím při výkonu jejich přenesené působnosti,
j) rozhoduje o dalších nepředvídatelných úkolech nezbytných k zajišťování obrany
státu.

Identifikace problémů v systému vzdělávání obyvatelstva
Podle výše jmenovaného zákona odpovědnost za přípravu obyvatel k obraně nese Ministerstvo obrany ČR. Ministerstvu obrany zákon ukládá zpracovávat základní koncepční
materiály, které souvisejí se zajišťováním obrany státu a koordinovat plánovací aktivity mezi kompetentními správními úřady a orgány samosprávy, které souvisejí s obranou státu. Ministerstvu obrany současně přísluší i prověřovat opatření pro zabezpečení
obrany státu v rozsahu, které stanovila vláda.
Příprava občanů k obraně státu je stanovena v § 52, ale dost zvláštním způsobem: je
ryze dobrovolná, přitom ale docela přesně definovaná.

173

BRNO 2010
JURENKA Miroslav
Zahrnuje „zejména zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní ochraně, zájmovou činnost s technickým a sportovním zaměřením, přípravu obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné pomoci a další činnosti spojené s branností a se zabezpečením přípravy k obraně
státu“. Příprava občanů k obraně státu se má realizovat jako vzdělávání v rámci základního a středního školství i jiné státem uznané vzdělávací činnosti. Kromě škol, školských
zařízení a dalších vzdělávacích zařízení se na přípravě občanů k obraně státu mohou podílet i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby podle
svého účelu a poslání v součinnosti s příslušnými obecními úřady obcí s rozšířenou působností, krajskými úřady a obcemi.
Zákon stanoví i povinnosti krajských úřadů (zabezpečují podle požadavků obcí přípravu občanů k obraně státu), obecních úřadů s rozšířenou působností (podílejí se na
organizaci této přípravy) a obcí (uplatňují požadavky na přípravu občanů u krajského
úřadu cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností a organizují jejich přípravu).
Z uvedeného je zřejmé:
• je problematické zajistit odpovídající přípravu obyvatelstva k obraně ve smyslu
zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky,
• příprava občanů k obraně státu je dobrovolná (§ 52, bod 1),
• příprava občanů k obraně státu má charakter vzdělávání (§ 52, bod 3),
• neexistuje vládní koncepční materiál k přípravě občanů k obraně (§ 5).

Současný stav a možná východiska
Po roce 1989 se po prvotním období intenzivního zájmu o bezpečnostní problematiku
(kladoucí důraz na aktivní a vyvážené občanské a profesionální pojetí) došlo k odsunutí
otázek bezpečnosti, obrany, ochrany a možností občanské participace na okraj politického
a veřejného zájmu.
Branná výchova mládeže na školách i ostatních skupin obyvatelstva byla zrušena hned
na počátku 90. let bez jakékoliv náhrady, a to i přes určité pokusy o navržení modernějšího pojetí. Rozpadla se institucionální báze pro účast občanů na branných aktivitách.
Svazarm zanikl roku 1990 a rozdrobené následnické organizace ztratily jakýkoliv význam.
S účastí občanů na bezpečnosti, obraně a ochraně souvisí také vývoj Armády ČR
v 90. letech, který se vyznačoval prakticky permanentní reorganizací, redukcí ale především dlouhodobou stagnací. Vojenská základní služba sice trvala, ale během procesu
přípravy vstupu do NATO a díky pozornosti upřené na postupnou profesionalizaci její
úroveň velmi upadala. Projevem bezradnosti a letargie byla také historicky bezprecedentní rezignace na budování a výcvik záloh — ten prakticky ustal v 1. polovině 90. let.
V současnosti je příprava občanů k obraně státu realizována především v rámci spolupráce MO s MV–GŘ HZS ČR jako součást přípravy k ochraně obyvatelstva v souvislosti
s nevojenským ohrožením, což limituje plné rozvinutí přípravy občanů ve všech oblastech
důležitých pro obranu státu. Systém vzdělávání obyvatel je v současné době řešen pouze
Usnesením vlády České republiky č. 417 ze dne 22. dubna 2002, kterým byla schválena
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015. Koncepce byla
aktualizována v únoru 2006.
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Za největší problémy v systému vzdělávání lze považovat absenci odpovědnosti a povinnosti dotčených orgánů danou zákony, neexistenci uceleného systému přípravy na celostátní úrovni, neexistenci uceleného zdroje informací a nezájem většiny občanů o přípravu. Problémem není stanovení právní odpovědnosti orgánům, ale způsob jak tuto
povinnost dodržovat a jak přípravu provádět. Toto nejasné vymezení má za následek
nesystematické a nekoordinované činnosti v oblasti vzdělávání populace.
Ministerstvo obrany ČR přichází s iniciativou připravit v součinnosti s civilními organizačními složkami (na základě analýzy současného stavu) „Koncepci přípravy občanů
k obraně státu“. Záměrem koncepce bude:
• Posílení role ozbrojených sil při zvyšování připravenosti občanů k obraně ve
smyslu jeho přípravy v případě krizové situace vojenského charakteru.
• Zvýšení připravenosti občanů k obraně státu - vymezení aktivit MO.
• Vytvoření podmínek pro aktivní zapojení občanů.

Závěr:
Je možno konstatovat, že v současné době sice existují pro přípravu a vzdělávání obyvatel v předmětné oblasti právní podmínky, avšak skutečná úroveň je nedostatečná.
Problematika přípravy občanů v oblasti obrany státu je neorganizovaná a nesystémová,
přičemž následky jsou dlouhodobé a nápravě bude nutno věnovat pozornost.
S přihlédnutím k závěrům v „Bílé knize o obraně ČR“ a názorovému vývoji chápání
role armády v naší společnosti je zřejmé, že na obraně státu by se vedle ozbrojených sil
ČR měli podílet všichni občané státu. Zkvalitnění a posílení účasti resortu MO na přípravě občanů k obraně státu je a bude důležitým předpokladem pro zvýšení občanského
povědomí o důležitosti přípravy občanů k obraně státu.
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Balistická simulace přímých účinků malorážových střel
na kostní tkáně člověka
Ballistic Simulation on Direct Effects of Small Arms
Projectiles on Human Bone Tissue
JUŘÍČEK Ludvík, MORAVANSKÝ Norbert, REKEŇ Viktor

Souhrn:
Příspěvek je zaměřen na použití fyzikálního modelu části dolní končetiny (stehna) člověka v balistickém experimentu při zkoumání ranivých účinků malorážové střely (MRS)
různé konstrukce a balistických parametrů na člověka. Je zde představena základní metoda nepřímé identifikace provedená na fyzikálním modelu zastupujícího v experimentu
reálnou tělesnou oblast zasaženého člověka. Návrh a vytvoření fyzikálního modelu pro
potřeby balistického experimentu předpokládá použití reálných biologických tkání (femur prasete) vedle substitucí (balistická želatina) a stanovení jejich základních mechanických vlastností. Experimentálně získané mechanické vlastnosti použitých náhrad byly
rovněž porovnány s parametry reálných lidských tkání.
Summary:
The article deals with an application of a model of part of lower limb (human thigh) in
ballistic experiments focused on evaluation of wounding effects of small arms projectiles
(SAP) on human body. SAP of different designs and ballistic parameters are used for the
ballistic experiments. There is also shown the essential method of indirect identification
applied on the physical model that substitutes a real body part of hit man in the article.
Design and creation of the physical model for ballistic experiments presume the use of
both real biological tissue (pig’s femur) and substitute tissue (ballistic gelatine). Ways
of determination of basic properties of tissues are also described in the article. Experimentally obtained properties of the target material (pig’s tissue and ballistic gelatine)
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are compared with properties of human tissue. The ballistic experiment is focused on
research into direct effects of SAP on human femur. Additional aim of the work is examination of human bone and muscle tissue substitutions and their behaviour during
small arm projectile penetration; including a movement of small arms projectile after the
penetration. All experimental results are compared with real wounds of human lower
limb. Differences between SAP wounding effects on the physical model and real human
tissues are discussed at the end of this article.
Klíčová slova: Fyzikální model, balistický experiment, střelné poranění, metoda nepřímé
identifikace, malorážová střela (projektil), substituce živé tkáně, ranivý účinek

Keywords:

Firing wounds, indirect identification method, small arms ammunition, ballistic

system

ÚVOD
V dostupné odborné literatuře je jen velmi málo seriózních informací o přímých účincích malorážových střel na kostní tkáně člověka. Současné poznatky z oblasti střelných
poranění s účastí kosti se většinou týkají průstřelů (zástřelů) hlavy s různým stupněm
devastace měkkých tkání a vznikem střelných zlomenin plochých kostí v okolí střelného
kanálu, které pochází z nehod nebo násilné trestné činnosti.
Ve snaze přispět k objasnění některých typických jevů při proniku střel tohoto typu
tuhými tkáněmi kostí, energetickými bilancemi použitých malorážových zbraňových systémů a vlivem střelného poranění kosti na celkový rozsah devastace zasažených tkání,
byly na našem odborném pracovišti provedeny balistické experimenty zaměřené na přímé
účinky malorážových střel (MRS) na femur (stehenní kost) člověka. Experimenty byly
provedeny metodou nepřímé identifikace na fyzikálním modelu nově navržené konstrukce,
který byl postupně postřelován třemi zbraňovými systémy různého balistického výkonu,
zastupujícími vybrané pistolové (revolverové) a puškové ráže moderní konstrukce.

Metoda nepřímé identifikace
Dříve používané homogenní bloky substituce biologické tkáně byly v experimentu postupně nahrazeny fyzikálními modely vykazující určitý stupeň nehomogenity. Experimentální zastoupení reálného objektu tímto modelem, který se mu svými fyzikálními
a mechanickými vlastnostmi a geometrickým uspořádáním co nejvíce blíží, tvoří základ
metody nepřímé identifikace. Tento typ balistického experimentu lépe vyhovuje simulaci
komplikovaného střelného poranění (účast kosti popř. velké cévy).

1. ELASTICKÉ, PEVNOSTNÍ A LOMOVÉ VLASTNOSTI
KOMPAKTNÍ KOSTNÍ TKÁNĚ FEMURU PRASETE
Porovnáním mechanických vlastností již měkkých biologických tkání člověka a prasete
byly pro výrobu modelu části stehna, jako náhrady stehenní kosti použity diafýzy femuru
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dospělého prasete. Měření byla provedena na plochých kostních vzorcích metodou tříbodového zátěžového testu. Byly získány následující pevnostní charakteristiky zatěžované
kompakty: E [GPa] — modul pružnosti v tahu, Rp0,2 [MPa] — smluvní mez kluzu a Rm
[MPa] — mez pevnosti (lomové napětí).
Výchozí rozměry plochých vzorků kompaktní kosti femuru prasete použité v experimentu od tří dárců uvádí tab. 1. Jejich tvar s nalepeným odporovým tenzometrem
Tabulka 1: Výchozí rozměry plochých vzorků kompaktní kosti femuru prasete
(od tří dárců)

Poznámka: b0 – šířka, h0 – tloušťka, L0 – délka a S0 – příčný průřez vzorku
a upevněním vzorku s šířkou podepření (l = 40mm) v univerzálním lisu FP 10/1 HECKERT před vlastním měřením je vidět na obr. 1.
Obrázek 1:

Pohled na ploché vzorky kostní tkáně

Zatěžování vzorku v univerzálním lisu

Tříbodovému zátěžovému testu byly podrobeny pouze dva kostní vzorky. Vzorek č. 2
při přípravě k měření praskl. Vzorky kostní tkáně byly zatěžovány stejnou rychlostí
(vZ = 6.10−4 .s−1 ). Průběhy křivek závislosti NAPĚTÍ V TAHU–PRŮHYB jsou znázorněny na obr. 2. Tvarem a sklonem křivky odpovídají typickému chování pružného
materiálu s nevýraznou mezí kluzu a křehkým lomem na svém konci.
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Obrázek 2:

Průběhy křivek tahových diagramů plochých vzorků kompaktní kosti femuru
prasete závislosti TAHOVÉ NAPĚTÍ–PRŮHYB

Moduly pružnosti v tahu E1 (E2 ) [GPa] jednotlivých vzorků testované kostní tkáně
byly určeny analyticky jednak z rozdílu hodnot průhybu ∆y [mm] a kontrolně z rozdílu
hodnot poměrných prodloužení ∆ε [µm.m−1 ], získanými tenzometricky.
Hodnoty modulů pružnosti byly vypočítány podle následujících vztahů:
E1 =

∆F · l3
· 103
∆y · 4 · b0 · h20

[GPa],

E2 =

∆F · 6 · l
· 10−3
∆ε · 4 · b0 · h20

[GPa]

(1)

kde b0 , h0 — jsou rozměry vzorků kostní tkáně (tab. 1) a l — je vzdálenost podpor.
Údaje o modulech pružnosti v tahu E1 a E2 , smluvní mezi kluzu Rp0,2 a mezi pevnosti
Rm kompaktní kostní tkáně femuru uvádí tab. 2.
Z provedených měření je možné učinit následující závěry
Oba kostní vzorky podrobené zatěžovacímu režimu dosáhly na jeho konci křehkého lomu
při relativně malé deformaci (průhybu) vzorku. Linie lomu se nacházela uprostřed vzorku
v místě maximálního ohybového momentu (Mo max ) a procházela středem odporového
tenzometru.
Z tab. 2 je zřejmé, že experimentálně získané hodnoty smluvní meze kluzu Rp0,2
a meze pevnosti Rm kompaktní kostní tkáně prasete výrazně převyšují (téměř dvakrát)
průměrné hodnoty pevnostní charakteristiky lidské kortikální tkáně. Tento rozdíl byl
způsoben vyšší pevností povrchových vrstev diafýz prasete, ze kterých byly tkáně pro
přípravu plochých vzorků odebrány.
Provedeným experimentem nebyla prokázána žádná statisticky významná závislost
hodnoty modulu pružnosti v tahu E nebo mezi pevnosti Rm na dárci kostní tkáně. Cen-
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Tabulka 2: Hodnoty modulů pružnosti v tahu E1 (E2 ), smluvní meze kluzu Rp0,2
a meze pevnosti Rm kompaktní kostní tkáně (corticalis) femuru prasete

Poznámky:
1) Smluvní (dohodnuté) meze kluzu Rp0,2 byly určeny graficky při použití diagramu σt − y (obr. 2).
2) Meze pevnosti Rm svou velikostí odpovídají hodnotám experimentálně získaných lomových napětí kompaktní kostní tkáně femuru prasete a téměř dvojnásobně převyšují pevnost kosti femuru člověka [4]. Zvýšená pevnost kompakty
femuru prasete byla způsobena vyšší zdánlivou hustotou odebraných kostních
vzorků.
3) Hodnoty pevnostních charakteristik vzorku č. 2 nejsou k dispozici, protože
vzorek praskl při manipulaci ještě před provedením vlastního zátěžového testu.

ným zjištěním je také skutečnost, že naměřené hodnoty E jednotlivých vzorků kostní
tkáně nebyly výrazně ovlivněny způsobem jejich určení.

2. BALISTICKÁ SIMULACE PRŮSTŘELU STEHENNÍ KOSTI
ČLOVĚKA MALORÁŽOVOU STŘELOU
Experiment byl zaměřen na simulaci komplikovaného střelného poranění, kdy střela pronikne měkkými tkáněmi i stehenní kostí v místě diafýzy femuru. Proto zvolený fyzikální
model tvořený blokem 20% želatiny obsahoval femur prasete jako biologickou náhradu,
zastupující v experimentu stehenní kost člověka.
Ke střelbě byly použity zbraňové systémy ráže 9 mm Luger (S &B), 5,56×45 (S &B)
se střelou SS 109 a 5,45×39 (Tula Rusko) se střelou 7H6.
2.1 Cíle experimentu
Vedle základního cíle, kterým bylo ověření funkčnosti navrženého fyzikálního modelu
a vhodnosti použité soustavy měření dopadové a výletové rychlosti střel, byly stanoveny
tyto dílčí cíle:
• ověřit možnosti reprodukovatelnosti dosažených výsledků a jejich archivace metodou rentgenového snímání experimentálně postřeleného želatinového bloku s kostí,
• posoudit chování použité substituce kostní tkáně a její odezvu na pronik střely,
včetně vlivu na další pohyb střely bezprostředně po jejím proniku a
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• vyhodnocením profilů střelných kanálů dosažených střelami zkoumaných nábojů,
predikovat jejich účinek na stehenní kost a okolní měkké tkáně (svalstvo a cévy)
člověka.
2.2 Uspořádání fyzikálního modelu a balistická charakteristika experimentu
Ke střelbě byl použit fyzikální model složený z těchto částí:
• želatinového bloku (20% roztok 1) ) ve tvaru krychle s délkou hrany 15 cm se středním segmentem stehenní kosti prasete, na obou stranách osazeného silonovými
miskami válcového tvaru a
• rámu, tvořeného dvěma čtvercovými novodurovými deskami tloušťky 15 mm o rozměrech stran 20 cm, v rozích spojených čtyřmi ocelovými svorníky průměru 8 mm
a délky 180 mm.
Rám se zkušebním želatinovým blokem s kostí byl na střelnici uložen na stůl ve vzdálenosti X = 4,5 m od ústí balistické zkušební hlavně a fixován proti pohybu. Balistická
hlaveň byla přesně zamířena na záměrný bod, umístěný na přední ploše bloku, pomocí
úsťového optického zaměřovače.
Snahou bylo všemi střelami bezpodmínečně zasáhnout v bloku umístěnou kostní náhradu a zachytit celý střelný kanál s případným rozvojem dočasné dutiny. Při každém
výstřelu byla měřena pomocí inteligentních hradel LS 04 dopadová rychlost střely (vd )
a rychlost výletová (vv ). Měření obou rychlostí střel odpovídá původnímu předpokladu,
že střely budou fyzikálními modely pronikat s přebytkem kinetické energie.
Uspořádání měřícího (střeleckého) stanoviště je vidět na obr. 3.
2.3 Střelivo použité k ranivě balistické simulaci
• 9 mm Luger s celoplášťovou střelou vyráběný firmou Sellier&Bellot (Vlašim, ČR).
Počáteční rychlost střely o hmotnosti 7,5 g udává výrobce kolem 390 m.s−1
(E0 = 570 J).
• 5,56×45 (lovecký ekvivalent 223 Remington) s celoplášťovou střelou. Pro potřeby
balistického experimentu byl použit vojenský náboj ráže 5,56×45 vyrobený firmou
Sellier&Bellot o hmotnosti mq = 4,0 g. Hodnota počáteční rychlosti střely v0 ,
kterou výrobce uvádí kolem 945 m.s−1 (E0 = 1 786 J) a konstrukční změny ukazují
na podstatně vyšší průbojnost střely.
• 5,45×39 sovětský (ruský) pěchotní náboj malé ráže, zavedený do výzbroje v roce
1974 pro modernizovanou útočnou pušku Kalašnikov (AK–74) a kulomet RPK–
74. Konstrukčně je u tohoto náboje velmi dobře propracovaná střela. Pro potřeby
balistického experimentu byl použit náboj se střelou základní (7H6 ), která má ocelový tombakem plátovaný plášť a dlouhé měkké ocelové jádro zasazené do ocelové
košilky. Střela dosahuje při hmotnosti 3,42 g počáteční rychlost kolem 880 m.s−1
(E0 = 1 336 J).
1)

Bloky byly vyrobeny z krystalické želatiny pro analýzu (p. a.), vyráběnou firmou ONEX a na jižní
Moravě distribuované firmou MERCI s. r. o., Brno.
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Obrázek 3:

Schéma střeleckého (měřícího) stanoviště
2.4 Hodnocení dosažených výsledků a predikce přímých ranivých účinků
zkoumaných MRS
Při vlastním hodnocení výsledků střeleckého experimentu byl položen důraz na:
a) naměřené hodnoty dopadové a výletové rychlosti dosažené jednotlivými střelami 2) ,
b) tvar a polohu jádra střelného kanálu (trvalé dutiny) a v případě rozvoje činnosti
dočasné dutiny (přítomnost radiálních trhlin), její velikost (objem),
c) vyhodnocení rozsahu devastací kostních tkání femuru od pronikající střely, včetně
charakteru vzniklých střelných zlomenin,
d) posouzení případné přítomnosti kostních úlomků a fragmentů střely (sekundárních
projektilů) v okolí střelného kanálu a jejich vliv na rozsah poškození měkkých tkání
v oblasti dočasné dutiny.
Pro vyhodnocení účinků každé střely, která prošla ranivě balistickým zkoumáním, byla
stanovena predikce vývoje dvou typů střelných poranění stehna člověka s účastí kosti po
jejím přímém zásahu:
1. komplikovaného střelného poranění stehna člověka s přímým zásahem stehenní
kosti pomalou střelou pistolového náboje a
2)

Z rozdílu hodnot naměřených rychlostí je možné určit množství předané kinetické energie střely EPŘ ,
kterou se střela podílí na předpokládaných změnách zasažených tkání.
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2. komplikovaného střelného poranění stehna člověka s účastí kosti vyvolaného vysokorychlostní mikrorážovou střelou puškového náboje doprovázeného rozsáhlými devastacemi kostních struktur a okolních měkkých tkání v důsledku činnosti dočasné
dutiny a sekundárních projektilů.
Malorážová střela pistolového náboje ráže 9 mm Luger (S&B)
Střela dopadá na přední plochu bloku rychlostí vd = 381,4 m.s−1 (Ed = 545,5 J),
proniká blokem stabilně a po proniku kostí opouští želatinový blok výletovou rychlostí
vv = 66,1 m.s−1 (Ev = 16,4 J). Z naměřených hodnot byla určena předaná kinetická
energie střely pronikanému prostředí EPŘ = 529 J.
Střelný kanál je úzký, uzavřený s dočasnou dutinou malého objemu a svou orientací si
zachovává směr střelby. Při svém postupu blokem střela ztrácela svou energii rovnoměrně
s výjimkou probíjení femuru. Balistický experiment prokázal omezenou průbojnost 7,5 g
těžké střely, pokud jí v cestě stojí kost. Při svém proniku ztratila značný podíl dopadové
energie (asi 97 %). Zachycená střela se pronikem hmotnostně nezměnila, pouze u ní došlo
ke zploštění parabolického čela (obr. 4).
Obrázek 4: Tvar střely pistolového náboje ráže 9 mm Luger (S&B)

před dopadem na želatinový blok

po proniku želatinovým blokem
s kostní náhradou

Po střelbě byl želatinový blok vyjmut z rámu a převezen do Ústavu soudního lékařství
v Brně, kde byly pořízeny rentgenové snímky kompaktního bloku fyzikálního modelu
s prostřelenou kostí (obr. 5).
Nekomplikované střelné poranění stehna (zasaženy pouze měkké tkáně), se s největší
pravděpodobností změní na komplikované, pokud bude střelou zasažena stehenní kost.
Rentgenové snímky a digitální fotografie (obr. 5 a 6) ukazují na vznik střelné zlomeniny
stehenní kosti.
Zlomenina má tříštivý charakter se vznikem řady tvarově složitých lomových linií
a množstvím drobných úlomků kostní tkáně, které se mohou podílet na případném poškození okolní svalové tkáně nebo cév rozmístěných v blízkosti zasažené kosti.
S přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o průstřel (otevřený střelný kanál), může
být pravděpodobně celkový stav zasaženého člověka navíc ještě komplikován nástupem
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Obrázek 5:

předozadní

zadopřední
rentgenová projekce

boční

Rentgenové snímky kompaktního želatinového bloku s průstřelem femuru celoplášťovou střelou náboje ráže 9 mm Luger (S&B). (Na snímku je vidět jasně
patrný vstřel a linie tříštivé střelné zlomeniny).

Obrázek 6:

Podélný řez želatinovým blokem s kostí v místě osy střelného kanálu. (Na obrázku je vidět rozsáhlá tříštivá zlomenina femuru v místě těsně pod hlavicí
proximální epifýzy)

sepse, vzniklé v důsledku nasátí nečistot a kontaminovaných vodních par z vnějšího
prostředí vlivem pulsací dočasné dutiny.

185

BRNO 2010
JUŘÍČEK Ludvík, MORAVANSKÝ Norbert, REKEŇ Viktor
Mikrorážová střela puškového náboje ráže 5,56×45 (S&B)
Střela SS 109, vyvinutá belgickou firmou F. N. HERSTAL, je specifické konstrukce
(s ocelovým jádrem v přední části a olověnou výplní v její zadní části) a je součástí
moderního mikrorážového náboje. Tento náboj se střelou o hmotnosti mq = 4,0 g je
určen ke střelbě z modernizované automatické útočné pušky M16 A2 s progresivním
vývrtem hlavně a kratším stoupáním drážek (6,97 palců), který zaručuje velmi dobrou
stabilitu střely a vysokou průbojnou složku její účinnosti.
Střela experimentálně použitého náboje dosáhla v okamžiku nárazu na želatinový blok
(B2 ) rychlost vd = 938,1 m.s−1 (Ed = 1 760 J) 3) . Počáteční úsek střelného kanálu v želatině v prostoru před kostí je úzký a přímý. Po nárazu střely na kost došlo k výbušnému
účinku, který měl za následek vedle celkové devastace kostní náhrady, také destrukci
želatinového bloku. To způsobilo rozpad horní nepodepřené desky rámu na čtyři kusy
a současné ohnutí všech ocelových svorníků. Spodní novodurová deska, tvořící rám fyzikálního modelu, zůstala neporušena (viz obr. 7).
Obrázek 7: Fyzikální model části stehna s kostní náhradou bezprostředně po průstřelu
střelou SS 109 mikrorážového náboje ráže 5,56×45 (S&B)

pohled na přední stranu želatinového bloku
fyzikálního modelu

želatinový blok s odstraněnou
horní deskou rámu a rozsáhlou
devastací kostní náhrady femuru

Z výsledků provedeného experimentu je zřejmé, že s vysokou pravděpodobností po
zásahu stehna s účastí kosti touto střelou lze očekávat rozsáhlé devastace kostních tkání
a svalové tkáně v jejich okolí v rozsahu daném rozměry působící dočasné dutiny. V tomto
konkrétním případě to znamená ztrátu stehenní kosti v úseku 90 mm její použité délky,
kdy všechny úlomky kostní tkáně se nalézaly uvnitř střelného kanálu (dočasné dutiny).
Z uvedeného hodnocení je zřejmý výrazný vliv činnosti dočasné dutiny na rozsah
tkáňových devastací stehenní kosti, která se v okamžiku zásahu rychlou střelou nacházela
3)

Výletová rychlost střely nebyla změřena v důsledku vybočení přední (průbojné) části střely a rozpadu
její zadní olověné části na fragmenty, které se nacházely nejen v samotném jádru střelného kanálu,
ale i v jeho okolí vymezeném rozměry a tvarem dočasné dutiny.
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v prostoru dutiny. Pro rozvoj činnosti dočasné dutiny hovořily velmi příznivé podmínky,
spočívající v přítomnosti tekutých struktur (kostní dřeně) uvnitř dřeňové dutiny náhrady
femuru. Tak se tedy mohl plně rozvinout výbušný efekt po zásahu kosti, kdy se kost
chovala jako píst v hydraulickém systému.

Mikrorážová střela puškového náboje ráže 5,45×39 (Tula, Rusko)
Ačkoli má tato mikrorážová střela (7H6 ) menší hmotnost a počáteční rychlost (kinetickou energii) než předchozí střela (SS 109 ) náboje 5,56×45 obdobné balistické třídy,
v účincích na biologický cíl nijak nezaostává, spíše naopak 4) .
Střela hmotnosti mq = 3,42 g experimentálně použitého mikrorážového náboje dopadla na přední plochu želatinového bloku rychlostí vd = 902,2 m.s−1 (Ed = 1 392 J)
a při svém postupu blokem fyzikálního modelu zasáhla kost v místě proximální mezofýzy. Ačkoli použitá střela při nižší hmotnosti o 0,08 g oproti střele SS 109 vykazovala
také nižší dopadovou energii Ed o asi 400 J, její účinek na kostní tkáně je srovnatelný se
střelou amerického náboje.
Zvláštním rysem hodnoceného účinku je výrazný rozsah dočasné dutiny reprezentované rozměry (délkou) a hustotou radiálních trhlin v želatinovém bloku, kdy dočasná
dutina svým objemem zaujímá více jak 50 % celkového objemu želatinového bloku. Vliv
této dutiny ve spojení se zvláštnostmi konstrukce střely (větší stavební délka střely spolu
s dlouhým měkkým ocelovým jádrem) způsobily rozsáhlé devastace kostní tkáně, srovnatelné s účinky předchozí experimentálně hodnocené střely (viz obr. 8). Po vyjmutí
želatinového bloku z rámu se na obou protilehlých plochách objevilo množství kostních
úlomků, které byly vytlačeny z vnitřního prostoru kolem silonových misek. Navíc byla
část fragmentů kostní tkáně tlakem postupující střely vyražena mimo blok ve směru
střelby. Tyto fragmenty byly nalezeny na podložce za fyzikálním modelem.
Z provedeného hodnocení účinků mikrorážových střel obou puškových nábojů je patrný jejich srovnatelný ranivý účinek na kostní náhradu i okolní měkké tkáně. Uvedený
účinek byl však dosažen rozdílným mechanismem působení střely v cíli.
Zatímco střela SS 109 působí na želatinový blok jako kompaktní projektil pouze
v první fázi svého proniku (do okamžiku nárazu střely na kost), střela 7H6 zůstává
hmotnostně stabilní po celou dobu proniku fyzikálním modelem. Dočasná dutina bloku
neobsahovala žádné fragmenty těla této střely (viz obr. 8). Z obdržených výsledků balistického experimentu je zřejmé, že se střela SS 109 po nárazu na kost okamžitě rozlomila
na dvě poloviny v místě těsně za ocelovým jádrem. Přední část těla střely (špička s jádrem) pokračovala již samostatně a po proniku celého bloku znatelně vybočila ze směru
střelby 5) . Zadní část střely (olověné jádro) se rozpadla na drobné fragmenty, které byly
pravidelně rozmístěny ve střelném kanálu a jeho blízkém okolí.
4)

Její ranivé účinky na měkké biologické tkáně (měkké „homogenní“ struktury) byly podrobně rozebrány v [6]. Srovnatelné účinky střely tohoto náboje s náboji obdobné konstrukce a výkonu se dají
rovněž očekávat při jejím působení na kostní tkáně pohybového systému člověka.

5)

Proto s největší pravděpodobností střela nebyla zachycena nekontaktním inteligentním hradlem
měření rychlosti (LS 04) a také ze stejného důvodu střela nebyla zachycena blokem bavlny.
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Obrázek 8: Řez želatinovým blokem s kostní náhradou v místě střelného kanálu od
střely 7H6 puškového náboje ráže 5,45×39

rozsáhlé devastace kostní tkáně segmentu K6
se značným množstvím chybějících kostních úlomků

podélný řez blokem v místě
střelného kanálu s vyobrazením
rozsáhlé dočasné dutiny

ZÁVĚR
Balistický experiment simulující přímé ranivé účinky MRS na část dolní končetiny
(stehno) s účastí stehenní kosti, provedený metodou nepřímé identifikace na fyzikálním
modelu, prokázal schopnost navrženého modelu kvantifikovat odezvy kosti a měkkých
tkání na dynamické působení zkoumaných střel a jejich vzájemné srovnání.
Uspořádání fyzikálního modelu (včetně rámu) a použité biologické náhrady prokázaly
plnou funkčnost.
Porovnáním dosažených výsledků střeleckého experimentu je zřejmá výrazně větší
devastace zasažených kostních tkání (více jak dvojnásobně) puškovými střelami, jak
střelou pistolového náboje. Tyto disponovaly, dvoj až trojnásobnou dopadovou kinetickou energií. V rozsahu (objemu) zničených měkkých tkání je tento poměr ve prospěch
mikrorážového puškového střeliva ještě výraznější.
Určitým nedostatkem balistického experimentu, zaměřeného na přímé účinky MRS
na stehenní kost, byl jednak malý počet postřelovaných bloků (tři) a to pouze úzkou
skupinou malorážových střel v malém spektru dopadových rychlostí. I přes nižší statistickou významnost obdržených výsledků a absenci rychloběžné kamery při balistickém
měření, výsledky jednoznačně prokázaly výrazný vliv činnosti dočasné dutiny na rozsah
zničených kostních tkání a celkovou závažnost střelného poranění v případech zásahu
dlouhých trubkových kostí s přítomností tekutého obsahu v jejich dřeňové dutině.
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1. INTRODUCTION
There is relatively little information about the direct and non–indirect effects of small
arms projectiles on bone tissues available in technical literature. Only some information
on the head firing wounds with bone involvement and different levels of tissue devastation
is available. This information usually comes from car accidents and criminal activities.
The ballistic experiments focused on examination of both direct and non–direct effect
of small arms projectiles on a femur were carried out and contribute to some human
femur projectile injuries illustration. Indirect identification method in combination with
new designs of physical models was used. Three ballistic systems of different ballistic
performance (chosen pistol and rifle calibres of latest design) were used for the experiments. For purposes of the ballistic experiments the pig’s femurs were used.
Previously used experimental homogeneous blocks substituting the biological tissues
were replaced by partially non–homogeneous physical models. Experimental substitution
of real entity with this model is the basis for the indirect identification method.
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2. STRENGTH AND FRACTURES PROPERTIES OF PIG’S
COMPACT BONE TISSUE
For needs of this experiment it was searched for bone tissue similar to the human one.
This search resulted into use of pig’s bone tissue (femur). Flat bone samples were
subjected to three–point bending test. Following strength properties were obtained:
E [GPa] — Young’s modulus, Rp0,2 [MPa] — a conventional yield stress and Rm [MPa]
— a fracture stress.
Tab. 1 shows initial pig’s femur sample sizes of three givers. The parameters b0 , h0 ,
L0 and S mean width, thickness, length and cross–section area of the samples.
Table 1: Initial dimensions of flat samples of pig’s femur

Initial dimensions of the flat samples from the compact pig’s femur from three donors
and used in the experiment are shown in the Tab. 1. Their shape with glued strain
gauge and placement of the sample with width of support (l = 40 mm) in the universal
press FP 10/1 HECKERT before measurement can be seen in Fig. 1.
Figure 1:

View on the flat samples of bone tissue

Loading of the sample on universal press

Only two samples were tested because the sample number 2 was damaged during the
installation of strain gauge. A constant test speed (vZ = 6.10−4 .s−1 ) was used. Fig. 2
shows the dependence of stress on sample deflection. Bending tests were finished when
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Figure 2:

Dependence of stress on the sample deflection
the sample fracture occurred.
Modulus of elasticity E1 was analytically obtained from sample deflection ∆y [mm]
and E2 from strain gauge relative elongation ∆ε [µm.m−1 ]. Tab. 2 presents E1 , E2 ,
Rp0,2 and Rm values of pig’s femur bone.
Table 2: E1 , (E2 ), Rp0,2 and Rm Values of Pig’s Femur Bone

3. SIMULATION OF DIRECT EFFECTS OF SMALL ARMS
PROJECTILE ON HUMAN FEMUR
Verification of the physical model and determination of impact and exit velocities are
the major aims of this experiment. There were determined other partial aims for this
experiment:
• verification of possibility to repeat reached results and their archiving by means of
X–ray photography;
• assessment of substitution of bone tissue behaviour and its response to projectile
penetration through the physical model; including influence on motion of projectile
after its exit from the model;
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• on basis of evaluation of profiles of wound tracks created by used SAP predict their
effects on human tissues.
3.1 Physical model form and ballistic characteristics
The physical model consisted of following parts:
• pig’s femur;
• gelatine block — 80 % of water, cube shape — edge of length of 150 mm;
• plastic frame.
The physical model was placed at distance X = 4.5 m in front of ballistics barrel. Precise
aiming of the weapon was realised by means of an optical muzzle sight because accurate
hit of the bone and capture of the development of wound track were necessary. Projectile
impact (vd ) and exit (vv ) velocities were measured by means of intelligent ballistics gate
LS 04. Projectiles went through the physical model with a redundancy of kinetic energy.
Fig. 3 shows a scheme of ballistic station.
Figure 3:

Scheme of ballistic station
Ammunition used for the ballistic experiment:
• 9 mm Luger, fully jacketed projectile made by Sellier & Bellot. Initial velocity
390 m.s−1 , corresponding kinetic energy is E0 = 570 J, and projectile weight is
7.5 g.
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• 5.56×45, fully jacketed projectile SS 109 made by Sellier & Bellot. Initial velocity
is 945 m.s−1 , corresponding kinetic energy is E0 = 1,786 J), and projectile weight
is 4.0 g.
• 5.45×39, tombac covered mild steel core, projectile 7H6. Russian infantry small
arms ammunition is used for assault rifle AK–74 and machine guns. Initial velocity
is 880 m.s−1 , corresponding kinetic energy is E0 = 1,336 J, and projectile weight
is 3.42 g.
The two basic effects were predicted: a complicated wound caused by the slow pistol
projectile and complicated wounds caused by the rifle projectile with massive devastation
of bones and soft tissues.
3.2 Small Arms Ammunition Calibre 9 mm Luger (S&B)
The projectile impacted into frontal part of the gelatine block, penetrated steadily,
except the bone and left the block with velocity vv = 66.1 m.s−1 . The energy transferred
into the block was equal to ET R = 529 J. The wound track was close and very narrow
and kept original direction of projectile motion. Small temporary cavity was created.
The projectile was caught slightly deformed but integral and without loss of weight.
Limited penetrating capability, in case of presence of the bone in trajectory of projectile, was proved by these ballistic experiments. The 9 mm Luger projectile lost a large
portion of its kinetic energy (97 %). X–ray pictures were acquired after ballistic tests,
see Fig. 4, and show the wound track containing large number of bone fragments.
Figure 4:

X–ray pictures of disturbed femur in gelatine block
Non–complicated firing wound (only soft tissues are hit) will change into complicated
firing wound in case of presence of bone. X–ray pictures show limited fracture of femur
caused by penetrating projectile and large number of small bone fragments.

193

BRNO 2010
JUŘÍČEK Ludvík, MORAVANSKÝ Norbert, REKEŇ Viktor
3.3 Rifle projectile SS 109 micro–calibre 5.56×45 .
Fully jacketed projectile (SS 109) calibre of 5.56×45 is a very powerful modern rifle
projectile and is used e.g. for automatic assault rifle M16 A2 with progressive barrel bore
and steeper rifling (6.97”) that provides good stability and a high penetrating capability.
The projectile of calibre 5.56×45 hit the frontal part of the gelatine block at velocity
v2 = 938.1 m.s−1 . Beginning of the wound track was close and very narrow. Blast effect
occurred after impact on the bone. This blast caused a massive damage to the bone
as well as the gelatine block. Upper parts of the frame were also damaged and fixing
screws were bended. Bottom part of the frame was not damaged. Fig. 5 shows destroyed
gelatine model containing bone fragments after impact of the projectile SS 109.
Figure 5:

Damaged gelatine model with bone fragments
after impact of rifle projectile SS 109 of calibre 5.56×45
It is very likely that after impact of projectile on a leg (including tissue) a huge
devastation of both soft and bone tissues will occur. In case of this test the entire length
of 90 mm of femur was totally damaged.
All fragments were located in the wound track (temporary cavity). Significant effect
of temporary cavity on tissues devastations is evident and was reinforced by presence
of liquids (bone marrow) inside of femur substitution. This fact caused an increase in
effect of blast after impact of projectile on the femur.
3.4 7H6 micro–calibre 5.45×39 . The rifle micro–calibre projectile (7H6) has lower
kinetic energy than SS 109 but has comparable performance as the rifle projectile SS
109. Projectile 5.45×39 impacted on the frontal part of gelatine block at velocity
v2 = 902.2 m.s−1 and hit the bone during penetration through the test block. Wounding
effects of the projectile 7H6 on both soft and bone tissues are similar to effects caused
by impact of the projectile SS 109. Huge volume of temporary cavity caused also radial
cracks. The temporary cavity filled more than 50 % of gelatine block. Many bone fragments were found in the place of bone attachment after frame disassembles. Moreover
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a small part of bone fragments were forced out of the gelatine and were found on the
floor. Influence of the temporary cavity and projectile design caused huge devastation
of all tissues comparable to damages caused by the projectile SS 109. Fig. 6 shows
damaged gelatine model with bone fragments after impact of the rifle projectile 7H6.
Figure 6:

Damaged gelatine model with bone fragments
after impact of rifle projectile 7H6 of micro–calibre round 5.56×45

4. CONCLUSION
Introduced ballistic experiment simulating direct wounding effects of SAP on lower part
of the limb (thigh) with tight bone involvement carried out by method of indirect identification on the physical model proved full capability of the proposed model to quantify
response of bone and soft tissues on dynamic acting of investigated projectiles and their
mutual comparison. Arrangement of physical model (including the frame) and used
biological substitutes proved full functionality.
From the comparison of results of firing experiment it is obvious the bigger devastation
of hit bone tissues was caused by the rifle projectiles than by the pistol one. The rifle
projectiles have twice or three times higher impact kinetic energy than the pistol one.
In the range of lacerated soft tissues this ratio is even more significant in favour of
micro–calibre rifle ammunition.
Certain disadvantage of the ballistic experiment focused on the direct effects of SAP
on thigh bone was the relatively small number of fired samples by small group of small
calibre projectiles in limited range of impact velocities. Despite that, the results unambiguously confirmed significant effect of the temporary cavity on the volume of destroyed
bone tissue and the overall seriousness of firing wounds in case of hit of limb bones.
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Summary:
The important step of the risk management process is to express the size of a risk, since
it is necessary for decision-making about implementation of appropriate risk reaction. In
this paper, the possibilities, specific characteristics and limitations of social risk quantification are introduced. The quantification is primarily based on continuous and discrete
perception of social risk elements. Such approach provides a scope for application of
absolute and relative quantification within the management of social risk. This quantification implies the evaluation of the risk’s size, which can be processed further in various
methods of quantitative risk analysis.
Keywords:

Social Risk, Risk Quantification, Absolute Quantification, Relative Quantifica-
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1. OBMEDZENIA KVANTIFIKÁCIE SOCIÁLNYCH RIZÍK
Jedným zo základných predpokladov úspešného manažmentu sociálnych rizík je kvantifikácia veľkosti rizika a jeho determinujúcich faktorov. Veľkosť rizika je elementárna
vlastnosť rizika, ktorá vyjadruje presvedčenie hodnotiteľa o možnosti výskytu rizikovej
udalosti a závažnosti dôsledkov. Aj napriek tomu, že vzhľadom na existujúce neurčitosti
a štruktúru rizika nie je jeho veľkosť jednoduchá číselná veličina, z pohľadu manažmentu
rizika a rozhodovania o implementácii konkrétnych opatrení existuje požiadavka na číselné vyjadrenie rizika a jeho faktorov. Inými slovami, je potrebné kvantifikovať sociálne
riziko.
Kvantifikácia sociálneho rizika má určité špecifiká a obmedzenia, ktoré je potrebné
chápať, aby bolo možné číselné hodnoty používané v rámci manažmentu sociálnych rizík
korektne interpretovať.
Prvou špecifickou charakteristikou kvantifikácie sociálneho rizika je, že vzhľadom na
to, že manažment rizika, ktorý kvantifikáciu využíva, sa uskutočňuje na spoločenskej
5
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úrovni a rovnako aj zvolené opatrenia sú implementované na spoločenskej úrovni, tak
číselné hodnoty získane prostredníctvom kvantifikácie vyjadrujú spoločenský rozmer sociálneho rizika a je potrebné ich v tomto zmysle interpretovať.
Ďalším špecifikom, resp. obmedzením je, že číselná hodnota nepopisuje celý kontext
rizika a na základe samotnej hodnoty nie je možné posudzovať jej význam. Teda nie je
možné povedať či dané číslo je veľa, alebo málo a ako súvisí s ostatnými hodnotami. Na
získanie komplexného pohľadu na kontext rizika a jeho príčinné súvislosti je potrebné
následné spracovanie a interpretácia získaných hodnôt prostredníctvom kvantitatívnych
analytických metód.
Posledným obmedzením kvantifikácie sociálnych rizík je, že číselná hodnota vyjadruje
iba jednu z jeho súčastí, teda buď výskyt udalosti alebo jej dôsledky. Navyše je význam tejto hodnoty obmedzený stupňom existujúcej neurčitosti. V rámci kvantifikácie
je možné tieto prvky rizika vo všeobecnosti vnímať:
• spojito,
• diskrétne.
Spojité vnímanie prvku rizika je stavové, teda má charakter stavu. Inými slovami,
skúmaný prvok, predstavuje určitý negatívny stav, ktorý má konkrétne časové trvanie.
Spojité vnímanie sa typicky vzťahuje k dlhotrvajúcim dôsledkom rizika, alebo chronickým hrozbám. Príkladom spojito vnímaných prvkov je nezamestnanosť, bezdomovectvo,
chudoba alebo drogová závislosť. Diskrétne vnímanie je na druhú stranu bezstavové. Takéto vnímanie zdôrazňuje diskrétny výskyt udalosti oproti spojitým dôsledkom tejto
udalosti. Typickým príkladom diskrétne vnímaných prvokov sociálnych rizík je výskyt
rôznych druhov kriminality alebo výskyt rôznych ochorení.

2. PRÍSTUPY KU KVANTIFIKÁCII SOCIÁLNYCH RIZÍK
Vo všeobecnosti existujú dva druhy kvantifikácie rizika, a to relatívna kvantifikácia a absolútna kvantifikácia. Relatívna kvantifikácia vyjadruje veľkosť rizika prostredníctvom
pomernej hodnoty vztiahnutej k zvolenej, resp. určenej základni [4]. Relatívna kvantifikácia sociálnych rizík vychádza spravidla zo spojitého vnímania prvkov rizika. Číselná
hodnota potom predstavuje podiel ľudí postihnutých dôsledkami, resp. ľudí ohrozených
chronickými hrozbami, teda ľudí, ktorí sú v danom stave a celkového počtu ľudí v skúmanej spoločenskej skupine. Kvantifikovaná hodnota sa v takomto prípade vzťahuje ku
konkrétnemu časovému momentu a zvyčajne sa uvádza v percentách.
Relatívnou kvantifikáciou tak určujeme početnosť spojitého prvku rizika v diskrétnom čase. Typickým príkladom relatívnej kvantifikácie je prevalencia, ktorá sa používa
v súvislosti s bezpečnosťou zdravia. Prevalencia udáva počet chorých k určitému okamžiku a vypočítava sa ako pomer všetkých osôb s ochorením k dátumu zisťovania voči
populácii [2] (viď. Obrázok 1.).
Na druhej strane absolútna kvantifikácia vyjadruje veľkosť rizika prostredníctvom absolútnej početnosti vyjadrenej počtom prípadov, počtom ľudských životov, počtom dní
pracovnej neschopnosti, v menových jednotkách a pod. V prípade sociálnych rizík sa
absolútna kvantifikácia spravidla spája s diskrétnym výskytom udalosti. Veľkosť sociálneho rizika tak určuje počet výskytov udalostí, ktoré sa vyskytli za určité časové obdobie.
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Obrázok 1:

Príklad relatívnej kvantifikácie prostredníctvom prevalencie
Absolútnou kvantifikáciou tak určujeme početnosť diskrétneho prvku rizika v spojitom
čase. Analogickým vyjadrením absolútnej kvantifikácie je pri bezpečnosti zdravia incidencia. Incidencia určuje počet novovzniknutých prípadov ochorenia, ktoré sa prejavili
v priebehu určitého času k celkovej veľkosti populácie [2] (viď. Obrázok 2).

Obrázok 2:

Príklad absolútnej kvantifikácie incidencie
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Aplikácia absolútnej alebo relatívnej kvantifikácie v rámci manažmentu sociálneho
rizika nie je samozrejme limitovaná na uvedené príklady vyjadrenia prvkov rizika a je
potrebné ju vnímať v kontexte účelu a interpretácie kvantitatívnych metód. Jednoduchým príkladom je nezamestnanosť, ktorá sa typicky vyjadruje relatívnou kvantifikáciu
(počet ľudí v danom stave k celkovej skúmanej populácii), avšak za istých okolností
je možné ju vyjadriť prostredníctvom absolútnej kvantifikácie ako absolútny počet ľudí
v danom stave (nezamestnaných) bez ohľadu na veľkosť skúmanej spoločenskej skupiny.
Na druhú stranu je možné tiež napríklad incidenciu ochorenia, typicky vyjadrenú absolútnou kvantifikáciou (počet vzniknutých ochorení za daný časový interval), vyjadriť
relatívne. V takomto prípade hovoríme o takzvanej incidenčnej proporcii, resp. kumulatívnej incidencii, ktorá vyjadruje aká časť populácie zažila počas daného obdobia sledovanú udalosť [3]. Keby bola skúmaná populácia z predchádzajúceho príkladu (Obrázok
2) 10 000 žien a 15 000 mužov, potom by incidencia vyjadrená relatívne vyzerala nasledovne (Obrázok 3)

Obrázok 3:

Príklad relatívnej kvantifikácie incidencie
Kvantifikácia sociálneho rizika tak ponúka rôzne možnosti pre interpretáciu veľkosti
rizika a jeho prvkov. Avšak pri využívaní týchto možnosti v rámci kvantitatívnych metód
manažmentu sociálnych rizík je dôležité si uvedomiť obmedzenia kvantifikácie a súvislosti
interpretovaných entít sociálneho rizika.

3. ZÁVER
V článku bol predstavený prístup ku kvantifikácií sociálnych rizík ako jedného z predpokladov úspešného manažmentu týchto rizík. Boli prezentované špecifiká tejto kvantifikácie a taktiež jednotlivé skupiny kvantifikácie rizika, a to relatívna kvantifikácia
a absolútna kvantifikácia.
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Význam monitorování stavu mostních objektů v ČR
na prodloužení jejich životnosti
Importance of Monitoring the State
of Bridge Construction in the Czech Republic
for the Extension of Their Lifetime
KAPLAN Věroslav, LOJDA Martin

Souhrn:
V příspěvku je provedena analýza stávajícího stavu mostních objektů v ČR. Jsou popsány základní typy poruch mostních objektů a je provedeno ocenění jejich vlivu na
stanovení zatížitelnosti. Prodloužením životnosti mostních konstrukcí se sníží potřeba
energetických vstupů na jejich budování a tedy i ekologická zátěž životného prostředí.
Nejekologičtější je ta konstrukce, která se nemusí postavit.
Summary:
The article analyzes the current state of bridges constructions in the Czech Republic.
There are described the basic types of bridge faults and further there is made an appraisal
of their impact on the determination of loading capacity. Extending of the lifetime
of bridges can reduce the energy inputs required for their building and therefore the
ecological environmental protection. The most environmentally friendly construction is
the construction that is never design to build.
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1. INTRODUCTION
The basic characteristics of the bridge structure is the ability to ensure the transfer of
traffic loading of the required capacity, while preserving the required reliability, durability, maintainability and reparability. To ensure the above mentioned functions it is
necessary to know the state of the bridge object and to be able to react to its changes.

2. BRIDGE OBJECTS ON THE ROADS IN THE CZECH
REPUBLIC AND DETERMINATION OF THEIR STATE
The difference between road in poor condition and bridge in poor condition is that on
the bad road can go every modern heavy oversize vehicle with small risk, but it can not
go over the poor bridge without sufficient loading capacity. The importance of bridges
to ensure traffic on the roads of all categories is unquestionable. To the situation of the
state’s of bridges in CR it is necessary to say that 95 % of road bridges were built in last
century or even the century before last. Construction condition of the bridge structure
significantly affects the static of elements of the bridge structure, loading capacity of
bridges and the state of the bridge structure. The real knowledge of the building state
of the bridge structure is a necessary condition for determining the current loading
capacity of the bridge structure.
Construction state of the bridge structure is determined by the inspection of bridge
structure in compliance with CSN 736221 Inspections of road bridges. To unify the
procedure for performing of inspections, the Ministry of Transport issued guidance “Authorisation to execute the survey of road bridges”. According to this order, each of the
applicants for “Authorisation to execute the survey of road bridges” must prove that
they have appropriate education, experience and equipment to perform these inspections. In practice this means that each candidate must prove by the committee of the
Ministry of Transport — Department of Road communication:
• Accomplishment of appropriate education
• Sufficient experience
• A list of its own equipment for inspection
At the end of the year 2005 there were 93 experts that were authorised to execute the
survey of road bridges in Czech Republic. In this year 146 specialists have authorisation
to execute the survey of road bridges from Czech Republic.
Engineering constructions are subject to various effects of stress during its lifetime.
These are caused by different ways of external loads, but they are also influenced by
changes of the properties of construction materials or by overestimating of the functional
capability of supporting structures. With the development of building materials and
construction systems increases also the variety of new defects and faults in construction.
Defects and failures may occur in all types of bridge structures, regardless to their
age, intensity of exploitation, structural system, method of foundation and the type
of building material. The structure of bridge may have also hidden defects. Their
occurrence is probabilistic characteristics partially we can deduce them out of the obvious
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faults. The bridge structure may include defects with no affect on the reliability of the
bridge structure. These defects are marked as the lowest level of seriousness and are
referred to as unimportant defects or irrelevant.

3. RELIABILITY SYSTEM OF BRIDGE STRUCTURES
The damage of bridge structure can be caused by various reasons by distortions of the
balance between loading capacity and the effects caused by the load. This correlation
may be disturbed in the process of exploitation by two reasons, loading capacity of some
elements of the bridge structure is smaller than the effects of the load or load effects are
greater than anticipated structural static analysis.
System reliability of bridge structures, according to the theory of limit states has well–
defined purpose, but its determination is difficult, particularly in terms of considering
the life time of bridge objects. Complexity is above all in expression of action of bridge
structure as reliability design system, because usually there is not enough information
about the values randomly variable, such as data of loads, the environment, the actual
cross–sectional values, values of the design of construction and material characteristics.
The activity of the construction is often very obscure at various stages and degrees of
stress and history of the building, respectively information on the recent restoration and
maintance of the bridge. Determining of the reliability of the bridge is a process with
many problems and this also influence the judgments on the degree of reliability of the
bridge structure. If there is no punctual information about the condition of the bridge,
the actual loads on bridges and their history either the influence of environment, it is
not possible by any accurate and detailed calculation to capture the real reliability of
the bridge structure.
General reliability theory works with systems that are composed of different mutually arranged elements. There can be three basic components determined for bridge
structure:
• Reliability subsystem of the design
• Reliability subsystem of the load
• Reliability subsystem of the environment
By observation of the technical condition of the bridge structure are prepared documents for the establishing of reliability subsystem of bridge construction. These documents are easily determinable by inspection of the bridge structure. By determining of
reliability system of load you base on the probabilistic character of the load in accordance with the applicable norms. For determination of reliability design subsystem of
environment there is even less available data and its determination is very difficult.

4. DISORDERS FAILURES OF BRIDGES
Disorders of the bridge structures according to the time of origin can be categorized
into:
• Faults occurring in the pre-period
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• Disorder caused by production
• Disorders induced by traffic effects
• Disorders caused by environmental effects
• Disorders caused due to the ageing of structural materials
For sorting of the failure many criteria are used. The most common fault grading is
classification according to their seriousness. The specific failure criterion classification
according to their expression (increased deflection, buckling, etc.), mutual displacement
of the bridge parts, cracks in load–bearing and non–bearing structures, crushing of
building materials, corrosion of building construction or its parts, raising damp of construction, water leaking into or behind the construction, leaching of building materials,
formation of stalactites, etc.
By determining of the technical condition the sum of the defects with some common
features is made. Typical defects occur in a certain type of bridge structure components
(foundation, abutments and supports, bearing structure, bearing, railing, road, crossing
the road from the bridge deck, etc.). The following are typical defects tied to a particular
type of building material (soil, stone, concrete, reinforced concrete, prestressed concrete,
structural steel, wood, masonry, bond etc.), of which is a the bridge part constructed.
Classification according to components corresponds to the description of defects and
failures in the inspection of bridges in accordance with CSN 736221.
There can be identified the nature of defects for each failure that can have different
parameters. From these parameters it is possible to compile a set of characteristics
that make up the basic specification faults. According to which ability of the bridge
construction is reduced there can be determined four severity characteristics:
• Loading capacity
• Applicability
• Durability
• Suitability
Loading capacity — represents the most important characteristic of the bridge structure (see CSN 736200, CSN 736220 and CSN 736221) when performing bridge
construction inspection the classification of bridge construction is defined (seventh
grades in total).
Applicability — represents the other characteristics of bridge structure to perform its
function. Especially it is ability to safety. The applicability is classified by the
degree of suitability of structures (total of fifth degree).
Durability — is the time after that the defect causes a reduction of the technical condition of the bridge. The degree of reduced reliability of the bridge structure in terms
of durability is not calculated separately, it is usually included in determining of
the classification level of ratings or usability.
Suitability — is usually characterized by ability of the bridge structure to convert safely
the desired intensity of volume of traffic.
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Other characteristics of the fault are qualifying parameters: rate and extent of
defects.
Rate of defect — is appropriate, preferably measurable physical or chemical value (e.g.
crack width, thickness of the concrete cover, chloride) specifying the defect. You
can also use the general variable (e.g. the degree of corrosion), but it is necessary
to establish a separate scale for its intensity. It is possible to choose the operating
characteristics, to which the size of defect can be extended or that is limited by
the defect. The failure rate can be considered a sign of the developmental forms
of fault (e.g. initial, intermediate, advanced and very distinctive or strange).
Extent of defect — is a brief indication of the extent of the defect on the structural
element or elements or the entire bridge structure.
For the last two characteristics of defects were chosen two that briefly characterize the
relationship between the failure and the urgency of clearing and taking the necessary
remedial measures.
The urgency of clearing the defect indicates the need to repair and specifies the time
when it is necessary to remove the defects so as the further deterioration of the
structural condition is stopped.
Measure to the defect indicates the subsequent maintenance or repair of the bridge,
which stops the development of faults, so that the further deterioration of the
structural condition is stopped. It may be stated that the defect can be remedied
only by repairing or reconstruction, or that the defect cannot be removed and it
is necessary to replace the bridge.
Determination of the cause of failure is usually not easy, because it is induced by
several factors.
Classification and description of defects according to components, which is in accordance with CSN 736221 can be completed by justification of the emergence of the fault.
The most common type of defects on the bridge structure are defects that are localized
on a specific part of the bridge structure.
Disorders of foundations and establishment of abutments and supports of bridge
construction. A characteristic feature of these disorders is uneven subsidence or
torsion of abutments. This may be caused by improperly designed or implemented
foundation supports (props). The typical effect is the rotation or uneven settlement
of supports, cracks in the abutment or in the abutment wings.
Failures caused by incorrectly set load spreading on the support. A characteristic
feature of the overload is one of the storage elements of the bridge structure and
the formation of flexural and shear cracks in the overloaded element and its surroundings.
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Disorders of the structure of the bridge. Natural disturbances of the structure of the
bridge are made by the physical exhaustion of the material lifetime of the bridge
structure. Considerable influence on the occurrence of these disorders has the
quality of material used, method of bridge construction and maintenance of the
environment in which the structure is built. Another factors that influence formation of the disorders are: incorrect design of the structure or details, quality
of implementation of the bridge structure and technological discipline during construction.
Isolation fault and failure in the pavement. Inequality on the bridge road surface
changes proposed way of loading of the bridge structure and operating load is
often greater intensity than the calculated load. Disturbances in the isolation of
the structure of the bridge are indicated by water percolating the substructure of
the bridge. The frequency of failure reflects the extent of isolation fault.
Failures caused by winter maintenance technologies. Winter Maintenance in CR is
mostly done by strewing of salt on the road of spraying of saline solution. Concrete
is not able to withstand the corrosive salt solution, which leads to its degradation
or decay.
Faults caused by inadequate protection against corrosion. It is one of the most common disorders in concrete bridge structures. For concrete structures, it is an
insufficient protective layer that allows access of aggressive corrosive agents to
reinforcement.
Disorders of bridge accessories. This is an often underrated type of failures, which,
however, can have very serious consequences for the proper functioning of the
bridge structure. Bearing failure can be caused by the breach of bearing material,
its incorrect fitting, incorrect or inadequate function of bearings, etc. The result of
this type of failure may be excessive deformation of the bridge structure, cracks in
the structure of the bridge, blocking the expansion (up to the possibility of change
of static structure scheme), the local loss of load bearing elements of construction.
Disorders caused by lack of control and maintenance of the bridge. This group of
disorders is possible to classify as a large group of disorders. Lack of state control
of the bridge maintenance and neglect can lead to accelerated development of all
types of defects described above.
Another group of disorders affecting the carrying capacity of the bridge construction
are bridge accidents. Bridges accidents leading to the closure of the bridge facility to
eliminate their consequences. After correction, the eliminated accidents should theoretically not affect the capability and serviceability of other bridges.
Accidents caused by bridge foundation. This type of accident occurs after the choice
of the wrong foundation of bridge structure by different stress of the bases during
construction or in the final stages of construction, improper implementation of
the foundation of bridge structure. Removing of this accident usually results in
a different type of foundation.
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Accidents of formwork, supporting structures, etc. This is an accident caused by improper design of the construction of auxiliary structures or disruption caused by
the prescribed technological process of construction.
Accidents during installation and other construction practices. They occur in the
handling of prefabricated structural elements of the bridge structure, overloading the element of the frame before finally entering into the construction of the
bridge.
During exploitation of the bridge there, recently, often comes to the damage. Damage can be caused by vehicle collision, fire, overloading, natural element, eventually
by damage effects not known at the time of design and construction of the bridge.
Damage by vehicle impact. Occurs by crash of the vehicle or vessel under the bridge
structure due to its impact to the structure. According to the size of the local
impact damage occurs the bridge or its total destruction.
Damage of the bridge by fire. Previously, this damage was rare, but in recent years
there has been damage to the elevated fourth field in the Czech Lipa and damage
to the second arch bridge over the Doubrava Kobylnica. In both cases it was a fire–
based by homeless. Disorders of the bridge structure are made not only by heat,
but also the wrong way, fighting a fire — rapid cooling of the structure of bridges.
Damage to the bridge by overloading. The bridge facility is overloaded in two ways.
The first is the increasing intensity of the actual live load against design load,
occurs mostly by older bridges. Its effects are evident on many bridges in the
road network of the CR. The second case is overloading the bridge structure by
undisciplined and irresponsible driver who does not respect the traffic signs.
Damage to the bridge by watercourse. This is a typical damage of the bridge during
floods. According to the extent of damage the bridge structure must be completely
replaced, or damage may be redeveloped.
Damage to the bridge caused by explosion, or seismic effects. Explosion damage
can occur by cargo explosion, explosion of gas pipeline led to the bridge structure,
sabotage or terrorist act. Damage by seismic factors can be damage caused by
earthquakes or seismic effects of a strong explosion. The extent of damage cannot
be generalized.
Damage of the bridge by the impacts not known at the time of design and construction of the bridge. The lifetime of bridge structures generally exceeds the
100th years. During exploitation of the bridge may come to such changes that could
not be anticipated at the time of design and construction of the bridge. Whenever
such a change occurs, it is necessary to use an individual way of damage removal.
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5. CONCLUSION
Due to lack of funds for investments and reconstructions of transport infrastructure the
examination of existing structures gain importance. To ensure the reliability of bridge
structures it is necessary to identify the defect in time and suggest the way of removal.
Early removal of defects on the bridge structures can maintain their capacity and extend
their lifetime which can reduce the energy inputs required for their building and therefore
reduce the negative impact on environment.
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Ochrana životních podmínek obyvatelstva v Uzbekistánu
Environment Population Protection in Uzbekistan
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Summary:
The article consider environment population protection in Uzbekistan: mountains and
foothills, minerals, climate, surface waters, rivers, flora, environmental protection, atmosphere protection, protection of water resources, protection of soil, protection of flora and
fauna, reserves, in addition protection of landscape, historical and natural monuments.
Keywords:
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At the heart of Central Asia, Uzbekistan is situated between the two big rivers, Amu
Darya and Syr Darya. It borders on Kazakhstan to the northwest and north, on Kyrgyzstan — to the northwest, on Tajikistan — to the east and southeast, on Turkmenistan
— to the southwest, and on Afghanistan — to the south. The territory of Uzbekistan
is 448,900 sq. km. It stretches 930 km from north to south, and 1,425 km from west to
east. The total length of its borders is 6,221 km. The border regions are: the Usturt
Plateau and western shore of the Aral Sea to the north, Termez district of Surkhandarya
province to the south, Ferghana Valley to the east, and Usturt Plateau to the west. The
territory of the country stretches from southeast to northwest.
Uzbekistan’s natural world is very diverse. It is composed of desert areas and snowy
mountains, rivers and completely dry lands. The most part of its territory lies in the
Turon plain, where there are no sudden steep–drops and hills. The Turon plate and
mainland, which later became the Tian Shan and Pamir — Alai Mountains, were formed
in the Paleolithic period. Later, the sea covered the plate for a long time. The mountain
chains are thought to have fully developed during the Alps orogenesis.
The mountain ranges blocked the humidity from the Indian Ocean. It caused considerable climatic change: the weather became dry and huge desert areas appeared. As
rivers and winds kept changing their directions, the upper layer of soil was continuously
displaced from one place to another. It led to the formation of the Kyzyl Kum and Kara
Kum deserts.
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Mountains and foothills make up about one–fifth of
the territory of Uzbekistan. The highest point is 4,643
meters. Mountains cover the east of the country. Uzbekistan embraces western parts of the Tian Shan and
Pamir–Alai mountain ranges, respectively. The mountain ranges are very different: there is a sharp contrast
of heights, foothills, canyons, and watersheds. There
are also small mountains such as Aktau, Karakchitau,
and the western part of the Zarafshon mountain range
with their smooth shape. Rather big depressions stretch between the mountains:
Kashkadarya, Surkhandarya, Zarafshon, and Samarkand. The largest depression is the
Ferghana Valley — 370 km long and 190 km wide. It is surrounded by mountain ranges
on three sides except on the western face. On the border with Afghanistan, there is the
huge Amu Darya depression.
Minerals. Numerous deposits of oil and gas have been discovered on the plains such as
Gazli, Shakhpakhti, and others, of naturally formed salt in Borsakelmas, and materials
used in construction elsewhere. Deposits of coal (Angren, Shargun, and Boysun), precious, non–ferrous and rare metals, fluorite, and construction materials go back to the
early stage of orogenesis.
A distinctive feature of Uzbekistan’s natural conditions is that the country is located
in a seismologic zone. In the last two centuries the country has experienced numerous of
disastrous earthquakes, including in Ferghana (1823), in Andijan (1889 and 1902), and
Tashkent (1866, 1868, and 1966). Seismologic movement is more active in mountain areas
than in plains. Special construction models are used in buildings in active seismological
zones.
Climate. Uzbekistan does not have direct access to the sea or ocean. This makes the
country’s climate very hot, dry, and sharply continental. Temperate climatic conditions
prevail in the north, while subtropical — in the far south. The most part of the year is
quite dry and hot. The daylight in summer is 15 hours and in winter it is no less than 9
hours. The annual average sunlight is 2,500–3,000 hours in the north, and 2,800–3,130
hours — in the south. For comparison, the same amount of sunlight share is typical for
California, US. The winters are rather cold and summers are quite hot in Uzbekistan.
The coldest month is January. The temperature goes down to 25 and 30 degrees
Celsius below zero in the south, and it could be much colder in the northwest of the
country — 35 and 38 degrees Celsius below zero. However, there are enough warm days
throughout the country in wintertime. Heavy and long–lying snowfall is not usual for
the country. The average snowfall is 5-15 cm, and in foothills — it ranges from 10 to
12 cm. In southern provinces of the country, the spring usually arrives in February, but
it reaches the Aral Sea region only in April. In spring, the weather is very variable; the
warm days may be followed by chilly and cold days.
In the south, the summer starts somewhere in May, and it usually lasts from four to five
months. The hottest month is July when the temperature reaches 42–47 degrees Celsius.
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In mountainous areas the summer temperature is about
22–30 degrees Celsius. In summer the ground surface
temperature could go up to 60 degrees Celsius, and in
desert areas — up to 70 degrees Celsius. The rainfall
distribution is quite different. On the plains the annual
rainfall is on average 100–200 mm and in mountains it
reaches 900 mm, Most of the precipitation falls in spring
and winter periods. From one to six percent out of the
total annual precipitation falls during summer and from
10 to 20 percent — in autumn.
The winter starts at the end of October on the Usturt plateau, and late December —
in the south. During this period the weather is very changeable with a combination of
cold and warm days. The average humidity is about 70–80 percent in wintertime. In
summer, this figure goes down to 35-50 percent. But in desert areas, the humidity is
20–30 percent.
Surface waters .
The surface waters are unequally distributed in the country, due to climatic and geographic patterns. In contrast to entirely dry territories on the plains, the mountain areas
usually have small rivers.
Rivers. The country’s rivers are fed by mountain snow. It is not a m ain source for
mountain rivers though. During winter, underground waters usually fill the rivers. Two
big rivers flow across the country: the Amu Darya and the Syr Darya. The middle and
lower reaches of the Amu Darya River (about 1,415 km) and the middle reaches of the
Syr Darya River (2,212 km) run along the territory of Uzbekistan. Small rivers in the
country are: Naryn, Kara Daiya, Sokh, Zarafshon, Kashka Darya, Surkhan Darya, and
Sherabad.
Lakes. There are 80 lakes on the territory of Uzbekistan. All of them are small in
size. The biggest lake is the Aral Sea, whose southern part belongs to Uzbekistan.
Over the last decades the lake has considerably shrunk with water receding hundreds
of kilometers from its shores. Numerous projects have been launched to tackle this
problem. For instance, the International Fund for Saving the Aral Sea was established.
Almost all of the lakes are in the mountains (at an altitude of 2,000–3,000 meters).
Their surface is usually no more than 1 sq. km. The lakes on the plains are usually not
very deep. Arnasoy and Sudoche lakes are rather big. Their size depends on the amount
of water that comes from Chordara reservoir.
There are artificial lakes — reservoirs that help to keep the seasonal balance of the
water level in rivers. Big reservoirs are: Kayrakkum, Kattakurgan, Tuyabogiz, Chordara, and Southern Surkhan. In some areas the bigger river valleys have turned into
swamplands. Sometimes it is difficult to discern these kinds of swamplands from lakes
due to the fact that in summertime the water level falls in some lakes. Swamplands are
rarely found in mountainous areas. There may be some but only small in size.
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The total length of the canals constructed for melioration and derivation purposes is more than 156,000 km.
The main ones are: Amu–Bukhara, Big Namangan, Big
Ferghana, North Ferghana, Eskiangor, and South Ferghana.
With a view to meet its own needs in water, Uzbekistan exploits ground water resources as well. There are
spring waters in mountain areas and artesian wells on
plains. There are numerous mineral springs rich in hydrogen sulphide, iodine, radon and other minerals on the territory of Uzbekistan. The
hydrogen sulphide springs in Ferghana and Surkhandarya basins are almost the same as
Masesta spring waters in the Crimea.
Flora. Due to its various relief features, Uzbekistan has quite diverse flora. More than
3,700 types of plants have been recorded on the territory of Uzbekistan. Twenty percent
of them grow only in Uzbekistan. Most of them grow on the mountains and only a few
— in the desert and steppe areas. The desert plants are particularly interesting. They
are mainly there to protect soil from being swept away by constant desert winds. Only
a few of the 400 types of plants that grow on the Usturt Plateau are important for the
landscape. Most of the plateau is covered with haloxylon or saxaul. The black saxaul is
the only plant that can grow in saline areas. It grows fast but lives too short. Saxaul is
also a source of food for some desert animals like sheep and camels.
Desert plants are well adjusted to grow in moving and poor soils and in conditions of
long drought or overheating. These plants adjust to desert condition by simply being
leafless or having tiny leaves (for instance, saxaul or Calligonum). The river valleys are
vast in plains. The flora of the valleys is very diverse. In foothills covered with grass,
trees are rarely seen. Besides some cereals, these areas have different types of onion,
tulip, rhubarb, iris, and other plants. These plants do not live long under the heat of the
sun. As they disappear, other types of plants, which do well in heat, like the wormwood,
occupy their place.
In foothills and semi-desert areas most of the plants are ephemeral. There are about
15–20 different types of ephemeral plants per square meter. These kinds of plants are
hardly noticed in the landscape. In the past, these foothills and semi- desert areas had
pistachio plants but now they grow only in areas difficult to access. There are forests
in low foothills. However, green plantation has been preserved only in areas difficult to
access or unfit for agricultural purposes. The main plants in these areas are fir trees,
the timber of which is highly valued. The fir trees grow very slowly and live quite long.
There are fir trees more than 1,000 years old in the country.
Besides fir trees, there are deciduous trees like maple, cherry plums, and hawthorns.
In some mountainous areas there are different types of wild apple trees. There are
pistachio trees on Bobotag (mountain) and nuts in the Pskem valley. The western Tian
Shan areas are rich in birch woods. Plum trees, willow and poplar trees grow in most
parts of the country. In the lower mountain areas there are honeysuckle, dog roses,
barberry, and wild grapes. Also, there are a wide variety of herbs such as the Muscat
sage, rhubarb, sorrel, and others.
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There are plenty of Pskem onions — the wild type of onion used for medical purposes
— found in the valleys of Chirchik River. The middle–size mountain areas are also rich
in different types of herbs. Only 30 percent of high mountain areas are covered with
plants.
Fauna. As for the wildlife on the territory of Uzbekistan , it has formed in concordance
with the flora. The fastest animals live in desert areas. Even the type of hedgehog that
lives in desert areas has longer legs than those found in Europe. Also, desert birds
are different in terms of running and flying speeds than those found in other habitats.
Lizards are also among the fastest desert animals. Even the desert beetles have longer
legs compare to those that live in a damp climate. Among the fast runners are ground
beetles, phalanx, and, particularly, tarantula.
Among invertebrates there are phalanx, scorpion, tarantula, beetle, mosquitoes, and
others. There are reptiles such as round–heads, steppe agama, lizards, as well as birds
— the nightjar, buzzard, saxaul jay, desert sparrow, shrike, and others.
Among mammals, there are ground squirrel, jerboa, and others. Also, there are
different types of wolves, hedgehogs, foxes, and other animals. Many wood louses,
phalanx, ants, and cicadas inhabit the loamy desert areas. Besides, other animals such
as the Central Asian turtle, yellow ground squirrel, arrow snake, gazelle, and others are
found in the area.
It is typical to run across the Central Asian cobra in the Karshi desert, other species of
venomous snakes– in the Golodny Desert, as well as saygak and the four–striped runner
— in the Usturt Plateau. The fauna of mountainous and plain areas is alike. Of course,
it does not include some birds and animals that inhabit the rocks. Among birds, there
are reels, buntings, lentils, black vulture, and others. Also, there are mammals such as
wild boars, wild goats, mountain sheep, badger, marten, fox, wolf, and others.
Papilio machaon. In general, the list of animals and birds that inhabit different areas
of the country includes green toad, bear, panther, wolf, Siberian goat, mountain sheep,
pheasant, cuckoo, magpie, jackal, black crow, southern nightingale, rat, Bukhara deer,
and many others.
There are more than 70 types offish in the water reservoirs of the country. Besides,
there are more than 300 types of invertebrates including 80 types of Crustaceans.
Environmental protection.
The Constitution of Uzbekistan ensures consideration of
environmental issues at state level policy. It says: “The
soil, mineral resources, water, flora and fauna, and other
natural resources are considered as national wealth, and
should be exploited rationally for they are protected by
the state”. Huge natural sources stirring dust up in the
atmosphere are commonplace in Uzbekistan, located in
an arid zone, such as sandstorms in the Kara Kum and
Kyzyl Kum deserts. The dried up Aral Sea complicates
the situation. Another serious hazard is the degradation of soil resulting from industrial
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and household waste. The rapid utilization of mineral resources and mining activities
has its negative effects; the degradation of land used for agriculture and huge masses of
wastes.
Atmosphere protection. Like in any other industrial states, various industrial plants,
traffic, heating and electrical stations also pollute the atmosphere in Uzbekistan. The
pollution of the atmosphere is a direct and serious threat to the environment. Environmental problems could be characterized in three dimensions such as: global, regional and
national. In Uzbekistan, the percentage of air pollution varies on the basis of particular
indicators. The air pollution in Chirchik, Akhangaran and Ferghana Valley is further
worsened by the presence of big industries and a lot of traffic. The local plants lack
proper anti–pollution devices.
The percentage of air pollution is particularly high in Almalyk, Ferghana, Bekabad,
Andijan, Akhangaran, Angren, Tashkent, Samarkand, and Navoi. The main sources of
pollution are industrial plants, chemicals used in agriculture, and the growing number
of traffic. For instance, traffic accounts for 80 percent of air pollution in Tashkent.
Annually millions of tons of hazardous gas and contaminants are released into the
air. Air pollution is just one side of the coin. Another issue is that, this contamination
has a harmful impact on the population’s health, conditions of the soil, water, flora and
fauna, respectively.
Considering the importance of the issue, the government of Uzbekistan has passed
a number of laws on environmental protection. Also, currently it has also been carrying out various programs to raise public awareness, employ modern technologies in
manufacturing so that they cause less or no damage to the environment.
Protection of water resources. Because of its dry climate and landlocked position,
Uzbekistan has always had water problems. Exploring new agricultural areas and widening the irrigation system have decreased water resources. As a result, the country is now
facing a number of problems of economic, social and ecological importance, including
a lack of drinking water. In the Aral Sea area and also in Bukhara oasis, valleys of
Mirzachul and Ferghana the salinity of water is very high. In the Chirchik river heavy
metal concentration is rather high.
Since I960 the biggest water basin in Central Asia — the Aral Sea has been decreasing.
Water has declined significantly leaving vast sandy and saline ground behind. The
ecological and socio–economic problems of the Aral Sea have gone well beyond national
boundaries and become regional issues but only recently some international organizations
have started dealing with this problem. The Intergovernmental Council on the Aral Sea
problem and International Fund for Saving the Aral Sea were established.
Applying strict irrigation patterns in agriculture could be assessed as a practical step
towards increasing water supply to the Aral Sea. The volume of water used per hectare
is less than before.
Apart from tackling the Aral Sea problem, the government is putting a maximum effort
to rationally utilize ground and surface water resources and protect them. Particular
attention is being paid to the quality of rivers, small rivers, and other water resources.
Recycling of the used water is also an issue of a great importance. For this purpose special
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installations are built for recycling the used water. The Government of Uzbekistan is
also paying particular attention to provide dwellers of cities, districts and villages with
proper drinking water.
Protection of soil. Until recently the country’s agriculture was adjusted to a single sector: the cotton growing. It has resulted in the serious deterioration of soil.
Saline land area is about 2 million hectares. Preventing
the soil from over salinity is one of the main problems.
Water and wind erosion also deteriorates the quality of
soil.
In recent years numerous measures have been undertaken to protect the soil and improve its quality. In
particular, various types of plants have been planted on
a 1,7 thousand–hectare land area, the quality of 2.4 thousand–hectare of land was improved and 600 thousand–hectare of mountain and foothill platforms were formed.
Protection of flora. All the natural zones of Uzbekistan — deserts, plains, foothills
and mountains are covered with different sorts of plants. There are a variety of many
plants and 10–12 percent of them need protection. For different reasons reeds along
riverbanks have started to decline and conditions of meadows have worsened. Rapid
urbanization, widening of automobile and train routes has significantly added to this
problem.
Protection of fauna. For the past decades the fauna of the country has been considerably damaged by intensive economic–industrial activities. Some species are on the
brink of extinction. In the second half of the last century there was a great number of
leopards, tigers, Bukhara mountain sheep, red wolves, and Tian Shan white bears in the
mountain areas of the country. By now many of them have disappeared. Developing
economic activities in desert areas has resulted in the extinction of many species living
in these places. According to current statistics, the Central Asian leopard, the Usturt
sheep, Central Asian cobra, Central Asian sable, spotted lizard, swan, spotted boa, and
golden eagle are on the brink of extinction.
Reserves. There are a number of reserves and national parks in the country. Now there
are 11 protected natural zones and one ecological center, namely “Jayran” in the country.
The total area of reserves is two million hectares, which
includes nine in Chatkal mountain ranges, Paighambar
Island, Nurata, Tugay, Zarafshan, Ghyssar, Vardanzy,
Kitab, Kyzyl Kum, Badai, and Kughitan. There are
also 10 reserves in the country.
Protection of landscape, historical and natural monuments. The State Nature Protection Committee, es-
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tablished in late 80s, has taken more than 400 natural monuments under its protection.
Only 80 of them are monuments of a so–cailed inanimate nature. It includes various
karst relief, springs, and waterfalls.
There are a number of institutions of the Uzbek Academy of Science including the
Institute of Botany, Institute of Zoology, Institute of Geology, Institute of Soil Science
and Agricultural Chemistry, and other educational–research bodies dealing with issues
of ecology. The International Fund on Ecology and Sanitation — “Ecosan” has been
established in 1991.
Uzbekistan is taking an active part in various international programs and projects
on ecology and nature protection. For instance, in 1992 Uzbekistan was among 178
countries, which participated in the UN Conference in Rio–de–Janeiro on Environment
and Development. The country has fully committed itself upon the UN obligation on
sustainable development.
The Government of Uzbekistan pays much attention in environmental issues and problems of the rational exploitation of natural resources. To this effect, a number of legislative documents have been passed. The State Program on environmental protection
until 2005 is now being successfully implemented.
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Portál pro informační podporu rozhodování za krizových
situací
Portal for Information Support of Decision Making
Under Crisis Situation
KLABAN Vladimír

Souhrn:
Mimořádné situace neznají hranic a proto je při jejich řešení v příhraničních oblastech
nezbytná úzká součinnost a spolupráce. To může být v řadě případů, kdy zpravidla
není času nazbyt, velmi obtížné. Je zde jazyková bariéra, rozdílné právní prostředí a celá
řada dalších faktorů, které mohou potřebnou součinnost značně zkomplikovat. Příspěvek
informuje o řešení těchto problémů v rámci programu Evropské unie „Cíl 3/Ziel 3“, mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko. V otázkách týkajících se mezistátní
součinnosti v oblasti krizového řízení a IZS je aktuálně realizován projekt „PORTÁL“,
zaměřený na podporu krizového řízení při mezistátní součinnosti.
Summary:
Emergency situations know no borders and therefore to resolve them, in the border
areas, necessary close cooperation. It can be in many cases, where there is no time to
lose, very difficult. There are language barriers, different legal environment and many
other factors, that can greatly complicate the necessary cooperation. Post information
on solutions to these problems within the European Union “Cíl 3 /Ziel 3” between
the Czech Republic and the Free State of Saxony. In matters relating to international
cooperation in crisis management and the IRS is currently the project “Portal”, designed
to support crisis management in international cooperation.
Keywords:

Emergency situations, international cooperation, European Union, Cíl 3 / Ziel 3,
project Portal for information support, crisis management, project Prototyp

Mimořádné události a krizové situace, na které by měly být moderní společnosti připraveny a disponovat kapacitou jak jim efektivně čelit, se zpravidla neřídí předvídatelnými
pravidly. Tyto mimořádné události překračují hranice jednotlivých států a způsobují na
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obou jejich stranách obdobné následky. Právní normy a postupy, které upravují adekvátní reakci orgánů veřejné moci, jakož i práva a povinnosti jednotlivých subjektů, se
v jednotlivých státech pochopitelně liší. Řešení mimořádných událostí a krizových situací
s přeshraničním prvkem je v tomto ohledu pochopitelně náročnější a problematičtější.
Je potřebné respektovat rozdílné právní a jazykové prostředí. Z toho vyplývají různá
národní specifika a případné problémy spojené s organizací mezinárodní součinnosti,
obzvláště pak v časovém stresu. Vzhledem k členství České republiky, a jejích sousedů
v Evropské unii, se při řešení výše nastíněné problematiky, zlepšují výchozí podmínky
a předpoklady. A to nejenom v důsledku prohlubování míry hospodářské a politické integrace, ale především díky naprosto konkrétním programům a projektům, které jsou
financovány právě prostřednictvím Evropské unie.
Jedním z takových projektů je program s názvem „Cíl 3/Ziel 3“ na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na období let
2007 až 2013. Tento program navazuje na dosavadní program „Iniciativy společenství
Interreg III A Česká republika – Svobodný stát Sasko 2000–2006“. V rámci Programu
„Cíl 3/ Ziel 3“ je možné získat finanční podporu EU pro přeshraniční projekty v oblasti
hospodářské i sociální. Strategickým cílem poskytování této podpory je trvalý rozvoj
česko–saského dotačního území pomocí realizace přeshraničních aktivit a společných
strategií v hospodářské, sociální a ekologické oblasti.

V rámci projektu „Cíl 3 / Ziel 3“, je aktuálně realizován i projekt s názvem „Portál pro
informační podporu rozhodování za krizových situací“. Cílem tohoto projektu je zprovoznění informačního portálu, který bude odbornou i laickou veřejnost na české a saské
straně hranic informovat o mimořádných událostech a krizových situacích v daném regionu a stavu jejich řešení. Dostupné budou také informace o prevenci a o tom, jak se při
mimořádných událostech zachovat a kde si lze vyžádat potřebnou pomoc. Portál bude
sloužit jak laické, tak i odborné veřejnosti.
Podstatným přínosem bude zejména usnadnění spolupráce záchranných složek na
české i saské straně hranice, a to díky detailnímu shromáždění všech potřebných informací v reálném čase. Odborným cílem projektu, je totiž vytvoření společné přeshraniční
datové báze, která bude obsahovat strukturované informace potřebné pro informační
podporu rozhodování, při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Databáze
bude obsahovat celé spektrum nezbytných informací, například informace o infrastruktuře na konkrétním území a její kapacitě, zdrojích potřebných pro řešení krizových situací, a také o případných zdrojích ohrožení na obou stranách státní hranice. V současné
době je již „Portál“, tedy jeho veřejně přístupná část, spuštěna v testovacím režimu na
adrese hhttp://cosmod.kr-ustecky.czi.
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Zejména povodně představují v oblasti Ústeckého kraje a jeho příhraničních oblastí
takový zdroj ohrožení, který je jednou z nejpravděpodobnějších příčin vzniku krizové situace na daném území. Pro predikci vývoje situace a efektivní hodnocení vývoje povodně
jak na území Ústeckého kraje, tak i na území příhraničních saských okresů, bylo nutné
do přeshraničního krizového informačního systému integrovat aktuální údaje o stavu hladiny toku Labe na české a německé straně. Integrace umožňuje získávat přesné informace
o stavu a vývoji hladiny vody a jejím aktuálním průtoku, umožňuje lépe koordinovat
aktivitu IZS na obou stranách státní hranice.
Z hlediska dalších potřeb přeshraniční spolupráce, se jedná i o potencionální rizika
havárií chemických provozů. Především na české straně hranic je v této oblasti několik
objektů, ve kterých se nacházejí vybrané chemické látky a přípravky v poměrně velkém
objemu. Vzájemné předávání aktuálních dat, společné plánování a adekvátní komunikace mezi českou a saskou stranou, významně přispěje k účinnému řešení případných
mimořádných situací, snížení škod i nákladů na odstraňování následků průmyslových
havárií, na obou stranách hranice.
Vytvoření adekvátní a plnohodnotné informačně–analytické databáze vyžaduje komplexní a promyšlený přístup. Ve vztahu k problematice přeshraničních účinků průmyslových havárií je poměrně důležitou oblastí i modelování průběhu úniku nebezpečných
látek do ovzduší. Z hlediska mezinárodních závazků je v této souvislosti nutné zmínit
„Úmluvu o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států“, publikovanou
pod č. 58/2002 Sb. m. s. a č. 32/2011 Sb. m. s. Tato úmluva je promítnuta do zákona
č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů. Práva a povinnosti touto úmluvou a zákonem řešená, se přímo dotýkají problematiky krizového
řízení a řešení mimořádných situací.
V oblasti matematického modelování byly při určování intenzity úniku a šíření nebezpečných chemických látek využity i některé teoretické práce ukrajinských specialistů
z Národní univerzity civilní ochrany Ukrajiny v Charkově [1].
Vytvořený matematický model, aplikovaný do formy specializovaného soft–ware, umožňuje určení intenzity úniku nebezpečných chemických látek do ovzduší i za podmínek
jejich trvalého úniku ze zdroje ohrožení. To usnadňuje další určení plochy zasažených
objektů a typů ochranných prostředků, které je nutné při zásahu v takových objektech,
při likvidaci následků chemických havárií použít. Co nejpřesnější určení intenzity úniku
nebezpečných chemických látek ve skutečné situaci a v reálném čase je důležitým předpokladem efektivního zásahu.
Likvidace takových typů havárií vyžaduje co nejrychlejší eliminaci zdroje jejich úniku,
který je nutné především přesně lokalizovat a reálně stanovit možná ohrožení. Z praktického hlediska jde především o určení času úniku, směru a síly větru, teplotu ovzduší
a dosazení odpovídajících parametrů unikající látky. Rozpracování predikčních modelů
za pomoci moderní diagnostické a výpočetní techniky tak umožňuje aktuální grafické
zobrazení situace i na obou stranách hranic a přijetí odpovídajících opatření při vzájemné
součinnosti českých a německých kolegů. To však vyžaduje nashromáždění nezbytných
výchozích informací o druhu a množství nebezpečných chemických látek v jednotlivých
objektech v předstihu a jejich pravidelnou aktualizaci. A dále také vytvoření nezbytné
komunikační platformy. Realizací takových společných opatření a projektů, v oblasti
havarijního plánování, je tak výrazně posilována nezbytná prevence i v nadnárodním
rámci. A to i díky podpoře EU v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3.
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Z hlediska přípravy a výcviku na řešení chemických havárií je v tomto ohledu vhodné
zmínit i projekt „Prototyp tréninkového a simulačního programu pro nácvik řešení havarijní situace s únikem nebezpečné chemické látky. Řešení havarijních situací v rámci
vnějšího havarijního plánu a havarijního plánu kraje“, aktuálně řešený za podpory MV
ČR, jako VG20112014068, v rámci bezpečnostního výzkumu.
Během chemické havárie se musí záchranáři a krizový štáb rozhodovat rychle i na
základě neúplných informací. Kvalita rozhodování složek IZS je během likvidace chemické havárie ohraničena omezeným časem, limitovanými informacemi a břemenem rozhodování. Je tedy zřejmé, že prvotním požadavkem na zaměření výcviku je posilování
a zlepšování rozhodovacích dovedností. Výsledky uvedené v publikaci GAERC [2] jasně
a jednoznačně naznačují, na co by se měl výcvik zaměřit. Především by se měly rozvíjet
schopnosti interpretace situačních informací, sdílení znalostí, kritické myšlení a schopnost přijímat správná a rychlá rozhodnutí na základě neúplných informací při nedostatku
času. Publikace GAERC je tudíž dobrým vodítkem i pro konceptuální záměr projektu
„Prototyp“ a potvrzuje závěry získané v rámci řešení projektu „Portál“. Konceptuální
záměr projektu „Prototyp“ popisuje logické vztahy mezi scénou zásahu, disponibilními
silami a prostředky a scénářem zásahu, z těchto vztahů se odvozují informační potřeby
k požadavkům na znalosti.
Zatímco informace o lokalitě jsou obecně platné pro všechny typy mimořádných události, v případě chemické havárie je nutné pracovat se zdroji informací o chemických haváriích a chemických látkách. To potvrzují i výsledky získané při řešení projektu „Portál“.
Prvotním cílem tvorby databází chemických havárií byla identifikace nejhorších případů — hodnocení databází se věnují publikace Al Qurashiho [3] a Ananda [4]. Časem
se ukázalo, že je nezbytná kategorizace havárií podle nebezpečnosti procesů (energetický
potenciál, provozní podmínky), podle umístění skladovacích zařízení (zásobníky, kontejnery apod.). Nebo podle environmentálních a zdravotních rizik. Belke [5] na základě
statistických šetření přehledně uvádí procentuální podíly chemických reakcí na vzniku
havárie. Z databází se dají odvodit látky, které se nejvíce podílejí na chemické havárii
(únik), a na něž se většinou zpracovávají vnější havarijní plány. Jedná se o chlor, vodík,
amoniak, oxid siřičitý, kyselinu fluoro a chlorovodíkovou, butan, metan a propan.
Neexistuje mnoho systémů výcviku se softwarovou podporu, které by se zabývaly komplexně výcvikem, počínaje řízením znalostí a podporou rozhodování konče. V roce 1995
vznikl projekt MUSTER [6], který byl určen pro výcvik při řešení ropných havárií v italských přístavech. Prasandra et al [7] uvádějí příklad softwarové podpory řízení hašení
požáru, což se sice netýká přímo výcviku, je však možné využít některé poznatky au-
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Obrázek 1:

Grafická část „Portálu“
torů při vytváření programového systému „Prototyp“, řešeného v rámci bezpečnostního
výzkumu, za podpory MV ČR.
Výše uvedené informace nastiňují vazby a souvislosti mezi výstupy různých projektů
a programů podporovaných jak v rámci EU, tak i národním rámci. V tomto ohledu
je důležitá vhodná integrace získaných znalostí a zkušeností, napříč mezi jednotlivými
řešeními.
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Souhrn:
Rizika spojená s teroristickými útoky jsou z hlediska jejich objektivního posouzení poměrně těžko uchopitelným problémem. Mezi jinými obory lidské činnosti je to i matematika, která se v průběhu času snaží popsat teroristické hrozby různými metodami.
Většinou jde o vytvoření modelu, ve kterém probíhají vybrané jevy a který dává interpretovatelný výstup. Jedná se o soustavy diferenciálních rovnic, Markovské procesy,
teorii pravděpodobnosti, grafů či řízení, využívají se různé podoby statistických metod.
V tomto článku se autoři pokusili o analýzu a srovnání některých vybraných metod s tím,
že závěry jak metod samotných tak jejich hodnocení nejsou příliš spolehlivé, neboť výzkum zatím není dostatečně rozvinutý na to, aby uvažovaný model obsáhnul problém
jako celek.
Summary:
The risks connected with terrorist attacks appear to be relatively difficult to solve from
the point of view of objective evaluation. It is also mathematics which tries to describe
terrorist threats by various methods over time. In most cases, a model is created in which
the considered events take place and which makes an interpretable output possible.
These can be systems of differential equations, Markov chains, theory of probability,
graphs or operation etc. Various forms of statistical methods are used too. In this
paper, the authors have tried to analyze and compare some selected methods. However,
the conclusions of both the methods themselves and their evaluation are not very reliable
because the current state of science is not developed enough to encompass the whole
problem in one model.

Klíčová slova: Matematika, terorismus, riziko, modely, systémy, pravděpodobnost
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1. Introduction
During the last few decades there has been an effort to find a mathematical description of
the fight against a growing enemy — terrorist organizations. Ways of doing this can vary.
The mathematical means used for this goal are different but among the most frequent
are dynamic systems. The aim of this paper is to show and comment some chosen ones.
The method of some proves is included and the comparison of given approaches is made.

2. Lanchester equations and the method of their solution
The first military application of dynamic models comes from the early years of the previous century. It was Lanchester [Lanchester] who introduced the system of differential
equations
dA(t)
= −k1 A(t)α1 D(t)δ1
dt
(1)
dD(t)
= −k2 A(t)α2 D(t)δ2
dt
With the initial conditions A(0) = A0 , D(0) = D0 , where t represents time and must
be greater than zero. A(t) and D(t) are functions depending on t. They represent –
as the letters suggest – sizes of both armed forces — attackers and defenders. Effective
destruction rates are described by coeficients k1 and k2 , respectively, under conditions
k1 > 0 and k2 > 0. All other parameters α1 , α2 , δ1 , δ2 describe characteristics of the
manner in which the battle is fought. For the classical war α1 = α2 = δ1 = δ2 = 1 is
proposed, for a more advanced way of war α1 = 0, α2 = 1, δ1 = 1, δ2 = 0 is proposed.
Both cases are solvable analytically.
Denote A = A(t), A0 = dA(t)
, D = D(t), D0 = dD(t)
for simplification.
dt
dt
The α1 = 0, α2 = 1, δ1 = 1, δ2 = 0 case is easier to solve because the considered
system A0 = −k1 AD, D0 = −k2 AD becomes linear and can be solved by transformation
to the second order equation:
Let’s substitute D = − k11 A0 from the first equation into the second one: − k11 A00 =
00
2
−k2 A. This way we get A√
−k1 k2 A = 0. Then
√ the characteristic equation is λ −k1 k2 = 0
from where we get λ1 = k1 k2 and λ2 = − k1 k2 . Finally
√

A = C1 e

k1 k2 ·t

+ C2 e−

√

k1 k2 ·t

(2)

√
√
√
√
Now, substitute it to the first equation C1 k1 k2 · e k1 k2 ·t − C2 k1 k2 · e− k1 k2 ·t = −k1 D
From there we get by integration

s

D=−

h
i
√
√
k2
· C1 e k1 k2 ·t − C2 e− k1 k2 ·t
k−1

(3)

and our system is solved.
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The discussion about it distinguishes three possibilities according to the value of the
0 2
0 2
ratio kk21 . If kk21 > [ D
] then the attackers win. If kk12 < [ D
] then the defenders win. We
A0
A0
can see both cases in the following figures 1.
Figure 1:

Attackers win

Defenders win

0 2
] because under this condition both armies will
A special case occurs when kk12 = [ D
A0
gradually sweep each other from the world. See the figure 2.

Figure 2:

Indecisive battle
The case α1 = α2 = δ1 = δ2 = 1 is much more complicated but also interesting
because its solution requires more steps. The system can be written as A0 = −k1 AD,
D0 = −k2 AD. From the first equation we get
−1 A0
D=
·
(4)
k1 A
and after substitution into the second one we obtain − k11 ·
equation can be easily modified to the shape
1
2
A00 − · A0 + k2 · A · A0 = 0
A
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A2

= −k2 A ·

−A0
.
k1 A
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(5)
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Now, the p(A) = A0 (t) substitution is applied which will bring the equation to the
linear form (denote p(A) as p)
p0 −

1
· p = −k2 · A
A

(6)

After using the standard technique we come to the solution p = A · (c1 − k2 · A).
This is a Bernoulli equation which is commonly solved by substitution u = A1 . When
substituted and modified a little this equation becomes linear
u0 − c1 u + k2 = 0

(7)

Applying a common procedure we come to the solution
u = c2 · ec1 ·t −

k2
c1

(8)

And after returning back from u to A we get the solution for attackers
"

A = c2 · e

c1 ·t

k2
−
c1

#−1

(9)

The solution for defenders D can be found by easy substitution A into (4). After some
short simplifications we get:
D=

c21 · c2 · ec1 ·t
k1 · (c1 · c2 ec1 ·t − k2 )

(10)

Similarly to the previous case the discussion about the solution distinguishes three
possibilities according to the value of the ratio kk12 . The only difference is that unlike the
0
quadratic relation shown a bit earlier now we have a linear relationship. So if kk21 > D
A0
0
then the attackers win. If kk21 < D
then the defenders win. We can see both cases in the
A0
k2
0
following figures. The third case k1 = D
is numerically not allowed, because it causes
A0
c1 = 0 in the denominator.

3. Introducing a conditional probability
Lancester equations seem to be too (only) descriptive from the modern point of view and
lacking some important properties like involvement of terrain or distinguishing between
different weaponry. So different improvements have been derived to help the system to
work better. One of them is the use of conditional probability, the use of which was
introduced by [Perla, Lehoczky] and developed by [Gutfraind].
The basic equations from section 2 were replaced by
dA = − νk1q · A · D · dt + σ1 · dZ1
dD = −k2 · A · dt + σ2 · dZ2

(11)

The meaning of the newly introduced quantities is as follows: dZ1 and dZ2 are standard Brownian motions; σ1 and σ2 are appropriate standard deviations; ν represents
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Figure 3:

Defenders win

Attackers win

a volume of the target; ν q represents the transformation of the target dimension. This
way the system takes into account stochastic approach as well as the influence of terrain
and the asymmetric information about surprise attack. It is resistant to both weather
and moral strength of soldiers too.
The solution procedure of the system can be found in [Powers]. By that the following
expression is obtained. Denote p = P (target destruction) = P (attackers win) where p
or P (.) is a probability.

√
Φ σ2 · U (0) − 0, 5
√ 
p=
(12)
Φ σ2 − 0, 5
Where U (A, D) is a function introduced during solution process to change the bivariate
system to an univariate one and Φ is the standard normal distribution function.
q q
Several interesting conclusions can be drawn if we compare D(0) and B = 2ν ·kk21·A(0) .
If D(0) ≥ B then p = 0. It can be interpreted so that if it is possible to build
a defensive force large enough the probability of attackers’ victory is equal to zero.
There are more cases for D(0) < B:
∂p
<0 ,
∂D(0)

lim
q
q

D(0)→

p=0 ,

lim p = 1

D(0)→0

2ν ·k2 ·A(0)
k1

(13)

The greater the initial defense forces are the lower the chance of target destruction is
and vice versa. When D(0) approaches 0 then target destruction becomes certain.
∂p
>0 ,
∂A(0)

lim p = 1 ,

A(0)→∞

lim
A(0)→

k1 ·[D(0)]2
2ν q ·k2

p=0

(14)

The greater the initial attack forces are the greater the chance of target destruction
is and vice versa. When A(0) approaches its lower limit the target destruction has no
chance.
∂p
<0 ,
lim p > 0 ,
lim p = 1
(15)
σ→∞
σ→0
∂σ
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The greater the combat uncertainty is the lower the chance of target destruction is
and vice versa. Total elimination is not possible. When σ approaches to zero then target
destruction becomes certain.
∂p
>0 ,
∂ν q

lim p < 1 ,

ν q →∞

lim

νq →

k1 ·[D(0)]2
2ν q ·k2

p=0

(16)

The greater the physical domain of the attack is the lower the chance of target destruction is. But complete certainty is impossible. When ν q approaches its lower limit
the target destruction cannot occur.

4. Strength of the organization
This approach addresses the problem of the number of leaders and foot soldiers changing
with time. To formulate it the two variables are introduced. The letter L represents
the number of leaders and the letter F represents the number of foot soldiers. Because
the importance of a leader is more valuable than the importance of the foot soldier the
strength of the organization is defined as a weighted sum [Gutfraind]
S =m·L+F

,

m>1

(17)

The approach assumes that both groups are weakened and refilled due to several
reasons. It is proven that the growth rate of leaders is proportional to the number of foot
soldiers with the parameter of proportionality p. Similarly the loss of a fraction of leaders
per unit of time is modeled by the parameter d. Counter–terrorism measures also have
significant influence in the removal of a number b of people per unit time. A constant rate
of removal is preferred. These assumptions lead to the system of differential equations
L0 = p · F − dL − b
F 0 = r · (m · L + F ) − dF − k

(18)

The case of foot soldiers is modeled similarly. For the removal of a fraction d per
unit time keeps (d equivalent to the one in the leaders’ case for simplicity) and counter–
terrorism measures cause the loss of k foot soldiers per unit time.
Variables L = L(t), F = F (t) as well as parameters p, d, b, r, m, and k under
consideration depend on time and can be estimated by the least squares method.
Because this system is linear it can be easily solved by transformation to the 2nd order
non–homogenous linear differential equation
L00 + (d − r + d) · L0 + (d2 − rd − rpm) · L = rb − bd − pk

(19)

Considering initial conditions F (0) = F0 , L(0) = L0 we have
L(t) = c1 · eλ1 t + c2 · eλ2 t +

rb − bd − pk
d2 − rd − rpm

λ2 + d
dpk + krmp
λ1 + d
F (t) =
· c1 · eλ1 t +
· c2 · eλ2 t +
p
p
rd + rpm − d2

(20)
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where
c1 = F 0 −
c2

λ2 + d
(λ2 + d) · (rb − bd − pk) + p2 · (kd + brm)
· L0 −
p
p · (rd + rmp − d2 )

(21)

rb − bd − pk
= L 0 − c1 − 2
d − rd − rmp

When L(t) is displayed on the horizontal axis and F (t) on the vertical one for several
different initial conditions we can see that the system of solutions has two asymptotes.
Figure 4:

L(t) × F (t) relation
They are showed by dashed lines. The one with negative slope can be called sink
line which means that combinations of L(t) and F (t) below it represent cases when an
organization is going to collapse. On the other hand combinations above it represent
cases when organization remains working.
The other dash line can be called trend line which means that all surviving organizations will have approximately the same way of development in future independent of
initial conditions.

5. Conclusion
All three examples of the dynamic system of the counter–terrorist battle are described
by a system of two differential equations. But to compare them is not so easy for their
philosophy differs.

230

Dynamické systémy a antiterorismus
Dynamic Systems and Counter–Terrorism
The Lancaster equations represent a classical approach which has been discussed many
times and which laid foundations for many followers. But even the best choice of coefficients α1 , α2 , δ1 , δ2 with the aim to represent the most modern approach wouldn’t bring
the correct description of the actual counter–terrorist combat. But this theory was used
in the World War II and represents the base for newer theories. The authors added their
own solution of the system.
The introduction of probability has brought a more truthful picture of the problem
and has included more aspects of real–world fight against terrorism. These solutions can
show some interesting claims but they don’t enable a lot of really new conclusions. In
spite of this the derived relations represent a new step which can be further developed.
The effort to describe the lifecycle of a terrorist organization (attackers) by the changing number of leaders and foot soldiers seems to be of the most practical use. The solution
shown in this paper uses the initial conditions at time t = 0 and fully corresponds to the
results shown in [Gutfraind]. The division of organizations into categories according to
their location vis–à–vis both the trend and sink lines is very instructive and gives clear
results.
Of course the theory and practice can differ but the application of the shown approaches to the particular case is a different task. Then the theory has to be accompanied
by practical testing to be reliable enough.
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Provozní management zařízení v krizových situacích
Engineering Machine Management in Crisis Situation
KOZŁOWSKI Wojciech, SUROWIECKI Andrzej, JABŁOŃSKI Dariusz

Summary:
There were presented the characteristics of engineering machines and their use by the
engineering units of the Polish Army. There were rated applicable rules and procedures
for managing transportation engineering machine in crisis situation.
There were given example for application of machine engineering and management
procedures in crisis situation. In summary were contained constructive comments and
practical conclusions and recommendations arising from the experience acquired during the action crisis of recent years. The recommendations relate inter alia to extend
the training programs of military engineering and equipment of the highly specialized
equipment to evacuate the population.
Keywords:

Army Corps of Engineers, the crisis situation, management

1. FORCES ENGINEERING POSSIBILITY OF ACTION IN CRISIS
SITUATION
To the characteristic phenomena of crisis situations are [1, 6]: usually large number of
victims and the extreme conditions under which provide logistic assistance. Towards
such conditions it is necessary to massive use of force and means of creating high–
quality logistical potential. The most appropriate response to the requisite conditions
seem to involve sub–units of the military engineering. It is obvious that military units,
possessing specialized technical equipment and materials, and a large, trained and who
are in constant readiness for action potential in being prepared to carry out specific tasks
0
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of rescue and liquidation of the consequences of disasters in the activities of a non–
military [1, 6]. In order to rationalize the management of these resources should be
certain conditions, which include the relevant legislation. An important element of
effective and rapid action in a crisis are clear rules and procedures for managing potential
human and machine engineering. The main task of the engineering support for military
forces to ensure a smooth maneuver their own subdivisions and as soon as the pace of
action. The basic equipment of engineer troops are multifunctional engineering and road
construction, provided with work tools, designed inter alia: earth moving (for example,
construction of levees), demolition of cubic capacity, handling, horizontal and vertical
transport of various materials or objects, causing the removal of obstacles impoundment
(crushing ice floes), emergency repair of roads and bridge construction [1, 2, 5]. These
machines are designed to work in the field and in the areas of water. In Poland the
traditional units of engineering work at removing the effects occurring more frequently
floods.
Engineering units of the Polish army, acting in crisis situations in the field of non–
military, have the universal machinery. The most commonly used machines are [1]:
• PTS (amphibious – a turning vehicle designed to travel on land and water): floating crawler transporter to cross landing artillery, wheeled and tracked tractors,
artillery, armored personnel carriers, vehicles, landing craft and other sub–units
loads up ≤ 100 kN,
• leader–bulldozer SŁ 34: multi–propelled machine, designed for earth moving and
transport natural material (bulk or solids) over short distances, in different climatic
conditions (including polluted soil),
• universal engineering machine UMI: wheel excavator equipped with a possibility
to use different buckets, tools and additional equipment, designed for mounting
of various attachments on request, for example, hydraulic hammer, accessories for
milling asphalt road, etc.
• engineering and road machine MID: specialist engineer machine on the tank chassis,
• heavy bulldozer BAT–M based on the tank tractor: Universal hydraulic dozer used
for earthmoving in difficult terrain.

2. CRISIS RESPONSE PROCEDURES WITH THE USE OF
MILITARY
Emergency response procedures are military operations designed to protect or ensure
the safety of people, regions or countries, and are taken in the event of an emergency
threatening the safety of the area [1, 4, 6]. The aim of these operations is to support
collective security, preventing the spread of the conflict and humanitarian aid. Range
of crisis response operations include non–military rescue and evacuation, humanitarian,
disaster relief benefits or natural disasters [1, 2, 3, 6].
The tasks of logistic support activities related to assisting victims of natural disasters
and elimination of the consequences and prevention of the spread of the phenomenon,
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are the responsibility of civil servants and military [1, 4, 5, 6]. The possibility of using
sub–units of the Polish Armed Forces in the non–military crisis management in cases
where the use of other forces and resources is inadequate or impossible, regulate separate
rules and regulations. According to these guidelines, the province governor under the
state natural disaster requests to the Minister of National Defence through the Provincial
Military Staff to assign appropriate forces and resources from the structures of the armed
forces to battle with the elements [1]. The tasks in crisis management can participate
branches of the Armed Forces, according to their preparation specialist, according to
the provincial disaster management plan.
According to the law on crisis management plans are developed crisis management,
consisting of three basic elements [1]:
1. The main part, including characterization of hazards, risk assessment of their
occurrence, hazard and risk maps, the tasks and obligations of participants and
a summary of the crisis management forces and means,
2. The project contains a task team to monitor risks, the startup of forces and means,
procedures, response and cooperation between the different forces,
3. Functional annexes, describing inter alia: the procedures of the tasks, organization communications, threat monitoring system, warning and alarm, organizing
evacuation, rescue, medical care, rules and procedures for assessing damages.
The introduction of separate forces to carry out tasks in an emergency can be done
in three ways [1]: primary, emergency and prescriptive.
Basic method is used in the growing crisis and the gradual introduction of forces
and resources [1]. Lies in the fact that the representative of a particular level of local
administration (in the area of threat) notifies its parent cell, which then notify the Land
Forces Command (DWL). The notification shall be supported by written application to
the Governor. Next DWL manages to share relevant military units.
The method alarm is based on an independent introduction to the action of forces and
means designated by the Commander of Military Unit or in special cases to the needs
of local administrative authorities. Unit Commander shall report this fact to the Land
Forces Commander (or Commander of Military District) [1].
Prescriptive method is used in the framework of cooperation between the Emergency
Response Group, Land Forces and the National Crisis Management Centre in order to
make effective use of forces and means. Is the mode of action of troops in the decision
of the Minister of National Defence or under the order: Chief of General Staff of the
Polish Army, Commander of Land Forces Commander of Military District, Commander
of the Corps or the Commander of Military Unit [1, 6].
Military Service introduce four types of combat readiness, against the possibility of
a real threat [1, 4, 6]:
1. Always crisis preparedness: maintaining the ability to develop a crisis management
system. The Land Forces in each decade month change is determined on duty
emergency response group (GRK), a group of operations (GO) and the operating
team (ZO).
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2. Improved emergency preparedness is to increase the hours of availability unofficial
cast components for Crisis Management System so that the change remained on
duty standby telephone in a place designated by the responsible commander. This
ability is applied in case of hazards that may lead to a crisis situation.
3. Risks emergency preparedness is placed against the increasing threat that does not
require the development of a full cast changes Hazards Emergency Duty System.
Tasks and determine their degree of development of competent commanders and
commanders. Time attendance at work after the announcement of the signal for
the cast change is 3 hours on duty, for subsequent stocking densities corresponding
to 15 and 27 hours. Designated cast changes are working in three shifts of 12 hours.
4. Full emergency preparedness is entered in the case of receiving information about
the inevitability of an emergency or in the event of crisis. This type of readiness is
achieved through the development of groups of GRK, GO and ZO full cast changes.
The time for appearance is the same as in an emergency crisis. Crisis Management
System Army operates in a continuous manner.
Risks Crisis Preparedness and complete emergency preparedness may be made without
the lesser states of emergency preparedness [4, 6].
The share of military forces in case of of non–military events depends on the type of
threats. They can be, for example, natural disasters, terrorism [1]. These tasks result
from the “Plan for the use of the Polish Armed Forces in crisis” and “Register of Risks”
[1].

3. EXAMPLE OF CRISIS ACTION MANAGEMENT
An example of an efficient rescue operation involving soldiers of the Polish Army, Police
and Fire Department is eliminating the effects of flooding in the region of Bogatynia,
located in south-western region of Lower Silesia (Poland) [1]. The campaign was started
at the request of municipal authorities drawn up in alarm mode. The tragedy occurred
in August 2010. Were flooded large areas of arable fields and urbanized areas. As
a result of flooding, the destruction of a full or partial road have communication paths,
crossing bridges, levees, historic residential buildings, public facilities. In view of the fact
that education has been cut off towns and villages, the only way to reach the affected
population were the means of flying.
The share of the army in action was protection of buildings from flood, people and
property, in particular [1]: the protection of engineering, protection and restoration of
levees, emergency repair of roads and bridges, evacuation of people and their property
from flooded areas and vulnerable, delivery of food and medical help.
Military units have used the following equipment and materials [1]: Boating (boats,
pontoons, self-propelled floating funds), technical equipment, air (helicopters), communications (radios), land transport means, equipment and medical materials.
Military forces were organized as a group, evacuation and rescue of individuals isolated
from different types of troops to evacuate people and their property. Group had: passage
hardware automobile, passage self–propelled means with 2–4 crew members assigned to
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work and support during the evacuation of the emergency equipment (vests, belts, life
buoys) in the proper quantities and units separated from the Air Force and Air Defense
helicopters.
Proved to be extremely accurate referral to shares floating tracked transporters PTS,
which evacuated the people, animals, vehicles and rescue equipment transported.

4. CONCLUSION
The observations of the participation of engineers in rescue and management procedures
of the fitness machines due to engineering applications listed below.
1. It is desirable to develop simple procedures for determining the subordination of
the divisional task forces, along with security logistics necessary for the proper
functioning [1].
2. It is necessary to equip individuals with light equipment, floating (pontoon boats
with outboard motor) to evacuate the population. With this equipment you would
eliminate the need for transporters PTS and reduce costs of operations, as there
is in any case justified the use of severe PTS transporters [1].
3. It is recommended to keep trained staffs with the appropriate permissions to use
and service various types of equipment. Should be sought that the largest possible
number of soldiers had the right to use the equipment, designed to allow the cast
[1].
4. Enter the training programs of military engineering of a practical subject matter includes topics of the tasks in crisis situations, such as practical training for
transporters PTS and boat landing (in the evacuation of the population) [1].
5. Before deciding to rebuild a military engineering structures must take into account
the opinion of military experts who will determine the possibility and extent of
the use of specialized sub–units of the military [1].
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Výsledky kontrol dopravy nebezpečného zboží ve Slezsku
Results of Control Transportation of Dangerous Goods
in Lower Silesia (PL) for the Period 2003–2010
KOZŁOWSKI Wojciech, SUROWIECKI Andrzej,
RAMŻYŃSKA Marzena

Summary:
Subject of article was to analyze the performance of the Regional Inspectorate of Road
Transport in Wroclaw (WITD), in respect of carriage of dangerous materials. There
were presented the history and purpose of the action WITD. Details the cases of infringements detected during roadside checks. There were presented an analysis of the
results of inspection and control of vehicles transporting dangerous goods on the basis of
documents received from the Inspectorate (WITD). The analysis was performed taking
into account the various divisions of the Inspectorate: Wroclaw, Walbrzych, Legnica,
Jelenia Gora and Kłodzko. It was concluded, inter alia, transport problems, relating to:
ensure adequate emergency equipment and properly prepared transport documents.
Keywords:

dangerous materials, transportation, vehicle control

1. REGULATIONS ON TRANSPORTATION OF DANGEROUS
GOODS
Dangerous goods are substances or articles which may pose a risk to health, safety,
property or environment [1, 3].
0
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The basic legal act regulating the transport of dangerous goods by road is the European Agreement concerning the International Carriage of dangerous goods ADR (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road;
L’ Accord Europeen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses
par Route), done at Geneva on September 30, 1957. Poland ratified the Convention in
1975, while the incorporation into national law occurred in 2002 [1].
The definition of dangerous goods by the ADR Agreement [1, 6]: dangerous goods
are substances and articles which, because of the threat posed can be transported only
under the terms of relevant agreements, regulations, codes.
In the case of rail transport to the RID regulations [1, 6]: Regulations concerning the
international carriage of dangerous goods, which is Appendix C to the Convention on
International Carriage by Rail (COTIF).
In the case of maritime transport, the shall apply IMDG Code [1, 6]: the International
Maritime Dangerous Goods Code, issued under the provisions of Part A of Chapter VII
of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS).
In inland waterway transport shall apply ADN Agreement [1, 6]: European Agreement
concerning the international carriage of goods by inland waterways of dangerous goods.
For air transport developed ICAO Technical Instructions: Technical Instructions for
the safe transport of dangerous goods by air, supplementing the Annex 18 to the Convention on International Civil Aviation [1, 6].
In Poland, the legislation was implemented ADR international agreement under the
Act on road transport of dangerous goods (as of 10/28/2002) [4, 5]. According to the
ADR convention in the world produced all hazardous materials are divided into 13 classes
of threats. Each material has its own entry with a four–digit number and a symbol of
the UN (for example, UN 1599 and is assigned to one of three packing groups PG (I, II,
III) [1, 3, 6].
In order to transport dangerous goods does not endanger human or the environment,
all components of the transport system, which includes the technical infrastructure,
legislation regulating, properly trained staff, must work together in the best possible
extent. The risk occurs when at least one of these components fails. Continuously
developed new legislation or updates to existing guidelines are designed to eliminate as
much as possible factors that could cause an accident.
Since 2005, the transport of dangerous goods is distinguished by a special group of
goods called. high risk. These are goods that can be used for terrorist purposes or
contrary to their purpose, having a high risk of danger for people, property and the
environment. For specific groups of products are classified as substances and articles:
explosive, toxic, flammable, infectious.
In the carriage of a specific group of goods must be practiced special procedures:
the carrier is required to develop and implement a plan to protect high–risk dangerous
goods, which should be in accordance with the provisions of Chapter 1.10 of ADR [1].
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2. PROVINCIAL INSPECTORATE OF ROAD TRANSPORT IN
WROCLAW (HISTORY AND FUNCTIONING)
The aim of the Provincial Inspectorate of Road Transport in Wroclaw (ITD) is to ensure
road safety and environmental protection. ITD inspectors’ work is to eliminate risks
improving the quality of transport services and the protection of the national transport
market.
The main tasks of ITD should include inspection of documents relating to the implementation of road transport. Control subject [2, 3]:
• drivers engaged in national and international road transport,
• contractors would business in this area.
ITD operates under the Act of 09. 06. 2001 on the the road transport. In the province
of Lower Silesia, ITD has been operating since 1. 10. 2002, employing 40 inspectors of
road transport.
In order to ensure public safety and order and combating crime and traffic offenses,
ITD works in the field of road transport from the Police, Border Guard, Customs Service,
Fiscal Control, the State Labour Inspection, Trade Inspection, Environmental Inspectorate, Veterinary Service roads and managers [3].
Work of inspectors is to continuously control the roads of Lower Silesia and respond
to misconduct committed by carriers.
The first example of results of inspections, etc, on 10/08/2010, [2, 3]: transport components for the production of medicines between Poland and Switzerland. Among the
components of sodium azide is a symbol of the UN in 2811 in the amount of 702 kg.
Abnormalities were found:
• no orange–colored plate, required for the transportation of hazardous materials,
• no fire–fighting equipment, the total amount in this case should be 12 kg dry
powder,
• no written instructions to the driver, the driver procedures in emergency situations
• lack of the necessary elements of emergency equipment, including masks for the
driver, which is necessary in case of leakage of packaging,
• no ADR certificate entitling him to carriage of toxic gases and confirming the
driver’s knowledge on this subject,
• the vehicle was stopped by the ITD in the heavily built–up housing estates. Materials with a symbol of UN 2811 shall not be carried in your area.
In this case, ITD intervention consisted of protecting the transport to the arrival of
the authorized driver with the required documentation and equipment.
The second example of results of inspections, [2, 3]: roadside inspection of the vehicle
with a tank semi–trailer, in which the dangerous material transported by the symbol
of UN 1202 (diesel) in an amount of about 25 thousand kg. Found to have breached
the provisions of the Road Transport Act and violation of the provisions relating to the
carriage of dangerous materials. The list of anomalies is as follows [2, 3]:
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• dangerous material was transported without a valid license (the result of the analysis required documents)
• no valid test of fire extinguishers,
• irregular orange–colored plates on the type of dangerous goods transported,
• no a valid certificate of registration of the trailer (tanker), showing a vehicle
adapted to carry the type of hazardous material
Towards the reported irregularities were secured with a cargo vehicle, towed away
under escort by the Fire Brigade for a special parking lot, where it has been transhipmenting.
Towards the reported irregularities were secured with a cargo vehicle, towed away
under escort by the Fire Brigade for a special parking lot, where it has been transhipmenting.
In addition, a survey of the technical condition of the vehicle revealed more flaws:
lack of technical state examination certificate in the registration, broken disc brakes, air
cavities in the pneumatic system.
The review was finalized stopping the vehicle registration documents and semi–trailers
and drivers mandates penalty punishment.

3. ANALYSIS OF RESULTS OF VEHICLES CONTROL IN
LOWER SILESIA IN THE YEARS 2003-2010
The analysis of the results of inspection of vehicles on the roads of Lower Silesia was
based on documents received from the Provincial ITD [2]. Number of controlled vehicles
continues to rise over the years and is as follows [2, 3]: in 2003 →1334, 2004 →8507,
2005 →10687, 2006 →10418, 2007 →10986, 2009 →13496, 2010 →14365 [2, 3].
Roadside inspection conducted by the Provincial ITD is among others: verifying the
correctness of documents, depending on the type of the transport by road, traffic control
and compliance related to transport a dangerous goods study drivers’ hours.
Comparing the percentage of the penalties imposed on the vehicles checked over the
years 2003–2010, it is a downward trend, for example, in the year 2003 (25,49 %), 2004
(34,31 %), 2006 (24,95 %), 2009 (15,77 %), 2010 (15,49 %) [2, 3]. This shows adaptation
of the carriers, vehicles for changing regulations.
Percentage share inspected vehicles carrying dangerous goods in relation to all vehicles checked are as follows [2, 3]: in 2006 →10,76 %, 2007 →9,70 %, 2008 →11,03 %,
2009 →10,24 %, 2010 →10,43 %.
The vast majority of mandatory fines imposed on foreign carriers. The percentage of
these mandates is as over the years 2003–2010 [2, 3]: 2003 →68,24 %, 2004 →52,79 %,
2005 →55,66 %, 2006 →57,33 %, 2007 →63,50 %, 2008 →61,66 %, 2009 →62,36 %,
2010 →63,19 %.
Among the controlled vehicle with dangerous goods, the number of vehicles in which
the irregularities were reduced in the period 2006–2010 and the following [3]:
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1) in 2006:
1a) number of vehicles checked with dangerous goods:
∗ the national 882, EU countries 216, other countries 23
1b) number of vehicles in which the irregularity was detected:
∗ the national 83, EU countries 22, other countries 3
2) in 2010:
2a) number of vehicles checked with dangerous goods:
∗ the national 1229, EU countries 238, other countries 31
2b) number of vehicles in which the irregularity was detected:
∗ the national 52, EU countries 7, other countries 2
The basic infringements in the carriage of dangerous goods included [3]:
• incorrectly prepared transport document,
• properly prepared written instructions for the driver,
• no certificate of registration for the carriage of certain dangerous goods,
• infringements of legislation relating the distribution and load restraint,
• no or inadequate fire extinguishers,
• no emergency equipment,
• incorrect labeling, array, or orange,
• incorrect label, sticker or stickers,
• vehicle is not adequate to the conditions specified in the approval certificate.
In the province of Lower Silesia are five ITD divisions., which are located in Wroclaw,
Walbrzych, Legnica, Jelenia Gora and Kłodzko [2, 3]. In each of the divisions about
10 % of control involved vehicles carrying dangerous goods. The 1498 inspected in
Lower Silesia in 2010, vehicles with dangerous goods, found 126 cases of non-compliance
[2, 3]. Most discrepancies were: transport document prepared incorrectly, lack of or
inadequate fire extinguisher and a lack of emergency equipment.

4. CONCLUSION
The control protocol analysis conducted by ITD that the territory of Lower Silesia there
are cases of incorrect transport of dangerous goods, such as:
• incorrect labeling of the vehicle,
• complete lack of marking of the vehicle,
• using the wrong vehicle for the transport of dangerous goods.
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Among the vehicles checked with dangerous goods, where the percentage stood at
about 10 % of all vehicles inspected, found irregularities in the group representing
4–10 %. This result may be a cause for concern, because even the slightest negligence
can be fatal. Most of the mandatory fines imposed during the period for foreign carriers.
Percentage share of those penalties contained in the range of 52–60 % of the punished.
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Souhrn:
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje realizuje již od roku 2005 na území
Moravskoslezského kraje projekt „Hasík CZ — Výchova dětí v oblasti požární ochrany
a ochrany obyvatelstva“, který je určen především dětem základních škol. Cílem projektu
je nejen snížení počtu požárů založených dětmi, ale především zvýšení pravděpodobnosti
záchrany jejich životů v případě požáru nebo jiné mimořádné události. V současné době
je připravována profilace projektu s vazbou na dominantní rizika vyskytující se v Moravskoslezském kraji. S využitím analýzy rizik byla tato rizika vytipována, selektována
s ohledem na jejich význam a z pohledu řešené problematiky byla zvolena nejvýznamnější z nich, a to únik nebezpečné chemické látky a povodně. Součástí nové aktivity bude
rovněž vytvořen systém poskytování informací školským zařízením v zónách ohrožení
o možných rizicích a žádoucím chování obyvatel.
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Summary:
Fire and rescue service of the Moravian–Silesian region is realized the project “Hasík CZ
— Education of children in the field of fire protection and civil protection” in the region of
the Moravian–Silesian region since 2005. This project is designated primarily for pupils
in the elementary schools. The aim of the project is not only to reduce the number of the
fire which is started by children but primarily to increase the probability of saving their
life during fire or other extraordinary events. In nowadays there is preparing the project
that is specialized to the dominant risks in the Moravian-Silesian region. Those risks
were selected by using the risk analysis, they were selected considering their importance
and then there were chosen the most significant risks, and these chosen risks are the
release of the dangerous substances and the floods. A part of the new activity there
will be also system of the providing information to the school facilities about potential
threats and required behavior of the population in the zone of the emergency planning.

Klíčová slova: Analýza rizik, mapováni rizik, zóna ohrožení, ochrana obyvatelstva, preventivně výchovná činnost

Keywords: Risk analysis, risk mapping, zone of the danger, protection of population,
preventive-educational activity

1. ÚVOD
Jednou z činností Hasičského záchranného sboru ČR, a tedy také hasičských záchranných
sborů krajů, je zabezpečovat preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na
úseku požární ochrany. Dílčí, ovšem nikoli nevýznamnou, část preventivního působení
představuje preventivně výchovná činnost zaměřená na děti.
S vědomím priority výchovy dětí a v očekávání prolínání jimi zažitých návyků z dětství až do dospělosti, vyvíjí Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále
jen „HZS MSK“) ve spolupráci se sdružením Citadela Bruntál již několik let intenzivní
snahu o rozvoj projektu Hasík CZ — Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany
obyvatelstva.

2. POPIS PROJEKTU A JEHO IMPLEMENTACE DO PRAXE
Preventivní projekt je aplikován na základních školách a sestává ze dvou hlavních částí
(první a druhý stupeň školní docházky). Dětem jsou předneseny základní informace a poznatky z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva postupně ve dvou vyučovacích
hodinách, které jsou dále děleny do jednotlivých tematických bloků.
První část je zaměřena na děti ve věku 7 až 10 let, což je první stupeň školní docházky
(zpravidla 2. třída). Cílem první části je získání důvěry dětí, vytvoření respektu z ohně
a postulátu, že oheň dětem opravdu do ruky nepatří. Děti se naučí, jak přivolat pomoc,
prohlédnou a obléknou si zásahový oblek, čímž dojde ke snížení strachu z vybavení
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a výstroje hasiče. Dále se děti dozvědí, co znamená zvuk sirény, co dělat při zvuku
sirény, co si vzít s sebou při opuštění bytu. Na závěr první části jsou dětem rozdány
propagační materiály s preventivní tématikou.
Druhá část je určena dětem ve věku 11 až 14 let, což je druhý stupeň školní docházky
(zpravidla 6. třída). Výuka je doplněna o tématiku náročnější a není již vedena tak
hravou formou, jako část první. Cílem druhé části výukového programu je zopakovat si
a rozšířit znalosti získané v první části výukového programu, uvědomit si zodpovědnost
za své jednání, ale i za své mladší sourozence. Děti se dále naučí základy první pomoci při
popáleninách a intoxikaci kouřem, základy požární prevence v přírodě, zásady opuštění
bytu v případě evakuace a ochrany při úniku nebezpečných látek a získají představu
o prostředcích improvizované ochrany osob. Na závěr hodiny se pomocí propagačních
materiálů zopakuje učivo. Projekt probíhá v jednotlivých třídních kolektivech hravou
a pro děti poutavou zábavnou formou, která je realizována dvojicemi instruktorů. [1, 2, 3]

Obrázek 1:

Ukázka realizace projektu v třídách základních škol

Úspěšná realizace projektu v praxi byla podmíněna vytvořením nezbytných podmínek
pro jeho technické, personální a ekonomické zajištění. V průběhu roku 2005 zpracoval
HZS MSK koncepční materiál zaměřený na preventivně výchovnou činnost dětí na základních školách, označený jako Koncepce preventivně výchovné činnosti — Vzdělávání
žáků základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva (dále jen „koncepce“). Materiál jako společné dílo odborů prevence a ochrany obyvatelstva a plánování
HZS MSK byl dokončen v říjnu 2005. Tím byly vytvořeny podmínky pro předávání informací z oblasti požární prevence a ochrany obyvatelstva dětem základních škol a jejich
prostřednictvím také rodičům dětí. Ojedinělost projektu je podtržena intenzivní spoluprací profesionálních a dobrovolných hasičů, případně jakýchkoli dalších zájemců. [2]
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3. CÍL A SOUČASNÝ STAV PROJEKTU
Cílené působení nestandardní hravou formou, která je dětem blízká, se mělo v konečném
důsledku rozprostřít nejméně na 60 % základních škol v rámci Moravskoslezského kraje.
Cílem projektu je nejen snížení počtu požárů založených dětmi, ale především zvýšení
pravděpodobnosti záchrany jejich životů v případě požáru nebo jiné mimořádné události. Cílem projektu je rovněž předat dětem ve dvou věkových rovinách školního života
důležité informace z oblasti prevence před mimořádnými událostmi. Prostřednictvím
výukových besed a propagačních materiálů vzbudit v dětech vztah k dané problematice, naučit je, jak mimořádným událostem předcházet, základním principům ochrany
a chování v případě vzniku mimořádné události. V optimálním případě dojde k předání
informací rodičům.
Projekt je základními školami přijímán pozitivně, což dokladuje vzrůstající počet škol
navštívených v Moravskoslezském kraji. Celkový výsledek v roce 2011 překročil hranici
stanovenou koncepcí, tedy 60% hranici škol. Za sledované šestileté období byl projekt
představen téměř na všech základních školách a osmiletých gymnázii v Moravskoslezském
kraji, tj. na 473 školách (82,9 % škol v kraji). V roce 2011 navštívili instruktoři v rámci
programu 335 základních škol (932 druhých a šestých tříd), což představuje 71 % škol
v Moravskoslezském kraji.
Počet škol v Moravskoslezském kraji zapojených do projektu v jednotlivých letech je
znázorněn na obrázku 2.

Obrázek 2:

Počet škol zapojených do projektu v Moravskoslezském kraji v jednotlivých letech

Počet škol v Moravskoslezském kraji po jednotlivých územních odborech zapojených
do projektu v roce 2011 je znázorněn na obrázku 3.
Úspěšnost a oblíbenost projektu dokladuje rozšíření i do dalších 6 krajů v ČR.

247

BRNO 2010
Kratochvílová D., Pokorný J., Komárek V., Kratochvílová D. ml., Tomková M.

Obrázek 3:
Číselné vyjádření nad jednotlivými sloupci
představuje procentuální poměr navštívených škol v roce 2011.

OV Ostrava
KA Karviná

BR Bruntál
FM Frýdek-Místek
NJ Nový Jičín OP Opava

Počet škol zapojených do projektu v roce 2011 po jednotlivých územních odborech

4. PROFILACE PROJEKTU

V době vzniku projektu a jeho implementace do praxe nebyl projekt pro střední a speciální školství dostatečně rozpracován a ověřen. Důvodem byly především omezené personální kapacity a finanční prostředky.
V současné době je připravována profilace projektu s vazbou na dominantní rizika vyskytující se v Moravskoslezském kraji. Tímto krokem bude nastavena určitá kontinuita
projektu také na středních školách. Součástí nové aktivity bude rovněž systém poskytování informací školským zařízením v zónách ohrožení o možných rizicích a žádoucím
chování obyvatel.
Projekt je zaměřen na předávání konkrétních informací dvěma skupinám příjemců,
a to pedagogickým pracovníkům a žákům (studentům) v širokém spektru stupňů škol,
od mateřských škol až po střední školy v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu je
navrženo rozšíření obsahu výuky již probíhajícího projektu.
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5. DOMINANTNÍ RIZIKA A JEJICH VYTYPOVÁNÍ POMOCÍ
MAPOVÁNÍ RIZIK
Každé území může být ohroženo mimořádnou událostí 1) nebo krizovou situací 2) (dále
jen „MU nebo KS“). K identifikaci možných MU nebo KS se mohou využívat různé
metody analýzy rizik. Jednou z nich je i tzv. mapování rizik.
Mapování rizik je proces, při kterém se identifikují území s různou úrovní rizika. Jedná
se vlastně o zobrazení výsledků hodnocení rizik na speciálních mapách zobrazující úrovně
očekávaných ztrát a škod, které je možné předpokládat na daném území. V mapování
rizik se jedná o klasifikaci a kvantifikaci rizika ve vztahu k území, jde o hodnotové vyjádření rizika na mapě. Riziko je zde pojímáno komplexně jako suma rizik pro jednotlivé
typy mimořádných událostí, jejichž projev na území lze nějakým způsobem vyjádřit
na mapě. Mapování rizik se provádí na základě technologií geografického informačního
sytému s využitím jednoduchých statistických a numerických analýz.
Mapování rizik využívá výsledky analýzy rizik pro různé typy mimořádných událostí,
resp. využívá výsledky analýz projevů mimořádných událostí na území. Tyto dílčí analýzy mohou být zpracovány na základě numerických modelových výpočtů (např. únik
nebezpečné látky, průlomová vlna při narušení hráze vodního díla), dlouhodobých meteorologických a hydrologických statistických sledování (např. přirozené povodně, sněhové
a větrné oblasti), sledování přírodních jevů a dalších metod, expertní odhady nevyjímaje. [4]
Při mapování rizik je prováděná interakce projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území a s úrovní připravenosti území. Výsledky mapování rizik se prezentují na
mapách rizik, které umožňují identifikovat složení a úroveň rizika pro každou část území
analyzovaného územního celku, např. obec, správní obvod obce s rozšířenou působností,
kraj. [4] Na obrázku 4 je zobrazeno rozložení míry rizika v Moravskoslezském kraji.
Pomocí této metody byly identifikovány konkrétní MU nebo KS v Moravskoslezském
kraji. Pro účely projektu byla vytipována a vyselektována dominantní rizika. Z pohledu
řešené problematiky a s ohledem na jejich význam byla zvolena nejvýznamnější z nich,
a to:
a) únik nebezpečné chemické látky ze/z
– subjektů zařazených do skupiny B dle zákona č. 59/2006 Sb. 3) ,
– subjektů zařazených do skupiny A dle zákona č. 59/2006 Sb.,
– subjektů, pro které je zpracována havarijní karta (např. zimní stadión),
1)

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

2)

Zákon č. 240/2000 Sb., krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

3)

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002
Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů

249

BRNO 2010
Kratochvílová D., Pokorný J., Komárek V., Kratochvílová D. ml., Tomková M.

Obrázek 4:

Rozložení míry rizika v Moravskoslezském kraji
– cisteren při převozu na hlavní železniční a silniční komunikaci,
b) povodeň
– přirozená
∗ Q5 pětiletá povodeň,
∗ Q20 dvacetiletá povodeň,
∗ Q100 stoletá povodeň,
– zvláštní (model protržení hráze).

6. VÝBĚR ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A CÍLOVÝCH SKUPIN
V rámci profilace projektu bylo nutné následně vytipovat školská zařízení ve vazbě na
zóny ohrožení při povodních a úniku nebezpečných chemických látek.
Pro výběr zájmových školských zařízení v zónách ohrožení byla stanovena následující
kritéria:
• při úniku nebezpečných chemických látek ze stacionárních subjektů (zařízení) se
jednalo o školská zařízení do max. vzdálenosti 300 m od každého subjektu,
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• při úniku nebezpečných chemických látek z cisterny (při přepravě) se jednalo o školská zařízení do max. vzdálenosti 150 m na každou stranu od této cisterny.
V zónách ohrožení povodněmi a při úniku nebezpečných chemických látek bylo identifikováno 464 ohrožených školských zařízení. Jelikož se jednalo o vysoký počet školských
zařízení, byla navržena redukce. Z celkového přehledu byla vyjmuta položka školské zařízení ostatní, do které spadají např. školní jídelny, základní umělecké školy a domovy
mládeže. Z vytipovaných rizik byly vyjmuty zvláštní povodně a úniky nebezpečných látek
při přepravě. Konečný celkový počet ohrožených školských zařízení pro účely projektu je
108. Rozdělení počtů ohrožených škol v rámci územních odborů dle typu škol je zobrazen
na obrázku 5. Celkový počet ohrožených školských zařízení v kraji dle jednotlivých rizik
je zobrazen na obrázku 6.
Obrázek 5:

Počet ohrožených škol v rámci územních odborů dle typu školy
Z hlediska personálního zabezpečení byla při výběru cílové skupiny kladena základní
otázka „Čeho chceme profilací projektu zejména dosáhnout?“. Zda chceme připravit
školské zařízení na mimořádnou událost, tedy zaměřit se převážně na pedagogy nebo
předávat informace žákům a studentům. Projekt bude směřován primárně na žáky škol.
Důvodem je především skutečnost, že informace získané výukou, mohou později úspěšně
využít i v dospělém životě. Výjimku tvoří mateřské školy, kde bude působeno na pedagogy, neboť žáci jsou příliš mladí pro pochopení dané problematiky.
Mezi další argumenty, proč bude profilace projektu zaměřena na žáky a nikoli na
pedagogy, patří:
• noví pedagogové budou systematicky připravováni v rámci studia na vysoké škole
(je připravován předmět s tématikou ochrany obyvatelstva) [5],
• školy nacházející se v zóně havarijního plánování (u subjektů zařazených do sk. B)
se účastní cvičení k prověření vnějšího havarijního plánu (co 3 roky),
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Obrázek 6:

Počet ohrožených škol v rámci územních odborů dle typu školy
• materiály (kniha + DVD) k problematice MU od hasičského záchranného sboru
distribuována každému třídnímu učiteli (2009),
• mezi členy pedagogického sboru školy jsou odborníci na problematiku chemie a fyziky. Je tedy otázkou školy, jak proškolí své zaměstnance (jde o obdobu školení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
• předešlé zkušenosti s pedagogy, tedy nezájem pedagogů o další vzdělávání, nabízené
pravidelně přes Národní institut pro další vzdělávání.

7. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
Pro jednotlivé úrovně školských zařízení (mateřské školy, základní školy a střední školy)
se forma implementace přípravy na konkrétní rizika bude do určité míry lišit.
Na mateřských školách bude výuka probíhat pouze u pedagogů v periodě co 3 roky.
Výuku budou zabezpečovat příslušníci HZS MSK, a to odboru ochrany obyvatelstva
a krizového řízení a odboru prevence.
Na základních školách budou informace předávány v rámci již realizovaného projektu
Hasík CZ — Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Výuka
v 6. třídách bude rozšířená o tématiku chování při vzniku konkrétní MU nebo KS.
Tato výuka bude zajištěna stávajícími instruktory. V případě, že se vyskytne základní
škola, která spadá do zóny ohrožení, a na které projekt dosud není zabezpečován, budou
instruktoři přednostně přesměrování do těchto škol. Školení instruktorů o rozšířenou
tématiku provede realizační tým.
Výuka na středních školách bude probíhat ve 2. ročnících a zabezpečovat je budou
opět příslušníci odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení a odboru prevence.
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8. SHRNUTÍ
V textu byl popsán rozvoj a stávající stav projektu, který je zaměřen na výchovu dětí
v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Je zřejmé, že za dobu rozvoje projektu,
tedy posledních 6 let, byl do projektu zapojen značný počet základních škol v Moravskoslezském kraji.
S využitím metody mapování rizik, dojde k určité profilaci projektu, kdy školská
zařízení nacházející se v oblastech působení rizik, budou připravována na konkrétní mimořádné události a krizové situace. Tento krok jednoznačně zvýší bezpečnost dětí, které
mohou být těmto rizikům vystaveny.
V současné době je vytvořena pracovní skupina a zahájeny přípravné práce na profilaci projektu. Ukončení přípravné fáze se očekává na konci roku 2012. V následujícím
kalendářním roce by měl již být projekt uveden do praxe.

1. INTRODUCTION
One activity of the Fire and rescue service of Czech Republic and so Fire and rescue
services of the regions there is to ensure the preventive–educational activity, promotional
and edition activity in the field of the fire prevention. Partial, but not insignificant,
part of the preventive activity represents preventive–educational activity oriented to the
children.
Bearing in mind the raising priorities of children education and in awaiting of the
diffusion of their ingrained habits from childhood to adulthood develops Fire and rescue service of the Moravian–Silesian region (hereinafter “HZS MSK”) in cooperation
with the association Citadel Bruntál intensive efforts to expansive of the project Hasík
CZ — Education of children in the field of fire protection and protection of population
(hereinafter “project Hasík CZ”) for several years.
Picture 1:

The emblem of the Fire and rescue service
of the Moravian–Silesian region

Logo of the project Hasík CZ
(dragon Hasík)

2. DESCRIPTION OF THE PROJECT AND HIS
IMPELENTATIION IN PRACTICE
The preventive project Hasík CZ is published in the elementary schools and it consists
from two main parts (the first school and the middle school). The basics and the knowl-
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edge of the fire protection and protection of population are presented to the children in
two lessons. The lessons are divided to the particular thematic blocks.
The first part is oriented to children in the age from 7 to 10 this is the first school
(usually 2nd class). The aim of the first part there is to gain the confidence of the
children, to establish of the respect from the fire and postulate that fire belongs not to
the children hands. Children will learn how to summon help, they will see and wear the
insulated clothing of fire fighter your for fear reducing of the equipment and fire fighter
gear. In addition, children will learn what it means to hear the horns, what to do when
the horns sounds, what to take with when leaving the apartment.
In the end of the first part there are promotional materials give to these children.
Second part is oriented to the children in the age of 11 to 14. These are pupils of the
middle school (usually 6th class). The lesson is supplemented by complicated themes
and it is not leading in so playful form as the first part. The aim of the second part is to
repeat and enlarge the knowledge that pupils had got from the first part of this education
program and to inform them about their responsibility of their behaviour and for their
younger sisters and brothers. Children will also learn the basic knowledge of the first
aid during burns and intoxication by fumes, basic knowledge in the fire protection in the
nature, the principle of the leaving the home in the case of evacuation and protection
during the release of the dangerous substances and they will get the imagine of the
means of the improvised personal protection. In the end of the lesson there will be
repeat the curriculum by using of the promotional materials. The project Hasík CZ is
realised in the classes by playful and for children interesting form that is realize by pair
of the instructors. [1, 2, 3]
Picture 2:

Presentation of realization of the project Hasík CZ
in the classes of elementary schools [photo: HZS MSK]
The successful realization of the project Hasík CZ in practice it was conditioned by the
creating of the necessary conditions for its technical, personal and financial insurance.
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HZS MSK has done the conceptual material oriented to preventive–educational activity
of children in the elementary schools named Conception of the preventive-educational
activity — Education of the pupils of the elementary schools in the field of the fire
protection and protection of population (hereinafter “Conception”) during year 2005.
Material was finished in October 2005 as the common work of the department of fire
protection and department of protection of population and crisis management of HZS
MSK. The conditions for presentation of the information from the field of fire protection
and protection of population to children in the elementary schools and by them also
to their parents they were created by this Conception. The extraordinariness of this
project is setting off by intensive cooperate of the professional and voluntary fire fighters
and alternatively others interested in this project. [1]

3. THE AIM AND CURRENT CONDITION OF THE PROJECT
The aimed influencing by non–standard playful form that is close to children it had been
spread at least in the 60 % of elementary schools in the Moravian-Silesian region. The
aim of the project Hasík CZ there is not only to reduce the number of fires that are
started by children but primarily to increase the possibility of the rescue of their life
during fire or other emergency. Another aim of the project Hasík CZ is also to present
important information from the field of prevention against emergency in the two age
levels.
It wants to teach children how to prevent the emergency, to the basic principles of
the protection and behaviour during emergency and to rise in them attitude to these
problems by using of the teaching lessons and promotional materials. Information will
be given to the parents in the optimal case.
The project Hasík CZ is accepted by the elementary schools in positive. It supports
the increasing number of the elementary schools in the Moravian–Silesian region that are
visited in the realization of this project. Final number of the elementary schools that was
visited within project Hasík CZ in 2011 it exceeds the number of schools setting in the
Conception, 60 % of all elementary schools in the Moravian–Silesian region. The project
was presented almost in all elementary schools and grammar schools (lasting 8 years)
in Moravian–Silesian region during 6 years. The instructors of the project Hasík CZ
visited 335 elementary schools (932 classes) in 2011. This means 71 % of the elementary
schools in the Moravian–Silesian region.
Percentage of the schools visited within the project Hasík CZ during years it is shown
in the picture 3.
The number of the schools in the Moravian–Silesian region in the territorial departments that had been included in the project in 2011 it is shown in picture 4.
The success and the popularity of the project Hasík CZ is presented by expansion to
others 6 regions in Czech Republic.

4. SPECIALIZATION OF THE PROJECT
In the age of the origin of the project Hasík CZ and his implementation to practise
the project were not elaborate and verify enough for high and special schools. Lacking
personal capacity and financial was the reason of it.
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Picture 3:

Percentage of the schools visited within the project Hasík CZ
in Moravian–Silesian region during years [HZS MSK]
In these days it is preparing specialization of the project with the relation to the dominant threats that are situated in the Moravian–Silesian region. Part of this new activity
will be also the system of information providing to the schools in the threat zone about
possible risks and required behaviour of population. With this activity there will set
some continuity of the project Hasík CZ to the high schools too.
The project is oriented to provide concrete information to two groups of the addressee
to the pedagogical workers and to the pupils/students in the wild range of the school
level from nursery schools to the high schools in the Moravian–Silesian region. In the
project there is a proposal to enlarge the content of the lessons of the existing project
Hasík CZ.

5. DOMINANT RISKS AND THEIR SELECTION BY RISK
MAPPING
Every area can be threaten by an emergency or crisis situation (hereinafter “MU nebo
KS”). There can be used various methods of risk analysis to identify possible MU nebo
KS. One of them there is so called risk mapping.
Risk mapping is the process in which are identifying the areas with various risk level.
It is about projection of the results of risk assessment in the special maps that can show
levels of the awaited losses and damages that can be possible to envisage in the area.
In the risk mapping it is about classification and quantification of the risk in relation
to the area. It is about value expression of the risk in the map. Risk is taken here
complexly as the risk sum for single kind of the emergency which display in the area can
be expressed in some kind in the map. Risk mapping is performing in the base of the
technological geographical information system with using of the simple statistical and
numerical analysis.
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Picture 4:
The legend to the picture:

OV Ostrava
KA Karviná

100 % škol
Navštívené školy
Počet škol
Kraj

—
—
—
—

100 % of schools
visited schools
number of schools
the region

BR Bruntál
FM Frýdek-Místek
NJ Nový Jičín OP Opava

Percentage of the schools that had been included in the project in 2011
in the territorial departments ∗)
∗)

The number above the column presents percentage ration of the visited schools in 2011.

The risk mapping uses the results from the risk analysis for various emergencies more
precisely it uses the results from the analysis of the manifestation of the emergencies
in the area. This partial analysis can be adapted on the basics of the numeric model
calculation (e.g. release of the dangerous substance, flood wave after destroying of
the reservoir dam) long–term weather forecast and hydrological statistical monitoring
(e.g. natural floods, snowy and windy areas), monitoring of natural phenomena and
others methods, include expert estimates. [4] During the risk mapping there is done
lots of interaction of the manifestation of the various types of the dangerous with the
vulnerability of the area and the preparedness level of the area. The results of the risk
mapping are presented on the maps that enable to identify thy types of the emergencies
and the risk level for every part of the area of the analysing territory, e.g. municipality,
municipality with enlarged authority and the region. [4] On the picture 5 we can see the
distribution of the risk levels in the Moravian–Silesian region.
With using of the risk mapping there were identified concrete emergencies or crisis
situations in the Moravian–Silesian region. For the purpose of the project there were
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Picture 5:

The rate of the threat in the Moravian–Silesian region [HZS MSK]
chosen and selected dominant risks. From the point of view of the solving problems and
with regard to their meaning there were chosen the most important of them, they are:
a) the release of the dangerous substances from
– subjects classed into the group B in accordance with Act nr. 59/2006 Sb. 4) ,
– subjects classed into the group A in accordance with Act nr. 59/2006 Sb.,
– subjects for which is made the emergency card (e.g. winter stadium) (HK),
– cistern during the transport on the main railway and road networks,
b) flood
– natural
∗ Q5 flood level,
∗ Q20 flood level,
4)

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002
Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
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∗ Q100 flood level,
– special (model of the dam burst).

6. CHOSING OF THE SCHOOLS AND OF THE TARGET
GROUPS
During the specialization of the project it was necessary also to chose the school facilities
in connection of the threat zones during the floods and the releases of the dangerous
chemical substances.
For the choice of the school facilities of interest in the threat zones there were set the
following criterion:
• during the release of the dangerous chemical substances from the stationary subjects (facilities) there were chosen the school facilities in the distance max to 300 m
from every subject,
• during the release of the dangerous chemical substances from the cistern (during
transport) there were chosen the school facilities in the distance max to 150 m
from this cistern to the left and right side.
In the threat zone of the flood and the release of the dangerous chemical substances
there were identify 464 threatened school facilities. Because this was large number of
the school facilities there was propose the reduce. From the summary there was remove
the item others school facilities to which fall into e.g. school lunchrooms, elementary
artistic schools and the houses for youth. From the chosen risk there were remove the
special floods and the release of the dangerous chemical substances during the transport.
Ending total number of the threatened school facilities for the purpose of the project it is
108. The division of the threatened school facilities according to territorial departments
and to types of schools it is display on picture 6 Total number of the threatened school
facilities in the region according to individual risks it is on picture 7.
From the point of view of personal provision there were putting during the choice of the
target group the basic question “What we want to achieve by the project specialization?”.
If we want to prepare the school facilities for enemies, so the lesson orient mostly to the
teachers or to present information to the pupils or students. Project is oriented primarily
to the pupils/students. The reason is fact that the information gains by lessons pupils
can later successfully use in the age of adult. The only exceptions are the nursery schools
where will be influence teachers because the pupils are too young for understanding of
discussion problems.
Others arguments why the project specialization will be oriented to pupils/students
and not to teachers they are:
• new teachers will be systematically prepared during studying in the universities
(it is prepared the subject with the theme of the protection of) [5],
• schools situated in the zone of the emergency planning (subjects in the group B)
they participate on the training for verifying of the external emergency plan (every
3 years),
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Picture 6:
The legend to the picture:

MŠ
ZŠ
SŠ
CELKEM
Kraj

—
—
—
—
—

nursery schools
elementary schools
high schools
total
region

Number of the threatened school facilities according to territorial departments
and to types of schools [HZS MSK]
• materials (book + DVD) about the problems of emergency from Fire and safety
service are distribute to all class teachers (2009),
• between the members of pedagogical staff are specialists at chemistry and physics.
It depends on the school how its teachers are prepared (analogue of the training
of the safety and preservation of the health during work),
• previous experience with the teachers are that they are not interested in further
education which is offered regularly in National institute for further education.

7. ORGANIZATIONAL PROVISION
For individual types of the school facilities (nursery, elementary and high schools) there
will be different form of the implementation for the preparation to concrete emergencies.
In the nursery schools there will be preparations of the teachers every 3 years. The
lesson will be provided by members of HZS MSK department of the protection of population and crisis management and department of prevention.
In the elementary schools there will be presented information by project Hasík CZ.
the lessons will be enlargement about theme of behaviour during concrete emergency or
crisis situation in the 6th classes. These lessons will be presented by current instructors.
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Picture 7:

Number of the threatened school facilities in the region according
to individual risks [HZS MSK]

In the case that there will be the school which is situated in the zone of emergency
planning and where the project is not there will redirected the instructors. The training
of the instructors in enlargement problem it performs implementing team.
The lessons in the high schools they will be in 2nd classes and they will be presented
by members of the department of protection of population and crisis management and
department of prevention again.

8. SUMMARY
In the text there is described the development and current status of the project that
is oriented for children education in the field of fire protection and the protection of
population. A large number of schools in Moravian–Silesian region it was jointed this
project during its development during last 6 years.
By using of the risk mapping there will be some project specialization when school
facilities situated in the threatened zones will be prepared for the concrete emergencies
and crisis situations. This will increase the safety of children that can be influenced by
these emergencies.
Nowadays there is established work group and the preparatory works in project specialization they have started. The ending of preparatory phase is excepting in the end
of the year 2012. In the next year the project would be introduce to the practice.

261

BRNO 2010
Kratochvílová D., Pokorný J., Komárek V., Kratochvílová D. ml., Tomková M.

BIBLIOGRAPHY
[1] Koncepce preventivně výchovné činnosti, Vzdělávání žáků základních škol v oblasti
požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Ostrava: Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje, říjen 2005.
[2] Folwarczny, Libor — Pokorný, Jiří. Výchova dětí v oblasti požární ochrany
a ochrany obyvatelstva v Moravskoslezském kraji. In Sborník přednášek mezinárodní
konference Ochrana obyvatel 2008. Ostrava: VŠB–TU Ostrava, SPBI, 2008, s. 52–62,
ISBN 978–80–7385–034–0.
[3] Folwarczny, L. — Komárek, V. — Pliska, M. — Pokorný, J. Výchova
dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva v Moravskoslezském kraji.
Praha, MV–generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva
112, 2009, č. 5, s. 12–15, ISSN: 1213–7057.
[4] Krömer, Antonín — Musial, Petr — Folwarczny, Libor. Mapování rizik, Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, Edice SPBI
Spektrum 68, 2010. 126 s., ISBN: 978–80–7385–085–9.
[5] Usnesení vlády ČR ze dne 5. října 2011 č. 734 k začlenění tématik Ochrana
člověka za mimořádných událostí, péče o zdraví a dopravní výchova do studijních
programů pedagogických fakult.

262

Ochrana životních podmínek obyvatelstva
Environmental Protection of Population

Konfrontácia stavu environmentálnych vedomostí
a environmentálneho správania sa profesionálnych
vojakov OS SR
Confronting the State of Environmental Knowledge
and Environmental Behavior of Professional Soldiers
of the Armed Forces of the Slovak Republic
KUSTROVÁ Milota

Súhrn:
Edukácia v environmentálnej oblasti je predovšetkým v kompetencii materských, základných a stredných škôl. Dobrá úroveň environmentálnych vedomostí je dôležitým východiskom pre formovanie environmentálneho povedomia, osobnej zodpovednosti za životné
prostredie a formovanie svojho vnútorného hodnotového sveta. Príspevok sa zaoberá
vyhodnocovaním úrovne environmentálnych vedomostí u profesionálnych vojakov OS
SR. Zistené environmentálne vedomosti sú následne konfrontované s environmentálnym
správaním sa jednotlivých vojakov. Dosiahnuté výsledky poukazujú na nevyhnutnosť
kontinuity environmentálnej výchovy a vzdelávania aj počas ďalšieho štúdia a prípravy
na povolanie profesionálneho vojaka, ako aj vzdelávanie počas výkonu tohto povolania.
Summary:
Education in the environmental field is mainly within the competence of kindergartens,
primary and secondary schools. A good level of environmental knowledge is an important
starting point for the formation of environmental awareness, personal responsibility for
the environment and shape their own scale of values. The paper deals with evaluating the
level of environmental knowledge of professional soldiers of the Armed Forces. Identified
environmental knowledge are subsequently confronted with the environmental behavior
each soldiers. The obtained results to demonstrate the need continuity in environmental
education during further study and training of professional soldier, as well as education
during application of this profession.
4

Ing. Milota Kustrová, PhD. Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši,
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1 ÚVOD
Skvalitnenie systému environmentálnej výchovy a vzdelávania na školách je jednou z hlavných zásad smerujúcich k uplatneniu princípov trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti.
Environmentálne zručnosti sú v súčasnosti na Slovensku formované už od predškolského
veku. Nástupom do školy si žiaci a študenti spolu s komplexným poznávaním vzťahov
medzi zložkami ekosystému formujú svoj vnútorný hodnotový svet. Je potrebné, aby
sa študenti na vyšších stupňoch škôl naučili vnímať globálne problémy ľudstva, zapojili
sa do diskusie o riešení týchto problémov, prichádzali s novými nápadmi a ocenili ich
riešenia.
Uznesenie vlády SR č. 574/2005 poverilo Environmentálnu komisiu pre vzdelávanie
vypracovaním novej Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl v SR a v systéme celoživotného vzdelávania a vypracovaním akčného plánu
na realizáciu tejto koncepcie (Akčný plán výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému
rozvoju). Nová Koncepcia sa stala východiskom pre rozpracovanie a inováciu prekonanej
Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania z r. 1997. Jednotlivé témy environmentálnej výchovy majú stanovený rámcový obsah na dvoch úrovniach — prvá úroveň
pre základné školy a druhá úroveň pre stredné školy [1]. Na takto vybudovanom základe
by vysoké školy mali pokračovať v prehlbovaní a syntetizovaní poznatkov základných
a prierezových environmentálnych a ekologických vied [2]. Len takýmto dopĺňaním vedomostí je možné zabezpečiť udržanie resp. rast požadovanej úrovne environmentálneho
povedomia absolventov. V rámci vysokých škôl jednou z dôležitých častí uplatňovania
princípov TUR je zavádzanie predmetov s problematikou TUR do študijných plánov
a vzdelávacích a výskumných programov. Predmety zamerané na TUR sú už síce na
väčšine univerzít, ale to neznamená, že sa ich zúčastňujú všetci študenti. Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika pripravuje na výkon svojho povolania profesionálnych
vojakov v technických aj manažérskych odbornostiach. Problematika TUR na AOS nie
je vyučovaná formou povinného predmetu, ani povinne voliteľného predmetu, ale iba výberového predmetu. Existujúci kreditový systém nemotivuje študentov dostatočne k zapísaniu si výberových predmetov. Takže environmentálna výchova a výchova k TUR na
AOS prakticky neprebieha.

2 MATERIÁL A METÓDY
Dotazníkový prieskum bol realizovaný na vzorke profesionálnych vojakov OS SR. Do
experimentu bolo zapojených celkovo 50 respondentov — externých študentov študijného programu Manažment Akadémie ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika, ktorí
pôsobia v rôznych vojenských útvaroch OS SR väčšinou na pozícii veliteľov jednotiek
v hodnosti poručík. Všetci respondenti majú dosiahnutý prvý stupeň vysokoškolského
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štúdia (Bc.) v študijnom odbore Manažment. Výber účastníkov nebol náhodný, z tohto
dôvodu nemožno hovoriť o reprezentatívnej vzorke profesionálnych vojakov OS SR. Priemerný vek účastníkov prieskumu bol 25 rokov. Predpokladáme, že táto veková kategória
absolvovala integrovanú formu environmentálnej výchovy a vzdelávania na základných
a stredných školách. V študijnom programe 1. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore
Manažment nie je zaradený žiadny povinný predmet s environmentálnym zameraním.
Respondenti boli rozdelení podľa pohlavia na skupinu mužov (v počte 31) a žien (v počte
19). Zloženie súboru podľa pohlavia nereprezentuje skutočné zastúpenie žien v radoch
profesionálnych vojakov OS SR.
Prieskum pozostával zo zisťovania úrovne environmentálnych vedomostí a environmentálneho správania sa profesionálnych vojakov. Úroveň environmentálnych vedomostí
bola zisťovaná vedomostným testom, ktorý bol zostavený na základe učebných osnov environmentálnej výchovy pre základné a stredné školy (tzv. Environmentálne minimum).
Obsahom Environmentálneho minima je problematika zachovania biodiverzity, odlesňovania, erózie pôdy, racionálneho využívania prírodných zdrojov, znečisťovania ovzdušia,
vody a pôdy, úbytku ozónovej vrstvy, kyslých dažďov, skleníkového efektu, spotreby
energie, odpadov, urbanizácie, populačnej explózie [3]. Vedomostný test pozostával z 35
otázok z uvedených oblastí.
Na monitoring environmentálneho správania sa profesionálnych vojakov bola použitá
dotazníková metóda. Takto získané údaje sú do istej miery zaťažené nebezpečenstvom
neúprimnosti a neobjektívnosti, čím vzniká problém reliability získaných výsledkov. Dotazník celkovo pozostával zo 17 otázok a bol obsahovo zameraný na niekoľko oblastí,
v ktorých respondenti odpovedali, ako sa správajú v niektorých bežných životných situáciách, súvisiacich so životným prostredím (napr. problematiku likvidácie odpadu z domácnosti, šetrenie energiou a pitnou vodou, ich správanie sa pri nakupovaní, pri pobyte
v prírode a pod.). Na spracovanie získaných údajov boli použité štatistické metódy,
predovšetkým štatistická deskripcia.

3 VÝSLEDKY PRIESKUMU A DISKUSIA
3.1 Úroveň environmentálnych vedomostí
Výsledky vedomostného testu sú vyjadrené v % učiva, ktoré respondenti ovládajú. Priemerná úroveň environmentálnych vedomostí celej skupiny respondentov je 52,85 %,
z toho u mužov je to 53,66 % a u žien 52,03 %.
Otázkami č. 1, 2, 3, 14, 20 a 21 sme zisťovali úroveň vedomostí v oblasti základných
environmentálnych pojmov (ako je biodiverzita, ekosystém, biocenóza, jedinec, populácia, rastlinné spoločenstvo, pedosféra, ekologické rozmedzie, emisie). Úroveň vedomostí
v tejto oblasti je 50,03 % (u mužov 50,11 % a u žien 49,91 %). Najhoršie zodpovedanou
otázkou z tejto skupiny otázok bola otázka č. 14 „Ako sa nazýva vrstva Zeme, ktorá
obsahuje najmä humus a pôdne mikroorganizmy?“. Možno konštatovať, že vedomosti
v tejto oblasti sú priemerné.
Druhá skupina otázok (č. 4, 5, 6, 7, 8) bola zameraná na oblasť ochrany prírody.
Pýtali sme sa v nich na formy územnej ochrany prírody v SR, koľko stupňov ochrany
prírody a krajiny máme v SR, aké národné parky a koľko chránených krajinných oblastí
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sa nachádzajú na území SR, čo je NATURA 2000. Vedomosti v oblasti ochrany prírody
dosiahli v celej skupine respondentov úroveň iba 20,78 % (muži 21,74 %, ženy 19,30 %).
Iba jeden respondent z celej skupiny vedel, že na území SR máme 14 CHKO a 2 respondenti vedeli, čo znamená označenie NATURA 2000. Tieto dve otázky boli zodpovedané
najhoršie z celého vedomostného testu. Na základe uvedených výsledkov možno poukázať na podpriemerné vedomosti v oblasti ochrany prírody a krajiny rovnako u žien aj
u mužov.
Ďalšia časť vedomostného testu bola zameraná na poznávanie živočíchov a rastlín
(otázky č. 10 a 11). Respondenti mali podľa obrázkov pomenovať tri živočíchy a tri rastliny, zaradiť ich do príslušnej skupiny živočíchov resp. rastlín a uviesť, či sú zákonom
chránené. Pri poznávaní živočíchov odpovedalo správne 74,31 % respondentov (73,17 %
ženy, 75,05 % muži). V prípade poznávania rastlín bola situácia diametrálne odlišná,
správne odpovedalo iba 30,20 % respondentov. Najväčšie problémy pri spoznávaní rastlín robilo respondentom pomenovať Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus), na
Slovensku vzácny ohrozený a chránený druh z čeľade vstavačovité (Orchidaceae).
Na problematiku lesa a odlesňovania boli zamerané otázky č. 9, 12, 13. Na otázky
„Aký je význam lesa pre človeka?“ a „Vymenujte negatívne dôsledky odlesňovania“ mohli
respondenti voľne odpovedať. Napriek tomu boli respondenti vo svojich odpovediach dosť
zdržanlivý, často uviedli len veľmi stručnú odpoveď. Na druhej strane na otázku „Čomu
zvykneme hovoriť zelené pľúca planéty?“ odpovedali takmer všetci správne. Hlavne vďaka
tejto otázke respondenti predmetnú oblasť ovládajú na 57,39 % (muži 60,54 %, ženy
52,50 %).
Základné otázky z problematiky poznania a členenia prírodných zdrojov (otázky č. 15,
16 a 17) respondenti ovládajú na 71,37 % (muži 69,14 %, ženy 76,50 %). Dosiahnutá
úroveň vedomostí v tejto oblasti je veľmi dobrá.
Ďalšia skupina otázok (č. 22, 23, 24 a 25) bola zameraná na zistenie úrovne vedomostí
súvisiacich s ozónovou vrstvou Zeme, konkrétne s jej poškodzovaním, s následkami existencie ozónových dier, ako aj s globálnymi opatreniami, ktoré sa realizujú na zamedzenie
úbytku ozónovej vrstvy Zeme. Úroveň vedomostí z tejto oblasti dosiahla priemernú hodnotu 64,71 %. Rozdiel v úrovni vedomostí mužov a žien je v tomto prípade takmer 10 %
v prospech mužov (muži 68,95 %, ženy 58,13 %).
Na problematiku vzniku kyslých dažďov a ich vplyv na život na Zemi boli orientované
otázky č. 26, 27, 28. Odpovede na tieto otázky boli nepresné, nevystihovali dostatočne
podstatu vzniku kyslých dažďov, respondenti nevedeli pomenovať zlúčeniny, z ktorých
kyslé dažde vznikajú, ani vymenovať ich dôsledky. Úroveň vedomostí preto bola podpriemerná, dosahoval 32,88 % (muži 32,26 %, ženy 33,83 %).
Ďalšou sledovanou oblasťou bola problematika skleníkového efektu (otázky č. 29, 30,
31). U respondentov boli zisťované vedomosti o vzniku a dôsledkoch skleníkového efektu,
ako aj o globálnych preventívnych opatreniach zmierňujúcich skleníkový efekt. Vedomosti
respondenti v tejto oblasti dosiahli na úrovni 38,37 % (muži 42,58 %, ženy 31,83 %). Aj
v tomto prípade sú vedomosti mužov o niečo lepšie.
Predposlednou oblasťou bola oblasť energií, kde u respondentov boli zisťované vedomosti o spôsoboch šetrenia elektrickou energiou a využívaní alternatívnych zdrojov
energie. Dosiahnutá úroveň vedomostí bola 68,04 %, (muži 68,23 %, ženy 68,0 %).
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Jedným z najzávažnejších globálnych problémov ľudstva je problematika odpadov, ich
nadmernej tvorby, likvidácie a separácie. Na tieto problémy boli orientované posledné tri
otázky testu (č. 33, 34 a 35). Dosiahnutá úroveň vedomostí v tomto prípade je 39,08 %
(muži 40,75 %, ženy 36,5 %). Vzhľadom na závažnosť a aktuálnosť problematiky odpadov
nemožno takúto úroveň vedomostí považovať za postačujúcu.
Získané výsledky sú pre lepšiu interpretáciu uvedené aj v grafickej forme (graf 1, 2).

Graf 1:

Úroveň environmentálnych vedomostí po sledovaných oblastiach (v %)
Oblasti environmentálnych vedomostí:
1
2
3
4
5
6

—
—
—
—
—
—

Základné environmentálne pojmy 7 — Ozónová vrstva Zeme
Ochrana prírody v SR
8 — Kyslé dažde
Poznávanie živočíchov
9 — Skleníkový efekt
Poznávanie rastlín
10 — Energie
Les a odlesňovanie
11 — Odpady
Prírodné zdroje

Vedomosti pod úrovňou 19,9 % možno považovať za nedostatočné, v rozmedzí 20 až
39,9 % za podpriemerné, v rozmedzí 40 až 59,9 % za priemerné, 60 až 84,9 % za nadpriemerné a od 85 až 100 % za výborné vedomosti. Podľa takto zvolenej škály vedomostí
bol súbor respondentov rozdelený do niekoľkých vedomostných skupín (graf 2).
V celom výberovom súbore iba jeden respondent mal výborné environmentálne vedomosti (t.j. 1,96 %), 31,37 % respondentov dosiahlo nadpriemerné vedomosti, 52,94 %
priemerné vedomosti a 13,73 % podpriemerné vedomosti. V celom výberovom súbore nebol nikto s nedostatočnými vedomosťami. Ako vidieť z grafu 2 boli zaznamenané určité
rozdiely v úrovni environmentálnych vedomostí v závislosti od pohlavia.
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Graf 2:

Dosiahnutá úroveň environmentálnych vedomostí
3.2 Hodnotenie environmentálneho správania sa profesionálnych vojakov
Výsledky dotazníka o správaní sa jednotlivých profesionálnych vojakov k životnému prostrediu poukazujú na mnohé zaujímavé zistenia. Napríklad v oblasti nakladania s odpadom z domácnosti väčšina respondentov uviedla, že sa odpad síce snaží separovať,
ale nie sú v tejto činnosti dôslední, buď neseparujú všetky možné komodity, alebo separujú odpad nepravidelne, nedôsledne. Až 34 % respondentov vyhadzuje nebezpečný
odpad medzi bežný komunálny odpad. V oblasti šetrenia elektrickou energiou respondenti prejavili úsilie nakupovať elektrospotrebiče s nižšou spotrebou elektrickej energie
a úspornejšie druhy osvetlenia, rovnako ako v oblasti šetrenia pitnou vodou, kde väčšina
opýtaných uviedla hneď niekoľko možností, ako šetria pitnou vodou. Výsledky dotazníka poukazujú na výrazné nedostatky pri nákupnom správaní sa respondentov, mnohí
vôbec nepoznajú alebo sa nezaujímajú o environmentálne označovanie výrobkov (tzv.
ekolabeling). Ak si takéto označenie na výrobkoch predsa len všimnú, často ho ignorujú,
nerešpektujú a neuprednostňujú environmentálne šetrné výrobky. Pri kúpe rôznych výrobkov je rozhodujúca cena alebo ich úžitkové vlastnosti. Správanie sa respondentov pri
pobyte v prírode možno hodnotiť u väčšiny ako veľmi dobré, hoci vyskytli sa jednotlivci,
ktorí sa priznali, že porušujú mnohé zákazy pri pobyte v chránených územiach (táborenie, bivakovanie, zakladanie ohňa, hlučnosť, zbieranie lesných plodov, pohyb mimo
vyznačených turistických chodníkov a i.) a že často vypaľujú trávu. Väčšina opýtaných
priznáva, že ich prístup k ochrane životného prostredia je dosť pasívny.
Podľa odpovedí boli jednotlivci zaradení do troch skupín vyjadrujúcich ich vzťah k životnému prostrediu (graf 3). Prvú skupinu (10 %) tvoria respondenti, ktorých správanie
sa k životnému prostrediu možno charakterizovať ako zodpovedné, ohľaduplné. Rovnako
veľkú skupinu (10 %) tvoria respondenti s bezohľadným resp. ľahostajným prístupom
k životnému prostrediu. Najpočetnejšiu skupinu (80 %) tvoria respondenti s neutrálnym,
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Graf 3:

Správanie sa respondentov k životnému prostrediu
priemerným správaním sa k životnému prostrediu. Ako vidieť z grafu 3, ženy sa správajú
voči životnému prostrediu zodpovednejšie, ohľaduplnejšie ako muži.
Sledovaná skupina respondentov absolvovala integrovanú environmentálnu výchovu
v priebehu základnej a strednej školy. Takéto zloženie výberového súboru naznačuje,
že environmentálna výchova buď nebola dosť účinná (resp. intenzívna), alebo chýba jej
kontinuita v ďalšom vzdelávaní, alebo nad ňou prevládajú iné nežiaduce vplyvy (napr.
antropocentrické, ekonomické a i.). V prvej skupine, skupine zodpovedných, je potrebné
jej členov podporovať v ďalšom proekologickom správaní sa. Druhá (neutrálna) a tretia
(bezohľadná) skupina by sa mali stať hlavnými cieľovými skupinami pre intenzívne formovanie environmentálneho povedomia. Keď sa nepodarilo vypestovať pozitívny postoj
k životnému prostrediu u väčšiny respondentov v priebehu základnej a strednej školy, je
potrebné v tomto úsilí pokračovať aj v priebehu vysokoškolského a ďalšieho celoživotného
vzdelávania.

4 ZÁVER
Výsledky prieskumu environmentálnych vedomostí a správania sa k životnému prostrediu
u profesionálnych vojakov OS SR poukazujú na potrebu kontinuity ďalšieho environmentálneho vzdelávania a formovania resp. zvyšovania ich environmentálneho povedomia.
Väčšina výberového súboru (90 %) nemá vytvorené dostatočne silné environmentálne
povedomie, čo sa odzrkadľuje na ich nevhodnom environmentálnom správaní sa. Prieskum by bolo vhodné rozšíriť na rôzne vekové kategórie a hodnosti profesionálnych vojakov, aby bolo možné sledovať závislosť úrovne environmentálnych vedomostí a správania
sa aj od dosiahnutého vzdelania a veku.
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Stúpajúce nároky na vzdelanostnú úroveň obyvateľstva robia zo vzdelávania celoživotný proces. Osobnostné kvality profesionálnych vojakov ako je odbornosť (a s ňou
spojené kompetencie, zodpovednosť, záväznosť, česť a morálka) a sociálna zrelosť ovplyvňujú ich životný štýl a kvalitu života, ktorá je výsledkom vzájomného pôsobenia sociálnych, zdravotných, ekonomických a environmentálnych podmienok [5].
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Souhrn:
Ozbrojené síly České republiky (OS ČR) a její základ — Armáda České republiky (AČR)
prošly od listopadu 1998 zásadní proměnou. I přes tyto změny plní OS ČR dále významnou úlohu při zajišťování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva na teritoriu České republiky
(ČR). OS ČR plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací v rámci Integrovaného záchranného systému ČR (IZS) a plnění úkolů Policie České republiky (PČR)
v souladu se zákony ČR, příslušnými nařízeními Vlády ČR a uzavřenými dohodami mezi
Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem obrany ČR.

Klíčová slova: Dohody, úkoly AČR, vyžadování, možnosti AČR.

1. KAPITOLA — PRÁVNÍ PŘEDPISY
1.1 PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Úkoly OS ČR v oblasti ochrany a obrany obyvatelstva při řešení nevojenských krizových
a mimořádných událostí k podpoře civilních orgánů v rámci IZS nebo Plnění úkolů
PČR jsou vymezeny zejména zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách a zákonem
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.
1.2 DOHODY
V souladu s uvedenými zákony a k vytvoření základního rámce vzájemné spolupráce je
mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany podepsána Rámcová dohoda o spolupráci. Dohoda řeší oblasti spolupráce zejména při nasazování sil a prostředků AČR
k realizaci nařízení vlády o povolání vojáků AČR k plnění úkolů PČR a plnění úkolů
v rámci IZS. Dohoda dále vymezuje spolupráci v přípravě právních předpisů, rozvoji
mezinárodních styků, přípravě a provedení cvičení orgánů krizového řízení, při ochraně
0
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veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku, boji proti terorismu, ochraně státní
hranice, migraci osob, bezpečnosti a plynulosti v dopravě, ochraně objektů, logistické
podpoře, personálního vzdělávání a spolupráci speciálních jednotek. V návaznosti na
tuto Dohodu podepsanou na úrovni ministrů obou resortů jsou dále uzavřeny Realizační
dohoda mezi AČR a PČR a Dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi AČR a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru (GŘ HZS). Tyto Realizační dohody
blíže specifikují vzájemné vztahy a spolupráci v jednotlivých oblastech při plnění úkolů
stanovených právními předpisy.
1.3 VNITŘNÍ PŘEDPISY OZBROJENÝCH SIL ČR
K zabezpečení připravenosti resortu MO a OS ČR v reakci na krizové situace a mimořádné události nevojenského charakteru jsou zpracovány odpovídající dokumenty a to
Krizový plán MO, Směrnice NGŠ AČR k nasazování sil a prostředků AČR v rámci
IZS a k plnění úkolů PČR. K zabezpečení připravenosti AČR na možná budoucí bezpečnostní rizika nevojenského charakteru velkého rozsahu jsou zpracovány Předběžné
operační plány použití AČR k řešení úkolů v rámci IZS (např. řešení následků živeních
pohrom velkého rozsahu, řešení následků spojených s radiačními a chemickými haváriemi
velkých podniků, epidemie) nebo použití AČR k plnění úkolů PČR v souladu s nařízením
vlády, pokud síly a prostředky policie nebudou dostatečné k zajištění vnitřního pořádku
a bezpečnosti.

KAPITOLA 2 — POLITICKO – VOJENSKÉ AMBICE ČR
V OBLASTI PODPORY CIVILNÍCH ORGÁNŮ, ÚKOLY OS ČR
2.1 POLITICKO – VOJENSKÉ AMBICE ČR
Vojenská strategie ČR vydaná v roce 2008 vymezuje v rámci politicko – vojenských
ambicí ČR nasazování sil a prostředků OS ČR k podpoře civilních orgánů v krizových
situacích nevojenského charakteru. Na území ČR jsou OS ČR připraveny v nezbytném
rozsahu a podle dostupnosti poskytnout na podporu IZS nebo PČR síly a prostředky
dle požadavků. V zásadě mohou být použity všechny síly prostředky OS ČR včetně
možnosti doplnění nebo posílení jednotkami aktivních záloh.
2.2 ÚKOLY OS ČR
ČR si k zajištění své bezpečnosti a obrany vytváří ozbrojené síly, jejichž základním
úkolem je připravovat se k obraně ČR a bránit ji proti vnějšímu napadení. Nad rámec
tohoto základní úkolu lze dále AČR, jako základ OS ČR, použít i k jiným úkolům,
které jsou úzce spojeny s bezpečností a ochranou obyvatelstva (zákon č. 219/1999 Sb.,
o ozbrojených silách):
• ke střežení objektů důležitých pro obranu státu,
• k plnění úkolů PČR,
• k záchranným a likvidačním pracím při pohromách nebo jiných závažných situacích
ohrožující lidské životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí,

272

Místo a úloha ozbrojených sil ČR v systému KŘ
The Army Forces of the Czech Republic Position and Role in the Crisis . . .
• k odstranění jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky,
• k zabezpečení letecké zdravotnické dopravy,
• k poskytování leteckých služeb,
• k zabezpečení dopravy na základě rozhodnutí vlády,
• k plnění humanitárních úkolů civilní obrany.
Použití AČR v souladu se zákonem č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému lze AČR poskytnou na:
• plánovanou pomoc na vyžádání při záchranných a likvidačních pracích jako ostatní
složku IZS, vyčleněnými síly a prostředky AČR pouze na žádost Operačního a informačního střediska GŘ HZS (OPIS GŘ HZS). Síly a prostředky AČR jsou nasazovány v souladu s uzavřenými dohodami,
• ostatní pomoc složkám IZS. Může být poskytnuta na žádost HZS kraje, krajského
úřadu nebo MV při provádění záchranných a likvidačních prací vojenskými útvary
a zařízeními OS ČR v souladu s § 15, 16 a § 18 zákona č. 219/1999 Sb. a § 22
zákona č. 239/2000 Sb.

KAPITOLA 3 — MOŽNOSTI NASAZENÍ OS ČR
3.1 MOŽNOSTI NASAZENÍ SIL A PROSTŘEDKŮ AČR
AČR na základě vydaných nařízení vlády a uzavřených dohod s PČR a GŘ HZS vyčleňuje své síly a prostředky v požadovaném rozsahu a časových lhůtách k řešení mimořádných a krizových situací nevojenského charakteru na území ČR. Po reorganizaci
záchranných praporů v roce 2007 byl zrušen princip teritoriálního pokrytí území ČR
předem vyčleněnými útvary AČR. V současné době jsou jednotlivé síly a prostředky
určené k plnění úkolů spojených s bezpečností a ochranou obyvatelstva včetně řešení
záchranných a likvidačních prací na celém území ČR.
V oblasti plnění úkolů PČR, armáda trvale vyčleňuje síly a prostředky, které jsou
připraveny k nasazení při řešení následků jaderných havárií na jaderných elektrárnách
Dukovany a Temelín. Primárním úkolem příslušníků AČR je posílení a plnění úkolů PČR
ve společných smíšených hlídkách při provádění uzávěr prostorů, regulací pohybu osob,
zabezpečení vnějšího pořádku a bezpečnosti v postižených oblastech. Při plnění těchto
úkolů dále AČR vyčleňuje prostředky k zabezpečení průjezdnosti komunikací.
K zabezpečení posílení prvků IZS při řešení situací na území ČR vyčleňuje AČR,
jako ostatní složka IZS, další mobilní a stacionární síly a prostředky, které jsou součástí
Ústředního poplachového plánu (ÚPP) a mohou být použity zejména k plnění těchto
úkolů:
• výstavba pěti humanitárních základen s maximální kapacitou každé do 450 osob,
• provedení evakuace osob ze zatopených oblastí,
• převoz humanitární pomoci a zásobování do postižených oblastí,
• vyprošťování vozidel při kalamitních situacích na komunikacích,
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• provedení zemních prací k zabezpečení průjezdnosti na komunikacích a ve městech,
• přemostění komunikace do 20 m při rozsáhlých povodních,
• výstavbu mostních provizorií (poskytnuté mosty od Státní správy hmotných rezerv),
• zemní práce rýhování, hloubení a navážka zeminy,
• podpora provádění trhacích prací a demoličních prací při ledových povodních a jiné
potřebě,
• epidemiologické šetření, odběr vzorků biologického materiálu, identifikace biologických agens na místě, přeprava vzorků do stacionárních laboratoří,
• provádění leteckého radiačního průzkumu,
• monitoring radiační a chemické situace z hlediska současných bojových látek,
• provedení dekontaminace osob a techniky,
• izolace a léčení osob se závažnými nákazami,
• posílení odborných kapacit ve stálých nemocnicích podle místa zásahu,
• zabezpečení přepravy raněných, nemocných a rodiček,
• provedení zásahu při vzniku nákaz zvířat a zoonóz, epizootologické šetření, zásah při likvidaci následků živelných katastrof a havárií, odběr, odvoz a vyšetření
vzorků, imobilizace zvířat, odborná činnost spojená s dekontaminací zvířat a asanačními pracemi,
• vzdušná záchrana a evakuace osob, vzdušný průzkum postižených oblastí, snímkování, přeprava záchranných týmů IZS, přeprava materiálu,
• zabezpečení evakuace osob ze zahraničí.
Na základě nařízení vlády ČR, při krizových situacích nebo mimořádných událostí
velkého rozsahu, je AČR nad rámec těchto deklarovaných sil a prostředků, připravena
na základě svých plánů poskytnou další dostupné síly a prostředky.
3.2 VYUŽITÍ VOJÁKŮ V AKTIVNÍ ZÁLOZE
Současný právní rámec ČR umožňuje nasazení vojáků v aktivní záloze velmi omezeně
a to na základě nařízení vlády v rámci mimořádného cvičení na maximální dobu 14 dní
a to pouze k provedení záchranných prací. Tento stav je nevyhovující a v konečném
důsledku vzhledem k rychlosti a potřebě provedení záchranných prací v postižených
oblastech prakticky znamená, že využití aktivních záloh je nereálné. Současný právní
rámec vůbec neřeší otázku použití vojáků v aktivní záloze zejména k jejich nasazení
související s řešením likvidace následků pohrom nebo plnění jiných úkolů v mírovém
stavu, které by tito vojáci mohli plnit.
V návaznosti na Bílou knihu o obraně, která byla vydána v roce 2011, je v současnosti
zpracovávána nová koncepce Aktivních záloh včetně rozšíření možností jejich nasazení
k řešení mimořádných událostí nebo krizových situací a plnění dalších úkolů v mírovém
stavu. Tato skutečnost by měla být zapracována do příslušných zákonů ČR.
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KAPITOLA 4 — ZPŮSOB VYŽADOVÁNÍ SIL A PROSTŘEDKŮ
AČR K NASAZENÍ
4.1 VYŽADOVÁNÍ A NASAZOVÁNÍ AČR K ZACHRANNÝM PRACÍM
Použití AČR k plnění úkolů záchranných prací mohou vyžadovat:
• hejtmani krajů a starostové obcí, v jejichž obvodu došlo k pohromě u NGŠ AČR
(§ 16 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb.,
• hejtmani krajů a starostové obcí nebo velitel zásahu a velitel jednotky požární
ochrany, hrozí-li nebezpečí z prodlení u velitele vojenského útvaru, nebo u náčelníka vojenského zařízení, které jsou nejblíže místu pohromy (§ 16 odst. 2 zákona
č. 219/1999 Sb.),
• ministerstvo vnitra v souladu s ÚPP IZS prostřednictvím OPIS GŘ HZS ČR (§ 20
zákona č. 239/2000 Sb.),
• hejtmani a starostové obcí s rozšířenou působností v souladu s příslušným poplachovým plánem IZS prostřednictvím OPIS IZS kraje (§ 20 zákona č. 239/2000 Sb.),
• velitel zásahu na místě zásahu u velitelů a vedoucích složek IZS, v ostatních případech prostřednictvím místně příslušného OPIS IZS (§ 20 zákona č. 239/2000 Sb.),
• HZS kraje, krajský úřad nebo MV jako ostatní pomoc 1) (§ 22 zákona č. 239/2000 Sb.).
4.2 VYŽADOVÁNÍ A NASAZOVÁNÍ SIL A PROSTŘEDKŮ AČR
K LIKVIDAČNÍM PRACÍM
Použití Armády ČR mohou vyžadovat:
• hejtmani a starostové obcí s rozšířenou působností v souladu s příslušným poplachovým plánem IZS prostřednictvím OPIS IZS kraje,
• velitel zásahu na místě zásahu u velitelů a vedoucích složek IZS, v ostatních případech prostřednictvím místně příslušného OPIS IZS20,
• HZS kraje, krajský úřad nebo MV pro potřebu složek IZS jako ostatní pomoc (§ 22
zákona č. 239/2000 Sb.).
4.3 VYŽADOVÁNÍ A NASAZOVÁNÍ SIL A PROSTŘEDKŮ AČR
K ODSTRAŇOVÁNÍ JINÉHO HROZÍCÍHO NEBEZPEČÍ ZA POUŽITÍ
VOJENSKÉ TECHNIKY
Použití Armády ČR mohou vyžadovat:
• vedoucí správních úřadů, orgánů územní samosprávy právnických osob a požární
ochrany vojenskou techniku s nezbytně nutnou obsluhou pokud nemají potřebnou
techniku k odstranění takového ohrožení u NGŠ AČR (§ 18 zákona č. 219/2000 Sb.).
1)

Ostatní pomocí se rozumí použití sil a prostředků AČR pro potřebu složek IZS. Tyto síly a prostředky nejsou deklarovány v příloze Dohody o pomoci na vyžádání a nejsou zahrnuty v Ústředním
poplachovém plánu nebo poplachových plánech IZS krajů.
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4.4 VYŽADOVÁNÍ A NASAZOVÁNÍ VYČLENĚNÝCH SIL A PROSTŘEDKŮ
AČR V PŘÍPADĚ VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 2. NEBO 3. STUPNĚ
NA JADERNÝCH ELEKTRÁRNÁCH TEMELÍN A DUKOVANY
V případě vyhlášení mimořádné události 2. nebo 3. stupně na jaderných elektrárnách
(dále jen MU na JE) mají pravomoc vyžadovat nasazení vyčleněných sil a prostředků
AČR k zabezpečení dekontaminace osob a techniky, případně hospodářských zvířat:
na JE Temelín: hejtman Jihočeského kraje nebo jeho odpovědný zástupce, nebo v případě nebezpečí z prodlení ředitel HZS Jihočeského kraje nebo jeho odpovědný
zástupce (řídící důstojník nebo velitel zásahu) u Společného operačního centra
MO,
na JE Dukovany: hejtman kraje Vysočina a Jihomoravského kraje nebo jeho odpovědný
zástupce, nebo v případě nebezpečí z prodlení ředitel HZS kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, nebo jeho odpovědný zástupce (řídící důstojník nebo velitel
zásahu) u Společného operačního centra MO.
K plnění úkolů PČR nasazení AČR vyžadují ředitelé příslušných Krajských ředitelství
PČR Jihočeského kraje, kraje Vysočina a Jihomoravského kraje cestou integrovaného
operačního střediska Policie (dále jen IOS PČR) u příslušných útvarů OS ČR, které
vyčleňují vojáky v činné službě k plnění těchto úkolů.

KAPITOLA 5 — SYSTÉM VELENÍ A ŘÍZENÍ
Řízení nasazených sil a prostředků AČR při mimořádné a krizové situaci je na centrální úrovni v rámci AČR realizováno prostřednictvím zástupce NGŠ AČR – ředitele
Společného operačního centra MO, kterému jsou jednotlivé síly a prostředky podřízeny.
V místě nasazení vyčleněné síly a prostředky AČR řídí určený vojenský velitel. Velitel
nerozhoduje o způsobu provádění záchranných a likvidačních prací, ale zajišťuje plnění
požadavků civilních orgánů, které řídí práce, pokud tyto požadavky nejsou v rozporu
s příslušnými vojenskými předpisy a nařízeními. Je nepřípustné podřizovat nasazené
prvky AČR jiným orgánům státní správy. Při nasazení AČR k plnění úkolů PČR za činnost vojáků při služebním nasazení (výkonu služby) velitelsky zodpovídá určený příslušník PČR.

ZÁVĚR
AČR plní významnou úlohu při zajišťování obrany, bezpečnosti a ochrany občanů ČR,
provádění záchranných a likvidačních prací, nebo plnění jiných úkolů, jako významný
partner integrovaného záchranného systému ČR a PČR. AČR je schopna svými silami
a prostředky, na základě požadavků oprávněných osob nebo rozhodnutí vlády, nasadit adekvátní síly a prostředky a to i přesto, že v současné době dochází ke snižování
finančních prostředků vynakládaných státem na OS ČR.
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Fyzická a objektová ochrana podnikov s prítomnosťou
vybraných nebezpečných látok
Physical Security Facilities Containing Selected
Dangerous Substances
LOVEČEK Tomáš, KITTEL Ladislav

Súhrn:
Článok sa zaoberá problematikou ochrany podnikov s prítomnosťou vybraných nebezpečných látok pred úmyselným konaním osôb s cieľom odcudziť, poškodiť alebo zničiť
ich predmet záujmu. V úvode článku sú analyzované požiadavky všeobecne záväzných
právnych predpisov na fyzickú a objektovú bezpečnosť týchto podnikov. Sú v ňom popísané výhody a nevýhody existujúcich prístupov, využívajúcich kvantitatívne alebo
kvalitatívne metódy, ktoré sú určené na hodnotenie úrovne ochrany existujúcich alebo
projektovaných bezpečnostných systémov, pozostávajúcich z mechanických zábranných
prostriedkov, poplachových systémov a fyzickej ochrany. V závere je popísaný softvérový nástroj SatANO, ktorý je výstupom výskumnej činnosti na Fakulte špeciálneho
inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, a ktorý má slúžiť na kvantitatívne hodnotenie
technickej účinnosti bezpečnostných systémov strategických objektov štátu.
Summary:
Article deals with issues connected with protection of facilities containing selected dangerous substances from deliberate actions of persons intending to steal, damage, or
destroy its protected assets. First part of article contains analysis of requirements resulting from generally binding legislation that deals with physical and object security
of these companies. It lists advantages and disadvantages of existing approaches that
utilize quantitative or qualitative methods intended for evaluation of protection level of
existing or designed security systems, which consist of mechanical means of protection,
alarm systems and response force. Software tool SatANO, output of research activities of
Faculty of Special Engineering at University of Zilina in Zilina, is described in conclusion
of this article. Its purpose is to allow quantitative evaluation of technical effectiveness
of government strategic object security systems.
1
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INTRODUCTION
Protection of life, property and environment belongs among the basic citizen rights
declared practically in each EU member state constitution. Countries with dominant
interest in protection of governmental, but also private, property from damage, abuse,
attack or theft, accept further legislation that coordinate specific conditions of their
protection. It is mostly protection of property, respectively objects of those subjects,
which significantly interfere with course of country or influence lives of great amount of
people. Property or objects of these subjects become components of critical or defence
infrastructure of state based on nature of their operations. Protection of strategic state
objects is individually resolved in various law acts with different approach to their protection. Examples include elements of critical infrastructure [3], objects of significant
importance and other important objects [5], nuclear facilities [7], objects and areas for
classified information preservation and manipulation [8] or objects of financial institutions [10].

1. REQUIREMENTS OF GENERAL BINDING LEGISLATION ON
PHYSICAL AND OBJECT SECURITY OF FACILITIES
Act about prevention of major industrial accidents as amended [4] sets conditions and
procedure during major industrial accidents in companies which contain selected dangerous substances. The act does not refer to military objects and facilities, buildings
and facilities of Ministry of Interior of the Slovak Republic, threats of ionizing radiation, transportation of selected dangerous substances by road, railroad, waterways or
aviation, transportation of dangerous substances by pipelines, companies that perform
search, prospection, extraction and treatment of minerals in underground mines and
quarries, as well as landfills [1]. According to this act, company is whole area under
control of one operator with selected dangerous substance present in one or more devices including joint or conjoint infrastructures and activities. Device is technical or
technological unit, in which the selected dangerous substance is produced, processed,
used, transported, stored or is being manipulated with in other way. It encompasses all
equipment, mostly objects, pipes, machines, tools, company railroad trains, docks and
unloading jetties of device, unloading and loading ramps, storages or similar stationary
or moving objects necessary for operation of device.
According to [4] a major industrial accident is an event, such as excessive emission,
fire or explosion with presence of one or more selected dangerous substances, resulting
from uncontrollable development in operation of any company, that leads directly or
consequently to severe damage or threat to life or health of people, environment or
property in the company or outside of it. Prevention of major industrial accident is
set of organizational, managerial, personal, educational, technical, technological and
material measures for prevention of major industrial accident origin. According to act
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[2] accident is a specific incident that causes deviation from stable operating status,
resulting in leak of dangerous substances or activity of other destructive factors that
may influence life, health or property. In addition to accident, incidents include also
disasters, catastrophe, threat to public health of second degree and terrorist attack.
Among other things the operator is required to establish system of major industrial
accident risk evaluation and management of risks related to company operations including matching system of management and control. Under risk the law understands
probability of major industrial accident origin and extent (severity) of its possible consequences, which may occur during specific period or under certain circumstances, while
source of risk is internal characteristic of specific dangerous substance or physical situation with potential to damage human health, environment or property. Issues connected
with evaluation and management of risks are dealt in more detail in bill of Ministry of
Environment of the Slovak Republic [6]. In introductory phase of risk evaluation the
operator has to carry out identification and localization of initiators and sources of risk
and identification of possible initiatory events and transitional events and processes,
which may lead to origin and development of major industrial accidents.
Whole process of evaluation and risk management is focused on risks, whose source is
internal characteristic of specific dangerous substance or deviation from stable operating
state of devices (e.g. pipes, machines, tools). Neither abovementioned generally binding
legislation nor any other solve issues connected to intentional activities of persons aimed
on stealing, damaging or destroying of their object of interest, in this case devices of
companies with selected dangerous substances present.
In 2004 a bill [9] was accepted in Czech Republic, which establishes details about
extent of protective measures for physical protection of objects and facilities classified
into group A or B. This bill imposes very general requirements for physical protection,
regime protection measures and technical measures. For example, requirements on technical measures include:
• utilization of mechanical means of protection such as fencing, bars, blinds, locks,
etc., in such extent and with such technical parameters, that they will create system
of barriers, which will fulfill security functions by its construction and mechanical
resistance,
• utilization of alarm system, such as CCTV and access control, electrical fire signalization, electrical security systems, systems for assistance calling, devices for
detection of flammable gases and fumes, devices for limiting of extent of dangerous
substance leakage, special technical measures against unauthorized manipulation,
fast shutdown systems, etc. in such extent, that protection of persons and property will be created, which will allow timely and effective intervention in object or
facility.
Although bill lists which protective measures may be used for protection of objects and
facilities (that is to say, which measures should or can be part of object security system),
but does not specify closely at what proportions and mostly what level of security these
measures should be realized in practice. Introduction of this article listed some fields, in
which the question of physical and object security is dealt with in more detail by issuing
of generally binding legislation or standards.

280

Fyzická a objektová ochrana podnikov s prítomnosťou vybraných . . .
Physical Security Facilities Containing Selected Dangerous Substances

2. BASIC APPROACHES TO PHYSICAL PROTECTION OF
OBJECTS
Three basic approaches to protection of strategic state objects are utilized in Slovak
Republic, European Union, USA, Russia, and South Korea:
• Directive approach, in which the subject has to accept exactly the specified protection system regardless to specifics of its operation and environment it is located
in (e.g. protection of classified information in Slovak Republic up to 2004).
• Variant approach, in which the subject may choose from finite number of variant solutions, combining different technical and regime protection measures (e.g.
protection of financial institutions, protection of classified information in Slovak
Republic since 2004).
• Variable approach, where subject must accept such protective measures that will
take into account breach resistances of mechanical means of protection, reaction
times of response force and probabilities of detection by alarm systems (e.g. protection of nuclear facilities, protection of critical infrastructure elements).
In general we can speak about quantitative or qualitative approach. Variable approach
is considered to be the most effective one. It is based on assumption that it is necessary
to use as many passive and active means of protection as necessary for detection and
detainment of intruder by response force before he is able to achieve his goal. Modern
trend of enforcement of just this approach is acknowledged by National Security Authority of the Slovak Republic, which declared in its conception of further development that
it is necessary to change the approach to protection of classified information to such way
that level of their protection is deduced from reaction times of passive and active means
of protection. Also, requirement to take into account this variable approach is embedded
in recently accepted act about protection of elements of critical infrastructure.
Various methods and software tools, based on this variable approach, are at present
utilized in the world for quantitative evaluation of technical effectiveness, reliability and
economical effectiveness of physical protection systems. Among these are SAVI/ASSESS
(Sandia National Laboratories, USA), Sprut (ISTA, Russia), Vega–2 (Eleron, Russia), Analizator SFZ (FRTK MFTI, Russia) a SAPE (Korea Institute of Nuclear Non–
proliferation and Control, South Korea). Faculty of Special Engineering of University
of Žilina is the only subject that deals with issue of quantitative evaluation of physical
protection systems in long term in Slovak Republic and European Union. In cooperation
with certification authorities, employees of National Security Authority, as well as with
other commercial institutions in field of industrial security, it created method and software tool “SatANO”, based on four basic mathematic evaluation models (pessimistic,
realistic, pragmatic and optimistic model).
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3. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF QUANTITATIVE
APPROACHES TO PHYSICAL SECURITY OF OBJECTS
Qualitative approaches to design and evaluation of security system effectiveness and
reliability are based on expert estimates of their evaluators. As such, effectiveness and
reliability of these systems cannot be exactly demonstrated and it is necessary to rely
on professional capabilities of makers of standards, who used this approach to create
aforementioned legislation, methods or software tools (e.g. RISKWATCH – Campus
Security, RISKWATCH – Nuclear Power, RISKWATCH – Phys. & Homeland Security,
RISKWATCH – NERC, by company Risk Watch International develops, USA). Whereas
in case of quantitative approach it is possible to exactly demonstrate its effectiveness
and reliability, by means of objective evaluation of measurable output parameters:
• coefficient of protective measures effectiveness,
• total time of intruders attack from the moment of detection in time by active
protection components until the intruder leaves the guarded area (TN),
• total time of overcoming passive protection components,
• minimum total time required to overcome passive protection components,
• probability of intruder’s elimination,
• cumulative probability of (correct) detection of the intruder,
• probability of a successful intervention of the intervention unit,
• critical value of the maximum interval between two inspections by the physical
protection.
The negative of existing quantitative evaluation methods and tools is the fact that in
the present time there are some sources missing, as well as procedures for acquirement of
these input variables. This ultimately makes it impossible to use these tools in practice
effectively. Mainly it is about determination of breach resistances and subsequently
times of overcoming of specific mechanical means of protection.
In most cases it is possible to acquire breach resistances directly from technical standards (e.g. for opening fillings [11], security deposit objects [12]), alternatively it is
possible to deduce them (e.g. for security sheets or security glassing [13]). From the
viewpoint of breach resistance calculation in practice, technical standards for security
deposit objects are the most precise ones. These standards allow calculation of breach
resistance and determination of breach times for specific groups of tools. However, for
some mechanical means of protection, there are no international, national or corporate
standards that would allow calculation of their breach resistances or breach times depending on used group of tools. Specifically, these are elements of building construction
and perimetric protection elements.
In case of absence of standards and norms for calculation of mechanical means of
protection breach resistances and breach times (e.g. building construction elements),
there is possibility of their experimental acquirement for specific protection element.
This would be both time consuming and costly, considering amount of producers and
wide selection of their products. This sets potential designer or evaluator of security
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level of protection system into situation, when he can either deliberately omit to take
into account possibility that the intruder will try to overcome these elements, or will try
to estimate these times. Both cases can lead to origin of vulnerable points in structure
of this system or to inaccurate evaluation of security level.

SatANO
Since the 90s, members of Faculty of Special Engineering at University of Žilina were
working on the software tool SatANO. Its purpose is to allow quantitative evaluation
of security system technical effectiveness. In the present, the tool provides four basic
models:
• pragmatic model,
• optimistic model
• pessimistic model,
• realistic model.
Output of these models is value of technical effectiveness of security system based on
comparison of breach resistance times of passive protection elements with maximal time
of response force. Some models determine paths of least resistance, other utilize most
probable adversary path.
These models are suitable mainly for calculation of most probable time of breaching of all passive protection elements by intruder, while different situations are implemented systematically (e.g. knowledge/unfamiliarity of system by intruder, advantageous/disadvantageous conditions, etc.). Models calculate length of shortest path in
diagram (i.e. path of intruder through protected area to protected assets) or length
of most probable path in diagram depending of two types of entry data. Entry data
(breach resistances) may be entered as constants or as normal probability distribution.
Products of these two couples are four models.
SaTANO program uses matrix form of graphic user interface for creation of two dimensional matrix, what means, that two different security zones can be connected at most by
one line. By development of own knowledge, this software tool has some shortcomings
that need to be remedied in future:
• model is focused only on static evaluation of effectiveness, it does not examine
optimality of internal composition of security system,
• centrist character of model (one central zone with protected assets),
• protected area is understood as graph, not as multigraph.
In future, the model should fulfill more universal function than only static evaluation of
technical effectiveness — if security system is or is not effective by defined requirements.
It should serve as support tool for design of security systems and as such it should
evaluate balance of internal structure of security system.
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CONCLUSION
In the present, generally binding legislation from the viewpoint of physical security do
not specify requirements for operators of companies with presence of selected dangerous
substances. In future it is possible to expect that in Slovak Republic, like in Czech
Republic, legislation will origin that will require the operators of companies to accept
certain protective measures from field of physical security (e.g. mechanical means of
protection, alarm systems, physical protection). However, it is possible to expect that
this regulation will oblige the operators to accept protective measures, but it will not
specify exact procedures for their application in practice. In other fields (e.g. protection
of nuclear facilities, protection of classified information, protection of bank subjects) two
basic approaches to evaluation of security systems are used (quantitative and qualitative
approach). Methods based on qualitative approach are more used in practice (e.g. expert
estimates), although methods based on quantitative approach are more objective and
exact. Reasons of this condition are several:
• scientific and professional discussion about the topic is missing in European forums,
• mathematic models, their variables and dependencies are not theoretically defined,
• software tools for easy application in practice are missing,
• catalogues or databases of tools utilizable for overcoming of passive protection
elements are missing,
• catalogues or databases of passive protection elements and their breach resistances
are missing,
• catalogues or databases of active protection elements and probabilities of detection
are missing,
• there are no experimental measuring laboratories, techniques or methodical procedures.
In relation to said issues, Faculty of Special Engineering at University of Žilina in
Žilina is already dealing with or preparing new research tasks, which would help to
remedy abovementioned problems. Among present tasks related to the issues belong:
• Complex model of evaluation of industrial processes (APVV).
• PACITA — Methodology for physical protection assessment of critical infrastructure elements against terrorist and other types of attacks (EC, DG for Home
Affairs).
• Protection of critical infrastructure in transport sector (APVV).
• Modeling of property protection systems and evaluation of their effectiveness and
efficiency (VEGA).
• Model of optimisation scheme of integrated security system in type objects realized
with aid of expert system (VEGA).
• Creation of complex general model for evaluation of object security system effectiveness (Faculty grant task).

284

Fyzická a objektová ochrana podnikov s prítomnosťou vybraných . . .
Physical Security Facilities Containing Selected Dangerous Substances
Also, new project “Standard for evaluation of building construction elements breach
resistance” was submitted in 2011 (APVV).
ACKNOWLEDGMENTS
This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the
contract No. APVV–0043–10

REFERENCES
[1] Katarína Zánická Hollá, Jozef Ristvej, Ladislav Šimák, 2010, Posudzovanie rizík priemyselných procesov, Bratislava : Iura Edition, 2010,
ISBN 978–80–8078–344–0
[2] Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
[3] Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre
[4] Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
[5] Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
[6] Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 489/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[7] Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 51/2006
Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej
ochrany
[8] Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej
bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
[9] Vyhláška č. 373/2004 Sb. kterou se stanoví podrobnosti o rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo
do skupiny B
[10] Prezídium policajného zboru, Úrad justičnej a kriminálnej polície, Metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu útvarov Policajného zboru pri prerokúvaní analýzy rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových
priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk, Bratislava
[11] STN P ENV 1627 Okná, dvere, uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Požiadavky
a triedenie.
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[12] STN EN 1143–1 Bezpečnostné úschovné objekty. Požiadavky, klasifikácia a metódy
skúšania odolnosti proti vlámaniu. Časť 1: Skriňové trezory, skriňové trezory pre
peňažné automaty, trezorové dvere a komorové trezory.
[13] STN EN 356 Sklo v stavebníctve. Bezpečnostné zasklenie. Skúšanie a klasifikácia
odolnosti proti ručnému útoku
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Aktuálne otázky a budúci vývoj Európskeho
bezpečnostného výskumu
The Actual Questions and Future Developments
in the European Security Research
LUSKOVÁ Mária

Souhrn:
Příspěvek poskytuje odhad evropského bezpečnostního výzkumu zvláště z hlediska z jeho
pohledu k vytvoření EU–rozsahu v oblasti svobody, spravedlnosti a bezpečnosti. To
představuje vývoj evropského bezpečnostního výzkumu a na vysoké úrovni místa, které
definovala oba procesy a priority EU financovaného bezpečnostního výzkumu. To také
koresponduje s hlavními problematickými trendy v evropském bezpečnostním výzkumu,
které následují ze uzavřeného a limitovaného veřejného — privátního dialogu a nestejné
distribuce financování. V analýze FP7 zabezpečovacího fondu, projektům to poskytuje
jejich zeměpisné znovurozdělení, hlavní příjemce a distribuci klíčovými doménami. Návrhy a výzvy pro budoucí vývoj bezpečnostního výzkumu EU jsou zhodnocené v části
příspěvku.
Summary:
The paper provides an assessment of the European security research (ESR) from the
point of view of its contribution to the creation of an EU area of freedom, justice and
security. It presents evolution of the ESR and the high–level venues that have defined
both its process and priorities. It deals also with main problematic trends in the ESR
following from the closed and limited public–private dialogue and unequal distribution
of funding. Analysis of the FP7 Security funded projects provides their geographical
repartition and main beneficiaries. The paper informs also about projects Critical infrastructure protection in sector transportation and SALIANT solved at present at the
Faculty of Special Engineering of the Zilina University. Challenges for the future development of the EU security research are reviewed in the final section of the paper.
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1. INTRODUCTION
Preservation and development of values of justice, freedom, and security is one the
European Union main objectives. Although the European countries live in relative
safety, in their daily life they face many complex security threats and challenges. The
fight against terrorism and organised crime, the protection of the external European
borders and civil crisis management has gained the main importance. Four of five
Europeans want more action at EU level against organized crime and terrorism [1, 2].
But no single Member state is able to respond to these threats on its own.
Security research at the EU level is to be conducted through a public–private dialogue (PPD) that should involve key companies in the defence and security industry
and “end-users” from national and European security agencies and services. Although
this notion of PPD was officialised only in 2007 the European Commission, through its
DG Enterprise and DG Research, has in fact realized this process of PPD since the early
2000s. To bring together the above mentioned constituencies of the PPD, the Group
of Personalities on security research (GoP), the European Security Research Advisory
Board (ESRAB) and the European Research and Security Forum (ESRIF) were established between 2003 and 2009. These high–profile venues have been instrumental in
establishing the priorities and outlook of current EU–funded security research.

2. EVOLUTION OF THE EUROPEAN SECURITY RESEARCH
In February 2004, the European Commission launched a “Preparatory Action in the
field of Security Research” (PASR) endowed with an estimated budget of 65 M¤ for
the period 2004–2006. The Preparatory Action funded Research and Technology and
supported mission–oriented projects via calls for proposals and public procurement. It
was an important first step in addressing the need for Community action and aimed
at establishing a fully–fledged Programme for Security Research in Europe from 2007.
The Preparatory Action also addressed issues related to serving an end user Community essentially composed of public service organizations and, in particular, government
departments and services, security agencies, non–governmental organizations, industry
and the wider public sector. The Preparatory Action should prepare the groundwork
for a successful Security Research Programme [7].
The PASR was complemented by a number of projects funded under the 6th Framework Programme (FP6). In September 2004, the European Commission proposed the
establishment of a “European Security Research Programme” (ESRP), to be funded
over the period 2007–2013 under the 7th Framework Programme (FP7), endowed with
an envisaged budget of 1.4 Bn¤ [5].
The GoP was convened in 2003. The primary mission of the GoP in the field of Security Research was to propose principles and priorities of a European Security Research
Programme in line with the EUs foreign, security and defence policy objectives and its
ambition to construct an area of freedom, security and justice. The GoP published its
final report, entitled Research for a Secure Europe, in 2004.
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The ESRAB was convened by the European Commission in April 2005, as part of the
follow–up to the Commission’s communication on next steps in security research and
a direct development of the recommendations of the GoP final report. The ESRAB final
report largely endorses the orientations set out in the GoP report.
The ESRIF was established in September 2007. The objective of ESRIF was propose
a European agenda for research and innovation in the field of security capable of guiding
European institutions, governments and the private sector in the coming two decades.
ESRIF delivered its final report that aims at defining future directions of EU–sponsored
security research up to 2030, in December 2009.

3. THE MAIN PROBLEMATIC TRENDS IN THE EUROPEAN
SECURITY RESEARCH
The study, elaborated by the Directorate General for Internal Policies aimed at an
assessment of the EU “public–private dialogue” in security research and of the projects
currently funded under the FP7 from the point of view of their contribution to the
development of an area of freedom, security and justice, defines the main problematic
key findings as follows [5]:
• The PPD is limited in its scope and closed, it addresses security research through
the concerns of security agencies and services and the industry, without taking
into account the requirements flowing from the EUs internal area of freedom. This
is caused by orientation of the EU security research and development activities to
bring together only representatives from the ministries of Defence and Interior of
the Member States and Associate countries, and representatives of major companies from the defence and security industries. The representatives from civil society
and parliamentarians, as well as bodies and organisations in charge of civil liberties
and fundamental freedoms, including data protection authorities and fundamental
rights bodies, have been largely sidestepped.
• Continuing predominance of the companies that had participated in the GoP and
ESRAB. Out of 45 projects, these organisations totalled 32 individual participations, and had taken the lead on 7 projects — the strongest record being Thales,
which was leading 3 projects and participating in 10.
• An unequal geographical distribution — although the FP7 is open to institutions
from all EU member states and associated third countries, organisations from five
states — France, U.K., Italy, Sweden, Israel have obtained the majority of allocated
funds.
• The marginal interest for the ethical, social and political impact of security technologies. Within the 45 projects documented under FP7-ST at the time, only
three offered to investigate the legal, political and social implications of technological developments within FP7–ST.
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4. REVIEW OF THE PROJECTS CURRENTLY FUNDED UNDER
THE FP7 SECURITY
The European Commission established the FP7 Security Theme (FP7–ST) on the base
of the recommendations of the GoP on the creation of a European Security Research
Programme. Unlike the rest of FP7 research schemes that fall within the remit of
DG Research, the Security Theme has been attributed to DG Enterprise and Industry.
According to the Commission’s initial figures, funding earmarked for the FP7–ST amount
to 4 % of the FP7’s Cooperation Theme. Dominance of large EU member states from the
view of the number of the EU funding projects per country of origin of the coordinator
is presented by Figure 1 (assessment of May 2009).

Figure 1:

Number of Coordinated projects per country of origin [5]

Figure 2 (assessment of May 2009) presents financial contribution per coordinator’s
country of origin. Again France, Italy, the United Kingdom and Sweden take 59 % of the
EU contribution. Although Germany coordinates 10 % of projects, only 7 % of allocated
funds go to German institutions.
Concerning the total number of individual institutions participations (Figure 3, assessment of May 2009), both as coordinators and partner within FP7–ST projects, the
majority (55 %) of institutions is from France, the UK, Italy, Germany and Spain.
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Figure 2:

FP7s financial contribution per coordinator’s country of origin [5]

5. PARTICIPATION OF THE FACULTY OF SPECIAL
ENGINEERING OF THE UNIVERSITY OF ZILINA IN SECURITY
RESEARCH
PROJECT SALIANT .
Within the FP7–ST the Faculty of Special Engineering of the University of Zilina (FSE)
participates in the research project Selective Antibodies Limited Immuno Assay Novel
Technology — SALIANT (2010–2013). This project aims to develop a hand–held device
for real–time analysis of trace levels of explosives, chemicals and drugs. The key innovation is a positive detection lateral–flow test for small molecules that is highly sensitive
and simple to use making it ideally suited to deployment by First Responders at crime
scenes and terrorist incidents. The project is coordinated by the University of Newcastle
upon Tyne and the project partners are firms and institutions from the UK, France,
Netherlands, Finland and Slovakia.
PROJECT CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION IN SECTOR TRANSPORTATION .
The project “Critical infrastructure protection in sector transportation” (2011–2014)
coordinated by the FSE is funded by the Slovak Research and Development Agency.
This project is oriented on critical infrastructure protection through development of
new and application of known processes, tools and methods that will provide consistent,
integrated and objective directions for risk management application in the process of
critical infrastructure elements protection in transportation sector. The project outputs
include evaluation methods of critical infrastructure vulnerability and risk assessment,
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Figure 3:

Number of participations per country of origin [5]
risk management models and practices of creating the scenarios of possible violation
of operational capability, principles and techniques of critical infrastructure elements
protection and practices for removal of impacts caused by violation of functionality, as
well as the models of rescue services activities in removal of accidents in critical points
of critical infrastructure in sector transportation (CTI), principles of solving economic
impacts of possible losses, methodology of CTI objects protection, new approaches for
assessment of selected CTI elements performance based on mathematic–statistical methods and process simulation. The project outputs will be contribution in the process of
knowledge management development used in CTI protection and will put the base for
development of decision support systems from the view of maximum effectiveness of
the first response on violation of critical infrastructure functionality caused by human
activities or natural disasters.
The project outputs include also submission of two induced R&D projects within the
FP7–ST referring to this project. The work programme of the FP7 SECURITY theme
for this year 2012 enables to deal with problems of critical infrastructure especially within
these topics:
• Impact of extreme weather on critical infrastructure.
• A research agenda for security issues on land transport.
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• Security of ground based infrastructure and assets operating space systems.
• Synthesis of results and reviewing of critical infrastructure & utilities activities in
Security research in FP7.
• Real–time detection and management of cyber incidents/attacks inducing abnormal functioning of critical infrastructures in sectors other than the ICT sector (i.e.
energy, transport finance, health, etc.).
• Protection systems for utility networks.
The research team of the FSE is going to submit one project proposal dealing with
critical infrastructure protection problems within the forthcoming FP7–ST call.

6. PROPOSALS AND CHALLENGES FOR THE FUTURE
DEVELOPMENT OF THE EU SECURITY RESEARCH
According to the European Commission the human and societal aspects of security must
be at the heart of security research [3, 4]. It should be oriented to serving the EU citizens
and fundamental freedoms and rights. Since the thorough anticipation of future security
threats character is not possible, the EU focuses its security research and development
on strengthening its ability to resist and recover from crises, both from the technological
and societal points of view.
The ESRIF final report — European Security Research and Innovation Agenda (ESRIA) — proposing a roadmap for EU security research and development in the next 20
years is divided into five clusters [3]:
• Classic security cycle of preventing, protecting, preparing, responding
and recovering. It focuses on the securing people, civil preparedness and crisis
management.
• Countering different means of attack. They include chemical, biological,
radiological and nuclear attacks, explosives and also new technologies, new threats.
• Securing critical assets/infrastructures. It is aimed at securing critical infrastructures, such as energy, transport, natural resources and other crucial infrastructures.
• Securing identity, access and movements of people and goods. It mainly
concentrates on border security and secure identity management.
• Cross–cutting enablers. This cluster is oriented on the crucial role of Information and Communication Technologies, space, evidence and forensics and informed
decision making.
In November 2010 the European Commission presented the EU Internal Security
Strategy in Action that proposes how to work together over the next four years to be
more effective in fighting and preventing serious and organised crime, terrorism and cybercrime, in strengthening the management of external borders and in building resilience
to natural and man–made disasters [6]. In conclusion this report points out that only
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by joining forces and working together to implement this strategy can Member States,
EU Institutions, bodies and agencies provide a truly coordinated European response to
the security threats of our time.

7. CONCLUSION
According to the European Commission the future security missions and the research
and development measures need to be further assessed. It is needed to deepen the
reflection on broadening security research and development programmes to such areas as
civil protection, conflict prevention and post crisis stabilisation [3]. ESRIF recommends
that particular attention has to be given to some research areas that were excluded
from its mandate and that will likely increase in importance in future, in particular
the external dimension of security. According to the study [5] recommendations the EC
should provide a detailed analysis of the various funding schemes for security research and
development and take into account a broader notion of the public interest. The security
research should be reintegrated within the remit of DG Research in the perspective of
FP8. In case security research will be a stand-alone theme in FP8, it is required to ensure
10–15 % proportion of funding for research on the legal, political and social implications
of security technologies, all technology development projects will include a legal, political
and social component and developing of research theme on fundamental freedoms and
rights will be included in plans for establishing the FP8 programme.
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Zásobovanie obyvateľstva základnými životnými
potrebami počas krízovej situácie
Emergency Supplies During the Formation
of the Population Crisis
MACUROVÁ Ľudmila

Súhrn:
Jedným z následkov krízovej situácie môže byť narušenie bežného systému zásobovania
obce, kedy sa môžu jej obyvatelia ocitnúť v ohrození z nedostatku pitnej vody a základných potravín. V tejto situácii je potrebné zabezpečiť núdzové zásobovanie obyvateľov
základnými životnými potrebami. Článok popisuje pôsobnosť obce pri riešení krízových
situácií, systémy zásobovania obyvateľov pitnou vodou a zásobovania obyvateľov po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení. Nechýba ani konkrétny príklad zásobovania
obyvateľov v obci Dunajov pre obdobie krízovej situácie.
Summary:
One consequence of the crisis may be a disruption of the normal supply system of the
community where the residents may find themselves in danger from lack of drinking
water and basic food. In this situation it is necessary to provide emergency supplies do
residents for securing their basic needs. This paper describes the scope of the community
in crisis management systems, supplying of residents with drinking water, supplying of
the residents following the declaration of emergency control measures. There is also
a concrete example of the supply of people in the community of the Dunajov for a period
of crisis.

Kľúčové slová: krízová situácia, obec, základné životné zložky, zásobovanie obyvateľov
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ÚVOD
V poslednom období čoraz viac ohrozujú život obyvateľov mimoriadne udalosti a krízové
javy menšieho, ale aj väčšieho rozsahu. Sú to rôzne živelné pohromy, havárie, ekonomické
krízy a sociálne nepokoje, ktorých výsledkom môže byť aj nedostatok potravín, pitnej
vody a iných základných životných potrieb. Núdzové zásobovanie obyvateľstva je jednou
zo základných úloh a opatrení po vzniku krízovej situácie. Obec ako základ územnej
samosprávy v spolupráci s príslušnými orgánmi miestnej štátnej správy vytvára ucelený
systém krízového manažmentu v mieste krízovej situácie.

1 PÔSOBNOSŤ OBCE V OBLASTI PRÍPRAVY A RIEŠENIA
KRÍZOVEJ SITUÁCIE
Právna úprava na úseku riešenia krízových situácií sa odvíja od Ústavy Slovenskej republiky. Zaoberá sa pôsobnosťou orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb podieľajúcich sa na plnení úloh v čase krízovej situácie, ako aj ich vzájomnými
vzťahmi, právami a povinnosťami. Slovenská republika v rámci zabezpečenia bezpečnosti
pre svojich občanov vytvára systém štátnych hmotných rezerv, ktorý je schopný zabezpečiť zodpovedajúce opatrenia pre prípad neočakávaných krízových situácií.
Krízová situácia môže mať potenciálny vplyv na každú, aj tú najmenšiu zložku verejnej
správy. Neoddeliteľnou súčasťou je obec, ktorá predstavuje základ územnej samosprávy.
Prevenciou vzniku krízových situácií a ich riešením sa v podmienkach samosprávy zaoberá krízový manažment obcí. V zmysle zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení
štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu je obec určená ako
orgán krízového riadenia. Za účelom vykonávania prípravy a riešenia krízových situácií
si obec zriaďuje krízový štáb (Obr.1), ktorého cieľom je eliminovať ohrozenia v záujme
ochrany zdravia, života a majetku obyvateľov v územnom obvode obce.
Obr. 1:

Štruktúra krízového štábu obce
Obec vykonávania opatrenia na riešenie krízových situácií, zabezpečuje civilné núdzové plánovanie, pri ktorom riadi a koordinuje činnosť podnikateľov a právnických
osôb. Zhromažďuje údaje o obyvateľoch nachádzajúcich sa na území obce počas krízovej
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situácie, kedy im je povinná poskytnúť okrem ochrany života, zdravia a majetku, aj
nevyhnutnú, okamžitú pomoc v núdzi, najmä zabezpečenie základných životných potrieb, ubytovanie a inú materiálnu pomoc. Uskutočňuje úlohy vyplývajúce zo vzniknutej
situácie, spolupracuje s okolitými obcami a v prípade potreby žiada o pomoc príslušný
obvodný úrad.
Pri plánovaní zabezpečenia životne dôležitých potrieb je obec povinná vypracovať
a aktualizovať zodpovedajúcu dokumentáciu, zlepšiť informovanosť a spoluprácu medzi
jednotlivými subjektmi systémov zásobovania. Obec sa riadi zásadami, ktoré sú podrobnejšie rozpísané v dokumente „Plán zásobovania obyvateľstva počas krízových situácií“.
Jednou zo zásad je plánovať a organizovať uvedené zabezpečenie s ohľadom na:
• charakter krízovej situácie,
• miesto a situáciu, v ktorej sa obyvatelia (napr. bojujúci o prežitie) nachádzajú,
• zdravotnú, psychickú a fyzickú kondíciu, vek, mobilitu a schopnosti obyvateľstva,
• technické a personálne zdroje a možnosti pre vecné plnenie a osobné úkony,
• vzdialenosti (miesto zdroja síl a prostriedkov, miesto ich prípravy na použitie,
miesto ich nasadenia alebo použitia).

2 ZÁSOBOVANIE OBYVATEĽSTVA POČAS KRÍZOVÝCH
SITUÁCIÍ
Systém zásobovania potravinami v trhovej ekonomike tvoria producenti potravinárskych
výrobkov, vo väčšine aj skladovatelia tovarov, predajcovia a spotrebitelia. Na systém
zásobovania majú vplyv spoločensko–ekonomické pomery, zriadenie štátu, hospodárske
možnosti štátu, zabezpečenie občanov v krízových situáciách, zahraničný a vnútorný
obchod. [2, str. 135]
Verejné vodovody zásobujú 86 % obyvateľstva. Ich prevádzku majú v kompetencii
rôzne firmy a organizácie, ktoré sú povinné zabezpečovať zdravotne nezavädnú a pitnú
vodu pre spotrebiteľov. Individuálne vodou z vlastných a verejných studní alebo balenou
vodou je zásobovaných 14 % obyvateľov.
Človek zasiahnutý krízovou situáciou sa často dostáva do situácie, keď je ohrozené jeho
zdravie alebo život a jeho prežitie je limitované základnými potrebami. V návrhu skladby
pohotovostných zásob v súlade so zákonom NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných
rezervách v znení neskorších predpisov bolo vytypovaných 7 základných potrieb pre
núdzové prežitie obyvateľstva.
Zásobovanie obyvateľstva počas krízovej situácie je súhrn legislatívnych, organizačných, materiálnych, technických a iných opatrení, ktoré majú za cieľ náhradu spotreby
základných druhov životne dôležitých výrobkov. Môžu sa využívať rôzne systémy regulácie zásobovania, napr. núdzové zásobovanie, obmedzenie počtu dní nákupu, predaj na
potravinové lístky, na nákupné preukazy, cenová regulácia predaja a iné. [2, str.135]
2.1 NÚDZOVÉ ZÁSOBOVANIE OBYVATEĽSTVA PITNOU VODOU
Často nastáva situácia, kedy nie je možné bežným spôsobom zabezpečiť každej domácnosti dávku pitnej vody, ktorá je potrebná pre život človeka. Systém zásobovania pitnou
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vodou môže byť úplne alebo čiastočne nefunkčný. Príčinou nedostatku pitnej vody môže
byť jej znehodnotenie v dôsledku živelnej pohromy, kontaminácia v dôsledku technologických havárií, úmyselné znehodnotenie alebo mimoriadne klimatické podmienky.
MŽP SR vypracovalo vyhlášku č.259/2005 Z. z., ktorou sú stanovené podrobnosti
o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie. Núdzové zásobovanie pitnou vodou je
spôsob zabezpečenia dodávky nevyhnutného množstva pitnej vody obyvateľstvu, ktoré
je obmedzené na čas nevyhnutne potrebný. Zabezpečenie dodávky pitnej vody môže byť
uskutočňované viacerými spôsobmi, ktoré sú znázornené v Obr. 2
Obr. 2:

Možné spôsoby zabezpečenia dodávky pitnej vody
Na úrovni samosprávy núdzové zásobovanie pitnou vodou pre obyvateľov organizuje
a zabezpečuje obec, vrátane zásobovania právnických alebo fyzických osôb, ktoré vykonávajú činnosť na úseku potravinárskej výroby, verejného stravovania, zdravotníctva,
sociálneho zabezpečenia a subjektov hospodárskej mobilizácie pôsobiacich na jej území.
Pre núdzové zásobovanie obyvateľstva balenou pitnou vodou musí mať obec zmluvne
zabezpečenú dodávku.
Organizácia núdzového zásobovania pitnou vodou pozostáva zo štyroch hlavných činností:
• komu, kam a kedy pitnú vodu dodať,
• v akom množstve a v akej kvalite,
• kto pitnú vodu zabezpečí, prípadne upraví,
• kto zabezpečí prepravu vody na miesto určenia.
Obec spracováva „Plán núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou“ na dobu
prvých troch dní krízovej situácie a pre nasledovné obdobie v limitoch stanovených podľa
osobitných predpisov. Svoje požiadavky na dodávku pitnej vody obec uplatňuje u dodávateľa pitnej vody, ktorému predloží súhrnné denné množstvo požadovanej pitnej vody
prostredníctvom príslušného obvodného úradu. Súčasne predloží aj informácie o spôsobe
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zabezpečenia a mieste výdaja pitnej vody, o kapacite zásobníkov pitnej vody alebo cisterny na pitnú vodu vo výdajni a určení zástupcu obce, ktorý prevezme od dodávateľa
pitnú vodu v mieste výdaja.
NÚDZOVÉ ZÁSOBOVANIE OBYVATEĽOV V OBCI DUNAJOV .
Obec Dunajov zásobuje obyvateľov pitnou vodou vlastným verejným vodovom, ktorého
prevádzkovateľom je prevádzkové stredisko vodárenskej spoločnosti SEVaK, a. s. Žilina.
Celkový počet zásobovaných je 1 100 obyvateľov, čo predstavuje 95 % obyvateľov z celkového počtu. Obyvatelia obce žijúci v odľahlejších osadách sú zásobovaní vodou prostredníctvom súkromných studní a dvomi verejnými studňami. Týka sa to 58 obyvateľov
obce Dunajov, v osadách Potok, u Palúchov, u Mekinov, v časti osady Rieka.
Tabuľka 1: Množstvo pitnej vody pri dodávke vodárenskou spoločnosťou
15 litrov/osoba/deň

Pri poruchách verejného vodovodu alebo obmedzení dodávky pitnej vody verejným
vodovodom, obec plánuje použiť nasledujúce varianty núdzového zásobovania:
rozvoz pitnej vody v cisternách — obec nedisponuje cisternovými súpravami na pitnú
vodu. V prípade potreby by obec vyžadovala núdzové zásobovanie pitnou vodou
od prevádzkovateľa verejného vodovodu SEVaK, a. s. Žilina. Počet obyvateľov zásobovaných s využitím cisternových automobilov závisí od veľkosti objemu nádrže.
rozvoz balenej pitnej vody — je potrebné vymedziť časti obce, výdajne a počet obyvateľov. Dodanie balenej pitnej vody by na základe zmluvy dodala COOP Jednota,
SD Čadca, prevádzka Dunajov č.108.
použitie súkromných studní po vykonaní veterinárnej, zdravotnej a hygienickej kontrole.
Pri kalkulácii minimálnej potreby pitnej vody v čase núdzového zásobovania v obci Dunajov, z hľadiska hustoty obyvateľstva, navrhujem zriadiť 3 výdajne pitnej vody a v spolupráci s DHZ využiť dostupnú techniku na zásobovanie. Pre koordináciu a spoluprácu
s Obvodným úradom Čadca navrhujem starostku obce a pre koordináciu s dodávateľom
pitnej vody vedúcu predajne COOP Jednota. Za miesta výdaja pitnej vody a zodpovedné
osoby navrhujem pracovníčku obecného úradu, riaditeľku ZŠ a zástupkyňu riaditeľky ZŠ.
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Tabuľka 2: Množstvo pitnej vody balenej á 5 litrov na deň

Tabuľka 3: Počet zásobovaných obyvateľov s využitím cisternových automobilov

Tabuľka 4: Vlastný návrh núdzového zásobovania v obci Dunajov

Tabuľka 5: Množstvo pitnej vody á 5 litrov /osoba/deň
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2.2 VYHLÁSENIE MIMORIADNYCH REGULAČNÝCH OPATRENÍ
Na zabezpečenie spravodlivého rozdelenia nedostatkového spotrebného tovaru obyvateľom sa vyhlasujú mimoriadne regulačné opatrenia. Ide o sprehľadnenie toku životne
dôležitých výrobkov a tovarov od výrobcu, cez veľkoobchodné sklady, maloobchodné
prevádzky ku konečnému spotrebiteľovi. Uvedený tok potravinárskeho tovaru musí byť
pod neustálym dohľadom obce a miestnej štátnej správy ako subjektov hospodárskej
mobilizácie štátu.
Výdajňa odberných oprávnení poskytuje občanom rovnakú šancu dostať životne dôležité výrobky alebo tovary a aby aj deti mali zabezpečenú minimálnu vyživovaciu povinnosť. Za životne dôležité výrobky alebo tovary sa považujú mäso, chlieb, pečivo, zemiaky,
ryža, mlieko, sušené mlieko, vajcia, múka, tuky, maslo, cukor, soľ a balená voda.
Mimoriadne regulačné opatrenia sú vyhlasované v súlade s ústavným zákonom
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového, výnimočného a núdzového
stavu, zákonom č.179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov a vyhláškou MH SR č. 473/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti predaja
životne dôležitých výrobkov alebo tovarov. V období krízovej situácie sa môžu vyhlásiť
nasledovné mimoriadne regulačné opatrenia (obr. 3)
Obr. 3:

Druhy mimoriadnych regulačných opatrení
(Zdroj: Novák, L. Plánovanie zdrojov na riešenie krízových situácií, 2010)

Cenová stabilita znamená zabezpečenie udržania cien životne dôležitých výrobkov
alebo tovarov na úrovni cien, ktoré platili v deň vyhlásenia núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu alebo v deň vypovedania vojny.
Predaj obmedzeného množstva výrobkov alebo tovarov vo vytypovaných obchodných
prevádzkach sa vykonáva formou nákupného preukazu. Predpokladá sa v čase, keď bude
vyhlásený núdzový alebo výnimočný stav a životne dôležité výrobky alebo tovary nebudú
postačovať pre zásobovanie. Ide o stanovené množstvo daných výrobkov alebo tovarov
na predaj jednému spotrebiteľovi, v jednom kalendárnom dni.
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Predaj výrobkov alebo tovarov na prídel je predaj životne dôležitých výrobkov alebo
tovarov v sieti prevádzok v oblasti obchodu fyzickým osobám v daných množstvách, na
základe prídelových lístkov podľa jednotlivých vekových kategórií osôb:
• A — prídelový lístok určený pre fyzické osoby nad 18 rokov veku
• D06 — prídelový lístok pre deti do 6 mesiacov veku
• D1 — prídelový lístok pre deti od 6 do 12 mesiacov veku
• D18 — prídelový lístok pre deti od 1 do 18 rokov.
Stanovená doba použitia prídelových lístkov je jeden mesiac. V prípade potreby sa
táto doba predlžuje na ďalšie obdobie vydaním prídelových lístkov až do ukončenia mimoriadnych regulačných opatrení. Využitie prídelových lístkov sa predpokladá v prípade
vypovedania vojny alebo vyhlásenia vojnového stavu. Prídelový lístok obsahuje kupóny,
na ktorých sú vyznačené vekové kategórie, druh a množstvo jednotlivých potravín.
Obec zriaďuje výdajne odberných oprávnení na základe vydaného rozhodnutia obvodného úradu v sídle kraja a vytvára podmienky na ich činnosť po vyhlásení mimoriadnych
regulačných opatrení. Od rozhodnutia starostu závisí počet členov výdajne odberných
oprávnení s prihliadnutím na počet obyvateľov obce tak, aby bol výdaj plynulý a ukončený do začiatku predaja výrobkov alebo tovarov. O personálnom zabezpečí a telefonickom vyrozumení vedie obec evidenciu. Obr. 4 vyjadruje organizačné zabezpečenie
predaja životne dôležitých výrobkov alebo tovarov na miestnej úrovni.
Obr. 4:

Organizačné zabezpečenie predaja životne dôležitých výrobkov alebo tovarov v obci

SYSTÉM ZÁSOBOVANIA OBYVATEĽOV V OBCI DUNAJOV .
Obec Dunajov má vypracovaný „Plán opatrení na zavedenie regulácie predaja životne
dôležitých výrobkov alebo tovarov, s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas
KS a činnosť výdajne odberných oprávnení.“ Plán obsahuje:
• mimoriadne regulačné opatrenia, ich obsah a spôsob vyhlasovania
• úlohy obce pri predaji životne dôležitých výrobkov alebo tovarov
• zriadenie, personálne zabezpečenie, činnosť výdajne odberných oprávnení
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• spôsob výdaja odberných oprávnení
• práva a povinnosti FO, ktoré si uplatňujú nárok na odberné oprávnenie
• práva a povinnosti osôb, ktoré podnikajú v oblasti obchodu alebo výroby tovarmi
• vytypovanú prevádzku COOP JEDNOTA, prevádzka Dunajov č. 108
Tabuľka 6: Prehľad o potrebe množstva nákupných preukazov a prídelových lístkov
podľa jednotlivých vekových kategórii obyvateľov v obci Dunajov

Personálne zabezpečenie výdajne odberných oprávnení v obci predstavujú tri pracovníčky obecného úradu. Vzhľadom na počet obyvateľov, konštatujem, že tieto pracovné
sily by nestačili na zabezpečenie výdaja, preto navrhujem pridať aspoň dve sily. Vychádzam z kalkulácie, že jedna pracovníčka by obslúžila 300 osôb. Pri piatich silách by na
jednu pracovníčku pripadalo okolo 230 osôb.

ZÁVER
Obec možno chápať ako posledný článok v reťazci krízového riadenia, od ktorého pripravenosti sa odvíja zvládnutie a vyriešenie celej krízovej situácie. Núdzové zásobovanie
obyvateľov pitnou vodou na úrovni samosprávy zabezpečuje obec. Dopravu pitnej vody
do obce zabezpečuje správca vodovodu do miest, ktoré určila obec. V prípadoch, ak nemá
správca dostatočné kapacity pre núdzové zásobovanie pitnou vodou, využije kapacity zo
zásob štátnych mobilizačných rezerv, ktoré si zabezpečuje v plánoch krízových opatrení.
Pre zabezpečenie zásobovania obyvateľov v krízových situáciách sa v rámci systému
hospodárskej mobilizácie vyhlasujú mimoriadne regulačné opatrenia na predaj životne
dôležitých výrobkov alebo tovarov. Do účinnosti vstupujú na celom území SR alebo na
časti jej územia nariadením vlády alebo nariadením obvodného úradu v sídle kraja po
vyhlásení núdzového stavu, v čase výnimočného stavu, vojnového stavu alebo vojny.
Je nevyhnutné venovať veľkú pozornosť prípravám na krízové situácie a v prípade
potreby zabezpečiť prežitie obyvateľov. Pre štát, orgány verejnej a súkromnej správy
vyplýva zo zákona povinnosť vykonávať prípravné a preventívne opatrenia, vypracovávať
a každoročne aktualizovať krízovú dokumentáciu a zabezpečovať ochranu obyvateľstva
atď. Snaha o integráciu malých obcí so sebou prináša potrebu o postupné zjednocovanie
prístupov, postupov, síl a prostriedkov na prípravu a riešenie krízovej situácie. Uvedenou
problematikou sa podrobnejšie budem zaoberať vo svojej dizertačnej práci.
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Tabuľka 7: Odporúčané minimálne množstvá spotreby vybraných výrobkov
nevyhnutných na prežitie podľa jednotlivých vekových kategórii
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Souhrn:
Tento příspěvek analyzuje vývoj. soudobé tendence a perspektivy hrozby proliferace pro
středovýchodní Evropu. Nastíněn je základní výzkumný rámec a je vysvětlena podstata
proliferace jako hrozby národní a regionální bezpečnosti. Jsou popsána dědictví předchozích historických ér, včetně důležitých incidentů s pašováním nukleárního a radioaktivního materiálu. Příspěvek se rovněž zabývá soudobými vztahy s nukleárními „zlotřilými
státy“ a hodnotí tyto státy jako hrozbu pro regionální bezpečnost. V závěrečné části je
užit prediktivní přístup.
Summary:
This paper analyses the development, current tendencies and perspectives of proliferation
threat to East Central Europe. Basic research framework is outlined and the substance
of proliferation as a threat to national and regional security is explained. The legacies
of historical eras are described, including important incidents with smuggling nuclear
and radiological materials. The paper also deals with current relations of East Central
European countries with nuclear “rogue states” and it assesses these states as a threat
to regional security. In the final part of the paper predictive approach is used.
Keywords:

Proliferation; East Central Europe; Nuclear Weapons

1. INTRODUCTION
Nuclear proliferation poses a significant threat to contemporary global peaceful security
order. It has an impact also on regional security in various parts of the world, including countries and regions where nuclear weapons are not currently stationed or being
developed. This is a case of contemporary East Central Europe (which is in this article
conceptualized in the restricted sense as countries of the Visegrad group, also Poland,
0
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Czech Republic, Slovakia and Hungary). In history this region was connected with important events of the spread of nuclear weapons. Also contemporary security of East
Central Europe is influenced by various issues of nuclear proliferation and the same is
valid also for a prediction of the security development. In this paper these problems will
be described and analysed (case studies from Czech territory will be used).

2. FRAMEWORK FOR AN ANALYSIS OF PROLIFERATION AS
A SECURITY THREAT
The essential character of proliferation as a security threat is determined by the possibility to use nuclear weapons in an armed conflict (because of their strong destructive
effect) or by another negative impact of their existence (radioactivity of smuggled materials etc.). Other threats are also connected with these dominant threats, including
threats derived from reluctance and/or incapability to participate effectively on global
and regional anti–proliferation regimes and measures (including international sanctions
against proliferation agents). The threat can be changed with time by various events
(change of regime, for example). The proliferation can be carried out by various actors
(agents). The basic division is included in the following table 1 (with selected cases).
Table 1: Actors of nuclear proliferation

Source [1], modified by the author in this paper
The nuclear proliferation threat to national security is divided into two basic categories
in the following table 2.
Wrong anti–proliferation policy can be carried out on national level or abroad with
or without the influence of a concrete country or at international level (again with or
without influence of the concrete national state). In regional context it is important
to observe not only a threats to individual countries. A threat against the region as
a whole as well as relations among regional actors (including potential nuclear disputes
and threatening) are important. The actor struggling for nuclear weapons becomes
a threat to regional security as well as global security.
From a specific point of view proliferation of nuclear weapons can be seen also as
a legitimate security interest. There are two main reasons for this. The first is the
deterrence of the enemy who is already planning to use nuclear weapons and other
guarantees (international regimes) are not effective. The second is preparation of nuclear
weapons for the use in the global interest of mankind. Today the most discussed topic is
the anti–asteroid nuclear defense. East Central European countries can also participate
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Table 2: Threats of nuclear proliferation to national security

in international or European projects (as the project NeoSHIELD [2]. However, in this
article the proliferation is analysed only as a threat.

3. LEGACY OF PROLIFERATION THREAT FROM NAZI–ERA IN
EAST CENTRAL EUROPE
During the Nazi era several areas in East Central Europe were important for the German
atomic project. The use of Czech uranium mines was explored [3]. According to non–
verified information some German atomic research centers were stationed in Gory Sowie
on the territory of contemporary Poland (at the time of WW II it was part of the German
Reich territory) [4].
The final state of German research in the field of atomic weapons is an object of
discussions up to now [5]. Information about German tests of atomic bombs in the
years 1944 and 1945 [6] was not confirmed seriously. It is interesting, however, that
the information about the possible use of German atomic weapons against Czechoslovak
territory in 1946 was checked by the Czechoslovak Ministry of Interior.
According to a report of this ministry in 1946 a letter from Vienna was confiscated
in Bratislava. This letter contained information about planned atomic attacks against
several Czech cities. These attacks were to be carried out with the goal to stop transfer of
German population from Czechoslovakia and as a revenge for this transfer. Perpetrators
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were mostly Sudeten Germans from Austrian territory, however, the alleged helpers of
the attackers should have been also some Czechoslovak policemen (their names in the
letter were fictitious).
In the letter it was planned to send to Czechoslovakia seven groups of attackers and
a main group. The groups would bring the atomic bombs or radioactive material, initiate
explosions or radioactivity and then return to Austria. The target of the main group was
Prague, the targets of other groups were Chomutov, Mariánské Lázně, Plzeň, Karlovy
Vary, Znojmo, Brno, Hradec Králové, Podmokly, Liberec, Pardubice, Šumperk, Opava
and Moravská Ostrava. The motto of the alleged attackers was “No a single Czech may
stay alive”. The proposed date of the attack was 8th September 1946. In fact, this attack
was not committed and the Czechoslovak Ministry of Interior assessed the threats from
the letter as very unlikely. The addressees of the letter were not found [7].
Also at the end of the communist era, in 1987–1989, the Czechoslovak Ministry of Interior was confronted again with another legacy of the alleged German atomic weapons.
A former member of Czechoslovak security forces Col. Jaroslav Rybín informed that
covert magazines of weapons of the Nazi Werwolf units from the year 1945 are stationed
on the Czechoslovak territory, including explosive radioactive materials. A special group
was established by the Minister of Interior with the goal to find and explore these magazines in allegedly hidden underground. Radioactive materials were not found, however
[8].

4. LEGACY OF PROLIFERATION THREAT FROM SOVIET–ERA
IN EAST CENTRAL EUROPE
During the Cold war era Poland, Czechoslovakia and Hungary were members of the Soviet block, including its military “fist” — the Warsaw Treaty organization. East Central
Europe was the possible battlefield of nuclear war between the Eastern and Western
block. The use of nuclear forces by Soviet forces as well by forces of Soviet satellites
was planned. According to several sources Soviet nuclear weapons were stationed in
East and Central Europe. Czech uranium was used at the start of Soviet nuclear arms
race. The “nuclear strategic impact” was significant also for the communist empowering
in Czechoslovakia in 1948 and for the invasion of the Soviet forces to this country in
1968 [9]. Since the 1960s or 1970s, the above mentioned states gained the status of
nuclear latency — mainly because of their nuclear power plants [10], however, they did
not struggle for their own nuclear weapons.

5. TRANSFORMATION PERIOD AND NUCLEAR
PROLIFERATION IN EAST CENTRAL EUROPE
After the fall of communism the withdrawal of Soviet forces from East Central Europe
took place, including the withdrawal of nuclear weapons. However, the threat of nuclear
terrorism and proliferation interest of several “rogue states” (Iraq, Libya, North Korea
etc.) became a significant threat. The transformation period of the Visegrad countries
was characterized by the rise of organized crime, including smuggling of nuclear materials. Multinational gangs (with the involvement of Slovak or Czech citizens) were
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active in illicit trafficking from former Soviet Union. Some incidents were assessed as
a serious threat. Mainly the finding of uranium 235 of high quality in Prague in 1994 is
an example of a real threat of nuclear terrorism [11].
The report in the atomicarchive.com about this incident as follows: “In December
1994, police in Prague, Czech Republic, seized approximately 2.7 kilograms of highly enriched uranium. The material is believed to have been stolen from the Russian Institute
of Physics and Power Engineering. The individuals involved included a Tajikistan national, a former Russian nuclear institute worker, and at least one Czech national. The
material was brought into the Czech Republic on a train and then hidden for about 6
months while the individuals involved tried to sell it. They were arrested after Czech
authorities received an anonymous tip and a Czech judge gave several members of the
group prison sentences ranging from about 18 months to 8 years. Two related incidents
were reported in June 1995 and involved the seizure of highly enriched uranium in the
Czech Republic. According to available information, the composition of the material and
its location were linked to the 1994 Prague and Landshut incidents. In both instances,
the small quantities of material involved indicated that it was a sample that could be used
to attract a potential buyer.” [12]
The same source (atomicarchive.com) describes the above mentioned Landshut incident: “In June 1994, less than 0.001 kilogram of highly enriched uranium was recovered
in Landshut, Germany, a city near Munich. This material, along with 120 low enriched
uranium fuel pellets, was found as a result of a police undercover operation. The material was seized in an undercover police operation. Three individuals apprehended were
citizens of the Slovak Republic and one was a resident of Germany. A German court
sentenced several of the individuals to probationary terms but one of the group’s leaders
was sentenced to 2 years in prison.” [12].
The next incident took place in Brno in 2001. Two Slovak citizens tried to sell radioactive material (in this case material of low quality, however) to a potential buyer in Brno
in the Czech Republic. However, this buyer was a police agent. The first perpetrator
was sentenced by the Supreme Court of the Czech Republic to 8 years in prison, the
second to 6 years in prison [13].

6. NUCLEAR PROLIFERATION IN CONTEMPORARY WORLD
AND EAST CENTRAL EUROPE
East and Central European countries entered NATO and the EU and they participate
in anti–proliferation policy. Stationing of US nuclear weapons was discussed, however,
not realized. Threats related to the use of Russian nuclear weapons against Poland and
the Czech Republic because of their involvement in the National Missile Defence of the
USA [14] were eliminated after the Obama’s stop of this program in both the countries
in 2009.
The attempt of Czech nationalists from a small party the National Unification (Národní
sjednocení) to establish Czech–Polish nuclear forces as a manifestation of independence
against the West as well as Russia can be mentioned only as a curiosity [15]. The proliferation routes of illicit trafficking are still active, as an incident from 2011 shows (a gang
of Slovak and Czech citizens tried to sell nuclear materials from former Soviet Union,
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according to Czech police and Slovak police) [16]. The interest of contemporary “rogue
states” (mainly Iran and North Korea) in proliferation knowledge and technologies exists
[17]. This interest is part of a broader global threat of proliferation.

7. FUTURE SCENARIOS OF PROLIFERATION THREAT TO
EAST CENTRAL EUROPE
The future development of proliferation threat to East Central Europe depends on three
main factors: nuclear ambitions of contemporary non–nuclear states and non–state actors worldwide, on possible nuclear disarmament of contemporary nuclear states and on
regional security development.
An optimistic scenario can be outlined for the situation that the nuclear ambitions of
potential proliferation actors will be stopped and the current nuclear powers will step
by step limit their arsenals. This development will also cause a decreasing number of
proliferation incidents on East Central European territory.
A realistic scenario counts with the existence of several states as well as non–state
actors struggling for nuclear weapons (several new players can come into the game),
and proliferation routes and interest into proliferation knowledge poses a threat to East
Central Europe.
A pessimistic scenario is characterized by the spread of nuclear weapons worldwide,
the use of these weapons in armed conflicts (including a direct threat of the use against
East Central Europe). Regional security (in contrast to previous two scenarios) can be
worsening, the number of proliferation incidents will grow. Regional actors can declare
their ambitions to gain nuclear weapons.

8. CONCLUSION
The region of East Central Europe played a significant role in the past of nuclear weapons
development and spread, mainly because of its generally important strategic position
during the Second World War and during the Cold War and because of uranium mining
on Czech territory. In the history of East Central Europe no country from the region
threatened another country with nuclear weapons.
The region was threatened by external actors, mostly during the Cold War by NATO
nuclear forces (because of the participation of Poland, Hungary and Czechoslovakia in
the Soviet block, including its nuclear dimension). In the last two decades the rise of the
importance of non–state actors in the field of nuclear proliferation is observed, including
smuggling activities and threat of nuclear terrorism. Smuggling activities from former
Soviet Union were and are a challenge for the security policy of the Visegrad countries,
as well as the safety of their nuclear power–plants (in relation to nuclear terrorism).
According to the most likely scenario, the future development will be influenced mainly
by activities of external actors of nuclear proliferation (they will keep interest into nuclear
knowledge and materials from the region). A direct threat of the use of nuclear weapons
against East Central Europe cannot be excluded. However, it is not likely in a short–time
perspective. The global dimension of nuclear proliferation threat will have an impact on
regional security and the security policy of East Central European countries.
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Mezi mitigací a adaptací: Geoengineering jako
progresivní přístup ke změnám klimatu
Between Mitigation and Adaptation: Geoengineering as
a Progressive Approach to Climate Change
MARTINOVSKÝ Petr

Souhrn:
Snaha o prevenci škod v důsledku klimatických změn se v současnosti zaměřuje buď
na mitigační opatření (snižování emisí skleníkových plynů) či adaptaci na změny (např.
přírodě blízká opatření v krajině apod.). Některé studie však poukazují na nedostatečnou efektivitu obou těchto politik. Pokud závažnost dopadů klimatických změn výrazně
vzroste a mitigace ani adaptace nebudou fungovat, nabízí se možnosti alternativní strategie — tzv. geoengineeringu, intencionální ovlivňování klimatu s cílem zamezit negativním
dopadům změn.
Jaká jsou rizika a účinnost těchto tří politik a co samotná debata o těchto možnostech
ukazuje? V příspěvku bude využita metoda policy analysis a teorie sekuritizace.
Summary:
Prevention of possible negative impacts of climate change is now concentrating either
on mitigation (reducing greenhouse gas emissions) or on adaptation (e.g. changes in
landscape). Efficiency of both these policies are put in question in several studies. If
consequences of climate change grow substantialy and mitigation and adaptation will
not be sufficient an alternative strategy could occur. So called geoengineering focuses
on intentional modification of the climate in order to reduce negative impacts on the
environment and human societies.
What are the dangers and how efficient are these three policies? What can the discourse itself can tell us? Policy analysis method and securitization theory will be applied
in the text.
0

Mgr. Petr Martinovský, Oddělení bezpečnostních a strategických studií, Katedra politologie Fakulty
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INTRODUCTION 1)
Debates about global climate change have by now long been a feature of social discourse.
Climate change is likewise one of the most common environmental topics discussed
by top politicians at their summits. Various political mechanisms to tackle the issues
arising in connection with climate change have also appeared since the beginning of
the 1990s. Initially stress tended to be placed on reducing the anthropogenic emissions
of greenhouse gases; these are commonly referred to as mitigation measures, and the
basic international framework for them is the Kyoto protocol. Great hopes were initially
placed on this treaty which in terms of its effects was only a first step, and even according
to optimistic scenarios could not substantially influence the onset of climate change 2) .
Today, the failures of this quite minimal, yet very expensive project make it clear that
it will not live up to expectations 3) .
A follow–up treaty is presently in the final stages of the negotiations. It places smaller
emphasis on mitigation and focuses much more strongly on adaptation, that is measures
intended to reduce the consequences of climate change. Indeed, it was precisely adaptation measures that were brought to the fore at the recent climate change conferences
in Cancún (2010) and Durban (2011). This shift can be understood variously as an
attempt to achieve greater efficiency, or as an acceptance of the fact that climate change
cannot be prevented by mitigation. And in response to this shift–which has not yet
been widely taken up–a new possible strategy for dealing with climate change is being
increasingly debated: geoengineering.
Geoengineering (or climate engineering; GE henceforth) is defined as “deliberate large–
scale manipulation of the planetary environment to counteract anthropogenic climate
change” [Royal Society 2009, 1]. Unlike mitigation measures, geoengineering methods
do not affect the amount of anthropogenic emissions of greenhouse gases, but focus
on, for instance, artificially increasing the natural removal of carbon dioxide from the
atmosphere (carbon dioxide removal technologies, CDR) or increasing the amount of
reflected solar radiation and thus decreasing temperature (solar radiation management
technologies, SRM).
It is not only growing scepticism about the effectiveness of measures to decrease emissions that focuses the attention of scientists and decision makers on geoengineering as
another strategy — alongside mitigation and adaptation — for dealing with climate
1)

This contribution was prepared as part of the research project Methods of Predicting Long–term
Geopolitical Development in Central Europe (VF20102015005), funded by the Ministry of Interior
of the Czech Republic.

2)

In terms of temperatures predicted for the end of the 21th century, the difference between scenarios
with and without the Kyoto protocol is about 0.04 ◦ C [Lomborg 2008, 34–38] (Lomborg 2008: ).

3)

The protocol was not ratified by the USA and Canada withdrew from it. On the top of that, the
protocol does not set any targets for the developing countries, even though China’s CO2 emissions
already exceed substantially those of the USA.
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change. Given our limited knowledge of the climate system, it is not possible to rule
out interference of the individual anthropogenic influences and, subsequently, sudden
and dramatic changes to the climate – changes which mitigation or adaptation would
be unable to deal with. In this conception, geoengineering is understood as an emergency measure. Some other researchers point out that geoengineering technologies could
achieve the same goals that mitigation measures have as their objectives, but with substantially smaller outlay [Bickel and Lane 2010, Rickels et al. 2011, 26–27].
What follows is a reflection upon the transformation of climate change discourse which
one might expect to take place as geoengineering methods are introduced into the discussion. Although I will briefly present the basic methods of GE under discussion, I will
not analyse them in detail or evaluate their efficiency and possible side–effects. Rather,
I will focus on the implications the discussion of these methods has for the securitisation
of the climate change issue. While the deployment of GE methods is conceivable within
the timeframe of 20 to 25 years, changes in strategies for dealing with climate change
will take place much sooner and the present mitigation and adaptation policies, as well
as the public attitudes towards these policies, will be dramatically transformed. This
contribution will describe the directions these changes might take.

1. THE SPECTRUM OF GEOENGINEERING MEASURES
Geoengineering is used as a designation for a wide range of technologies at various stages
of development. Given the relative novelty of the topic I will provide a brief overview and
classification of the measures proposed. As indicated above, geoengineering technologies
can be divided into two sub–categories: carbon dioxide removal (CDR) and solar radiation management (SRM). This division appears in almost all studies of this topic and
can be thus considered as generally accepted [Royal Society 2009, Rickels et al. 2011,
Ginzky et al. 2011]; I will also use it in the present article. About twenty methods are
under development, and their principles, potentials, progress, side effects and costs vary
widely 4) .
1.1 CARBON DIOXIDE REMOVAL TECHNOLOGIES
Recent studies list up to eleven possible principles on which such technologies would
function. All of them are based on removing carbon dioxide from the atmosphere and
thereby lowering the intensity of the greenhouse effect. Technologies of carbon capture in
energy production, especially in coal–fired power plants, are widely discussed and have
been researched in detail. The main issue is that a large amount of energy is needed for
carbon capture and storage and this increases fuel consumption significantly (by about
30 per cent, see [Ginzky et al. 2011, 23]). Although several pilot projects are underway,
this technology is not expected to be commercially available before 2025.
Great efforts have been put into researching and testing iron fertilisation. This method
is based on the fact that the factor limiting the amount of organisms (plankton) in oceans
4)

The newly established Geoengineering Model Intercomparison Project (GeoMIP) at the State University of New Jersey evaluates the individual technologies and compares them using climatic models.
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Figure 1:

Carbon dioxide removal technologies
Adopted from: [Rickels et al. 2011, 45]

is the presence of nutrients, especially iron. If the amount of iron is increased, ocean
biomass grows and the amount of carbon in the atmosphere decreases accordingly. The
possibilities of this method were summed up by the oceanographer John Martin who
once quipped: “Give me a half tanker of iron and Ill give you the next ice age.” (quoted
in [Rickels et al. 2011, 11])
Other possibilities include manipulation of marine stratification, where deep water rich
in nutrients would be pushed to the surface by automatic pumps with an effect similar
to that of iron fertilisation. Capture of CO2 from ambient air by giant collectors is also
under consideration. One technique that is on the borderline between geoengineering
and adaptation is afforestation. Not only do the forests absorb substantial amounts of
carbon; they also improve the hydrological conditions of the landscape and reduce the
risk of drought or flooding.
1.2 SOLAR RADIATION MANAGEMENT TECHNOLOGIES
These methods seek to increase the amount of solar radiation reflected by the Earth.
Some of them increase the albedo of the Earth’s surface. Examples include growing
plants with higher reflectivity, placing shiny foils or mirrors in deserts or releasing giant
‘floating cushions’ on ocean surface. By far the easiest method of this type — and one
with significant positive side effects — is increasing the reflectivity of human dwellings.
Calculations show that it is possible with relatively small expenditure not only to com-
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pensate for the increasing amounts of greenhouse gases emitted globally, but also to
substantially improve local climate [Lomborg 2008, 30–33] 5) .
Another possibility is to reflect the radiation not off the Earth’s surface but off the
atmosphere. Releasing aerosols into the stratosphere has a demonstrable and significant
cooling effect, as do artificial modifications of cirrus and stratus clouds in certain areas.
Compared with most SRM methods at the ground level, the application costs are lower
by an order of magnitude [Rickels et al. 2011, 42].
Yet another possibility is to reflect solar radiation before it enters the atmosphere by
placing deflectors in space. Cost estimates for constructing such devices and putting
them into orbit or at the Lagrange point L–1 are astronomical, however, and the real
application of this idea is not even envisaged for the near future.

1.3 RISKS OF GEOENGINEERING TECHNOLOGIES
By definition, geoengineering methods always mean an intervention into natural systems. Given the complex intra– and inter–ecosystem relationships, predicting every
consequence of their application is extremely difficult. The possible side–effects might
be positive, but they might equally lead to environmental damage. The main problem
in deploying geoengineering technologies is therefore to make sure that the cure is not
worse than the disease: in other words, the positives must substantially outweigh the
negatives. In addition to the possibility that the environment might be damaged directly by the application, there is also the risk that humanity might lose control, and
a spontaneous chain reaction could reach a tipping point, when the climate suddenly
shifts to a completely new balance with catastrophic consequences for humanity. Geoengineering could thus precipitate the very catastrophic scenarios whose occurrence it
seeks to prevent.
Teams of scientists and technical experts are involved in solving these issues and it
is not the the purpose of this contribution to describe the results of this research in
detail 6) . The subsequent sections of this article will look into potential risks of another
type: those connected with the transformation of the discourse about climate change.
Such political or social risks are not directly connected with the technological ones. The
aim is certainly not to claim that the dangers stemming from change in the perception
of climate change are larger or smaller than the potential repercussions of deploying
geoengineering. The options taken in this article are informed by the competence of
its author and by its aim to fill a certain lacuna, namely, the lack of reflection upon
geoengineering and climate change in general within the political sciences.
5)

When local temperature drops, the need to use air conditioning decreases accordingly, which means
that the amount of CO2 emitted into the atmosphere (itself a consequence of generating the energy
necessary for air conditioning) is reduced as well.

6)

A general framework for evaluating strategies to deal with climate change have been provided by,
for example, James G. Titus (1990) and William D. Nordhaus (1999). Today, great efforts are made
by the IPCC, but also by the Copenhagen Consensus Center (e.g. Lomborg et al. 2010). In this
respect, the above–mentioned GeoMIP project has set itself comparatively ambitious goals.
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2 POSSIBLE TRANSFORMATIONS OF THE CLIMATE CHANGE
DEBATE IN CONNECTION WITH GEOENGINEERING
As discussions about geoengineering widen, ‘climate discourse’ or ‘climate policy’ is
expected to undergo a profound transformation. [Rickels et al. 2011, 11] suggest that the
existing portfolio of strategies to fight anthropogenic climate change might be enlarged,
with a completely new set of geoengineering measures joining mitigation and adaptation.
Specific changes in the attitudes of the individual actors are obviously very difficult
to predict; the sections that follow will outline developmental trends. Naturally, it
is possible that the world’s public opinion and politicians will respond negatively to
these trends, and instead of a paradigm shift and introduction of climate management,
a moratorium will be imposed on geoengineering methods. In any case, as geoengineering
is considered, the discussion will be enriched, whatever its outcome. What are the main
changes that we can expect?
2.1 LESS EMPHASIS ON MITIGATION
In discussions concerning the onset of geoengineering, an opinion is often heard according
to which the new possibilities for dealing with climate change will weaken the present
(though not universal) consensus on the necessity of reducing greenhouse gases emissions
(see for example [Ginzky et al. 2011, 7], [Rickels et al. 2011, 74]). Although mitigation
continues to dominate the global discourse, there is a certain shift which is nevertheless
not directly related to geoengineering. The outputs of the recent climate conferences in
Cancún and Durban have placed greater emphasis on adaptation. A range of factors
could be behind this shift: the most frequent argument is that even if the most ambitious
goals of mitigation were met, climate would continue to change for decades due to inertia.
But mitigation is also expensive and a burden for the economy. Its efficiency is now
being calculated much more precisely and compared with other possible measures, and
such comparisons show that in terms of its expected benefits mitigation is often inordinately expensive.
Another reason for the present weakening of emphasis on mitigation might be the
positive effects of climate change. Some countries can benefit from climate change;
Canada, for instance, would strengthen its influence and economic power if the Northwest
Passage were opened. Although this interest is not articulated publicly, it might be one
of the reasons why Canada pulled out of the Kyoto protocol.
If geoengineering is accepted among the strategies to deal with climate change, the
present turn away from mitigation might accelerate. Indeed, if decision makers and
public opinion were to become convinced that the effects of climate change can be
regulated through geoengineering, mitigation might ultimately be rendered completely
unnecessary.
2.2 EMPHASIS ON EFFICIENCY AND NECESSITY OF INCLUDING THE
COSTS OF SIDE–EFFECTS
One of the chief arguments used by geoengineering advocates is that the implementation
of some GE methods would be significantly cheaper than the present (mostly mitigating)
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measures. Conversely, critics of GE point out that the present calculations of geoengineering efficiency do not include indirect costs (for example [Pielke 2010]). This leads
to an increased emphasis on evaluating the costings of the individual policies and to
attempts at rationalising the debate. Whereas in the past, economic studies of costs
and benefits were rare in climate change research (see note 6 above), the number of such
studies is now increasing substantially. It can be expected that future research and development into geoengineering will bring further, more accurate economic studies, both
among the proponents and opponents of GE.
2.3 THE END OF THE INTERNATIONAL CONSENSUS ON THE NECESSITY
TO STOP CLIMATE CHANGE
If there is real development of the various geoengineering methods and these are brought
to commercial application, and if this opens the possibility of substantially influencing
the direction and speed of climate change, we can expect the present consensus on
the necessity to stop climate change to fall apart. (Obviously, this consensus is not
universal, even now.) This disintegration would take place chiefly because of the unequal
distribution of climate change effects. Whereas in certain areas these effects would be
mostly negative, they might be positive elsewhere. The positive effects, hitherto rarely
discussed, would include increased land fertility, accessibility of new trade routes and
mineral deposits, increase in tourism, etc. States might therefore refuse to lend their
support to measures not in their national interests.
One could obviously ask why states which might benefit from climate change are not
opposing mitigation measures already. The answer might be two–fold. First, the real
effect of current mitigation measures on climate change is very small and the potential
small delay in the onset of positive effects is not worth the political costs of opposing
the prevailing opinion. Second, some countries are in fact already refusing mitigation:
we have mentioned that Canada pulled out of the Kyoto protocol; the USA, meanwhile,
did not ratify it.
2.4 PARADIGM SHIFT: FROM REACTIVE BEHAVIOUR TO CLIMATE
CONTROL?
Some scholars expect that the onset of geoengineering will mean a paradigm shift in
our understanding of climate change and in our responses to it [Ginzky et al. 2011,
7]. Not only might the present consensus on the necessity of mitigation fall apart, as
discussed above. There might even be a shift in our perception of the Earth’s climate
system. Climate might no longer be understood as an external condition, but as an
environment that could be adjusted to human needs. That would mean a fundamental
transformation comparable with the transition from hunter–gathers to agriculture 7) ,
when the landscape, its surface, water regime etc. began to be actively moulded and
7)

Interestingly, certain paleoclimatological studies date a significant anthropogenic climate change
precisely to this period of the first agricultural workers and provide compelling evidence for their
claim. This overturns the traditional notion that humanity only began substantially to influence
global climate in the last two centuries; see for instance Ruddiman 2003.
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modified by humans 8) . Among other things, in ethical terms this is an extraordinarily
sensitive issue, and voices calling for a moratorium on geoengineering development and
testing are already appearing [Rickels et al. 2011, 25]. Rather than being a tool for
preventing negative effects of climate change, geoenginering could gradually become
a method for adjusting the climate to human needs. It is difficult to envisage today the
consequences such a shift would have for human society, international politics and the
environment.

3 SECURITISATION OF CLIMATE CHANGE AND
GEOENGINEERING
Since the beginning of the 1990s, climate change has been the topic of international
negotiations with top–level participation; heads of states talk about its consequences and
possible solutions. Climate change certainly is a theme of political discourse on many
levels. But is it also a security issue? For many authors, both academics and active
politicians, the close links between security and climate change are obvious: rising sea
levels, environmental refugees, and scarcity of water and food, will lead to worsening of
security situations or even to conflicts over resources, territory etc 9) . (For more detail,
see, for example [Dalby 2009] Securitisation theory of the Copenhagen School allows us
to analyse the public discourse by means of clear categories (Figure 2). The preceding
Figure 2:

Spectrum of securitisation
Adopted and modified from: [Emmers 2007, 112]

section has described possible developmental trends in terms of their contents. I will
now focus on the shape future discussions might take. Will climate change become
a securitised topic, in which discussion is limited [Buzan, Waever and de Wilde 1998,
36]? Or will it be resolved by ordinary political agenda? Or, alternatively, will the issue
be depoliticised, with the scientific and expert circles having the main say in efforts to
describe and resolve the challenges posed by climate change?
Future discussions are obviously very hard to predict, but one can outline possibilities
and directions of development. For clarity’s sake, I will deal separately with tendencies
8)

Although as yet there are no concrete proofs of the possibility of controlling climate and most GE
methods are under development or in limited pilot testing, the very fact that anthropogenic climate
change is underway shows that humanity is able to change the climate substantially. Potential
climate control would thus signify not a shift in the scale of the human influence over climate, but
rather in the intentionality of this influence.

9)

The United Nations Security Council discussed climate change as a security threat on its meetings
on 17 May 2007 and 20 July 2011.
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suggesting further securitisation of climate change and with those suggesting possible
desecuritisation/depoliticisation of the issue.
3.1 GEOENGINEERING AS AN ARGUMENT SUPPORTING SECURITISATION
OF CLIMATE CHANGE
It is often claimed that geoengineering methods might serve as emergency measures for
situations where climate change can not be tackled by any other means. If any of the
tipping points 10) were to be reached, changes would be sudden and violent. The risk of
a sudden rise in sea levels, significant jumps in ambient temperature with repercussions
for availability of water and food, etc. could justify expenditure that is an order of
magnitude higher than what is being spent today. The escalation would not necessarily
be quantitative only; it might well be qualitative: one could imagine compulsory limits
being placed on production from polluting enterprises and activities, and the like. If
geoengineering advocates were to employ such arguments 11) , a large scale securitisation
of the climate change issue might take place.
Climate management (see section 2.4) would bring a completely different set of reasons for securitisation. If humanity were to control or intentionally influence climate in
a significant way, geopolitical consequences cannot be far behind: who would be responsible for this control? Who would adjudicate disputes between states if a measure would
be to the benefit of one state and to the detriment of another? How would we prevent
misuse of geoengineering in conflict? Would not geoengineering become an environmental weapon of mass destruction [Martinovský 2012]? These issues obviously belong to
the domain of the individual states’ security policies and represent an existential threat
to both the state and its population. There is no doubt that in this scenario climate
change would sooner or later become securitised. And even a limited employment of
geoengineering methods would bring similar security issues, albeit on a smaller scale
(see e.g. [Rickels et al. 2011, 31], [Ginzky et al. 2011, 7]).
3.2 GEOENGINEERING AS AN ARGUMENT SUPPORTING
DESECURITISATION OF CLIMATE CHANGE
Whereas the preceding section considered climate management by geoengineering methods as a scenario that might contribute to the securitisation of climate change, this is by
no means the only option. If, after an initial phase, a clear agreement on the rules and
procedures in employing geoengineering methods were reached, the whole issue might
shift to a depoliticised level. Climate engineering would be then understood similarly to
the way in which water management is understood today, for instance. Unless there is an
10)

Although the concept of tipping points (or “thresholds”, alternatively “switches”) is not universally
accepted, it is assumed that positive feedbacks took place during past sudden changes of climate
(for example at the onsets of ice ages, see IPCC 2007, 437), and similar development cannot be
ruled out for the future. Climate change is thus not necessarily linear or exponential in character;
it can occur in a sudden shift, or transition, into a different system stability. For a more detailed
description of possible tipping points, see for example Lenton et al. 2009.

11)

Whether their motivation would be a real concern over sudden changes or an attempt to secure
higher investment into their own research, etc.
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emergency (flood or drought), the daily management of ordinary problems is entrusted
to experts and stands outside the security and political spheres. Indeed, the parallel with
water management can easily be expanded: here too we find mitigation measures (inspection of waste water, treatment plants), adaptation (construction of dams, landscape
revitalisation) and fundamental artificial interventions into natural systems (transfers of
water between river basins, artificial precipitation, etc.)
But one could also consider desecuritisation in connection with geoengineering for
another reason: the completed development, proved effectiveness, and readiness for deployment of geoengineering methods might dramatically decrease concern over potential
consequences of climate change. With all measures necessary to avert these potential
consequences in place, the space occupied by worry would shrink. Securitisation is naturally an intersubjective process (or state) and there can be securitisation of a threat that
does not objectively represent an existential threat [Buzan, Waever and de Wilde 1998,
34–37]. Nevertheless, the objective factors themselves affect the probability of successful securitisation (ibid.). If climate management were successful in the long term, the
public’s willingness to accept the logic of securitisation would probably decrease.

4 CONCLUSION
Currently, the geoengineering debate mostly takes place at the expert level, outside the
main focus of attention of climatologists, the media and the public. A significant shift
is nevertheless noticeable and studies of this issue are increasingly appearing. Whereas
the fourth report of IPCC from 2007 devoted only a few paragraphs to geoengineering,
a meeting lasting several days of all three working groups involved in the issue was held
in order to write the fifth report (in June 2011 in Lima). Media attention is attracted
by the engagement of celebrities, notably Bill Gates [Rickels et al. 2011, 13].
The limited current discussion of geoengineering is already transforming climate change
discourse to some degree. The expected low costs and strong benefits of certain geoengineering methods have led to more thorough analyses of the efficiency of classic mitigation
measures. The necessity to defend the proposed measures against other methods contributes to a rational evaluation of various strategies and policies. Further phases of
research will probably focus on the synergistic effects of the individual measures. It is
paradoxical, if understandable, that the measures that are probably the most effective
and available, and have positive side effects (afforestation and increasing reflectivity of
human dwellings 12) ), have so far seemed to attract less attention than the sophisticated geoengineering methods currently under development, which are expected to have
multiple negative effects [Rickels et al. 2011, 73].
The purpose of this contribution was to show how the introduction of geoengineering
methods into the spectrum of measures proposed to deal with climate change might
affect the possible future directions of the climate change discussion. Special emphasis
12)

It is in fact difficult to decide whether these measures should be classified as geoengineering, adaptation or mitigation. Some have positive effects in multiple areas: afforestation, for instance, not
only decreases the amount of carbon in the atmosphere, but can potentially improve the landscape
water regime (in terms of reducing drought and flood), prevent erosion and desertification, balance
temperature differences, etc.
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has been placed on the possibility that climate change might become part of the security
agendas of states and international organisations. As we have seen, the geoengineering
debate might lead to attempts to securitise, desecuritise or even depoliticise the issue
of climate change. Future development is uncertain indeed. It is nevertheless probable
that geoengineering will transform the present discussion of climate change. It can
also be expected that this will be a momentous transformation, and might even herald
a paradigm shift in the understanding of climate change.
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Možnosti psychologické podpory u bezpečnostních
složek
Possibilities of Psychological Support in Security Forces
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Souhrn:
Cílem příspěvku je poskytnout informace o možnostech systému psychologické péče
včetně krizové intervence, který je zaveden u Policie ČR a v celé jeho šíři rezortu MV ČR,
včetně Hasičského záchranného sboru. Psychologická péče je určena zejména policistům
a jejich blízkým, dále občanským zaměstnancům Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR,
případně i dalším osobám. Nejvyšší normou, která stanovuje nárok policistů na psychologickou péči, je zákon 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů. Dále vychází z kontextu péče o zaměstnance, která je jednou z dominant řízení
lidských zdrojů a zároveň hodnotícím kritériem managementu jakosti, v jehož rámci je
Policie ČR hodnocena EU.
Summary:
The aim of this paper is to provide information about mental health care system possibilities, including crisis intervention, which is introduced at the Police of the Czech
Republic and in all its extent at the Ministry of the Interior of the Czech Republic,
the Fire and Rescue Service included. The psychological care is intended especially for
police officers and their families, as well as civilian employees of Police of the Czech
Republic and the Ministry of the Interior of the Czech Republic, perhaps even for other
persons as well. The highest standard, which establishes the right of police officers to
psychological care, is the Act No. 361/2003 Coll. on service of members of security
forces. Furthermore, it is based on the context of care for employees, which is one of the
dominating features of human resource management as well as a quality management
evaluation criterion, under which the Police of the Czech Republic is being assessed by
the EU.
12
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pomoci v krizi, Policie CR, policejní psychologové, systém krizové intervence, CISM

K průvodním jevům současného života patří i větší pravděpodobnost extrémních situací, které mohou náhle a svévolně narušit obvyklý každodenní koloběh a to nejen u policistů. Takové situace jsou obecně označovány jako krize. Průmyslové havárie s následným
únikem nebezpečných látek, řetězové dopravní nehody, letecká či vlaková neštěstí, teroristické atentáty a kriminální útoky jako např. loupežné přepadení, představují typické
příklady traumatizujících krizových situací. Psychologický výzkum zvládání těchto událostí přinesl mimo jiné zajímavý poznatek: nebezpečné situace přesahující rámec běžné
a subjektivně pochopitelné zkušenosti mohou silně traumatizovat všechny osoby v ohnisku děje. I u členů profesionálních týmů se mohou objevit následné tělesné či psychické
potíže. Ačkoli jsou na tyto situace odborně i mentálně připravováni, může se u nich rozvinout specifický syndrom označovaný jako posttraumatická stresová porucha.
Pojem posttraumatická stresová porucha (PTSP) se v roce 1979 stává oficiální diagnostickou kategorií. Za nejdůležitější příznaky této poruchy jsou považovány následující
projevy a potíže:
• Prožitek události přesahující běžnou lidskou zkušenost;
• Opakované prožívání události v mysli (opakující se noční můry, nutkavé vzpomínky
na událost, intenzivní úzkost při setkání s věcmi, které událost připomínají, náhlé
impulzy chovat se tak, jako by událost znovu nastala);
• Vyhýbání se podnětům souvisejícím či připomínajícím kritickou událost (úporná
snaha vyhnout se myšlenkám na událost, nápadné úsilí vyhýbat se činnostem připomínajícím kritickou událost, neschopnost rozpomenout se na důležité okolnosti
kritického děje, nápadný nezájem o jinak důležité věci nebo úkoly, pocit izolace od
ostatních, pocit ztráty životních perspektiv);
• Nervová labilita (poruchy spánku, podrážděnost a záchvaty vzteku či naopak apatie
a letargie, poruchy koncentrace, hypervigilance, zvýšená lekavost);
U policistů se PTSP může projevovat pozorovatelnými změnami chování, které vnímá
okolí anebo sám dotyčný v následujících modalitách:
• Zvýšenou citlivostí až přecitlivělostí na nebezpečí (např. zúžené vnímání);
• Obavami z budoucích situací, strach ze ztráty kontroly (např. pocit blížící se paniky);
• Nápadnými problémy s normami, služebními předpisy i s nadřízenými;
• Konflikty v rodině, stažení se do sebe, sociální izolace;
• Náhlý abúzus alkoholu nebo medikamentů;
• Zdánlivě bezdůvodná podrážděnost a popudlivost;
• Pocit ztráty smyslu života, smysluplnosti práce, nezřídka i sebevražedné nálady;
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Na PTSP se momentálně nahlíží jako na vcelku normální reakci duševně zdravého člověka na silně ohrožující a zcela mimořádnou situaci, ve které je konfrontován s děsivými fakty vyvolávajícími silné emoce. Ke vzniku PTSP je potřeba uvést
ještě dvě fakta.
1. Potíže odpovídající obrazu PTSP se nemusí objevit ihned po kritické události.
Mezi spouštěcím incidentem a následnými problémy v chování a prožívání postiženého jedince může uplynout delší časový interval. Je běžné, že příznaky přestálého
silného stresu se vyskytnou až v době návratu k běžnému dni.
2. Dále je třeba zvýraznit, že PTSP nepředstavuje automaticky důsledek evidentně krizových incidentů. PTSP reprezentuje sice normální reakci člověka
na mimořádně zraňující vnější expozici, ale stejně tak je normální, jestliže se zúčastněné osoby vyrovnají s krizí bez následných potíží. Někteří autoři dokonce
předpokládají, že vznik PTSP je výjimkou, nikoli pravidlem (Ehlers, 1999). Faktory, které ovlivňují, zda v konkrétním případě dojde, či nedojde k rozvinutí PTSP,
nejsou zatím blíže známy. Teorie tohoto otevřeného problému zatím není k dispozici a empirie skýtá velmi vágní obraz. Podle blíže nespecifikovaných statistik USA
a Izraele se předpokládá, že zhruba tři čtvrtiny obyvatel jsou alespoň jednou za
život konfrontovány se silně traumatizujícím krizovým incidentem. PTSP postihne
asi každého čtvrtého jedince z tohoto počtu, přičemž někteří se vyléčí sami. U poměrně malé části osob (odhady se pohybují kolem 10 % pobývajících v ohnisku
krize) dochází k chronifikaci potíží a vyhledání odborné péče. Z těchto empirických
přehledů je vyvozován orientační poznatek, že z celkového počtu osob pohybujících se na místě krize, se u jedné čtvrtiny objevují příznaky více či méně rozvinuté
PTSP.
Ačkoliv by se podle těchto počtů mohlo zdát, že se jedná spíše o okrajovou záležitost,
je důležité věnovat ji pozornost. To platí především pro okruh profesí, které jsou
označovány jako zvláště rizikové z hlediska pravděpodobnosti doteku pracovníků
na traumatizující krizové okolnosti. Předpokládá se totiž, že opakovaný kontakt se
situacemi překračujícími běžnou lidskou představivost zvyšuje rapidně pravděpodobnost
vzniku PTSP. Jednoduše řečeno, mohou být rizika destabilizace psychiky vyšší právě
u profesionálů (policistů, hasičů, záchranářů), kteří při výkonu své práce opakovaně
přicházejí do kontaktu s otřesnými zážitky.
To je hlavní důvod a vysvětlení, proč se právě u složek Integrovaného záchranného
systému diskutují koncepční otázky spojené s péči o tyto pracovníky. Do personálních
systémů jsou včleňovány prvky organizované psychologicky komponované péče
o exponované pracovníky. Jsou vnímány i jako preventivní opatření, která by měla
chránit potenciálně ohrožené pracovníky před rozvinutím či chronifikací potíží, které
odpovídají obrazu PTSP.
I u Policie ČR došlo k zavedení krizové intervence přímo do pracovního prostředí.
Tímto se policie stává zaměstnaneckou organizací, kde do regulérních personálních aktivit pronikají prvky krizové intervence. Na tuto specifickou okolnost reagují právě zahraniční projekty založené na myšlence „peer–support“. Dále se uvažuje o situacích, kdy
míra psychického zatížení jedince je taková, že na zaměstnavatele přechází povinnost po-
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skytnout svému zaměstnanci podporu v podobě pomocné ruky při obnově jeho psychické
stability. Seznam či inventář takových situací je otevřenou záležitostí.
V současné době systém psychologické péče u Policie ČR tvoří dle Vymětala a kol.
(2010) tři pilíře, které je možné využít buď samostatně anebo dle potřeby i v návaznosti:
• Anonymní telefonní linka pomoci v krizi
• Systém posttraumatické intervenční péče (PIP)
• Služby policejních psychologů
V rámci IZS 1) fungují Critical Incident Stress Management týmy. Doslova to
znamená řízení a zvládání stresu mimořádných událostí. V podstatě je to péče o pracovníky náročných profesí. Péče je postavena na určitých principech. Jedním ze zásadních principů je to, že péče má být řízena managementem. Druhým principem je, že
je založena na kolegiální pomoci, a třetí princip je, že kolegiální pomoc by měla být
zprostředkovaná odborníkem na duševní zdraví. To znamená, aby pomáhala i poskytovatelům pomoci, protože i oni sami mohou potřebovat pomoc. U nás v České republice
tento program v rámci východoevropských zemí zakládala jako první PhDr. Marie Sotolářová. Bylo to v roce 1998. Ale například u hasičů v Los Angeles byl systém CISM
zaveden již v roce 1986.
Profesionálové pracující v týmech CISM procházejí speciálním tréninkem, je jim poskytován průběžný výcvik a pořádají se pravidelná setkání členů týmů. U vzniku tohoto
modelu zacházení se stresem v kritických situacích stojí americký autor Jeffrey T. Mitchell.
Program CISM slouží ke snížení obvykle negativních pocitů a myšlenek, jež vznikají
jako následek kritických událostí, ke kterým dochází v pracovním prostředí. Cílem CISM
je podpořit zasažené osoby a ulehčit jim rychlejší návrat do původního „funkčního“ stavu.
To představuje výhodu jak pro jedince, tak i pro organizaci.
Veškeré aktivity CISM týmů směřují ke zmírnění těchto reakcí. Nabízejí možnost tyto
traumatické zážitky ventilovat a postupně normalizovat. Vše je založeno na vysokém
stupni důvěry. K tomu využívají mezinárodně osvědčené metodiky individuálních i skupinových intervencí s cílem vrátit jedince k pracovním výkonům, které podával před
událostí.
Např. podpora v terénu (On–scene support), demobilizace (Demobilization), zmírnění
(Defusing), debriefing, následné služby (Follow–up services).
Krizová intervence je velmi široký pojem. Může probíhat po telefonu (linka důvěry)
nebo v přímém kontaktu odborníka a klienta. Krizová intervence je spojována
s jakýmkoliv typem krize, není tedy limitována jen vnějšími katastrofami a traumatizujícími incidenty. Pojem krizové intervence, ať je často používán, nemá zcela jasné
významové ohraničení. Přesto se zdá, že je všeobecně srozumitelný. Laická veřejnost
jej vnímá jako rychlou pomoc (intervenci) pro člověka v jakékoliv krizové situaci, založenou zejména na technice hovoru. Toto intuitivní, laické chápání postihuje podstatu
věci. Koneckonců se kryje s hlavními charakteristikami krizové intervence, na kterých se
shodují i odborníci. Většina odborníků zastává souhlasná stanoviska ve třech otázkách
(Knoppová, 2001):
1)

již osm let funguje program např. u Řízení letového provozu
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Komu jsou služby krizové intervence určeny — hlavní teze zní, že jsou určeny normálním lidem, kteří se ocitli v nenormální situace (France, 1996). Typickým příkladem mohou být osoby poškozené trestním činem, oběti přírodních katastrof,
přeživší letecká či vlaková neštěstí anebo např. jejím příbuzným. Touto cílovou
skupinou se krizová intervence poměrně přísně odděluje od zdánlivě velmi blízké
oblasti, kterou je psychoterapie a posouvá se spíše do blízkosti poradenství (Úlehla,
1996).
Kdo může služby krizové intervence poskytovat — v týmu zajišťujícím služby krizové intervence se může uplatnit až překvapivě široký okruh pracovníků. Podstatná není totiž formální kvalifikace, rozhodující jsou poměrně přesně definované
dovednosti pro výkon krizové intervence. Dovednosti si lze osvojit hlavně výcvikem. Krizová intervence tudíž není výhradně záležitostí graduovaných psychologů
či psychoterapeutů. Služby krizové intervence mohou spolehlivě a účinně poskytovat zaškolení laici, příslušníci psychosociálních povolání apod.
Kdy jsou služby krizové intervence účinné — na účinnosti krizové intervence mají rozhodující vliv faktor času a faktor místa. Krizová intervence má být poskytnuta tak
rychle, jak je to jen možné. Mentální zpracování emocí i myšlenek, které se váží
k situaci krize, má proběhnout co nejdříve. Právě včasná pomoc rozhoduje o tom,
zda se v ohroženém jedinci podaří překódování kritického incidentu do únosné podoby. Vhodné je rovněž poskytovat krizovou intervenci, pokud je to fakticky možné,
blízko místu, kde se kritický incident stal (France, 1996). Tento moment krizové
intervence je vysvětlován tím, že na kritická místa či situace se přilepí intenzivní
negativní emoce. Toto podmíněné spojení mezi destruktivními emocemi a situací (místem) je třeba v průběhu zpracovávání krizového zážitku vyrušit (Čírtková,
Spurný, 2008).
Anonymní telefonní linka pomoci v krizi 2) slouží hasičům a policistům, zaměstnancům Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky,
Ministerstva vnitra a jejich rodinným příslušníkům, popřípadě dalším blízkým osobám.
Je rezortní linkou důvěry a je provozována v rámci skupiny krizové intervence oddělení
vedoucího psychologa ŘŘLZ PP. Linka zahájila svou činnost v roce 2002 a je k dispozici
24 hodin denně. Potřeba zřízení linky byla ověřena výzkumem na Policejní akademii ČR,
na vzorku osob s různou délkou služby a v různých funkcích. Výsledkem bylo zjištění,
že téměř každý se setkal s traumatizující událostí, která nějakým způsobem přechodně
či trvale ovlivnila jeho život.
Anonymní telefonní linka je určena k pomoci lidem ve stavu psychické nouze. Linka
nabízí lidský zájem o člověka v tísni a jeho problémy. Poskytuje rady, informace a psychologickou podporu jako prevence nepředloženého jednání v psychicky obtížně řešitelných
situacích. Garantuje anonymitu volajícího a jeho bezpečí podle principu lékařského tajemství. Zaručuje profesionální přístup týmu speciálně vycvičených pracovníků linky.
Stálý tým linky je záměrně různorodý, jsou v něm bývalí policisté z přímého výkonu,
policejní psychologové, sociální pracovníci atd.
2)

služební linka 834 688; civilní číslo 974 834 688; hhttp:/ppportal.pcr.vltavska/vltav_pr.htmi.
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Linka samozřejmě trvale spolupracuje se systémem posttraumatické intervenční péče
pro příslušníky i zaměstnance Policie ČR. Oba druhy pomoci upravuje závazný pokyn
policejního prezidenta č. 21/2009 o posttraumatické péči a anonymní lince pomoci v krizi,
který byl změněn navazujícím pokynem č. 79/2010. Tato norma jako přílohu obsahuje
i statut linky.
Na lince se vede přehled o řešených tématech, je důležitý vzhledem k další přípravě
pracovníků linky a tyto statistiky jsou rovněž zdrojem obecných dat o atmosféře a situaci
u policie.
Důležitost anonymní linky se odráží i v řešených tématech. Na linku se obracejí volající
po použití služební zbraně; hodně policistů řeší vztahové problémy s kolegy a nadřízenými; objevuje se i sebevražedná tematika, buď u volajícího či projevuje o někoho obavy;
silné téma je i šetření dopravní nehody s úmrtím dítěte. Kromě extrémních stresujících
prožitků v souvislosti s výkonem služby jsou nejčastějšími tématy: partnerské a rodinné
vztahy, osobní problematika a problémy na pracovišti. Klienti z řad veřejnosti bývají
často obětmi trestných činů a jiného protiprávního jednání, senioři, dezorientovaní lidí,
jedinci s duševním onemocněním a občané, kterým policisté nemohou pomoci pro jejich
momentální psychický stav (Vymětal a kol., 2010). Linka má i informační funkci, kdy na
ni volají operační důstojníci z celé ČR požadující kontakty na členy týmů PIP v případě
mimořádných událostí; tak činí i rezortní lékaři, psychologové, členové týmů PIP apod.
Velmi úzká je spolupráce i s hasičskými psychology a jejich týmy posttraumatické péče,
které jsou obdobou týmů PIP u policie.
Proběhlo hodně dalších výzkumů, které mapovali traumatizující situace v policejní
práci (Paton–Violanti, 1996, Chandler, 1990, Čech, 1998). K dispozici je řada zajímavých
poznatků. Dominuje problém použití střelné zbraně proti člověku. Obecně se
předpokládá, že zastřelit člověka v mírových dobách, z tzv. pracovních důvodů, není
pro většinu policistů normální událostí, a tudíž se může poté rozjet specifický soubor
následných potíží označovaný jako tzv. postshooting trauma.
Slovenský autor J. Čech poznamenává, že právě vyšetřování kriminálních případů je
pro zodpovědného jednotlivce spojeno s frustrujícími i stresovými situacemi a navrhuje
„cílený program poradenského psychologa“ (Čech, 1998).
V řadě zemí (USA, SRN, Nizozemsko atd.) již fungují různé modely pokrizové péče
o policisty. Zatím chybí výzkumy spokojenosti policistů s těmito službami. Současně je
jasné, že různé typy stresujících i traumatizujících situací patří neodmyslitelně k výkonu
policejního povolání. Policejní psychologové by se ovšem neměli zastavit u atraktivních,
ale relativně málo častých extrémních situací. Více pozornosti by si zasloužily „běžné,
pracovní“ stresory plynoucí i z mezilidských vztahů v policejních týmech anebo plynoucí
z nezájmu a podceňování některých policejních činností.
Hlavně pro účely minimalizace dopadů rizik na psychiku jedinců se začal u Policie
ČR od r. 1998 budovat systém posttraumatické intervenční péče. Každé krajské
ředitelství a Policejní prezídium ČR má tým krizových interventů (PIP), z řad policistů,
občanských zaměstnanců MV a PČR, policejních psychologů a duchovních. Členové
těchto týmů poskytují svou pomoc na základě dobrovolnosti, poskytují specifické informace, potřebnou podporu, pomoc či zprostředkovávají další odbornou péči, a to i mimo
resort. Jednotlivé týmy pracují nezávisle a každý tým má svého koordinátora. Za metodické řízení systému PIP odpovídá vedoucí psycholog Policie ČR, který právě navrhuje
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koordinátory jednotlivých týmů. Garantem etické a odborné kvality systému posttraumatické intervenční péče je psychologické pracoviště MV, které zase zajišťuje odbornou
přípravu interventů 3) .
O posttraumatickou intervenci může požádat sám policista, jemu blízká osoba, kolega
nebo nadřízený, v některých případech může tuto pomoc zprostředkovat pracovník operačního střediska. Je zde ale základní podmínka a to souhlas osoby, které se intervence
týká. Intervenci je možné poskytovat individuálně i skupinově, zejména ke zmírnění dopadů prožitých traumatizujících situací anebo k prevenci vzniku obtíží do budoucna.
Zmiňovaný systém se využívá i při mimořádných událostech.
Vznik týmů krizových interventů na všech krajských ředitelstvích v rámci Policie ČR
znamenal doslova revoluci ve vztahu policie versus veřejnost. Do doby jejich vzniku se
dbalo hlavně na dodržování práv obviněných a obžalovaných. Práva poškozených šla víceméně mimo policii. Jejich ochrana nebyla systémová. Zájem o to, co poškozený prožívá
a jak je mu možno pomoci, záležel na policistech, kteří byli s obětí v prvotním kontaktu.
Ne vždy byli ale tito policisté schopni kvalifikovaně pomoci. Nyní má pomocná ruka
krizových interventů systémový rámec. Systém psychologické pomoci obětem byl
u Policie ČR zaveden v polovině roku 2010. Tato služba je zajišťována skupinou krizové
intervence i nepřetržitou telefonickou podporou.
Interventi jsou zváni tam, kde je potřeba akutní psychologická pomoc v případech prožitého traumatu, i k tzv. zlomeným obětem 4) . Tedy k těm, kteří většinou
nejsou schopni sami vyhledat pomoc. Psychologickou pomoc krizoví interventi poskytují
zejména obětem a příbuzným násilných trestných činů, obětem zločinu znásilnění, dětem,
seniorům, hendikepovaným a dalším ohroženým osobám, které se staly obětí úmyslného
trestného činu, obětem nebezpečného pronásledování (tzv. stalkingu), rodinným příslušníkům pohřešovaných osob (především dětí) a dále při tragických dopravních nehodách
a dalších mimořádných událostech.
Třetím pilířem jsou služby policejních psychologů. Známe je zejména z psychologického vyšetření při zjišťování odborné způsobilosti k výkonu služby. Jejich záběr je
mnohem širší, pomoc policejního psychologa si může vyžádat každý pracovník policie
a může si vybrat za kterým psychologem se rozhodne jít. Pro většinu pracovníků jsou
psychologové k dispozici na Odborech psychologických služeb Ředitelství pro řízení lidských zdrojů KŘP či Policejního prezidia, u zásahových jednotek, speciálních policejních
jednotek a na některých útvarech policie s celostátní působností. Policejní psychologové
se podílejí i na výše uvedených projektech, ale v rámci psychologické péče mají i další
možnosti: odborné konzultace, psychologické poradenství, krizová intervence a psychoterapie.
Pro všechny možnosti psychologické podpory u bezpečnostních složek jsou důležité
základní etické zásady. Řadíme sem zejména princip diskrétnosti, který je podobný jako
lékařské tajemství. Všichni poskytovatelé výše uvedené péče jsou vázáni mlčenlivostí
o skutečnostech, které se při rozhovoru s jedincem dozvědí. O informacích se nepořizují
záznamy, nemohou být využívány dále v rámci resortu. Dalším je princip anonymity jak
3)

vedoucí psychologického pracoviště MV ČR je PhDr. Štěpán Vymětal, e-mail: ops@mvcr.cz, odborné
info: hwww.mvcr.cz/psychlogiei.

4)

systém psychologické péče obětem, zajišťuje skupina krizové intervence, nonstop linka 974 834 788
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na lince pomoci v krizi, tak v rámci posttraumatické intervenční péče či péče poskytované
policejními psychology, i když probíhají formou osobního setkání. Důležitý je i princip
dobrovolnosti, tato péče nemůže být nařizována a je bezplatná.
Výhodou psychologické péče u bezpečnostních složek je, že zaručuje znalost konkrétního prostředí a odbornou kvalitu poskytovaných služeb (akreditované výcviky, další
průběžné vzdělávání).
Tuto stať si dovolím zakončit otázkou: „Podařilo se nám již dostatečně probořit mýtus
nezlomného a neohroženého policisty, hasiče či záchranáře?“
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Úloha a význam vzdělávání příslušníků policie v rámci
spolupráce Policie Polské republiky a Policie České
republiky v situacích mimořádného ohrožení lidí
a životního prostředí
The Role and Significance of Education of Policemen
in Cooperation Between the Polish and the Czech
Republics in the Situations of Emergency Threats
to People and the Environment
MIKA Janusz

Souhrn:
Článek analyzuje problematiku úlohy a významu vzdělávání příslušníků policie v rámci
spolupráce Policie Polské republiky a Policie České republiky v situacích mimořádného
ohrožení lidí a životního prostředí. Prezentuje výsledky vědeckého výzkumu provedeného
u příslušníků Policie Polské republiky a Policie České republiky přihraničního regiónu
katovického vojvodství a Severomoravského kraje. Poukazuje na hlavní překážky v této
oblasti.
Summary:
The paper analyzes the problems related to the Role and Significance of Education of
Policemen in Cooperation between the Polish and the Czech Republics in the Situations
of Emergency Threats to People and the Environment. It presents the results of the
research carried out among policemen in the mentioned countries, specifically in the
region situated on the border between Poland and the Czech republic. The paper also
points out the main barriers in the mentioned area.
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1. METHODOLOGICAL INTRODUCTION
The activities of state institutions, whose aim is to ensure the security to the subject of
state — its citizens, are analyzed and evaluated in different aspects. The term “security” in its widest meaning belongs to the group of subject needs, with the basic split
into national security and international security. These two terms occur most commonly
in the language of politics, diplomacy, political–legal documents and in the studies on
international relations [8]. Threat is the antonym to security, which in the polish dictionary is defined as a state of non–threat, peace, assurance [6, p. 147]. While security
describes a state, threat, in the basic understanding of its meaning, is associated with
something violating this state [5, p. 37]. “In thinking about security — one of the goods
most desired and valued by humanity, one can discern two basic strategies. First one
concentrates on actions preparing for protection against threats, while the other focuses
on such preparing the environment in order to move away and minimize the possibilities
of occurring those threats. In both cases, although the approach is different, threat is
the category of a key importance [1, p. 8].
Along with new types of threats appearing, the meaning of the inner aspect of national
security increases. The role of the state in this area includes: reinforcing the public order
and institutions responsible for its assurance, preventing organized crime and common
crime (in a way that strengthens citizenssense of security), protecting people from the
threats and effects of natural disasters, environmental disasters and bio–hazards such
as epidemics of unknown and terminal diseases and also ensuring efficient and effective
protection of state boundaries according to our international commitments, resulting
especially from the EU integration [7].
Modern societies prefer effective and efficient administration. Its meaning increases
in the face of systematically growing speed of acting, related both, to technology and
manufactured products including provided services. The core of the action speed is
good understanding of the organization’s environment, chances and possibilities occurring which, early recognized, are the main determinant of the reaction time. Modern
organizations must be “open toward information from the outside, actively searching
the surrounding in search for ‘weak signals’ announcing unknown threats and chances,
open towards information from the inside of organization” [2, p. 51]. It seems that it is
relevant for all organizations, whose main goal is to provide security for the people.
The actions undertaken together with, among others, Polish and Czech police are supported by EU programs for cross–border cooperation. The projects realized in the EU
Cross–border Co–operation Operational Programme [9, p. 19] are characterized by the
cross–border effect and cooperation with the Czech partner. The programs regarding
crisis management cofinanced from Poland–Czech Republic Cross–border Co–operation
Operational Programme 2007–2013 are carried out in the areas of: preventing environmental threats, technology threats, preventing disasters and removing their effects,
preventing natural disasters, removing ecological damages, building an integrated system
of rescue services in the cross–border region.
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The actions undertaken, among others, together by Polish and Czech Police are supported by EU programmes for cross–border cooperation. Projects realized in EU Cross–
border Co–operation Operational Programme are characterized by cross–border effect
and concern the cooperation with Czech partner. Programmes regarding crisis management cofinanced from Poland–Czech Republic CCOP 2007–2013 refer to following areas:
environmental threats prevention, technological threats prevention, liquidation of damages caused by disasters and preventing, protection against natural disasters, liquidation
of ecological damages, building the integrated system of rescue services in cross–border
area.
The study conducted by the team, both expertise and questionnaires indicate three
basic areas of cooperation. Both, Czech and Polish respondents and experts agreed that
those areas are: education, crisis communication and improving managing skills, what
decided about the final shape of this chapter.
Education is a process of gaining knowledge, both in a formal (school) and informal
way. Knowledge is a justified true belief 1) . It can be also defined as: the general of
reliable information with the ability to use them. Therefore, knowledge is not only
justified true, in the subject’s opinion, belief about the reality but also the ability to use
this belied in practical acting. Aristotle discerned theorical and practical knowledge.
The first one allows to understand the surrounding reality and its mechanisms, the
other one serves practical activity, increasing its effectiveness. With such view on the
education problems, the study results are presented, divided into three parts: general
hypothesis and organization of trainings. The subchapter, following the papers formula,
is summarized at the end.

2. GENERAL ASSUMPTIONS
In cognitive psychology knowledge is defined as: the general of content consolidated in
human mind as a result of experience cummulation and learning. (. . . ) In the narrower
sense knowledge is a personal state of human cognition as a result of the impact of objective reality [4, p. 372]. Personal knowledge is shaped through individualized cognitive
processes. As a result of learning and personal experiences the man creates highly individualized mind representations undergoing dynamic changes due to new experiences
and new information gaining both, in a formal education system and in an informal way.
Individual knowledge can be divided into explicit and tacit knowledge. The explicitness of knowledge reveals in the possibility to transfer it i.e. within education systems.
There is, however, the vast part of individual knowledge that cannot be transferred verbally, it can only be obtained in the process of personal contact with the other person.
Thus, the systems of transferring knowledge, the widely understood education, are not
only courses, conferences, studies and other forms of education but also the possibility
of common actions and exercises.
1)

Classical definitiv of knowledge by Plato in the dialogue Teajtet.
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Individual knowledge can be classified into:
• declarative knowledge, that can be transferred verbally,
• procedural knowledge, that cannot be easily articulated and it is exercised in the
behavior,
• meta-knowledge, selt–awareness of an individual,
• latent knowledge, that the individual is not aware of, and which reveals in the
situations difficult for him.
The above division shows the complexity of the term knowledge, its dependence on
the environment in which an individual was growing up and is currently functioning and
personal knowledge individualization. It is a personal view of the reality and a conviction
that certain statements are true and useful and possible to use in order to improve
the effectiveness and efficiency of one’s actions. Knowledge cannot be transferred only
within the official education system. It is a combination of individual beliefs based on
the information received through verbal and non–verbal channels. It depends both, on
the information received and on the way they are interpreted and verified by that person.
It is, thus, a superstructure on the current way of perception and a conviction about
the effectiveness and efficiency of one’s actions. It is hard to expect that an individual
would radically changed his way of viewing the reality and his own conviction about the
value of his current actions. Therefore, new knowledge is always based on the knowledge
already acquired and is dependent on it.
An important factor of knowledge shaping needs mentioning. An individual believes
people he is emotionally connected with — empathy. It is not only a foundation of
understanding the other human but also creates trust for the information given by
him and involvement in understanding his intentions, procedures, determinants, that is
everything that constitutes his individual knowledge. It is easier for an individual to
get the knowledge from another individual if there is an emotional bond between them,
which is created during informal meetings, discussions, common work saturated with
the will of mutual understanding. The emotional bond between a teacher and a student
or between co–workers helps to understand each other and to absorb (by both parties)
the knowledge of the other in all its aspects: declarative, procedural and latent.
To sum up, education meant as acquiring knowledge is a complex process, based
not only on formalized educational processes but also on the whole sphere of informal
meetings that serve creating positive emotional bond between the cooperating parties,
or between a student and a teacher.
In regard to the above, we need to state, that knowledge is acquired in the process of
succession (instinct), upbringing, education and one’s own experiences. The possessed
knowledge undergoes, as the new one is acquired, dynamic changes and it is hard to
discern already in the young age which part of the individual knowledge results from
the instinct and which from education. Calling scientific theories knowledge is an oversimplification as they are only a part of the individual knowledge. When we say “This
man has a great knowledge” we don’t know if it means scientific knowledge or so called
“wordly wisdom”. Such discernment is easy to make when we include both options with
the division into scientific knowledge and common knowledge or pre–scientific one.
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Knowledge is necessary to efficient and effective acting. It is a base to make decisions
both in regard to the aims and means of acting. It is also a base of the interpersonal communication process, which is the most important factor deciding about the cooperation
effectiveness.
The essence of cooperation is synergy (as mentioned in the former part of this paper)
due to which the effect of common activities is not a simple sum of independent actions.
Each person possess other abilities and skills. Their combination brings much better
result than the sum of the effects of activities of each participant. Cooperation, despite
additional benefits, is always connected with voluntary reducing the sovereignty of each
partners activities. Cooperation requires submitting to commonly accepted rules and
acting according to the will of activities coordinator. The factor increasing the need for
cooperation are the individual benefits to cooperating parties.
The effectiveness of cooperation depends on:
• right selection of coordinating persons based first of all on the analysis of their
personality. Those persons should be focused more on the fulfilling the tasks given
than on personal success,
• the right motivation of cooperating individuals based on the analysis of individual
profitability of common indertaking,
• ensuring that cooperation does not become and open or hidden rivalry,
• appropriate distribution of profits according to the effort given.
The informational layer relates to the free flow of information necessary to fulfill the
tasks given, to understand the partners’ intentions and the same understanding the goal
of shared activities. The freedom of information flow between partners is not connected
only with the reliability and the quality of information channels in a pure technical
sense. Shared trust and understanding the intentions, goal and procedures is much
more important for free information flow. Shared understanding is possible only on the
ground of shared knowledge of the cooperants. Knowledge standardization is made on
shared education process, in formal and informal sense. Therefore, it is much easier to
start cooperation for the people growing in the same environment or educated in the
same education system.
The essence of cooperation is distribution of competences and shared system of regulations and rules making one organism of the cooperating parties. It efficiency depends
on mutual understanding. The sender of the information formulates his message according to possessed knowledge and his understanding of the problem. The receiver
reads the information basing on his own knowledge system. If the sender’s knowledge
differs from the receiver’s knowledge, the interpersonal communication faces communicational barriers. They can be overcome through standardization of sender’s and receiver’s
knowledge, which happens during trainings and exercises and both parties’ involvement
in a communication process.
Emergency threats to people and the environment are a great challenge, both to
public administration and all citizens. They require a wide cooperation of many different
institutions. On the basic of effectiveness of actions taken by state in such situations
its efficiency and care about the citizens is evaluated, which is not without a meaning
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to the people in power and dependent on the electorate. In unified Europe it seems
reasonable to strengthen the cooperation of the states’ administration in the area of
common security. It seems particularly reasonable in regard to the cross–border regions
where the inhabitants often feel strong ethnic bonds.
Cooperation of different countries services faces many barriers resulting from:
• different education systems,
• different rules and norms of social life,
• procedures of administrative activities,
• different legal systems.
Mutual understanding and, as a result effective collaboration of the services from
deferent countries, cannot be conducted only on the basic of EU legal system. The main
role in the process of improving cooperation should be played by joint education based
on mutual participation of the representatives of certain services:
• in the educational process of cooperating parties,
• in joint exercises,
• in the international discussion forums.
Joint education of members of different institutions receives a significant meaning
in the case of the states’ cooperation. It results directly from the crisis management
functioning model in certain countries, which is based on: legal administration and
educational systems of those countries.
All systems should, in spite of the common idea, differ in details. What is obvious
and shaped by the long–standing tradition for one party, can be something new and
inexplicable, or even a weird habit to the other.
In a democratic state its citizens are the most important subject. It is therefore
justified, that the state and its administration structures should, first of all, care about
citizens’ safety. One the symptoms of such care is preparing the society to deal with
critical situations caused not only by war, but also by other non–military threats.
It seems reasonable that the education system, serving preparation to face any crises,
should undergo the same evolution as crisis management systems. From typical defensive
education to wide education on dealing in the extreme conditions caused not only by
war but by nuclear and civilizational disaster.
The education system understood this way includes the training of:
• administrative staff,
• members of NGOs,
• certain citizens with the special stress on youth education.
Administrative staff training is a part of education for state’s security system. The
main objective is to prepare the state’s managing staff and security units executive staff
to lead and manage in the situations of threat [3, p. 16 and further].
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Protection of people is a domain not only of professional rescue services and specially established national organizations. Many social organizations and associations
functioning on the state’s territory, along with their statutory activities declare to fulfill
tasks regarding shaping their members’ awareness in the areas of security and bringing
voluntary aid to the needy.
For the proper preparation to act in the emergency situations it seems necessary to
introduce the trainings on people’s protection in their programs. The actions taken in
this field, led to formal agreements between the head authorities of those organizations
and associations. The training led at the training camps was met with a kind response
and great interest of the participants who, after completing the training and passing
proper exams got the instructor’s license [3, p. 254]. In further activity with volunteers
the trainings formula will be widened in order to gain new people interested in people’s
security and ready to bring aid in crisis situations.
In the whole world, due to constant civilizational development and ongoing industrialization and urbanization, the number of factors causing direct threat to human life and
health, and a threat to human’s ecologic and cultural environment has grown rapidly.
In this situation the indispensable condition for existence and proper development of
each society it to provide in maximum degree public security in both aspects: ordinary
threats to peoples life and health prevention and emergency threats. One of the basic
forms of such preparation is education of the whole society.
The system of education for security, similar to the one in the Republic of Poland,
functions also in the Czech Republic. However, their unification, due to the differences
resulting from different views on the societies’ problems and mentality, seems rather
impossible. The only reasonable direction is to tighten the cooperation in the field of
exchange of opinions and procedures standardization. The system of education for security, similar to the one in the Republic of Poland, functions also in the Czech Republic.
However, their unification, due to the differences resulting from different views on the
societies’ problems and mentality, seems rather impossible. The only reasonable direction is to tighten the cooperation in the field of exchange of opinions and procedures
standardization.
All educational initiatives indicate not only the possibility of cooperation and its
effectiveness but mostly the basic for its establishing which is education and mutual
engagement of the parties in the information exchange and shared education process
involving:
• unification of views,
• building fields for cooperation,
• working out acting procedures acceptable to all parties and in agreeable with legal
systems of particular countries,
• creating information exchange systems and data banks,
• exchange of experiences in the area of new operational techniques, acting procedures and particular threats counteraction.
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Tightening the cooperation of the Police institutions from different countries requires:
• state’s authorities’ involvement and favor,
• building the discussion forum and exchange of views by high state’s officers,
• training exchange of those institutions’ employees,
• shared exercises,
• in the long term perspective — creating common training centres, encouraged by
the unification of the EU education process within the Bologne process.
The scope of administrative staff, NGOs members, local communities members and
particular citizens education, with the special consideration of youth education, is the
basic for proper training of the whole communities together with the power and administration bodies. The skills and knowledge in the area of emergency threats prevention,
human life rescue, bringing aid and behaving and effective acting in the extreme conditions caused by the natural disasters and technical catastrophes possessed by particular
community members should be properly used for the sake of whole community. The
ability to cooperate in difficult conditions is a great skill that requires many joint exercises and trainings. Reaching the right level of cooperation of different subjects releases
the synergy phenomenon.
Theoretical and practical classes are the main training forms. They include organizing
debates and conferences as well as conducting lectures, information etc. they are aimed
at establishing knowledge of rules of the tasks fulfilled together, legal and normative acts
in the field of crisis management. Those classes are a mean of preparation to the higher
training forms. The idea of debates and conferences is training of managerial staff in
cooperating institutions. They are organized and led in order to explain the rules and
ways of fulfilling shared tasks as well as correcting and removing the mistakes occurring
during the organization of trainings. They are also conducted to work out new rules and
ways of fulfilling the defensive tasks given to the institutions.
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Experimentálna zraňujúca balistika: analýza účinkov
odrazených projektilov na biologickom modeli
The Experimental Wound Ballistics: the Analysis
of the Ricochet Projectiles Effects in Biological Model
MORAVANSKÝ Norbert, REKEŇ Viktor, JUŘÍČEK Ludvík

Súhrn:
Autori analyzujú účinok odrazeného projektilu (ricochet bullet) konkrétneho kalibru
na biologickom modeli prasacieho stehna. Experiment simuluje reálne použitie služobnej
zbrane s definovaným strelivom náboja vz. 82, kal. 9 mm príslušníkom Policajného zboru
SR v podmienkach zastavanej mestskej aglomerácie. Výsledky poukazujú na vysoký zraňujúci potenciál odrazeného projektilu. Matematický model použitý v práci simuluje
a dopĺňa teoretické východiská zraňujúcej balistiky odrazených projektilov a ukazuje
konkrétne závislosti účinku projektilu od vzdialenosti medzi vmedzereným objektom
a potenciálne zranenou osobou. Vyhodnotenie výsledkov experimentu prispieva k porozumeniu účinkov odrazených projektilov a vymedzuje aj možnosti výberu použitého
streliva pri zásahoch v zastavaných mestských aglomeráciách s možnosťou poranenia
civilného obyvateľstva pri zásahu.
Summary:
The authors analyse the ricochet bullet effect on biological model of swine leg. The
experiment simulates the real professional Slovak police action using the ammunition of
9 mm (type 82) in the municipal city zones. The results reveal the high ricochet bullet
wound potential. The numeric model of the ballistics simulation points out the theory
of the ricochet bullet terminal effect and the correlation of the terminal effects and the
distance between ballistic barrier and wounded person. The evaluation of conclusions
contribute to understanding the ricochet bullet wound effects and the principles of special
forces ammunition selection for use in municipal city zones with lower risk of the other
person gunshot injury.
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1. ÚVOD
Poznatky o zraňujúcom potenciáli projektilov rôznych typov malokalibrového streliva
môžu byť prakticky zúročené v medicínskych odboroch — súdnom lekárstve, chirurgii,
či traumatológii, ako aj na úrovni kriminalisticko – expertízneho skúmania. Účinky priamoletiacich projektilov sú neustále podrobne analyzované a skúmané v rôznych jednoduchých aj zložitých experimentoch [1, 2]. Zraňujúci potenciál a účinok odrazených projektilov vo vzťahu k ľudskému telu však predstavuje menej zastúpenú oblasť zraňujúcej
balistiky a taktiež experimentálnych prác. K štúdiu poranení spôsobených odrazenými
projektilmi nás priviedol aj prípad streľby v Bratislave – Devínskej Novej Vsi z roku 2010,
kedy bolo potrebné zodpovedať na otázku, či došlo účinkom projektilov vystrelených zo
zbraňových systémov ozbrojených zložiek aj k zraneniam civilného obyvateľstva [3]. Uvedenú problematiku je možné skúmať z hľadiska medicíny a súdnolekárskeho hodnotenia
účinkov simuláciou v podmienkach balistického experimentu [4]. Predexperimentálny
matematický model zraňujúceho účinku odrazeného projektilu [5] dotvára komplexný
pohľad na túto problematiku. Odrazený projektil, tzv. ricochet projektil, je projektil,
ktorý sa odchýli od svojho smeru tým, že pred zasiahnutím postreleného subjektu kontaktuje istý vmedzerený objekt. Samotný odraz vystreleného projektilu od prekážky je
pomerne zložitý dej, na ktorý vplývajú viaceré faktory: kaliber strely, jej tvar, konštrukcia, použitý materiál, hmotnosť, rýchlosť a uhol dopadu strely na prekážku, ako aj
vlastnosti vmedzereného objektu [6, 7]. Balistický experiment s použitím biologického
modelu (prasacieho stehna) ako substitúcie zraneného, postreleného objektu umožňuje
získať dobre popísateľné a analyzovateľné výsledky, čomu prispievajú aj vysoko porovnateľné podmienky v biomechanických a histologických vlastnostiach biologických tkanív
prasaťa a človeka [8]. Cieľom našej práce je poukázať na vysoký potenciál zraňujúceho
efektu odrazených striel náboja konkrétneho kalibru so zameraním sa na poranenia dlhých končatinových kostí.

2. MATERIÁL A METODIKA
Vlastný balistický (strelecký) experiment bol realizovaný za účelom simulácie reálnej
situácie z praxe zasahujúceho príslušníka Policajného zboru Slovenskej republiky (PZ
SR). Išlo o experiment so sériou výstrelov z krátkej guľovej zbrane (KGZ) s neočakávaným zásahom steny panelového domu, alebo horizontálnej pevnej plochy (živicový
povrch vozovky) s následným očakávaným odrazom projektilu. V experimente bol použitý zbraňový systém CZ vz. 82 a náboj kalibru 9 mm vz. 82, momentálne používaný
vo výzbroji PZ SR. Dizajn experimentu bol zostavený tak, aby sa prioritne splnila podmienka bezpečnej realizácie série opakovaných výstrelov, reprodukovateľnosti výsledkov,
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ako aj nízkej finančnej náročnosti vybavenia streleckého stanovišťa. Usporiadanie balistického experimentu (meracieho reťazca) je zrejmé z obr. 1 a bolo realizované podľa
zaužívanej schémy aj iných autorov [9].
Obr. 1:

Schéma usporiadania streleckého stanovišťa experimentu
Priestor, kde prebiehala streľba bol ohraničený zadným záchytným valom o výške
5 metrov a bočnými záchytnými valmi o výške 2,5 metra. Na začiatok stanovišťa bol
do jeho pozdĺžnej osi upevnený drevený kolík, ktorého vrchná časť sa nachádzala vo
výške 140 cm nad zemským povrchom. Od tohto východzieho miesta bol do vzdialenosti 7 metrov horizontálne umiestnený betónový kváder o rozmeroch 50×50×10 cm,
ktorým bola modelovaná stena obytného domu. Koncovou súčasťou experimentálnej balistickej sústavy bola kovová, pevná konštrukcia tvaru šibenice s hákmi, umiestnená do
vzdialenosti 150 cm od zadnej plochy betónového kvádra, na ktorú sme jednotlivo pripevňovali biologické modely (kompletné prasacie stehná vrátane kože) orientované do
ich anatomickej pozície. Takto bola vytvorená základná os streleckej experimentálnej
sústavy, ktorú tvorili: ústie hlavne zbrane — betónový kváder — prasacie stehno. Športový strelec dodržujúci úplné požiadavky bezpečnosti držal oboma rukami zbraň opretú
o pevnú oporu v podobe dreveného kolíka tak, aby ústie hlavne nepresahovalo hranu kolíka. Následne bola vedená mierená streľba na hornú plochu betónového kvádra, pričom
vždy došlo k jeho zásahu a k následnému odrazeniu sa projektilu do pripevneného prasacieho stehna. Samotnému experimentu predchádzalo 10 nástrelov, kde bol namiesto
prasacieho stehna pripevnený výkres formátu A2, určený na zachytenie a kalibráciu približného smeru pohybu projektilu po odraze, ako aj výšky od zemského povrchu pri
danej vzdialenosti 150 cm od betónového kvádra. Kvôli zvýšeniu pravdepodobnosti zásahu heterogénneho biologického modelu bola z priemernej výšky odrazeného projektilu
z 10 pokusov určená presná poloha modelu. Spolu boli postreľované 4 kusy prasacích
stehien, pričom každý biologický model bol označený od 1. do 4. Model č. 1 bol zasiahnutý 4 – krát, model č. 2 1 – krát, model č. 3 4 – krát a model č. 4 1 – krát. Biologický
model č. 4 bol finálne zasiahnutý aj jedným priamym projektilom, pre možnosť neskoršieho porovnania charakteru strelných poranení. Zásahy v jednotlivých modeloch boli
označené poradovými číslami zasiahnutia a bola realizovaná fotodokumentácia zasiahnutých modelov. Zasiahnuté modely boli následne zabalené do priesvitnej potravinárskej
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fólie a prevezené na súdnolekárske pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Bratislave, kde bol každý model podrobený RTG snímkovaniu v dvoch na
seba kolmých projekciách (predozadnej a bočnej). Miesta vstrelu, strelné kanály, strelné
zlomeniny dlhej kosti (femur), ako aj finálne pozície projektilov (pri zástrele) a miesta
výstrelov boli revidované preparáciou biologických modelov pitevnou technikou za účelom súdnolekárskeho zhodnotenia experimentu.
Využitím teórie plochých dráh striel sme stanovili základné balistické parametre dráhy
strely a predpokladaného zraňujúceho potenciálu odrazenej strely. Po každom výstrele
bola zaznamenaná vzdialenosť stopy projektilu na betónovom kvádri od priemetu ústia
hlavne zbrane na zem a výška zásahu na koži prasacieho stehna od zeme. Predexperimentálny matematický model bol zameraný na zistenie postupného poklesu rýchlosti
strely náboja 9 mm vz. 82 v priebehu prieniku strely cez homogénny blok 20% želatíny
ako substitúcie mäkkého biologického tkaniva. Stanovených bolo niekoľko parametrov
strely pištoľového náboja kal. 9 mm vz. 82 a penetrovaného prostredia: d – priemer
strely [cm]; mq – hmotnosť strely [g]; vd – dopadová rýchlosť strely [m.s−1 ]; v – okamžitá rýchlosť strely v danom mieste [m.s−1 ]; ρ – hustota prostredia [g.cm−3 ] — pre
biologické materiály a ich substitúciu ρ = 1 g.cm−3 ; S – odporová plocha strely [cm2 ];
C – koeficient zahrňujúci vlastnosti prostredia (voda – 0,3, platí i pre telové tekutiny
alebo mozgové tkanivo; 20% roztok želatíny – 0,35; svalové tkanivo – 0,45). Nestabilita odrazenej strely je charakterizovaná výraznou zmenou uhla nábehu ρ nad únosnú
hranicu [5]. Ide o uhol, ktorý zviera pozdĺžna os strely s vektorom rýchlosti (dotyčnica
k dráhe strely). Pre výpočet okamžitej rýchlosti odrazenej strely v po prieniku dráhy s
v substitúcii biologického tkaniva boli použité nasledovné vzťahy:
v = vd · e−b.s [m.s−1 ], pre parameter b

b=

ρ·S·C
[cm−1 ].
2 · mg

3. VÝSLEDKY
3.1 VÝSLEDKY BALISTICKÝCH PARAMETROV
Na základe vykonaných 10 výstrelov bolo zistené, že vystrelené a odrazené projektily
zasahovali betónový kváder priemerne v strednej vzdialenosti 7,18 m od ústia hlavne
zbrane a zásahy v biologických modeloch boli priemerne vo výške 0,26 m nad povrchom
zeme. Zo známej výšky ústia hlavne zbrane, priemernej vzdialenosti miest zásahov na
betónovom kvádri od nej a priemernej výšky zásahov v modeloch boli výpočtom stanovené priemerné hodnoty uhla dopadu θd projektilov na betónový kváder – 10,20 ◦ a uhla
odrazu θo projektilov od betónového kvádra smerom k modelu – 5,14 ◦ (obr. 1). Nasledovné dané hodnoty boli: d = 9,27 mm; mq = 4,7 g; vd = 391 m.s−1 ; (b0 = 0,023 68 cm−1 ,
b90 = 0,050 377 cm−1 ); hĺbka penetrácie – s = 5; 10; 15; 20; 25; 30 cm, ρ = 1 g.cm−3 ;
S0 = 0,636 cm2 ; S90 = 1,353 cm2 ; C = 0,35. V tabuľke č. 1 sú spracované okamžité
rýchlosti odrazenej strely pištoľového náboja 9 mm vz. 82 v jednotlivých úsekoch prenikaného skúšobného bloku (20% želatína) vo vopred stanovených úsekoch. Dopadová
rýchlosť odrazenej strely na skúšobný blok bola stanovená na hodnotu 391 m.s−1 .
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Tabuľka 1: Okamžitá rýchlosť odrazenej strely v v konkrétnej hĺbke s
v penetrovanom želatínovom bloku

3.2 SÚDNOLEKÁRSKE HODNOTENIE POŠKODENIA TKANÍV
Na biologickom modeli č. 1 nedošlo k strelnej zlomenine femuru, čo sa preukázalo aj
na RTG snímke, a to aj napriek štyrom zasiahnutiam modelu odrazeným projektilom.
Na RTG snímke biologického modelu č. 2 nebolo preukázané zrejmé strelné poranenie
stehnovej kosti, avšak po preparácii bol na diafýze kosti vizualizovaný defekt charakteru
tangenciálneho ostrelu s vývojom motýľovitej lomnej línie. Na biologickom modeli č. 3
sme po vykonaní RTG snímkovania popísali viacnásobné poškodenie femuru v zmysle
prítomnosti dvoch rôzne veľkých oválnych zatienení lokalizovaných v kosti, pričom jeden
takýto útvar sa projikoval do hĺbky laterálneho kondylu femuru a ďalší bol popísaný
v oblasti distálnej tretiny diafýzy, kde sa zistila aj porušená línia kosti imponujúca ako
motýľovitá zlomenina (obr. č. 2). Vykonaním pitvy bolo verifikované, že v hĺbke 4,5 cm
pod kožným krytom sa nachádza trieštivá zlomenina v distálnej tretine diafýzy femuru
s motýľovitým priebehom trieštivých úlomkov, spôsobená prednou ogiválovou časťou
projektilu pištoľového náboja kalibru 9 mm vz. 82 z homogénneho materiálu, približnej
dĺžky 5 mm (obr. č. 3). Ďalšou preparáciou kosti a priľahlého svalstva distálnym smerom
bol odhalený defekt v oblasti laterálneho kondylu femuru nepravidelného kruhovitého
tvaru s priemerom približne 4 cm a v hĺbke 3 mm od chrupavkového povrchu laterálneho kondylu femuru bol nájdený fragment projektilu bez jeho predného ogiválu, tvaru
valca s približnou dĺžkou 6 mm (obr. 4). Vizualizáciou poškodeného úseku kosti a jej
extirpáciou zo stehenného svalstva bol bližšie popísaný komplexný strelný defekt vytvorený projektilom v kostnom tkanive prasacieho femuru. Po revízii a zhodnotení tohto
strelného poranenia prasacieho femuru predpokladáme, že projektil vnikol po prieniku
kožou do kosti cez laterálny kondyl femuru, kde došlo k jeho fragmentácii na dve nerovnaké časti — predný ogivál a zvyšnú valcovú časť. Ogivál po rozdelení prenikal tkanivom
kosti približne 8 cm smerom proximálne a mierne mediálne až do oblasti distálnej tretiny
diafýzy, kde spôsobil trieštivú zlomeninu s motýľovitého charakteru.
Na RTG snímke biologického modelu č. 4 bol popísaný kruhovitý defekt v oblasti distálnej epifýzy femuru. Pitva modelu preukázala, že ide o strelné poranenie — priestrel
kosti v oblasti distálnej epifýzy femuru s kruhovitým vstrelom približného priemeru 1
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Obr. 2:

Natívna RTG snímka biologického modelu č. 3,
šípky ukazujú na oválne zatienenia (bočná projekcia)
cm typu „drill hole“, lokalizovaným na vonkajšej strane laterálneho epikondylu femuru
a výstrelom v kosti nepravidelného tvaru, priemeru cca 1 cm, pričom lomná línia na
chrupavkovom povrchu epikondylu smerovala asi 2,5 cm dovnútra kĺbovej dutiny. Bolo
zistené, že projektil smeroval z laterálnej strany mediálne a došlo k priestrelu značnej
časti laterálneho epikondylu femuru, izolovane — bez poškodenia ostatnej kosti, pričom
strelný kanál mal dĺžku 4–5 cm. Priemetom pozície laterálneho epikondylu na povrch
kože biologického modelu bolo ozrejmené, že toto strelné poranenie bolo spôsobené priamym — neodrazeným projektilom, ktorý bol vystrelený na biologický model priamo.

4. DISKUSIA
Z výsledkov realizovaného experimentu možno odvodiť, že sa naplno prejavila správnosť
a účelnosť použitého zbraňového systému, ktorý predstavuje v služobnej činnosti Policajného zboru SR pomerne vysoký zraňujúci potenciál. Značne zaujímavým nežiadúcim
fenoménom je fakt, že sa týmto poukázalo práve na jeho nechcené, ale žiaľ aj veľmi málo
ovplyvniteľné účinky, ktoré však môžu byť zásadné pre zranenie okolitých náhodných
osôb. V jednom z pokusov došlo po odraze projektilu od betónového kvádra a následnej
penetrácii cez kĺbovú plochu stehnovej kosti k rozdeleniu projektilu na dve nerovnaké
časti, s veľkou pravdepodobnosťou vplyvom homogénneho materiálu strely a ešte stále
vysokej nadlimitnej rýchlosti (kinetickej energie) projektilu po odraze. Predná ogiválna
časť rozdeleného projektilu pokračovala vo svojom prieniku vovnútri kosti až spôsobila
klinicky preukázanú trieštivú zlomeninu diafýzy, pričom poranenie bolo možné forenzne
zhodnotiť ako zástrel dolnej končatiny. Riešenie tejto terminálne balistickej úlohy pouka-

348

Experimentálna zraňujúca balistika: analýza účinkov odrazených . . .
The Experimental Wound Ballistics: the Analysis of the Ricochet Projectiles . . .

Obr. 3:

Fotografia defektu diafýzy femuru spôsobeného ogiválom projektilu
(šípka ukazuje na ogivál)

zuje na to, že pre úroveň zraňujúceho potenciálu nestabilne letiacej strely je rozhodujúca
skôr jej poloha v priebehu prieniku tkanivami ako prípadný pokles jej rýchlosti ešte pred
nárazom na cieľ. Strela prenikajúca nestabilne je schopná zasiahnuť výrazne väčší objem tkanív a predať tomuto prostrediu výrazne väčšiu časť svojej kinetickej energie ako
strela, ktorá sa tkanivami pohybuje stabilne a v reálnej situácii preto zaznamenáva priestrel. Riešenie tejto čiastkovej úlohy zo zraňujúcej balistiky si vyžaduje úpravu dosiaľ
používaných vzťahov tak, aby sme týmito modelmi boli schopní riešiť i prípady strelných poranení typu zástrel, kedy sa strela v priebehu svojho prieniku zastaví a ostane
v zasiahnutom tkanive na konci strelného kanála. Exponenciálne funkcie, na ktorých
sú doterajšie matematické modely založené, túto možnosť neposkytujú. Charakter strelných defektov odrazených projektilov na dlhej kosti vykazuje rovnaké tendencie vývoja
lomnej línie kosti ako pri priamych účinkoch projektilov, t.j. drill hole, resp. butterfly
efekt [10, 11]. V súvislosti s týmto reálnym experimentálnym poznatkom je nutné otvoriť
diskusiu smerujúcu aj k otázke výberu zbraní a streliva príslušníkov Policajného zboru
SR. Balistický experiment za daných podmienok výraznou mierou prispieva do odbornej diskusie ohľadom aplikácie modernejších zbraňových systémov do praxe Polície SR.
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Obr. 4:

Fotografia defektu laterálneho kondylu femuru
s viditeľným fragmentom projektilu (šípka ukazuje na fragment)

Kľúčovým postupom k dostatočnej argumentácii na túto tému by rozhodne malo byť
pokračovanie a sústavné zdokonaľovanie metodických postupov, napríklad odvodenie nových matematických vzťahov pre zistenie dôležitých parametrov popisujúcich prenikanie
strely substitúciou biologického tkaniva a tiež podmienky použitia balistického systému.
Primárne by bolo vhodné potvrdiť a doplniť doterajšie zistenia na väčšom súbore modelov. V ďalších pokračujúcich experimentoch by použitie rýchlobežnej kamery bolo ich
neoceniteľnou súčasťou za účelom spresnenia trajektórie strely a hodnotenia jej penetrácie tkanivom v čase a priestore, ako aj k verifikácii smerovania projektilu modelom, čím
by bolo možné overiť morfologické hodnotenie poškodených anatomických štruktúr a podľa nich aj predpokladaný priebeh strelného kanála. Izolovanou a nadstavbovou etapou
v ďalších experimentálnych štúdiách je použitie iného typu zbraňového systému, ktorého projektil by svojou konštrukciou a vlastnosťami dobre spĺňal požiadavky použitia
v zastavaných aglomeráciach (napr. strely typu frangible).
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1. INTRODUCTION
The knowledge about the wounding effect of different type projectiles of small calibre
ammunition can be used practically in medical fields — forensic medicine, surgery or
traumatology as well as on the level of criminalistics expertise research. The direct
gunshot wounds are constantly analysed in detail and examined in different simple and
also complicated experiments [1, 2]. The wounding potential and the effect of ricochet
projectiles back in connection with the human body though, is a less represented field
of the wound ballistics as well as there are less experimental studies with this topic.
We got involved in the study of injuries caused by ricochet projectiles by the case of
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shooting in Bratislava – Devínska Nová Ves in 2010, when it was necessary to establish,
whether the projectiles shot from the weapon systems of the armed forces wounded
civilians as well [3]. It is possible to examine the mentioned issue from medical point
of view and examine the forensic medical evaluation of the effects by simulating the
conditions in a ballistic experiment [4]. The pre–experimental mathematical model of
the wounding effect of the ricochet projectile [5] creates a complex perspective of this
issue. The ricochet projectile is a projectile which diverts from its direction, so that
before reaching the target person, it contacts a certain object in between. The ricochet
of the fired projectile itself from the obstacle is a relatively complicated action which is
influenced by several factors: calibre of the bullet, its shape, construction, material used,
weight, velocity and the angle of the impact of the bullet on the obstacle as well as the
characteristics of the object in between [6, 7]. The ballistic experiment with the use of
a biological model (pig’s thigh) as the substitution for the wounded, shot person enables
to acquire easily describable and analysable results, to which also contribute the highly
comparable conditions in biomechanical and histological characteristics of the biological
tissues of swine and human [8]. The aim of our work is to point out the high potential
of the wounding effect of ricochet bullets of a specific calibre, focusing on the injuries of
the femur of the leg.

2. MATERIAL AND METHODS
The ballistic (shooting) experiment was created with the purpose of simulating a real
situation from practice of an officer from the Police Corps of the Slovak Republic. It was
an experiment with a series of shots from a handgun with an unexpected hit of a concrete
wall of a house or a horizontal solid surface (bitumen coat of the road) with consequent
expected ricochet of the projectile. In the experiment there was a weapon system CZ
(type 82) and a cartridge calibre 9 mm (type 82), currently being used in the arms and
ammunition of the Police Corps of SR. The design of the experiment was arranged in
a way, so that the priority condition of the safe realization of the series of repeated shots,
the reproducibility of the results as well as the low financial costs of the equipment of
the shooting bay were fulfilled. The arrangement of the ballistic experiment (measuring
sequence) is evident from picture No. 1 and it was carried out according to scheme used
by other authors [9].
The area, where the experiment took place, was deliminated by a back fixing wall
in the height of 5 meters and side fixing walls in the height of 2,5 meters. On the
front of the bay there was a wooden peg attached to its longitudinal axis, where its
upper part was situated in the height of 140 centimeters above the ground. There was
a model concrete block, measuring 50×50×10 centimeters placed horizontally in the
distance of 7 meters from this base point. The final element of the experimental ballistic
framework was a metal, solid construction in the form of a gallows with a hook, placed
in the distance of 150 centimeters from the back area of the concrete block, to which we
individually attached biological models (complete pig’s thighs including skin) oriented
into their anatomical position. That is how the basic axis of the experimental system was
created, which was composed of: muzzle of the handgun — concrete block– pig’s thigh.
The sport shooter, fullfiling all the safety conditions, held the gun with both hands,

352

Experimentálna zraňujúca balistika: analýza účinkov odrazených . . .
The Experimental Wound Ballistics: the Analysis of the Ricochet Projectiles . . .

Picture No. 1:

Scheme of the arrangement of the shooting bay of the experiment

leaned against the solid support in the form of a wooden peg, so the muzzle of the gun
did not excede the edge of the peg. Subsequently, there was a controlled pointing shot
to the upper part of the concrete block, whereby it was always hit and consequently,
the projectile always ricocheted to the attached pig’s thigh. The experiment itself was
preceded by a series of 10 shots, where a piece of A2 size paper was attached instead
of a thigh, intended for capturing and calibrating the estimated movement direction of
the projectile after the ricochet as well as the height from the ground at given distance
of 150 centimeters from the concrete block. To increase the probability of the hit of the
heterogeneous biological model, the exact location of the model was determined from
the average height of the ricochet projectile acquired from 10 attempts. In total there
were 4 pieces of pig’s thighs shot, whereby each biological model was numbered from 1.
to 4. Model No. 1 was hit 4 times, model No. 2 once, model No. 3 4 times and model
No. 4 once. Biological model No. 4 was finally hit by a direct projectile as well, for the
possibility of comparing the character of gunshot wounds later. The hits in individual
models were numbered with ordinal numbers of shots and the photodocumentation of
the hit models was prepared. After each shot we recorded the distance of the trace of the
projectile on the concrete block from the projection of the muzzle of the weapon barrel
to the ground and the height of the hit on the skin of the pig’s thigh from the ground.
The hit models were subsequently wrapped into a plastic wrap and transported to the
forensic facility at the Institute of Forensic Medicine Healthcare Surveillance Authority
in Bratislava, where each model was submitted to X–ray in two projections upright
on each other (anteroposterior and lateral). The place of the entrance of the bullet,
the shooting canals, the gunshot fractures of the long bone (femur) as well as the final
positions of the projectiles (at entrance — no exit wound) and the places of the shots
were revised by preparation of the biological models by autopsy techniques with the
purpose of forensic evaluation of the experiment.
With the use of the theory of the flat path of projectiles, we determined the basic
ballistic parameters of the trajectory of the bullet and the assumed wounding potential of
the ricochet bullet. A calculation of the decrease of bullet velocity of handgun cartridge
caliber 9 mm (type 82) was performed, where the penetration of the bullet through
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a 20% gelatine block as a substitution of the soft biological tissue was mathematically
predicted. There were several parameters of bullet of handgun cartridge calibre 9 mm
(type 82) and the penetrated environment set: d – calibre of the bullet [cm]; mq - weight
of the bullet [g]; vd – striking velocity of the bullet [m.s−1 ]; v – instantaneous velocity of
the bullet at a given place [m.s−1 ]; ρ – mass density of the environment[g.cm−3 ] — for
biological materials and their substitution ρ = 1 g.cm−3 ; S – bullet resistant area [cm2 ];
C – index including the characteristics of the environment (water – 0,3, also valid for
body fluids or brain tissue; 20% gelatine solution; muscle tissue – 0,45). The instability
of the ricochet projectile is characterised by a significant change of the dip angle δ above
the bearing border [5]. It is an angle formed by the longitudinal axis of the bullet with
the velocity vector (tangent of the projectile trajectory). To determine the immediate
velocity v of the ricochet bullet after passing a certain track s inside the penetrated tissue
the following mathematical formulas were used: v = vd · e−b.s [m. s−1 ], for parameter b
b=

ρ·S·C
2 · mg

[cm−1 ].

3. CONCLUSION
3.1 RESULTS OF THE BALLISTIC INDEXES
Based on the carried out 10 shots it was determined that the shot and ricocheted projectiles hit the concrete block in average in middle distance of 7,18 meters from the muzzle
of the weapon barrel and the hits in the biological model were on average in the height
of 0,26 meter above the ground. From the known height of the muzzle of the weapon
barrel, the average distance of the places of hits on the concrete block from the weapon
barrel and the average height of shots in the models, the average values of the angle of
incidence Θd of the projectiles to the concrete block — 10,20 ◦ and the angle of reflection
Θo of the projectiles from the concrete block in the direction of the model — 5,14 ◦ were
determined by calculations (Picture No. 1). The other given values were: d = 9,27 mm;
mq = 4,7 g; vd = 391 m.s−1 ; (b0 = 0,02368 cm−1 , b90 = 0,050377 cm−1 ); depth of the
penetration — s = 5; 10; 15; 20; 25; 30 cm, ρ = 1 g. cm−3 ; S0 = 0,636 cm2 ; S90 = 1,353
cm2 ; C = 0,35. In table No. 1 the results are reflecting the instantaneous velocity of
the bullet of handgun cartridge 9 mm (type 82) in particular sections of the penetrated
trial block (20% gelatine). The determined value of the striking velocity vd of the bullet
onto the trial block was 391 m. s−1 .
3.2 FORENSIC AND MEDICAL EVALUATION OF THE DAMAGE OF THE
TISSUES
On the biological model No. 1 there was not found a fracture of the femur, which was also
proved by the X–ray image, despite four hits of the model by the ricochet projectiles. On
the X–ray image of the biological model No. 2, there was no evident gunshot wound of the
thigh bone, however, after the preparation there was a visualised defect with a character
of the tangential shot with the development of butterfly fracture line on the diaphysis of
the bone. After the X–ray screening, on the biological model No. 3 a multiple damage
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Table 1: The instantaneous velocity of the bullet v in particular sections s
of the penetrated trial block

of femur in the sense of the presence of two different large oval shadows localized in the
bone was described, whereby one of these formations projected himself into the depth of
the lateral condyle of the femur and further was described in the area of the distal third
of diaphysis, where there was also a damaged line of the bone forceful as a butterfly
fracture (Picture No. 2). After the performance of the autopsy it was verified that in

Picture No. 2: Native X–ray image of the biological model No. 3,
the arrows showing the oval shadows (lateral view)

.
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the depth of 4,5 centimetres under the dermal covering, there is a fragmented fracture
in the distal third of diaphysis of the femur with butterfly development of fragmentation
splinters, caused by the front ogival part of the projectile of the handgun’s cartridge of 9
mm (type 82) from the homogeneous material, of approximate length of 5 mm (Picture
No. 3). By further preparation of the bones and adjacent muscles in the distal direction,
Picture No. 3:

Photography of the defect of the diaphysis of the femur caused
by the ogival of the projectile (the arrow pointing to the ogival)
a defect in the area of the lateral condyle of the femur in a irregular circular shape with
a diameter of 4 cm was revealed and in the depth of 3 mm from the chondral surface of
the lateral condyle of the femur, a fragment of the projectile wihout its front ogival, in
the shape of cylinder shape with approximate length of 6 mm was found (Picture No.
4). By the visualisation of the damaged section of the bone and its extirpation from the
femural muscle, the complex shooting defect created by the projectile in the bone tissue
of the swine femur bone was more closely described. After the revision and evaluation
of this gunshot wound of the swine femur, we suppose that after penetrating the skin,
the projectile entered into the bone through the lateral condyle of the femur, where its
fragmentation into two unidentical parts — front ogival and the remaining cylindric part
— occured. After separation, the ogival penetrated the tissue of the bone approximately
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Picture No. 4:

Photography of the defect of the lateral condyle of the femur
with visible fragment of the projectile (the arrow pointing to the fragment)
8 cm in proximal direction and a little medially up to the area of the distal thirtd of the
diaphysis, where it caused a fragmented fracture of butterfly character.
On the X–ray image of the biological model No. 4 a circular defect in the area of
the distal epiphysis of the femur was described. The autopsy of the model showed that
it is a gunshot wound — perforation of the bone in the area of the distal epiphysis of
the femur with a circular entrance of the bullet in approximate diameter of 1centimeter,
type drill hole, localized on the outer part of the lateral epicondyle of the femur and
shot in the bone of irregular shape, with the diameter of approx. 1 centimeter, whereby
the fracture line on the chondral sufrace of the epicondyle pointed about 2,5 cm into the
joint cavity. It was determined that the projectile headed from the lateral part medially
and there was an entrance — exit wound of the lateral epicondyle of the femur on
a considerable area, isolated — without damage of other bones, whereby the trajectory
had the length of 4–5 centimeters. By projecting the position of the lateral epicondyle
onto the surface of the skin of the biological model it was clarified, that this gunshot
wound was caused by direct — unricocheted projectile, which was shot directly at the
biological model.
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4. DISCUSSION
The accuracy and the purposefulness of the used weapon system, which represent in
the services of the Police Corps of SR a relatively high wounding potential, were fully
manifested by the results of this experiment. A considerably interesting, however unfavourable phenomenon is the fact that its unwanted effect was pointed out and unfortunately, its also little influenceable effects, which can be essential for accidentally injuring
civilians. In one of the experiments the projectile ricocheted from the concrete block and
subsequently penetrated through the joint surface of the thigh bone and the projectile
separated into two uneven parts, highly probable that under the effect of the homogeneous material of the bullet and still high over the limit velocity (kinetic energy) of the
projectile after the ricochet. The front ogival part of the divided projectile continued
in its penetration inside the bone so it caused the clinically documented fragmentated
fracture of the diaphysis, forensically evaluable as an entrance — no exit wound. The
solution if this terminal ballistic task shows that the unsteadily penetrating bullet is
capable of striking a particularly higher volume of shot tissues and transmit a much
larger part of its kinetic energy than it is in case of a bullet, which penetrates the tissues more steadily and in real situations therefore records a penetration wound. When
solving this partial task of wound ballistics, a requirement for the modification of the
recently used relations arose, so we would also be able to solve cases of gunshot wounds
— entrance — no exit wounds with these models, where the bullet through the course
of its penetration stops and stays in the hit tissue at the end of the wound channel.
The exponential functions on which the current mathematical models are based, do not
provide this possibility. The nature of the gunshot defects of the ricochet projectile of
the femur shows the same tendencies of the development of the fracture line of bones as
by direct effect of the projectiles, i.e. drill hole or butterfly effect [10, 11]. In connection
with this real experimental knowledge it is necessary to open a discussion also leading to
the question of the choice of weapons and projectiles of the members of the Police Corps
of SR. Under the given circumstances, the ballistic experiment distinctively contributes
to the expert discussion concerning the application of the more modern weapon systems
into the practice of the Police Corps of SR. The key progress to the sufficient argumentation about this topic should definitely continue as well as the constant improvement
of the methodical progress, e. g. derive new calculation relations in order to determine
important parameters describing the penetrated substitution of the biological tissue as
well as the requirements for the use of a ballistic system. It would primarily be suitable
to confirm and supplement the present findings on a higher number of models. In further
experiments, the use of high–speed video camera would be an invaluable element with
the purpose of the determining a more precise trajectory of the bullet and evaluating
its penetration into the tissue in time and space as well as the verification of the course
of the projectile through the model, whereby it would be possible to verify the morphological evaluation of the damaged anatomical structures and according to them, also
the assumed course of the trajectory. The isolated and the extension stage in further
experimental studies is the use of an other type of weapon system, where its projectile
by its structure and characteristics would fulfill the requirements of usage in built–up
aglomerations (e.g. frangible type bullet).
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Súhrn:
Priemyselné havárie sa nevyhýbajú ani Slovenskej republike. Význam manažmentu rizík
a jeho činnosť, ako aj vynakladanie zdrojov na prevenciu vzniku závažných priemyselných
havárií, sú zaznávané v širokej laickej verejnosti, ale tiež v odbornej verejnosti v dobe,
keď dlhodobejšie nevznikne žiadny krízový jav. S nárastom počtu priemyselných havárií
vznikajú nové alebo sa modifikujú tie predchádzajúce spôsoby, ktoré sa snažia o zvyšovanie bezpečnosti v priemyselných podnikoch. Príkladom je implementácia smernice SEVESO II v rámci Európskej únie ako základný pilier prevencie závažných priemyselných
havárií v členských štátoch. Formovanie smernice sa začalo po následkoch veľkých priemyselných havárií vo svete v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia,
keď Európska únia prijala v roku 1982 smernicu o závažných priemyselných haváriách.
V článku sa zaoberáme súčasným stavom tejto problematiky v Slovenskej republike.
Summary:
The modern technologies are becoming still more complicated and may lead to industrial
accidents. Industrial accidents show that technology failures or operator’s failures lead
to the fatal consequences with many mortal wounded people or seriously injured and
these failures also lead to enormous material damages and long–term or irreversible
environmental damages. Risk management activities and spending of funds to prevent
major industrial accidents is far from being popular among public and government unless
some crisis event really occurs. Implementation of SEVESO II directive in EU member
countries is fundamental for serious industrial accidents prevention. Forming of this
directive had been formed in 70’s and 80’s as a reaction on serious industrial accidents
that have happened. EU adopted SEVESO directive about serious industrial accidents
in 1982. Within the article we deal with the current state of major industrial accidents
in the Slovak Republic.
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ÚVOD
Snaha ľudského spoločenstva o dosahovanie stále vyššej životnej úrovne sa odráža v dynamickom rozvoji technológií, ktoré sú však na druhej strane stále zložitejšie a môžu
viesť k priemyselným haváriám. Priemyselné havárie (pozri tabuľka 1) ako explózia vo
Tabuľka 1: Prehľad vybraných závažných priemyselných havárií (Podľa: Galková,
Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií, 2005)

Flixboroughu (1974), či v Sevese (1976) alebo firme Union Carbide v Bhopale (1984)
a Černobyľská havária (1986), ako aj rad ďalších poukázali na zlyhanie technológií, ich
obsluhy, v dôsledku čoho zahynulo veľké množstvo ľudí, prípadne im dôsledky havárií
spôsobili trvalé zdravotné následky, nehovoriac o stratách na materiálnych hodnotách
a životnom prostredí, ktoré môžu byť dlhodobé, prípadne až nevratné v trvaní niekoľkých generácií ľudského pokolenia.
V rámci prevencie priemyselných havárií je smerodajnou na európskej úrovni smernica
SEVESO, ktorá počas svojho pôsobenia prešla niekoľkými aktualizáciami a zmenami.
Vzhľadom na potrebu kontroly a regulácie najnebezpečnejších podnikov bolo zo strany
Európskej únie nevyhnutné zaviesť pravidlá, ktoré budú pre podniky platiť a na základe
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ktorých budú nakladať s nebezpečnými látkami. Bola vytvorená smernica SEVESO,
ktorá sa od obdobia vzniku až po súčasnosť niekoľkokrát novelizovala.
Smernica SEVESO dostala názov podľa mesta Seveso, kde sa stala závažná priemyselná havária dňa 15. 07. 1976, kedy došlo k havárii chemičky švajčiarskej firmy Givaudan,
ktorá bola súčasťou koncernu Hoffmann–Leroche. Továreň vyrábala okrem iného herbicín TCP, ktorý sa používal na likvidáciu drevnatých burín. Do ovzdušia počas havárie
unikli asi dva kilogramy dioxínu, ktoré zamorili takmer dvetisíc hektárov pôdy v okolí.
Zamestnanci poruchu behom dvadsiatich minút odstránili, ale až po 17 dňoch továreň
priznala, že uniknuté plyny obsahovali aj extrémne toxický dioxín. Na následky otravy
zomrelo 100 ľudí a ochorelo asi 200 ľudí. [1] Táto udalosť bola jedným z dôvodov prijatia
Smernice SEVESO, aby sa predišlo závažným priemyselným haváriám, viac sa zameralo
na preventívne opatrenia a boli konkrétne stanovené kroky, ktoré je nutné vykonať po
vzniku závažnej priemyselnej havárie.
Smernica SEVESO I (SEVESO 82/501/EEC) a jej základné východiská sa týkali nariadení na ochranu nielen zamestnancov vo vnútri priemyselných podnikov, ale aj širokej
verejnosti, ktorá môže byť vplyvom priemyselných havárií ohrozená. Jej základným zámerom je znižovať pravdepodobnosť vzniku priemyselnej havárie na minimálnu úroveň
v tzv. Seveso podnikoch.
Smernica SEVESO II (SEVESO II 96/82/EC, SEVESO II 2003/105/ EC) z roku
1996 vznikla ako potreba zefektívnenia implementácie smernice SEVESO I, rozšírenia
jej zámeru a rozsiahlejšia výmena informácií medzi členskými štátmi. Svoju úlohu v jej
novelizácii zohrali aj priemyselné havárie v Bhopále a Mexico city, pričom dôležitou
skutočnosťou bolo, že po vzniku havárií boli zasiahnuté obydlia, ktoré sa nachádzali
v tesnej blízkosti týchto zaradení. Prvý krát sa v smernici spomínali aj havárie, ktoré
prekračujú hranice štátov a potreba ich riešenia aj legislatívne. Problémom, ktorý bolo
potrebné vyriešiť, bola aj harmonizácia dokumentov a poskytovania informácií v rámci
členských štátov Európskej únie, ale aj smerom od podniku k verejnosti. Smernica však
stále neriešila niekoľko dôležitých skutočností, a preto v roku 2003 vznikla smernica
SEVESO II 2003/105 EC. [2, 3]
Napriek všetkým zmenám existujú aj voči tejto zrevidovanej a momentálne platnej
smernici námietky. Týkajú sa najmä toho, že smernica neupravuje prevoz nebezpečných
látok. Potom sa stáva, že zásoby sú skladované v mobilných zásobníkoch a železničné
stanice slúžia ako nezákonné skládky NL, zatiaľ čo potrubia, lodná doprava a cesty sú
náležite kontrolované. V smernici nie je riešená právna interpretácia a zodpovednosť
v prípade, že sa stane priemyselná havária, čo je veľkým nedostatkom. [4] Rovnako by
mala byť väčšia pozornosť venovaná na prevenciu a najmä na posudzovanie rizík, ktoré
sa v rámci nej vykonáva.
Uvedené udalosti, ale aj mnohé iné mali za následok mnoho obetí na zdraví a živote,
ako aj škody na majetku či životnom prostrední. V súčasnosti sa pripravuje novelizácia
Smernice SEVESO II, ktorá bude prijatá pod názvom Smernica SEVESO III a bude
doplnená o zmeny v systéme Európskej únie, a taktiež aj o zistenia z prieskumov uplatňovania Smernice SEVESO II v praxi.

362

Súčasný stav prevencie závažných priemyselných havárií v Slovenskej rep.
Current State of Major Industrial Accidents in the Slovak Republic

1. ZÁVAŽNÉ PRIEMYSELNÉ HAVÁRIE A ICH PREVENCIA

Závažnú priemyselnú haváriu je možné chápať ako udalosť, ktorá je čiastočne alebo úplne
neovládateľná, časovo a priestorovo ohraničená (napr. nadmerná emisia, požiar alebo
výbuch s prítomnosťou jednej alebo viacerých vybraných nebezpečných látok) a vznikla
alebo jej vznik bezprostredne hrozí v súvislosti s používaním objektov alebo zariadení,
v ktorých je nebezpečná látka vyrábaná, spracovávaná, používaná, prepravovaná alebo
skladovaná, čo môže viesť k závažnému ohrozeniu alebo môže mať vážny dopadu na
životy a zdravie ľudí, hospodárskych zvierat a životného prostredia alebo k ujme na
majetku. [5]
Priemyselné havárie sa nevyhýbajú ani Slovenskej republike. Význam manažmentu
rizík a jeho činnosť, ako aj vynakladanie zdrojov na prevenciu vzniku závažných priemyselných havárií, sú zaznávané v širokej laickej verejnosti, ale tiež v odbornej verejnosti
v dobe, keď dlhodobejšie nevznikne žiadny krízový jav. Ak sa však vyskytne mimoriadna
udalosť vo forme technologickej havárie, akou boli napríklad 27. 10. 1995 vo VSŽ a. s. Košice alebo 02. 03. 2007 vo VOP Nováky, potom straty na ľudských životoch i materiálnych
hodnotách dokazujú, že mnohé úlohy v tejto oblasti sú plnené len formálne, že nie je
doriešené ich komplexné zabezpečenie po stránke organizačnej, personálnej, technickej
i materiálnej. Plnenie takýchto úloh je však nutné navzájom zladiť a zabezpečiť ich na
zodpovedajúcej úrovni. Počas ostatných rokov sa na území Slovenskej republiky udiali
závažné priemyselné havárie, ktoré sú zaznamenané v informačnom systéme prevencie
závažných priemyselných havárií [6].
Výrobné spoločnosti, ktoré disponujú rizikovými technológiami sa musia zaoberať systematickým a komplexným manažmentom rizík, ktorého súčasťou je posudzovanie rizík
(resp. niekde uvádzané ako hodnotenie rizík). Posudzovanie rizík bolo ohodnotené podnikmi, ale aj orgánmi Európskej únie ako jeden z najslabších článkov. [4] Pripravenosť
podnikov na prevenciu priemyselných havárií v Slovenskej republike, tak ako aj v zahraničných spoločnostiach, nie je možné dosiahnuť bez vysokého stupňa odbornosti. Je
veľmi dôležité zjednotiť postupy a metódy, ktorými sa hodnotia riziká, najmä vo fáze
identifikácie, analýzy a ocenenia rizík, ktoré sú dôležitým podkladom na ich ďalšie riadenie. Problémom v tejto oblasti je však existencia mnohých postupov, metód a techník
na posudzovanie rizík. Podniky v celej Európskej únii nepoužívajú rovnaký postup a na
základe toho nie je možné porovnávať výsledky posudzovania rizík medzi jednotlivými
podnikmi navzájom. V roku 2005 bol v rámci projektu podporovaného EÚ vytvorený
systematický postup ARAMIS, ktorý slúži na vybrané časti posudzovania rizík v priemysle a kombinuje silné stránky determinizmu a uznávaných objektívnych zákonitostí.
Samotným výstupom je určenie rizika, navrhnutie vhodných opatrení s následným investičným zámerom na úseku zvyšovania bezpečnosti prevádzky. V EÚ existuje aj niekoľko
ďalších štandardov na tomto úseku, ktoré sú prínosom v tejto oblasti (napr. MOSAR).
V Slovenskej republike sa používa systematický postup PSA (PRA) a postup ARAMIS
je podnikmi využívaný veľmi málo, a to najmä pre nedostatok skúseností a informácií
ohľadom tohto postupu, rovnako ako ostatných prístupov, ktoré existujú v EÚ.
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1.1. TRANSPOZÍCIA SMERNICE SEVESO II V PODMIENKACH
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Do právnych predpisov Slovenskej republiky bola Smernica SEVESO II implementovaná zákonom NR SR č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon ustanovuje podmienky a postup pri
prevencii závažných priemyselných havárií v podnikoch s prítomnosťou vybraných nebezpečných látok a na pripravenosť na ich zdolávanie a na obmedzovanie ich následkov
na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok v prípade ich vzniku. Na vykonanie
zákona boli prijaté dva vykonávacie predpisy — vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 490/2002
Z. z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne. [7, 8]
Pod zákon č. 261/2002 Z. z. v rámci Slovenskej republiky spadajú tie podniky, ktoré sú
označované ako „SEVESO podniky“. Sú to podniky, ktoré v rámci svojej podnikateľskej
činnosti používajú vybrané nebezpečné látky, ktoré sú stanovené zákonom (č. 261/2002
Z. z. a 163/2001 Z. z.). Ak sú nebezpečné látky v podnikoch alebo podniky zabezpečujú
ich prepravu, tak tieto firmy predstavujú riziko vzniku závažnej priemyselnej havárie.
Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií určuje rozdelenie,
kategorizáciu SEVESO podnikov podľa celkového množstva vybraných nebezpečných
látok prítomných v danom podniku na kategóriu A a kategóriu B. V Slovenskej
republike je 82 SEVESO podnikov k dňu 07. 03. 2012, z toho pod kategóriu A spadá
40 a pod kategóriu B spadá 42 SEVESO podnikov. Počas existencie SEVESO podniku
môže byť zmenená jeho kategorizácia. Výskyt SEVESO podnikov v Slovenskej republike
je zobrazený na obrázku 1.
Prevádzkovatelia SEVESO podnikov sú povinní prijať všetky opatrenia potrebné na
prevenciu závažných priemyselných havárií, ktoré sú stanovené zákonom č. 261/2002 Z. z.
o prevencii závažných priemyselných havárií. V prípade vzniku závažnej priemyselnej havárie alebo jej hrozby je nutné vykonať opatrenia potrebné na jej zdolanie a obmedzenie
jej následkov na zdravie ľudí, život, majetok ako aj životné prostredie.
Medzi základné povinnosti podnikov, v ktorých sa nachádzajú vybrané nebezpečné
látky je preverenie celkového množstva vybraných nebezpečných látok v podniku a následne podnik zaradiť podnik do príslušnej kategórie. Prevádzkovatelia SEVESO podnikov sú ďalej povinní [9]:
podnik kategórie A:

• vykonať predbežný odhad rizika,

• zabezpečiť posudzovanie rizika,
• vypracovať program prevencie,
• ustanoviť odborne spôsobilú osobu,
• zabezpečiť potrebnú kvalifikáciu, školenie a výcvik zamestnancov,
• vypracovať havarijný plán,
• predložiť podklady na plán ochrany obyvateľstva,
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Obr. 1:

Rozloženie SEVESO podnikov v Slovenskej republike
(Zdroj: Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií. Mapy. 2012)
• zabezpečiť prostriedky na zdolávanie závažných priemyselných havárií a na
obmedzenie ich následkov,
• zabezpečiť záchrannú službu,
• oznámiť a vypracovať správu v prípade vzniku závažných priemyselných havárií,
• predložiť podklady na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva,
podnik kategórie B musí splniť všetky povinnosti podniku kategórie A a ďalej:
• vypracovať bezpečnostný riadiaci systém,
• vypracovať bezpečnostnú správu,
• zabezpečiť informovanie dotknutej verejnosti.
Množstvo závažných priemyselných havárií podporilo záujem o zbieranie informácií
o príčinách a dôsledkoch závažných priemyselných havárií o zariadeniach a činnostiach,
ktoré sú rizikové, taktiež aj o chemických látkach, ktoré sú príčinou havárií ako aj informácií z vyšetrovania týchto havárií. Bol vytvorený Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií (obrázok 2), dostupný na: hhttp://enviroportal.sk/
informacny-system-zp/informacne-systemy-1i alebo hhttp://www1.enviroportal.
sk/seveso/informacny-system.phpi, ktorý má verziu pre verejnosť a verziu pre štátnu
správu vykonávajúcu správu na úseku prevencie závažných priemyselných havárií, čiže
autorizovaný klient. Verzie sa odlišujú rozsahom informácií, ktoré sú v prípade autorizovaných klientov komplexnejšie a detailnejšie. Prevádzkovateľom spomínaného informačného systému, ktorý sa nazýva „SEVESO“ je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a jeho zriaďovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia. [7, 10]
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Obr. 2:

Web stránka informačného systému SEVESO
(Zdroj: Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií. 2012)
Zber a spracovanie údajov o závažných priemyselných haváriách a ich prevencii pre
zabezpečenie reportingovej povinnosti voči Európskej komisii sa uskutočňuje prostredníctvom systémov SPIRS (Seveso Plants Information Retrieval System) a MARS (Major
Accident Reporting System). Tieto databázy vytvorilo a prevádzkuje Spoločné výskumné
stredisko Európskej komisie (JRC EC), hlavne jej zložka MAHB (Major Accident Hazard
Bureau).

2. PRIESKUM TRANSPOZÍCIE SMERNICE SEVESO II
V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Žilinská univerzita v Žiline a jej pracovisko Fakulta špeciálneho inžinierstva rieši výskumný projekt podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, pod číslom
APVV–0043–10 a s názvom „Komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov“ (ďalej len MOPORI). Jeho hlavným cieľom je zvýšiť úroveň priemyselnej bezpečnosti „SEVESO podnikov“ v Slovenskej republike v súlade so štandardami Európskej
únie.
V rámci výskumného projektu sa uskutočňuje aj prieskum transpozície Smernice SEVESO II v podmienkach Slovenskej republiky. Riešiteľmi projektu bol vypracovaný štatistický projekt prieskumu a jeho riešenie vychádza z formulácie hypotéz, otázok a problémových oblastí, ktoré sú skúmané vo vzťahu k téme výskumného projektu MOPORI.
Bola stanovená forma tzv. štatistických otázok. V týchto otázkach boli identifikované
štatistické znaky, potrebné na riešenie otázok. Týmito štatistickými znakmi boli číselne
alebo slovne vyjadrené hodnoty ako napr. názov podniku, počet zamestnancov, hospodárske odvetvie, metódy posudzovania rizika, druhy používaných metodických príručiek,
náklady na posudzovanie rizík a pod. Hodnoty (obmeny) jednotlivých štatistických znakov navrhujú riešitelia získavať formou dotazníka, ktorý vypracujú oslovené subjekty
k stanovenému dňu. Návrh dotazníkových otázok je súčasťou projektu. K jednotlivým
štatistickým metódam sú priradené štatistické metódy a zobrazovacie nástroje (tabuľky,
grafy, . . . ), vhodné na ich spracovanie, riešenie a interpretáciu výsledkov. Na základe
získaných dát, budú riešitelia dodatočne skúmať ich vzájomné vzťahy formou závislostí
a trendov.
Aktuálny stav prieskumu transpozície Smernice SEVESO II je v štádiu zasielania
dotazníkov prostredníctvom e–mailových adries odborne spôsobilým osobám – špecialistom na prevenciu závažných priemyselných havárií a havarijným technikom SEVESO
podnikov.
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3. ZÁVER
Nutnosť zvyšovania komplexnej bezpečnosti na úseku závažných priemyselných havárií,
ale aj v rámci celej spoločnosti je v súčasnosti jednou z najdôležitejších priorít každej
krajiny, ale i Európskej únie ako celku. Je dôležité sa zamyslieť nad tým, či chceme
spoločne postupovať ako Európska únia i v otázkach bezpečnosti podnikov, ktoré sú
z pohľadu koncentrácie nebezpečných látok a možného vzniku priemyselných havárií
najnebezpečnejšie pre obyvateľstvo, majetok ale i životné prostredie. Po vzniku mnohých
závažných priemyselných havárií boli zistené nedostatky v oblasti posudzovania rizík
a ich následného riadenia, preto je potrebné tejto oblasti venovať zvýšenú pozornosť.
Cieľom článku je zosumarizovať súčasný stav tejto problematiky v Slovenskej republike ako súčasť práce podporovanej Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe
zmluvy č. APVV–0043–10, Komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov — MOPORI. Priebežné informácie o projekte sú zverejňované na stránkach projektu
hhttp://mopori.blogspot.com/i, ktorý bol vytvorený ako jedna z diseminačných aktivít projektu. Priebežné výsledky sú zverejňované aj prostredníctvom článkov a vystúpení
na domácich a zahraničných konferenciách.
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Súhrn:
Pozornosť autora článku sa sústreďuje na analýzu platných zákonných noriem vymedzujúcich pôsobenie ozbrojených síl v operáciách nevojnového charakteru na území Slovenskej republiky. Na základe odbornými predpismi len všeobecne stanovených zásad
a postupov plnenia tzv. asistenčných úloh, stanovuje obsah plánu logistickej podpory
v závislosti od charakteru hrozby. V uvedených intenciách rieši doposiaľ nestanovené zásady vykonávania logistickej rekognoskácie. Jej kvalitatívne a kvantitatívne výstupy sú
významnou súčasťou operačného plánovania z aspektu znižovania nárokov na riadenie
operácie a nákladov na jej realizáciu.
Summary:
The attention of the author of the article focuses on the analysis of the existing legal
standards, defining the action of the armed forces in operations on the territory of
the Slovak Republic not wartime character. On the basis of the professional rules set
out the principles and procedures of implementation of assistance tasks generally only,
determines the content of the plan of logistical support, depending on the nature of the
threat. In mind the principles of the implementation of the logistics of survey has so far
not provided for those addresses.
Its qualitative and quantitative outputs are an important part of the operational
planning from the aspect of reducing the cost of the operation and management of
claims, on its implementation.
Keywords:

the national crisis management, crisis situations, armed forces, logistical support,
logistics survey
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1. LEGISLATÍVNY RÁMEC A SUBJEKTY NÁRODNÉHO
KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
1.1. VŠEOBECNE PLATNÉ A INTERNÉ NORMATÍVNE AKTY
Schopnosť krajín efektívne čeliť bezpečnostným hrozbám súčasnosti znamená mať na
národnej úrovni pre potreby krízového riadenia príslušnú legislatívu, organizačnú štruktúru a kvalitatívne a kvantitatívne adekvátne dimenzované subjekty participujúce na
plnení úloh národného krízového manažmentu.
V reakcii na možné vojenské alebo nevojenské hrozby po stránke stanovenia všeobecne
platných postupov, zásad a princípov reakcie na krízové situácie vojenského charakteru,
prípadne krízové situácie ako produkt prírodných síl, či úmyselného konania resp. zlyhania ľudského faktora vedúcich k hrozbám nevojenského charakteru je v Slovenskej
republike stav, ktorý z aspektu teoretických východísk možno bez hlbšej analýzy situácie hodnotiť ako akceptovateľný laickou, a čiastočne aj odbornou verejnosťou.
Národný krízový manažment v Slovenskej republike má legislatívne oporu v obsahu
2 ústavných zákonov, ďalších 11 zákonoch, 2 nariadeniach vlády, 16 vyhláškach zaangažovaných ministerstiev, 4 smerniciach a 26 operatívnych pokynoch Ministerstva vnútra
SR. Predmetné ministerstvo je v rámci štátnych orgánov a inštitúcií formálne určené
za garanta riadenia procesov a prijímanie opatrení a realizáciu úloh v odbore civilnej
ochrany a krízového riadenia. Ministerstvo vnútra je v procese krízového riadenia primárne zodpovedné za realizáciu činností a prijímanie opatrení súvisiacich s poskytovaním
pomoci v tiesni, tak ako je to stanovené znením príslušnej časti zákona o Integrovanom
záchrannom systéme 1) .
Podmienky, zásady, princípy nasadenia príslušníkov ozbrojených síl na plnenie asistenčných úloh sú na výkonnej úrovni upravené v týchto dokumentoch. Prvým z nich,
ktorý vymedzuje kompetencie veliteľa pri rozhodovaní o okamžitom nasadení vojakov
a poskytovaní nevyhnutnej logistickej podpory potrebnej na riešenie mimoriadnej udalosti je príslušná smernica ministra obrany 2) . Tá vo svojom obsahu stanovuje maximálne
kvantitatívne limity počtu vojakov, ktorých môže veliteľ okamžite nasadiť do predmetných operácií. Čo sa týka naplnenia proklamovanej logistickej podpory v názve tohto
nariadenia, tá spočíva až na výnimky v poskytovaní dopravnej techniky nevyhnutnej na
dopravu vojakov do miesta nasadenia. Táto technika vzhľadom k svojmu určeniu môže
byť krízovým štábom využitá rovnako len na dopravu osôb, prípadne prevoz niektorých
druhov materiálu a tovarov.
1)

Poznámka: Podľa dikcie zákona sa pod pojmom „integrovaný záchranný systém“ rozumie záchranný
systém, ktorý zabezpečí predovšetkým rýchlu informovanosť, aktivizáciu a efektívne využívanie, koordináciu síl a prostriedkov záchranárskych subjektov pri poskytovaní bezodkladnej pomoci v tiesni,
čo obvykle znamená, že je ohrozený život, zdravie a majetok alebo životné prostredie alebo ak hrozí
nebezpečenstvo vzniku mimoriadnej udalosti resp. počas mimoriadnej udalosti. Bližšie pozri: §2;
Zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme

2)

Nariadenie Ministra obrany Slovenskej republiky č.1/ 2012 o určení rozsahu pôsobnosti veliteľa pri
rozhodovaní o okamžitom použití vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o nevyhnutnej
logistickej podpore potrebnej na riešenie mimoriadnej udalosti
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Príprava a riešenie krízových situácií obsahovo vymedzené v druhom z dokumentov 3)
zameraných na úlohy pre ozbrojené sily v rámci národného krízového manažmentu,
vzhľadom k jeho obsahu, tieto spôsobilosti logistiky nijako kvantitatívne ani obsahovo
nerozširuje.
1.2. KOMPETENCIE A ÚLOHY PARTICIPUJÚCICH SUBJEKTOV
Okrem ministerstva vnútra ďalším významným subjektom, ktorý vstupuje na strane
štátu do pomoci v tiesni, je ministerstvo zdravotníctva, ktoré koordinuje prípravu traumatologických plánov. Tieto plány sa používajú v prípade udalostí s vysokým počtom
postihnutých v ohrození života a sú súčasťou plánov pomoci, ktoré vypracúvajú obvodné
úrady v sídle kraja. Práve krízové situácie s veľkým počtom postihnutých a ranených
vyžadujú do plánov pomoci zaradiť odborníkov nielen na poskytovanie psychickej a psychologickej pomoci a podpory, ale ich súčasťou musí byť adekvátna forma krízovej komunikácie s verejnosťou, ktorá môže predísť šíreniu paniky, resp. iných prejavov správania
a konania, ktoré môže situáciu na postihnutom území ešte viac destabilizovať (Petrufová
2010).
Úlohou ozbrojených síl je podieľať sa na riešení nevojenských krízových situácií v prípade, keď sily a prostriedky zodpovedných orgánov na ich riešenie nepostačujú 4) .
Do akej miery výcvikom, technicky, materiálovo najvýkonnejšia zložka integrovaného
záchranného systému, ktorou sú tri záchranné brigády Hasičského a záchranného zboru
(ďalej len HaZZ), postačujú na riešenie kríz nevojnového charakteru je primárne podmienené dvomi faktormi uplatnenej hrozby — intenzity a jej plošného rozsahu. Vychádzajúc
zo skutočnosti, že ak pri posledných krízach tohto typu, krízové štáby využili adekvátne
riadiace schopnosti a kompletný technický potenciál HaZZ, je nutné dospieť k záveru, že
tento potenciál je limitovaný a nepostačujúci.
Základom tohto jednoznačného tvrdenia je skutočnosť, že v prípade väčších povodní,
lesných požiarov boli v poslednom období do zásahu vyžiadané aj vyčlenené subjekty
ozbrojených síl.
Úlohu ozbrojených síl v operáciách národného krízového manažmentu môžeme vnímať
v troch kvalitatívne rozdielnych dimenziách angažovanosti ozbrojených síl v prípade
vyhlásenia:
• výnimočného stavu,
• núdzového stavu,
• mimoriadnej udalosti
V prípade výnimočného stavu, ktorého vyhlásenie je spojené s hrozbou teroristického
útoku, rozsiahlych pouličných nepokojov spojených s útokmi na orgány štátnej moci,
drancovaniu obchodov alebo skladov alebo iným hromadným útokom na majetok sú
ozbrojené sily nasadzované rozhodnutím vlády SR, jeho vyhlásením prezidentom SR.
3)

Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 39/2009 o príprave na riešenie krízových situácií
a o ich riešení

4)

Doktrína Ozbrojených síl Slovenskej republiky ( C ), Bratislava, 2009 , kapitola 8, č.8.003
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V prípade núdzového stavu — situácie, ktorá sa vyhlasuje na postihnutom území
rozhodnutím vlády sú príslušníci ozbrojených síl nasadzovaní v prípade keď došlo alebo
bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia,
alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, dopravnej
a priemyselnej katastrofy, alebo inej prevádzkovej havárie.
Pri mimoriadnej udalosti — situácie, ktorá nastala negatívnym pôsobením prírodných
síl, havárie, alebo ich spojením prerástla na úroveň katastrofy, sú príslušníci ozbrojených
síl nasadzovaní na základe vyžiadania štátnych orgánov, obcí alebo vyšších územných
celkov.
V závislosti na týchto krízových situáciách a ich charakteru v hlbšom členení sa podľa vopred stanovených plánov uvádzania ozbrojených síl do pohotovosti vyčleňujú sily
a prostriedky na plnenie úloh ozbrojenými silami štátu. To má rozhodujúci vplyv na požiadavky uplatňované na logistickú podporu v kompetencii vojenskej logistiky. Tá môže
byť v závislosti od krízovej situácie poskytovaná v dvoch rovinách:
• na podporu nasadených síl a prostriedkov ozbrojených síl,
• na prospech civilného obyvateľstva a iných nevojenských subjektov.
Deficit právnej normy, ktorá by jednoznačne stanovila práva a povinnosti tzv. „silových
rezortov“ a ostatných subjektov pri zvládaní dopadov nevojenských hrozieb je charakteristicky aj takými prejavmi, akými je napr. tvorba legislatívy v dôsledku tlaku výkonných
zložiek na jej zmenu s využitím poznania spoločných potrieb potvrdených plnením reálnych úloh. Takto je vyriešená bilaterálna spolupráca policajného zboru a ozbrojených
síl pri udržiavaní verejného poriadku 5) . Problémom je, že absentuje orgán, ktorý na
národnej úrovni dokáže vidieť problém komplexne, zabráni parciálnemu uzatvoreniu takýchto dvojstranných dohôd s ďalšími subjektmi a nahradí ich jednou normou, ktorá by
určovala spoločné pravidlá riadenia a financovania krízového manažmentu na národnej
úrovni.

2. AKTUÁLNY STAV V TEÓRIÍ A PRAXI VOJENSKEJ
LOGISTIKY
Ak zákon č. 387/2002 Z.z o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu pripúšťa nasadenie ozbrojených síl na základe vyhláseného výnimočného
stavu na boj s terorizmom, je možné konštatovať, že aj polemiky odborníkov vojenskej
logistiky o tom či v súvislosti s predmetnými operáciami možno vôbec hovoriť o logistickej podpore alebo skôr logistickom zabezpečení, majú jednoznačný výsledok. Práve
v kontexte s uplatnením hrozby terorizmu, či iných prejavov ozbrojeného násilia na elimináciu, ktorých je nevyhnutné použiť silové prostriedky s vopred stanoveným plánom
postupu je potrebné hovoriť o nasadení bojových síl a tým pádom o ich logistickej podpore 6) . Z uvedeného dôvodu je preto rovnako opodstatnené použitie pojmu „logistická
podpora“ ako v prípade vojenských, tak nevojenských operácií.
5)

Zákon č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore

6)

Spoločná operačná logistická doktrína Ozbrojených síl Slovenskej republiky VDSVaP 41–01, Trenčín
2006, s. 123
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Nutnosť stanovenia teoretických východísk pre plánovanie a realizáciu logistickej podpory je aj na základe analyzovanej situácie internej legislatívy ozbrojených síl vo vzťahu
k plneniu úloh na území Slovenskej republiky evidentná a jej vákuum je citeľné a preukázateľné aj na základe skúseností už realizovaných operácií z posledných rokov.
Za daného stavu možno len schopnosť operatívne koordinovať činnosť kompetentnými
veliteľmi na strane zložiek ozbrojených síl, ministerstva vnútra a zodpovedných funkcionárov ostatných nasadených subjektov, zabránila tomu aby priebeh operácií z hľadiska
tvorby, distribúcie materiálu a zásob, ako aj poskytovania služieb bol hodnotený ako
nedostatočný.
Absentujúca koncepcia logistickej podpory ozbrojených síl resp. spoločnej logistickej
podpory všetkých na zásahu participujúcich subjektov, sa doteraz neprejavila fatálnymi
následkami aj preto, že všetky nevojenské krízové situácie na teritóriu Slovenska mali
zatiaľ lokálnu pôsobnosť a parametre nevyžadujúce koncentrované nasadenie všetkých
disponibilných síl a prostriedkov v horizonte viac ako niekoľkých dní.

3. KREOVANIE INFORMAČNEJ DATABÁZY PRE LOGISTICKÉ
PLÁNOVANIE
Vzhľadom k skutočnosti, že Slovensku okrem direktív na výkonnej úrovni chýba dokument, ktorý by na adekvátnej úrovni stanovoval kompetencie subjektov krízového manažmentu v oblasti ich kompetencií kooperácie a koordinácie, čo potvrdzuje aj Frianová keď
konštatuje, že: „Slovensko teda nemá jednotný systém krízového riadenia na vrcholovej
úrovni na riešenie krízových situácií na svojom vlastnom území . . . ,“ 7) nebude v článku
logicky pozornosť venovaná návrhu zásad spoločnej logistickej podpory všetkých zasahujúcich zložiek, čo okrem iných pozitívnych efektov by malo asi najvýraznejší prínos
v podobe nižších nákladov na nevojenské operácie.
V tomto štádiu spracovania krízovej legislatívy na národnej úrovni sa autor sústredil na
kreovanie všeobecne platných zásad plánovania logistickej podpory ozbrojených síl. Tento
zámer primárne vyžaduje vymedziť obsah logistickej rekognoskácie ako fundamentu pre
tvorbu kvalitného nariadenia (rozkazu) pre asistenčnú úlohu v závislosti od charakteru
krízy.
Efektom takto koncipovaného plánu by mala byť primárne optimalizácia nákladov
podľa vzoru logistickej podpory v mnohonárodných vojenských operáciách s cieľom budovania spoločných zdrojov materiálu a služieb (Školník, Ižárik 2008). To je možné len
v prípade, že sa podarí vytvoriť samostatnú rozpočtovú kapitolu určenú na financovanie
operácií nevojnového charakteru.
Návrhom, ktorými by sa mohlo dosiahnuť výraznej zmeny v efektívnosti operácií tohto
typu podľa systému fungovania vojenskej logistiky pri vedení operácií medzinárodného
krízového manažmentu, bude venovaná samostatná časť projektu výskumu a vývoja,
ktorého parciálnou časťou je aj tento článok.
7)

Frianová, V.: Využitie potenciálu Ozbrojených síl Slovenskej republiky v nevojenských krízových
stavoch a situáciách — analýza súčasnej legislatívy, In: recenzovaný zborník na CD z Vedecko–
odbornej konferencie: Manažment — teória, výučba a prax 2011, Katedra manažmentu, Akadémia
ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
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Tabuľka 1: Vojenská logistika v podmienkach vyhlásenia výnimočného stavu

Pre potrebu vytvorenia všeobecných pravidiel, ktorými by sa funkcionári vojenskej
logistiky, v záujme relevantných výstupov pre plánovanie a vykonanie operácií národného
krízového manažmentu mali riadiť pri analýze situácie a rozhodovaní o spôsobe logistickej
podpory je potrebné vziať do úvahy niekoľko faktorov, ktoré sa vzájomne podmieňujú.
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Tabuľka 2: Vojenská logistika v podmienkach vyhlásenia núdzového stavu

Všetky analyzačné procesy, ako aj stanovenie systému logistickej podpory sú priamo
závislé od charakteru hrozby. Práve informácie o tom, proti komu resp. čomu je akt násilia namierený, s akou intenzitou a na akom území je vedený, kladie špecifické nároky na
spôsobilosti vojenskej logistiky. Ich poznanie umožňuje pri plánovaní ľudských zdrojov,
materiálového a technického zabezpečenia stanoviť určitú škálu požiadaviek v oblasti
materiálového manažmentu a služieb, ktoré by mali nasadeným silám, prípadne obyvateľstvu pomôcť plniť úlohy, prípadne uspokojiť základné životné potreby v bezpečnostne
zmenenom prostredí.
Formulovaním a poznaním požiadaviek na materiálnu podporu a požadované služby
je vytvorený rámec pre zber relevantných informácií v procese logistickej rekognoskácie.
Tá je elementárnym vstupom pre vytvorenie súhrnu oblastí, ktoré by mali byť príslušným funkcionárom logistiky posúdené. Na základe ich analýzy by mal rozhodnúť, ktorý
materiál a služby je možné získať v priestore nasadenia z miestnych zdrojov, od iných
zasahujúcich subjektov, a ktoré sily a prostriedky je nevyhnutné poskytnúť prostredníctvom štruktúr a síl vojenskej logistiky.
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Tabuľka 3: Vojenská logistika v podmienkach vzniku mimoriadnej udalosti

Na ilustráciu riešeného problému sú v článku uvedené len niektoré hrozby, ktoré sú
obsahom rozdielne prípadne doteraz najfrekventovanejšie a ich pomocou je možné prezentovať spôsob reakcie logistiky na tieto účelovo redukované hrozby. Celým spektrom
možných hrozieb, ako aj prijímaných opatrení v logistike sa komplexne a detailne venuje
príslušná časť už uvedeného výskumného projektu.
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Tabul’ka 3 — pokračovanie

Logistická rekognoskácia môže byť zameraná aj na získanie iných relevantných informácií a údajov, ktoré sú podmienené formou teroristického aktu, objektom jeho pôsobenia, jeho intenzitou, rozsahom reprezentujúcich jeho ničivé účinky.
Núdzový stav môže byť vyhlásený tiež v dôsledku nedostatku životne dôležitých tovarov a služieb, pričom v tomto smere sú zvlášť dôležité spôsobilosti ozbrojených síl
participovať spolu s poriadkovými zložkami polície na zachovaní verejného poriadku.
Najčastejšie sa vyskytujúcimi operáciami tohto druhu sú asistenčné úlohy plnené
v kontexte s mimoriadnymi situáciami v dôsledku živelných pohrôm, priemyselných havárií, prípadne katastrof.
Opäť vzhľadom k rozsahu riešenej problematiky, ktorá výrazne prekračuje možnosti
tohto článku hlbšia pozornosť je venovaná hlavne živelným pohromám, ktoré ako už
bolo uvedené, v predchádzajúcom období viackrát prekročili schopnosti a možnosti zodpovedných subjektov, kedy ozbrojené sily výrazne prispeli k navodeniu stavu bezpečnosti
a stabilizácii situácie na dopadmi hrozby postihnutom území.

ZÁVER
Napriek tomu, že sa autor v článku zameral na tvorbu niektorých teoretických východísk
s cieľom ich aplikačného využitia v procese plánovania a realizácie logistickej podpory
nevojenských operácií na území Slovenskej republiky analýza súčasného stavu poukázala
na ďalšie skutočnosti, ktoré vyžadujú akútne riešenie.
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Jednosmerné zameranie Slovenskej republiky na operácie medzinárodného krízového
manažmentu a nekritické spoliehanie sa na garancie spoločnej bezpečnosti, čoho dôsledkom je aj prispôsobovanie sa počtov, ako aj štruktúr ozbrojených síl na tzv. expedičné
sily, neznamená len hazard plynúci z garancií, ktorých relativita bola historicky už viackrát potvrdená, ale takéto správanie má ďalšie sekundárne riziká. Najvýznamnejším
z nich je skutočnosť, že takto koncipované ozbrojené sily v prípade zlyhania politických dohôd nebudú v aktuálnej podobe schopné naplniť základné ciele stanovené im
zákonom o ozbrojených silách, no nedokážu zasiahnuť v prospech národného krízového
manažmentu tak sofistikovane, ako to od nich daňový poplatník oprávnene očakáva.
V určitom kontexte by na základe uvedených faktov mal článok iniciovať diskusiu bezpečnostných odborníkov o adekvátnosti a správnosti sekundárnej pozície ozbrojených síl
pri týchto ohrozeniach. O problémy založené na fakte, že túto pozíciu môžu mať ozbrojené sily v krajinách disponujúcich jednou, na Slovensku absentujúcou štrukturálnou
úrovňou subjektov krízového manažmentu, ktorý z hľadiska technického vybavenia, prípravy a výcviku ľudských zdrojov, tvorí medzistupeň medzi subjektmi HaZZ a armádou.
Spravidla sa jedná o jednotky národných gárd, domobrany a pod., ktorých hlavným
poslaním je práve realizácia úloh spojených s operáciami národného krízového manažmentu.
Pokiaľ takýto subjekt v štruktúre národného krízového manažmentu chýba, jeho úlohu
môžu suplovať iba ozbrojené sily, ľudsky, technicky, materiálovo a technologicky dimenzované tak, že pri plnení asistenčných úloh predstavujú najvyššiu kvalitatívnu úroveň
s vysokou schopnosťou samostatnosti a razancie pri plnení úloh.
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Súhrn:
Potravinová pomoc je súčasťou humanitárnej pomoci, ktorá je poskytovaná Európskou
úniou. V článku sú analyzované zásady a kritéria, na základe ktorých je realizovaná
potravinová pomoc. Ako príklad je vykázaný štatistický prehľad potravinovej pomoci za
rok 2010 a tiež poskytovanie potravinovej pomoci v Pakistane.
Summary:
Food aid is part of humanitarian aid which is provided by European union. In the article
fundamentals and criteria are analyzed by which food aid is realized. As an example
statistical overview of food aid is reported in 2010 and providing of food aid in Pakistan
too.

Kľúčové slová: humanitárna pomoc, potravinová pomoc, zásady a kritéria potravinovej
pomoci
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ÚVOD
Potraviny a voda sú nevyhnutné pre život človeka. Kvalitné a nezávadné potraviny zabezpečujú zdravý vývoj dieťaťa a fyzický, ale aj duševný výkon človeka. Tiež je dôležité,
aby boli dostupné v potrebnom množstve pre každého. Krízové situácie, ktoré sú spôsobené človekom alebo sú prírodného charakteru, majú negatívne dôsledky na život
7
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človeka. To sa týka aj potravín a vody. Môže dôjsť k ich nedostatku, prípadne až k ich
znehodnoteniu.
Európska únia prostredníctvom Úradu Európskej komisie pre humanitárnu pomoc
poskytuje humanitárnu pomoc, v rámci ktorej sa realizuje aj potravinová pomoc. Prostredníctvom potravinovej pomoci sú zabezpečované potrebné potraviny pre obyvateľov,
ktorí boli postihnutí nielen dôsledkami krízovej situácie, ale ktorí sa ocitli aj v potravinovej kríze. Európska únia vyčleňuje na potravinovú pomoc časť svojho rozpočtu.
Potravinová pomoc Európskej únie sa riadi podľa stanovených zásad a kritérií, ktoré
sú dôležité pri rozhodovaní o jej poskytnutí. Po schválení rozhodnutia sa realizuje potravinová pomoc, ktorá je určená pre postihnutú krajinu.

1. NÁSTROJE (PRVKY) HUMANITÁRNEJ POMOCI
EURÓPSKEJ ÚNIE
Cieľom operácií humanitárnej pomoci Európskej únie je poskytnúť okamžitú pomoc obetiam prírodných katastrof, konfliktov alebo iných porovnateľných mimoriadnych okolností. Humanitárna pomoc sa v prvom rade zameriava na obyvateľov rozvojových krajín
a zahŕňa nielen operácie v krízových situáciách, ale aj kroky zamerané na predchádzanie
katastrofám a rekonštrukčné práce. Počas primerane dlhého obdobia sa operácie snažia
naplniť naliehavé potreby, ktoré zapríčinili prírodné katastrofy (napr. záplavy a zemetrasenia) alebo ľudské činy (napr. vojny a konflikty) a iné porovnateľné mimoriadne
okolnosti.
Keďže humanitárna pomoc je krátkodobým nástrojom (maximálne šesť mesiacov), jej
hlavné ciele sú:
• zachraňovať životy v krízových situáciách a bezprostredne po nich,
• poskytnúť nevyhnutnú pomoc a úľavu ľuďom postihnutým dlhotrvajúcimi krízami,
ktoré vznikajú najmä pri vypuknutí vojnových konfliktov a vojen,
• realizovať bezprostredne po krízových situáciách krátkodobé obnovovacie a rekonštrukčné práce najmä v oblasti infraštruktúry a zariadení,
• vyrovnať sa s následkami pohybov obyvateľstva prostredníctvom repatriácie a podľa potreby pomáhať s presídľovaním obyvateľstva,
• zabezpečiť pripravenosť na riešenie krízových situácií a používať vhodný rýchly
zásahový systém skorého varovania.
Humanitárna pomoc Európskej únie, smerujúca do zahraničia, je financovaná Úradom
Európskej komisie pre humanitárnu pomoc (European Commision’s Humanitarian Aid
Office — ECHO). Pomoc je realizovaná prostredníctvom partnerov (mimovládne humanitárne organizácie, agentúry OSN, organizácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca).
ECHO pri realizácii humanitárnej pomoci využíva nasledovné nástroje (prvky):
• naliehavá pomoc v ohrození a nebezpečenstve,
• potravinová pomoc,
• pomoc pre utečencov.
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Krízová pomoc sa poskytuje vo forme finančnej hotovosti na nákup a dodávky základných potrieb (liekov, potravín a stanov) alebo na financovanie rekonštrukčných prác po
katastrofe. Krízová pomoc musí byť rýchla a pružná.
Potravinová pomoc sa poskytuje v dvoch formách:
• prvá znamená, že únia poskytuje pravidelný objem potravy pre regióny postihnuté
hladom alebo suchom tak, aby zabezpečila bezpečnosť dodávok, kým nebude znovu
obnovená normálna produkcia potravín,
• druhou formou sú dodávky krízovej potravinovej pomoci v oblasti, kde vznikol
náhly nedostatok potravín, či už následkom pôsobenia človeka alebo prírodnej
pohromy.
Európska únia a jej členské štáty tiež poskytujú pomoc utečencom, ktorí ušli zo svojej
krajiny alebo boli presídlení vnútri krajiny prípadne regiónu. Pomoc Európskej únie sa
poskytuje na krízové obdobie, kým sa utečenci nebudú môcť vrátiť do svojej krajiny
alebo sa usadiť v inej krajine.

2. POTRAVINOVÁ POMOC
Humanitárna potravinová pomoc Európskej únie si za svoj hlavný cieľ kladie záchranu
a ochranu života, ochranu životných potrieb a zvýšenie odolnosti obyvateľov čeliacich
aktuálnej alebo s istotou predvídateľnej potravinovej kríze alebo zotavenie z nej. Činnosť
Európskej únie sa tiež zameriava na dosiahnutie celej rady špecifických cieľov: [4]
• zabezpečiť dostupnosť vyhovujúcich, bezpečných a výživných potravín, prístup
k nim a ich konzumáciu,
• chrániť produkciu potravín a obchodných systémov,
• posilniť medzinárodný systém humanitárnej pomoci a zvýšiť účinnosť a účelnosť
pri poskytovaní pomoci.
Spôsoby potravinovej pomoci musia rešpektovať základné humanitárne princípy ľudskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti. Rozhodnutia o pridelení humanitárnej potravinovej pomoci sú striktne založené na potrebách. Financovanie zásahov humanitárnej
potravinovej pomoci môže byť uprednostnené v súlade so:
• závažnosťou krízy a rozsahu neuspokojených potrieb,
• bezprostrednosťou pôsobenia účinkov krízy,
• očakávaným dopadom odpovede postihnutých obyvateľov na krízu.
Európska únia sa tiež zaviazala prejavovať solidaritu v globálnom meradle a podieľať sa
na zdieľaní záťaže naliehavých neuspokojených humanitárnych potravinových potrieb.
V neposlednom rade má ambíciu reagovať na tzv. zabudnuté krízy.
Komisia môže spustiť akciu humanitárnej potravinovej pomoci, keď:
• v dôsledku nedostatku potravín boli dosiahnuté mimoriadne hodnoty úmrtnosti
alebo akútnej podvýživy,
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• existuje riziko vážneho ohrozenia života alebo riziko extrémneho utrpenia obyvateľov v dôsledku ohrozených životných potrieb alebo krajných spôsobov zvládania
situácie.
Komisia však môže zasiahnuť už od začiatku krízy, kedy sa ešte neobjavili závažné prejavy nedostatkov potravín na obyvateľov a nebola formálne vyhlásená katastrofa. Zásahy
potravinovej pomoci sú postupne ukončované, keď stanovené ukazovatele zostávajú stabilne pod mimoriadnou úrovňou.

3. POSKYTOVANIE POTRAVINOVEJ POMOCI
31. marca 2010 prijala Komisia novú smernicu pod názvom Oznámenie o humanitárnej
potravinovej pomoci. To ustanovuje nový politický rámec pre humanitárne akcie Európskej únie na posilnenie úsilia vyriešiť nedostatok potravín v humanitárnych krízach.
Pri posudzovaní rozhodnutia o reakcii na konkrétnu potravinovú krízu, bude Komisia
venovať osobitnú pozornosť komparatívnym výhodám a nevýhodám svojich humanitárnych nástrojov. Rozhodnutie musí byť založené na:
• dôkladnej analýze potrieb a príčin vzniku potravinovej krízy,
• posúdení druhu reakcie, ktorá najlepšie vyrieši tieto potreby najvhodnejším spôsobom bez vytvorenia škody,
• podrobnom preskúmaní alternatívnych zdrojov financovania, ktoré sú k dispozícii.
Komisia uznáva, že jej humanitárne nástroje nemajú komparatívnu výhodu pri riešení
chronickej potravinovej neistoty. V zásade nebude využívať humanitárnu potravinovú
pomoc na riešenie chronickej potravinovej neistoty, s výnimkou prípadov, v ktorých:
• nezasahovanie predstavuje okamžité alebo hroziace humanitárne riziko významného rozsahu a závažnosti,
• iní vhodnejší aktéri, vrátane jej rozvojových nástrojov, sú buď nespôsobilí alebo
neochotní konať, a nemôžu byť presvedčení ku konaniu (činu),
• i napriek svojim komparatívnym nevýhodám, možno očakávať pozitívny dopad
v rámci časových obmedzení jej zásahu.
Komisia sa tiež bude usilovať o posilnenie schopnosti humanitárneho systému dodať viac
rozmanitých a vhodných foriem potravinovej pomoci.
Distribúcia potravín môže byť najlepšou reakciou na situáciu charakterizovanú nedostatkom potravín. V mnohých prípadoch je problémom skôr dostupnosť bezpečnej
a výživnej stravy postihnutým ľuďom. V takýchto prípadoch je najúčinnejším spôsobom
poskytnutie finančnej hotovosti a peňažných poukážok príjemcovi, čo pomáha zachovávať ich dôstojnosť a môže mať pozitívny vplyv na miestny trh. Takýto spôsob bol
použitý napríklad po masívnych prírodných katastrofách na Haiti a v Pakistane, ku
ktorým došlo v roku 2010.
Komisia má dva zdroje financovania humanitárnej pomoci:
• Všeobecný rozpočet Európskej únie — humanitárna pomoc spadá pod Hlavu 23
rozpočtu, ktorý je rozdelený na tieto časti:
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– humanitárne operácie (hlavná časť),
– aktivity potravinovej pomoci (realizované od 1. januára 2007),
– prevádzková podpora a operácie pripravenosti na katastrofy,
– civilná ochrana v rámci zodpovednosti GR ECHO (od roku 2010),
– podpora výdavkov (humanitárna pomoc a civilná ochrana),
• Európsky rozvojový fond, ktorý sa používa na operácie humanitárnej pomoci v krajinách afrických, karibských a pacifických štátov.

4. STAV POSKYTOVANIA POTRAVINOVEJ POMOCI
Hlad a podvýživa vo svete v posledných rokoch vzrástli. V roku 2010 viac ako 1 miliarda
ľudí čelila nedostatku potravín. Približne 100 miliónov z nich žilo v krízových situáciách,
v podmienkach extrémneho a akútneho nedostatku potravín a podvýživy, čo predstavuje
bezprostredné ohrozenie života. V posledných rokoch sa značným spôsobom zlepšilo
chápanie povahy a príčin hladu v dôsledku krízových situácií. Rovnako sa zlepšili aj
postupy, ako účinne a efektívne pomáhať najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva.
V roku 2010 bola zo Všeobecného rozpočtu Európskej únie poskytnutá humanitárna
pomoc v celkovej výške 1 084 717 000 eur. Z toho potravinová pomoc bola vo výške
235 099 000 eur. Nasledujúci obrázok 1 znázorňuje percentuálne vyjadrenie jednotlivých
Obr. 1:

Graf popisujúci percentuálne zastúpenie poskytnutia humanitárnej pomoci
v jednotlivých oblastiach v roku 2010
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oblastí, ktoré spadajú pod humanitárnu pomoc. Potrebné údaje na vytvorenie obrázku
sa nachádzajú vo výročnej správe Úradu Európskej komisie pre humanitárnu pomoc,
ktorá je dostupná na jeho webových stránkach.
Z tohto obrázku možno vidieť, že najväčšou položkou v roku 2010 bola oblasť humanitárnej pomoci a DIPECHO (Disaster Preparedness ECHO — Pripravenosť na katastrofy ECHO), ktorá tvorila 52 % z celkovej humanitárnej pomoci, čo predstavuje viac
ako polovicu poskytnutých prostriedkov. Oblasť potravinovej pomoci predstavovala 22 %
z celkovej humanitárnej pomoci.
Možno konštatovať, že aj keď potravinová pomoc nebola najväčšou položkou v rámci
humanitárnej pomoci, je významným nástrojom pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v potravinovej kríze. Môžu o ňu požiadať nielen krajiny mimo územia Európskej únie, ale aj jej
členské štáty.

5. POMOC V PAKISTANE
V roku 2010 Pakistan čelil trom humanitárnym katastrofám a prírodným pohromám,
ktoré sa stali zdrojom humanitárnych výziev:
• ničivé povodne,
• potreby vojnou zasiahnutého obyvateľstva (vysídlenci, navrátenci a tí, ktorí zostali
v ich oblastiach konfliktu),
• afganskí utečenci.
Počas leta 2010 bol Pakistan zasiahnutý záplavami, ktoré boli najhoršími v novodobej
histórii krajiny. Približne 18 miliónov ľudí bolo zasiahnutých, 1,7 milióna domov poškodených alebo zničených a 1 985 ľudí zahynulo. Poľnohospodárske zdroje krajiny boli
spustošené a verejná a súkromná infraštruktúra bola významne poškodená.
V rovnakom čase pokračovalo premiestňovanie postihnutého civilného obyvateľstva
postihnutého dôsledkom vojnového konfliktu. Boje medzi militantnými skupinami a pakistanskými bezpečnostnými silami, ktoré začali v roku 2007. Postihli približne 1,2 milióna civilistov v konfliktných oblastiach.
V Pakistane sa taktiež ešte aj v roku 2010 nachádzal veľký počet afganských utečencov,
ktorí zostali na území Pakistanu napriek značnému návratu do Afganistanu v posledných
10 rokoch.
V roku 2010 Komisia vyčlenila 150 miliónov eur na okamžité a základné potreby
obyvateľov postihnutých povodňami a vnútorným konfliktom. Časť obyvateľov na severe
bolo postihnutých obidvoma katastrofami. Uvedená pomoc obsahovala:
• podporu núdzovej potravinovej pomoci riadenej niekoľkými subjektmi, vrátane
medzinárodných mimovládnych organizácií a Svetového potravinového fondu,
• podporu aktivít Medzinárodného výboru Červeného kríža v otázkach ochrany
a distribúcie potravín a ďalšiu pomoc (nepotravinársky tovar) pre vnútorne presídlené osoby, navrátilcov a povodňami postihnuté obyvateľstvo,
• podporu pre zabezpečenie ochrany, prístrešia a nepotravinárskeho tovaru povodňami a konfliktom postihnutých vnútorne vysídlených osôb Úradom vysokého
komisára OSN pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu,
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• zabezpečenie zdravotnej starostlivosti zdravotníckymi medzinárodnými mimovládnymi organizáciami a Svetovou potravinovou organizáciou a jej partnermi,
• podporu partnerov medzinárodných mimovládnych organizácií na poskytnutie vody,
ale aj budovanie kanalizácie a zabezpečenie hygieny.
Poskytovanie potravinovej pomoci v Pakistane pokračoval aj do roku 2011. Vyplýva
to z implementačného humanitárneho plánu, ktorý bol schválený Úradom Európskej
komisie pre humanitárnu pomoc ku koncu roka 2011.
V roku 2011 prebiehali obnovovacie práce po povodniach, ktoré postihli Pakistan
v roku 2010. Sťahovanie afganských utečencov pokračovalo, taktiež pokračoval aj konflikt
na území krajiny. Myslím si, že humanitárne operácie aspoň čiastočne zlepšili situáciu
postihnutého obyvateľstva v krajine.

ZÁVER
Pri skúmaní oblasti humanitárnej pomoci sa ako jej súčasť realizuje aj potravinová pomoc, ktorá je významná pre každého, kto sa ocitne v potravinovej kríze. Môžu o ňu
požiadať štáty, ktoré sa ocitli nielen v stave potravinovej krízy, ale aj tie, ktoré boli postihnuté dôsledkami krízových situácií. Možno to vidieť aj na príklade Pakistanu, ktorý
v roku 2010 čelil hneď trom humanitárnym krízam. Jednou z podpôr, ktorá mu bola poskytnutá, bola aj potravinová pomoc. Uskutočnila sa pomocou humanitárnych partnerov
a ich pracovníkov. Tieto prostriedky sa významne podieľali na zvládnutí konkrétnej krízovej situácie.
Ako vyplýva zo stavu poskytovania potravinovej pomoci za rok 2010, má významné
miesto v systéme poskytovania humanitárnej pomoci (je druhou najvyššou položkou,
ktorá bola uskutočnená). Jej realizovanie patrí medzi opatrenia, ktoré dopomôžu zlepšiť
stav postihnutých osôb krízovými situáciami. Slovenská republika ako členská krajina
Európskej únie sa tiež zapája do poskytovania potravinovej pomoci. Realizuje sa buď
prostredníctvom výziev alebo predkladaním projektov humanitárnych organizácií.
Na druhej strane je potrebné zohľadniť, do akej miery humanitárne organizácie alebo
štát sú schopné poskytovať potravinovú pomoc. Je to jeden z faktorov, ktoré je potrebné
brať do úvahy. Okrem dostupnosti finančných alebo materiálnych zdrojov je potrebné
sa zamerať aj na to, do ktorej krajiny sa poskytuje potravinová pomoc. Potrebné je
zaoberať sa aj úlohami štátu a zúčastnených organizácií, či už sú odosielateľmi alebo
prijímateľmi potravinovej pomoci. Pre úplné popísanie jednotlivých oblastí, nástrojov
a prvkov poskytovania humanitárnej pomoci ako podklad môže slúžiť aj celkový prehľad
za jednotlivé roky. Podrobné vyhodnocovanie bude zahrnuté v dizertačnej práci.
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Význam sociální podpory při válečném nasazení vojáků
AČR v rámci ISAF
Social Support and its Importance During ISAF Wartime
Deployment of Soldiers of Czech Army
NĚMEČKOVÁ Zuzana, STEHLÍK Miloslav

Souhrn:
Sociální opora je jednou z nejčastěji používaných a také zkoumaných copingových strategií. Tato strategie snižuje pravděpodobnost vzniku psychických problémů po traumatických či stresujících zážitcích, jakými je například zahraniční vojenská mise. Na druhou
stranu může sociální opora mít i negativní dopad.
V tomto výzkumu byla sociální opora rozdělena na obdrženou a poskytovanou. Využili
jsme kvalitativní přístup. Provedli jsme rozhovory s 12 vojáky bojových jednotek. Cílem
rozhovorů bylo zjistit, kdo a jakým způsobem poskytuje vojákům sociální oporu; komu
a jakým způsobem ji poskytují oni sami a zda má sociální opora také negativní účinky.
Výsledky ukazují, že sociální oporu lze dělit na dvě kategorie — sociální opora uvnitř
mise a vně mise. Sociální opora je uvnitř mise přijímána zejména od velitelů, kolegů
z jednotky nebo i z jiných jednotek, těmto lidem je také poskytována vojáky samými,
psychologové a kaplani sociální oporu pouze poskytují. Sociální opora vně mise je přijímána od rodinných příslušníků, zejména přítelkyň či manželek a zejména je jim sociální
opora poskytována.
Summary:
Social support is one of the most frequently used and examined coping strategies which
decreases probability of development of mental health problems after traumatic or stressful experiences such as military deployment. On the other hand social support can have
negative impact on people.
We used qualitative approach. 10 soldiers from combat units were interviewed. The
aim of the research was to understand who provides social support to soldiers and who
receives social support of soldiers and how is social support provided.
0
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The research suggests that social support can be divided into two categories — social
support provided by and to people who are in the mission and social support provided
by and to people who are not in the mission. This article focuses on social support
provided by and to people who are in the mission. These are family and friends. More
detailed results are presented in the article.
Keywords:

received and provided social support, military, qualitative approach

1. INTRODUCTION
Military missions are very specific environment in many aspects. Soldiers face the threat
of being killed, being attacked, being shot; they may experience being responsible for the
death of an enemy combatant or a noncombatant, seeing dead bodies, knowing someone
seriously injured, engaging in hand–to–hand combat. These experiences can trigger
feelings of power, guilt, personal vulnerability, mistrust toward their social environment,
and helplessness [1].
In addition soldiers are separated from their families, friends in the Czech Republic.
They can communicate only by phone or email. Their communication is restricted by
rules. They are limited in opportunities how to spend their free time which connected
with army routine can lead to stereotypy. Afghanistan has also very different culture
and climatic conditions [2].
Moreover, there are some specific of the army itself. This environment stresses physical and mental strength, resistance, masculinity, and thus the ability to cope with all
situations on their own [3]. These factors can discourage soldiers of communication with
their colleagues, and of seeing help when necessary.
1.1. IMPACT OF STRESS ON MENTAL HEALTH
All factors mentioned above can be considered stressors. As a result of facing them, it
is not surprising that soldiers suffer from mental disorders including depression, anxiety
disorder, posttraumatic stress disorder, substance abuse disorders [4]. Studies report
rates of mental health problems among returning soldiers ranging from 5 to 36 % [5],
5 % [6], 6 % [4], or 15 % [7]. Moreover, one study has shown an increase in the number
of soldiers suffering from any mental illness from 9 % before deployment to 17 % after
deployment [1].
The severity of negative mental consequences may be influenced by the number of
traumatic situations experienced during deployment [8, 9], the type of conflict [8] or
occupational status [9]. Nevertheless, soldiers do not necessarily have to suffer from
mental disorders. Studies have also shown an increase in the level of anger, hostility,
and aggression among all soldiers in general [10]. In addition, relationship conflicts —
mainly with family members — may occur as well [11]. War veterans seem to have
difficulties with intimacy and sociability [12].
Studies show many factors which can protect soldiers from harmful mental effects of
missions that can be divided into three categories: pre–deployment (such as childhood
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family environment), deployment (such as concerns about life and family disruptions,
social support) and post–deployment (such as social support) [13]. This article focuses
on social support. We have already mentioned specifics of the army that are highly
connected with social relationships and thus with social support.
2. SOCIAL SUPPORT
Social support can be defined as: “an exchange of resources between two individuals
perceived by the provider or the recipient to be intended to enhance the wellbeing of the
recipient” [14] or as: “ocial fund from which can be drawn, when necessary, system of
social relationships, which can help an individual to meet requirements or achieve goals”
[15].
There are two approaches towards social support. Buffering effect approach assumes
that social support is a protective factor that buffers an individual from negative effects
of the environment. According to this model social support works in crisis situations
mainly. It can influence cognitive appraisal, selection of coping strategies, level of self–
esteem, and physiological processes which can have harmful effects on health [15].
On the other hand direct effect approach assumes that social support improves everyday life. By this model social support can be defined as: “information leading the
subject to believe that he/she is cared for and loved, esteemed, and a member of a network of mutual obligations” [16]. The author concludes social support does not lead to
real help, it is not driven by the effort to ease a difficult situation of somebody, but it
is information that he/she belongs to a group. Social support confirms belonging and
care. Thus, social support is considered a preventive factor. It is not help but it is an
expectation of an individual that if he/she needed help, his/her environment would help
him/her.
2.1. IMPORTANCE OF SOCIAL SUPPORT
Many studies show positive effect of social support on well–being [17, 18, 19]. People
with more social relationships seem to live longer and seem to be healthier [20]. Social
support can also contribute to easier recovery from illness or injury [21].
Social support affects positively coping with stress in missions. Majority of studies
examines relationship between social support and probability of development of mental
disorders. This probability significantly decreases when soldier are welcomed by their
family members appropriately. Opportunity to talk about their experience seems to be
a very important factor [22, 23]. Some studies even suggest that reception of close people
can have more significant effect then the mission itself [24, 25]. Nevertheless, if PTSD
develops social support can help to shorten time needed to recovery [26].
Quality of social support is based on quality of relationship with provider of social
support. Social support is more effective when it is provided by close friends or family
members than unknown individual [27]. Hence, soldiers may expect social support from
their girlfriends/boyfriends and also from colleagues mainly [26] but not from their
friends non–soldiers [28].
Family troubles and consequent lack of social support from family members increases
likelihood of development of mental disorders [29].
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Commanders are crucial resources of social support. Soldiers mainly expect giving
information, enabling spending free time calmly from them. Commanders’ behaviour
can be an example for soldiers’ behaviour; they can motivate soldiers. Soldiers also
appreciate their belonging to their unit, it means that commanders do the same things
as they do. Predictability of commanders behaviour and trust towards them play a very
important role [30]. Clarification of goals has also positive effect on well–being of soldiers
[31], as well as routine set by commanders, and appreciation of soldiers’ effort [32].
Level of social supported is influenced by group characteristics. Studies suggest that
groups with high level of group cohesion provide more social support to their members
[33] and members are more satisfied with it [34].
We have talked about received social support so far. However, social support can be
also provided by soldiers. Research shows that providing social support can also lead
to higher well–being [35]. Providing social support may arouse feelings of fulfilment,
meaningfulness, and strengthen intimacy and mutual trust in relationship which can
raise well–being too [36]. Providing social support correlates with good relationships,
acceptance of others and with good physical health [37].
Nevertheless, it is necessary to mention that we don’t know any study conducted
among soldiers. That is why we want to pay attention on providing social support and
its effect among soldiers in our research.

3. EMPIRICAL PART
We found qualitative approach as more suitable for the research because we wanted to
understand how social support is perceived by soldiers and in what way it is received
and provided. One of the biggest problems in research in the army is unwillingness
to response genuinely. We think atmosphere of trust and safety can be made with
interviewer and consequently there is a bigger chance to get true responses.
We asked following research questions:
1. Who provides social support to soldiers?
2. In what way is social support provided to soldiers?
3. Are there any negative aspects of receiving social support?
4. Who receives social support provided by soldiers?
5. In what way is social support provided by soldiers?
6. Are there any negative aspects of providing social support?
3.1. METHODS
Semi–structured interviews were made with 10 combat soldiers who were deployed in
the mission ISAF in Afghanistan. Semi–structured interviews enable to react flexibly on
responses and adjust questions according to a particular soldier and thus to get deeper
inside into the topic. We used strategy in which emotionally easy questions were rotated
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with emotionally difficult ones. We paid attention not to ask suggestive questions such
as: “Do you found your commander authoritative?”.
Interviews were recorded with permission of soldiers. Interviews were anonymous.
Each participant was given a special PIN. In the beginning interviewer presented herself 1) ; aims of the research were explained to each soldier before interview. Interviewer
offered to send them her thesis. Consequently, records were transcribed and records
were erased. Interviews took from 40 to 120 minutes.
3.1.1. INTERVIEW .
Each participant was not asked the same questions. Each interview was different according to a particular participant. We did not talk about each question with each
participant. We found more important preferences and reactions of a participant to
a momentary situation. Besides that we set several questions that cover the most important areas of our interest:
1. Team — how it worked; how did you understand each other; how did you annoyed
each other; Were there any changes of relationship after the mission?; What did
you do for good relationships?
2. Friend in the mission — advantages, disadvantages, experiences, how did he help
you? Did he annoy you (or did you annoy him?)
3. Commander — what are his features, Did he care about his people (how)?; Was
his behaviour predictable?
4. Family — How did family members find the mission?; How often were you in
touch?; What did you talk about?; What was the most difficult?; How did they
support you?; How did they annoy you?; How did you remind them (photos,
clothes, . . . )?; How did they welcome you after the mission?; Were there any
changes in relationships?
5. How did you spend your free time in the mission?
6. Psychologist — How did he/she help you?; How did he/she annoy you?; What
were your expectations?
7. Chaplain — How did he help you?; How did he annoy you?; What were your
expectations?
8. People in the Czech republic (different from families) — Who?; How often were
you in touch?; What did you talk about?; What was the most difficult?; How did
they support you?; How did they annoy you?; How did they welcomed you after
the mission?; Were there any changes in relationships?
9. What did you miss in the mission?
1)

Soldiers were interviewed by Zuzana Němečková.
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10. What did the mission bring to you?
11. Who do you appreciate for the mission? What did he/she do?
Order of questions was not strictly kept. Priority was fluency and spontaneity of the
interview.
3.1. STUDY SAMPLE
Semi–structured interviews were made with 10 professional combat soldiers who were
deployed in the mission ISAF in Afghanistan. We chose this mission because it is the
biggest mission of the Czech Army nowadays and this it is the most reliable one for
the Czech Republic. A combat mission was chosen because combat soldiers are more
probable to suffer from mental diseases than soldiers from peace missions [1]. Combat
units were chosen also because of the highest probability to face traumatic situations such
as shooting or directing fire at the enemy, seeing dead bodies which can also consequently
lead to mental disease [1]. That is why we consider necessity to find potential protective
factors the biggest.
Soldiers participated in the research on voluntary bases. Nevertheless, we asked commanders to help us with the selection of participants. Participants were mostly asked
for interview at examinations which CASRI do regularly in units after their deployment
in Afghanistan.
3.1.1. DEMOGRAPHIC DATA .
All participants were men. The average age was 32.5. The average amount of years of
army service was 9,2. Seven participants graduated from high school, three graduated
from university. Five participants were soldiers on basic functions, three participants
were commanders of teams, one was deputy commander of the unit, one was commander
of the unit. Six participants were from mechanized battalion, two from exploratory
battalion and two from chemical unit. Six of them were not married but four of them
had a girlfriend, four were married, one had children.
3.2. DATA ANALYSIS
Analysis of qualitative data has several phases: coding (identification of units of the same
meaning), relating of data (searching for relations), commentaries, making outcomes and
building theory. We also used methods: making clumps (based on overlaps of meanings), finding algorithms (based on repeating topics), and method of mere enumeration
(quantity as an important characteristic) [38].
In the beginning we had 63 pages of text. First, we distinguish several clumps. We
used colourful signing for that. These clumps are mainly based on important people in
terms of social support:
• Motivation for going to the mission
• Changes of relationships before the mission and after it
• Family or girlfriend
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• Commander
• Colleagues
• Psychologist
• Chaplain
• Perception of a situation
• Free time
• Personal profits
3.3. RESULTS
Social support can be divided into two clusters
• provided by people and to people who are in the mission (commanders, colleagues,
psychologist, chaplain) and
• provided by people and to people who are not in the mission (family, friends)
We focus this article on social support provided by people and to people who are not
in the mission.
Five soldiers were in touch with their parents. Only one of them communicated with
them the most frequently (he did not have a girlfriend). It seems that original families
are not as important as actual families or girlfriends for soldier during mission. They
perceive this social support as a duty very often. They contact their parents by
phone. They do it more for their families than for themselves: “I call my mum once
a week, not more, I did it for her.”
Four soldiers were in touch with their friends in the Czech Republic. Three of them
used email the most often. Only one soldier perceived this social support as crucial
because he could vent his emotions and friends were more interested in that then his
colleagues: “They asked me Really? They were shocked, I could vent my emotions.”
Now, we would like to talk about families. We use this term also for girlfriends
of soldiers. Analysis shows that girlfriends or wives are people, with whom soldiers
communicated the most frequently.
Social support is perceived as a burden: “We had the opportunity to call home every
day, which is nice, but on the other hand more you call home more you know about their
problems and you want to solve them, but you can’t because you are not at home”; “I
found problems of my wife silly so finally I stop to call her”. Soldiers found problems
of their wives or girlfriends unimportant, unnecessary. They perceived the contact as
a duty. They sometimes lengthened intervals between individual calls by the end of the
mission and sometimes they stopped calling and they only send emails. Contact with
home caused them feelings of loss, incompetence because they knew they could not help
their wives or girlfriends.
Soldiers perceive more positively providing social support to their wives or
girlfriends then receiving t from them: “We were in touch with my girlfriend so
she could transfer some of her emotions on me. It helped her.”; “I called her because of
her, she liked hearing me.” It seems soldiers did not necessarily need contact with their
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wives or girlfriends but they perceived that their wives or girlfriends needed it. They
perceived it as the only chance how to help them in their difficult situation at home in
the Czech Republic.
Very interesting are contents of their calls. Soldiers are prohibited to talk about
details of the mission; phones are tapped so they do not have privacy. The most common
topics are normal, basic ones — family, children. Calls are also used to make sure
everything is ok: “that we are fine, everything is ok, all members of our family are
healthy, what is going on at home.”
Next cluster follows the previous one. Soldiers often complain about lack of topics
for their talks. Service is quite routine, they do every day the same things so soon or
later they do not know what to talk about: “I felt there is lot of things I cannot talk
about and the other ones are still the same, so there is nothing to talk about”; “It is
hard, if you are there for six months, then you have nothing to respond for the question
what is new — nothing!”; “If something is going on at basement, I dont want to tell her
and we are prohibited to talk about many things”. Soldiers have to face a routine work
which leads to lack of new experiences that they could talk about with their wives or
girlfriends. It may cause feelings of meaningfulness of talks with them, misunderstanding
and also distance them.
That is why soldiers found very useful to have common project with their wives or
girlfriends or to prepare for their talk by finding some interesting topic: “It is hard, then
you have to find something, like a reconstruction of our flat. It is good because also in
your free time you can search internet, what could you buy. It is better than if you talk
every day about the same”; “I found tasks I could not figure out on purpose and then
we talked about them.” It seems very useful to have some topic which develops. Soldiers
then discuss it with their wives or girlfriends because they really want to discuss their
project (reconstruction of the flat, new flat or their children) and they do not have to
talk about made–up topics.
Welcome after mission All soldiers were welcomed very well by their families. Three of
them felt like after two weeks away from home. Soldiers appreciated an opportunity to talk about their experiences but also no pressure on them. They felt
they needed time to talk about it. Three needed time to adapt back to home,
because their values were different a little bit after the mission so they considered
some problems silly: “We live a little different life so it needs time to adjust back
to life like before mission, so it can be hard for girlfriends or parents”. One soldier
said mission helped him to reestablish his relationship with his father: “I
saw many awful things, I experience evil and I realized that it is not a good way of
living so I said to myself that I should try to reestablish my relationship with my
father.”

4. APPLICATION
Results of the study can be used in preparation process of soldiers to ISAF mission
and they might be generalized to other combat missions. Soldiers should be familiarised
with the outcomes and mainly about the importance of active communication with their
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families. It seems that active communication is less stressful and less exhausting than
passive communication when soldiers just listen to what happened to his family.
We reckon families should be included into preparation process too. They should be
informed about specifics of communication with soldiers at the mission. It should be
emphasized that soldiers live totally different lives in the mission than they live and
this may cause misunderstanding or even quitting communication from soldiers that it
is a natural process.

5. CONCLUSION
This article focuses on role of social support in ISAF mission in Afghanistan among
soldiers of the Czech army. Based on literature review we reckon we should focus not
only on reception of social support but also on providing social support.
This was shown in the qualitative research, when we asked on both directions of
social support — receiving and providing. We divided social support on social support
provided to and received from people who are not in the mission and on social support
provided to and received from people who are in the mission. This article paid attention
to social support provided to and received from people who are not in the mission.
We could say soldiers perceived this social support as a burden, they mainly appreciate
providing social support to their families then receiving it. They face lack of topics to talk
about very often, so it seems helpful to have a common project (like a reconstruction of
a flat), or to prepare topics to the talk. This seems to be quite new information because
since that studies focus only on reception of social support.
Soldiers were satisfied with the way how their families welcomed them home. They
appreciated an opportunity to talk about their experiences but also no pressure on them.
This is in agreement with other foreign studies [22, 23].
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Systémové okolí bezpečnosti a vzdělávání
System Surroundings of Safety and Education
NOVÁK Jaromír

Souhrn:
Společnost jakožto vysoce složitý a komplikovaný systém se stochastickým chováním
je stále méně poznatelná a stále méně řiditelná. Vývoj je chaotický, prudce se měnící,
disproporční a málo předvídatelný. Rozhodování, které vždy směřuje k budoucnosti byť
i velmi blízké, je tak obtížnější. Důsledky rozhodování v sobě nesou jistou míru rizikovosti. To přináší věci, jevy a procesy, které mohou ovlivňovat bezpečnost, jakožto jednu
z hlavních hodnot pro člověka a společnost. V současném světě jde o celý komplex systémů a jejich tendencí narušujících bezpečnost. To vyžaduje poznání problémů, jejich
řízení a také vzdělávání společnosti. O základních systémech ovlivňujících bezpečnost
a vzdělávání bude v příspěvku pojednáno.
Summary:
Society as a highly complex and complicated system with stochastic behavior is getting harder to manage. Evolution is chaotic, wildly changing, disproportional and less
predictable. Decision making, always targeted to the future, is more difficult. Decision
making consequences contains a lot of risks. This brings phenomena’s things and processes that are able to influence safety as one of the main values for human and society.
Nowadays world is about a whole complex of systems and their tendencies disrupting
safety. This requires knowing problems, their managing and also educating of society.
Paper is also about basic systems that influence safety and education.
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1. UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY
Existence, žití člověka a společnosti je neustálé řízení a rozhodování. Nových rozměrů
nabývá dnes problematika bezpečnosti, kterou je třeba v řízení respektovat. Bezpečnost
patří k atributům řízení.
Pojem bezpečnost lze chápat z hledisek různých stupňů významnosti. Od úrovně bezpečnosti člověka, po úroveň bezpečnosti lidstva. Z jiného pohledu pak jej můžeme chápat
jako bezpečnost různých oblastí existence, např. tělesnou i duševní, potravinovou, surovinovou, energetickou, zdravotní, informační, ekologickou, vojenskou a další.
Jaká mohou být kritéria a hlediska bezpečnosti a čím mohou být dána? Jsou dána
především hodnotovou orientací lidí, organizačních struktur všech úrovní. Formálním
vyjádřením zákony a dalšími normami a neformálně potřebami jednotlivců, jejich zvyky,
a tradicemi organizačních struktur různého typu. Kritéria jsou také modifikována, a to
stále více, masmediálním působením. Svou roli hraje momentální atmosféra ve společnosti ovlivňovaná zmíněným mediálním působením, politikou, ekonomikou, bezpečností
či nebezpečností a dalšími vlivy, mnohdy těžko předvídatelnými.
Potenciál problematiky bezpečnosti má svůj vývoj. Zejména po 2. světové válce se
zdálo, že se lidstvu nabízí neomezený pokrok ve všech oblastech života. Zdálo se, že
zdroje pro uspokojování duševních, fyzických a sociálních potřeb jsou neomezené a že
jsou předpoklady pro obecné štěstí všech lidí a jejich neohraničenou svobodu a bezpečný
život. Hodně pozornosti se věnovalo materiální obnově.
Po dalších radikálních změnách koncem 90. let minulého století se zdálo, že je možné
zvýšit bezpečnost a zlepšit podmínky pro žití.
Postupně se ukazuje, že tyto naděje byly a jsou do jisté míry mylné. Svět se stává stále
křehčím, dělení světa pokračuje jinými způsoby, mocenské a velmocenské zájmy opět
snižují bezpečnost. Ukazuje se stále naléhavěji, že materiální zdroje života jsou omezeny, že soustředění se na materiální blaho nepřináší uspokojivý život, ale spíše opak.
Člověk se dostává do područí věcí, byrokracie moci, je manipulován nadnárodními monopoly, státem, produkty výroby a masovými médii, je stále více sledován elektronickými
médii, ztrácí soukromí. Pokrok v oblasti techniky způsobuje vážná ekologická nebezpečí
a ohrožuje život fauny i flóry a člověka. Rozdíl mezi subjektivně chápanými potřebami
a potřebami objektivně chápanými se prohlubuje a to v neprospěch člověka, přírody
a společnosti. Původní optimistické naděje se postupně proměňují v pocity prázdnoty,
úzkosti, beznaděje, závislosti, nespokojenosti, nenávisti, destrukce, nevěřícnosti a bezcitnosti. Řečeno jinými slovy — hodnoty života se mění k horšímu a to vyvolává potenciál
nebezpečnosti a nepřátelství k přírodě, sobě samému a k jiným lidem. Žití se tak stává
stále rizikovějším pro člověka i pro celou společnost.
Kde se tyto rizikové tendence vzaly? Jsou převážně nechtěným a někdy neočekávaným produktem vývoje společnosti. Jsou důsledkem řídících procesů. Tato společnost
produkty tvoří a využívá pro svůj rozvoj, pro uspokojení svých potřeb. Zároveň však
tyto produkty působí také tak, že je jimi společnost ničena.
Stále častěji se zdá, že si lidé méně uvědomují existenci důležitějších věcí, než jsou
peníze a ekonomika. Tím jsou ovlivňováni, a to zcela pochopitelně, i manažeři. Peníze
jsou sice vždy až na prvním místě, ale nemohou být smyslem života.
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Musí být věnována vyšší pozornost lidem, jejich cílům a potřebám. V honbě za penězi,
ziskem, materiálními hodnotami jakoby se ztrácel smysl lidství. Jakoby se lidé stávali
podružnými prvky či subsystémy systému člověk – materium.

2. TENDENCE VÝVOJE
Rozpory jsou hybnou silou vývoje. Za hlavní rozpor dnešní doby je možno považovat
rozpor mezi množstvím informací a schopností člověka je transformovat do produkce,
která přináší přidanou hodnotu v nejširším smyslu slova.
Množství informací nesmírně roste. Informace jsou čím dál více nejvýznamnějším strategickým zdrojem a to v jakékoliv formě (vizuální, slovní, hmotné, elektromagnetické).
Tato charakteristika však v sobě skrývá nebezpečí manipulace, zneužití, omezení. Informace jsou také stále složitější, specifičtější a nesrozumitelnější pro odborníky i neodborníky.
Problémem je rovněž moc. Ta souvisí s informacemi, dezinformacemi a odborností.
Informace jsou mocné a také schopné přivodit bezmoc, či ji dát někomu jinému. Moc
nesouvisí jen s penězi, s pravomocí či jinou silou. Souvisí i s věcmi, které jsou někdy méně
postřehnutelné. Co říci o moci elektromagnetické, kybernetické, jaderné, chemické, biologické, genetické, freonové, ultrazvukové či infrazvukové? Rovněž vojenská moc je stále
neviditelnější, zbraňové systémy působí stále více na větší vzdálenosti mezi prostředkem
ničení a cílem.
Stále více nabývá na významu spektrum pozitivních mezilidských vztahů a jejich projevů — obecné základní kladné hodnoty, k nimž na čelné místo patří důvěra. Aby si lidé
vzájemně mohli věřit, aby si mezi sebou rozuměli. Každý musí nést svůj díl odpovědnosti
a je nutné si uvědomit, že kromě práv, jsou také povinnosti a ty především!
Za hlavní charakteristické rysy dnešní i budoucí doby a lze říci, že i principy existence,
je možno považovat (problém autorem zvaný NENENER):
1. Nezvládnuté řízení člověkem, násobené silou techniky a technologií
2. Nezvládnuté předvídání důsledků rozhodování
3. Nepříznivé důsledky rozhodování
4. Rezignace na nepříznivé důsledky rozhodování
Hlavním existenčním problémem bude nezvládání řídících procesů a nezvládnutí jemného přediva mezilidských vztahů. Obojí spolu souvisí, protože rozhoduje člověk jako
jednotlivec i jako společenství lidí.

3. BEZPEČNOST A VZDĚLÁNÍ
Obsah a rozsah pojmu bezpečnost je mnohovrstevný, a ani nemůže být jednoznačně
definovaný. Je charakterizován v dokumentech různého stupně významnosti i různého
charakteru, z různých hledisek, z různých oborů lidské činnosti, dle zastávané funkční
pozice nositele prvků bezpečnosti.
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Vzdělávání v oblasti bezpečnosti a především v její součásti (subsystému, prvku),
kterou je ochrana obyvatelstva, bylo několik let po převratových změnách v roce 1989
podceňováno. Jak to při takovýchto změnách bývá, zavrhne se i to dobré, s vaničkou se
vylije i dítě.
Léta trvalo konstituování rámce bezpečnosti a jejích subsystémů a prvků. Naštěstí
se našli lidé, kteří se této problematice věnovali. Zdrojem byly zkušenosti s vývoje po
první světové válce a let následujících v bývalém Československu. Vliv mezinárodních
zkušeností byl pro bezpečnost také důležitý, protože má své významné mezinárodní souvislosti. Vzhledem k silám a prostředkům narušujícím bezpečnost reálně či potenciálně
není možno se zabývat jen národním prostředím. Také členství České republiky v mezinárodních organizacích, zejména Evropské unii a NATO ovlivňuje chápání a realizaci
opatření týkajících se bezpečnosti.
Výše uvedené se zcela zákonitě musí, mělo by, odrážet ve vzdělávání obyvatelstva. Je
nutno poznamenat, že zatím je nedostatečné. Dílčí pozornost je věnována problematice
bezpečnosti na všech stupních škol, ale zatím je zcela neodpovídající jak současným, tak
i budoucím potřebám. Lze očekávat, že společnost bude čelit rizikům, zatím nepředstavitelným, jako už v historii vývoje lidstva se několikrát stalo.
Ne vždy si připouštíme, že prostředky narušující bezpečnost jsou mnohem zrádnější,
než tomu bylo dříve. Moc člověka narostla do nebývalé míry. Před několika desítkami let
prohlásil významný vědec Radovan Richta něco v tom smyslu, že člověk je tak silným
zdrojem tvoření nové skutečnosti, že je touto skutečností schopen zničit sama sebe. Tento
názor je významný a hodný značné pozornosti.
Jak vzdělávat v problematice bezpečnosti? Jednoduchá otázka se značnou složitostí
až nemožností odpovědi. Pro účely tohoto příspěvku se pod pojmem vzdělávání má na
mysli i výchova.
Z výzkumů vyplývá, že již v prenatálním stadiu se tvoří základy bezpečnosti, lépe
řečeno bezpečí. První „školou“ bezpečnosti je rodina (či náhražka rodiny), kde malý
človíček, možná budoucí pracovník v oblasti bezpečnosti, získává první poznatky pro
bezpečné myšlení a jednání. Vnímá své rodiče a příbuzné jako vzory pro to, co a jak má
udělat, čeho se má vyvarovat. Rozlišuje světlo a tmu, teplo a chlad, krásu a škaredost,
příjemnost a nepříjemnost, bezpečí a nebezpečí atd. Podněcuje také svoji fantazii, svá
přání, tužby, uspokojuje své potřeby, přemýšlí. Je ve vývojovém kontaktu se svým okolím,
postupně se mění jeho vztah k bezpečnosti, zejména na základě smyslového vnímání.
Na jednotlivých stupních vzdělávací soustavy — v mateřských, základních, středních
a vysokých školách se problematika bezpečnosti sice učí, ale v různém obsahu a rozsahu.
Dle výzkumů většinou nedostatečně a to z různých důvodů. Jednak zákonný rámec je
nedostatečný, jednak přístup subjektů výuky je většinou přezíravý. V gesci ministerstev
vnitra, obrany, školství, mládeže a tělovýchovy je sice výuka obyvatelstva, tedy nejen
žáků a studentů, ale především na základě dobrovolnosti. Existuje-li v našem právu princip, podle kterého je možno povinnosti ukládat toliko zákonem, pak ve vztahu smýšlení
společnosti a bezpečnosti je reálná situace, eufemisticky řečeno, neradostná.
Naštěstí se postupně daří úspěšnému zlepšování situace. Bezpečnost je nutná pro existenci a rozvoj společnosti. Nyní bude pozornost věnována vzdělávání na vysokých školách, protože absolventi těchto škol se budou, byť v mnohdy velmi rozdílné míře, podílet
na řízení společnosti. Součástí veškeré řídicí práce je také bezpečnost.
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Jsem přesvědčen o tom (mé životní zkušenosti mě k tomu vedou), že každý student
vysoké školy by měl být alespoň v nejnutnější míře vzdělán v problematice bezpečnosti.
Proč? Vyplývá to z výše uváděných důvodů. (I absolventi uměleckých škol potřebují něco
vědět o bezpečnosti).
Rozsah a obsah výuky bezpečnosti je dán oborem studia, subjektem tvorby učebních
programů ve vztahu k objektivním potřebám a také schopnostmi těch, kteří discipliny
budou učit.
Pokud se týká rozsahu výuky a výchovy, ten záleží na budoucí odbornosti absolventa
především. Největší rozsah bude u těch studentů, kteří jsou vzděláváni jako budoucí pracovníci v oblasti bezpečnosti. Takových škole je v republice celá řada. Autor si nedovoluje
doporučovat předměty výuky. Chce jen sdělit některé názory.
Vzdělávání a výchova studentů by mohla mít základ ve všeobecné kultivaci v pěti
základních rovinách, přičemž průnik rovin se předpokládá.
V první rovině jde o filozofickou analýzu dnešního světa, zejména vyložení globálních
problémů a globálních probíhajících procesů, ovlivňujících bezpečnost.
Druhá rovina by měla přinést analýzu vztahů politických, ekonomických a mravních
aspektů bezpečnosti.
Třetí rovina by mohla obsahovat výklad problémů etiky obecné a etiky speciální dle
obsahu studia. Člověk se často při svém rozhodování dostává do konfliktu mezi mravními
požadavky spojovanými s profesí a obecnou lidskou odpovědností. Je to problém přežití
a existence člověka.
Čtvrtá rovina se týká politického, populačního, ekonomického, finančního a geografického zeměpisu a mezinárodních vztahů.
A konečně pátá rovina obsahuje analýzu orientace v minulosti, přítomnosti i budoucnosti, tedy osvojení si myšlení v historických kategoriích.
Důležitým předpokladem pro přípravu studentů je systém přípravy na konkrétní katedře, ústavu, fakultě, škole. Mnohdy rozhodující roli hraje osobnost učitele ve svém
komplexu.
Nyní následuje stručná charakteristika důležitého vládního materiálu. Usnesením vlády
České republiky ze dne 25. února 2008 č. 165 [8], byla přijata Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. Tato koncepce ilustruje složitý obsah
a rozsah problematiky ochrany obyvatelstva, a také náročnost jejího naplnění.
V jedné její části, nazvané „Bezpečná společnost — úkoly veřejné správy, podnikové
sféry a občanů“, je bezpečná společnost charakterizována takto:
„Bezpečnou společnost ve vztahu k mimořádným událostem a krizovým situacím lze
charakterizovat jako společnost, která má přijatý soubor právních, technických, organizačních, finančních, vzdělávacích a dalších ochranných opatření k minimalizaci, respektive k překonání následků mimořádných událostí a krizových situací a v praxi ho
úspěšně realizovat. Veřejná správa má zabezpečit podmínky pro přístup občanů k informacím o rizicích vzniku mimořádných událostí, možných následcích a zároveň o přijatých
opatřeních k ochraně jejich životů a zdraví, majetku a životního prostředí.“
V koncepci je zdůrazněna role obce, která musí za pomoci složek Integrovaného záchranného systému více než dosud sehrávat rozhodující roli v informovanosti a v přípravě
občanů k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech a krizových situacích.
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Je doporučeno využívat hromadných komunikačních prostředků a dalších prostředků
propagace. Je zde také zdůrazněna role veřejné správy a podnikové sféry a jejích úkolů,
ke kterým také patří motivace a získávání občanů k aktivní účasti na zajišťování vlastní
bezpečnosti, bezpečnosti svých zaměstnanců, spoluobčanů a blízkých. Žel zatím spíše
teorie, než praxe.
To vše znamená řešit nedostatečnou připravenost obyvatelstva pro ochranu, obranu
a zvládání krizových situací, koordinaci přípravy všeho obyvatelstva, dospělých i dětí.
Příprava má zahrnovat přípravu na možné situace (mimořádné události, vnitřní bezpečnost, obrana státu, zdravotnická připravenost v širším slova smyslu, chování při epidemiích, narušení objektů kritické infrastruktury apod.). Občané mají právo na pomoc státu,
ale mají i povinnosti a spoluodpovědnost za svoji ochranu.
V oblasti připravenosti pracovníků veřejné správy, právnických a fyzických osob včetně
školní mládeže se navrhuje přijmout program nazvaný „Program výchovy a vzdělávání
obyvatelstva k jeho bezpečnosti a ochraně při mimořádných událostech a krizových situacích“.
Školní mládež vzdělávat v souladu s rámcovými vzdělávacími programy základních
a středních škol. Ke zkvalitnění připravenosti budoucích učitelů bude nutné začlenit do
studijních programů pedagogických fakult problematiku „Ochrana člověka za mimořádných událostí“.
Koncepce je bezesporu významným materiálem, ale její naplňování je a bude složité.
Tato složitost je dána především smýšlením občanů a politické i hospodářské garnitury
a také zhoršujícími se ekonomickými možnostmi státu. Ocenit lze aktivitu Hasičského záchranného sboru, který ve spolupráci s pracovníky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a některých pedagogických a tělovýchovných fakult zpracoval obsah a rozsah
přípravy studentů těchto fakult. Smyslem je příprava pro jejich působení zejména na
školách základních a středních, případně na dalších institucích.
Veškeré zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a vše to je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých. /Anton Pavlovič Čechov/
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1. INTRODUCTION
The existence and life of humans and society requires continuous management and
decision–making. The issues of security, which must be respected within management,
increase day by day. Security belongs to the management attributes.
The concept of security may be perceived from viewpoints of various degrees of significance, from the level of an individual’s security to the level of security of all mankind.
From a different point of view, it may be perceived as security of various areas of existence, for instance, physical as well as spiritual security, but also security of food, raw
materials, energy, medical services, information, ecology, military, and so forth.
What may be the criteria and viewpoints of security, and what may implicate them?
They are implicated primarily by the value orientation of people and organizational
structures of all levels. If expressed formally, by laws and other norms; if expressed
informally, by the needs of individuals, their habits, and traditions of organisational
structures of various kinds. Criteria are also increasingly modified by the mass media
as well as by the actual atmosphere within the society influenced by this media impact,
politics, economy, security or dangerousness, and other influences that are often hard to
foresee.
The potential of the security issues has developed over time. Namely after World War
II, it seemed that mankind was being offered unlimited progress in virtually all areas
of life. It seemed that the resources for the satisfaction of spiritual, physical and social
needs were unlimited and that there were the prerequisites for the general happiness of
all people, their unconfined freedom and a safe life. Much attention was paid to material
recovery.
Following further radical changes in the late 1990’s, it seemed that it was possible to
increase security and improve living conditions.
Gradually it has turned out, however, that those hopes were and are, to some extent,
wrong. The world is becoming more fragile, the division of the world continues using
other methods, and power interests again impair security. It is evident that the material
resources of life are limited, that the concentration on material well–being does not
bring satisfaction to life, but rather the opposite. Man becomes a slave to all things,
to the bureaucracy of power; man is being manipulated by transnational monopolies,
by the state, products of manufacture and the mass media; man is being monitored by
electronic media, resulting in a loss of privacy. The development of technology causes
serious environmental hazards and endangers the life of fauna, flora and humans. The
contrast between subjective and objective needs deepens and is detrimental to man,
nature and society. The original optimistic hopes turn into feelings of emptiness, anxiety,
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despair, dependence, discontent, hate, destruction, disbelief, and heartlessness. In other
words — life values worsen, raising the potential of danger and enmity towards nature,
oneself and other people. Thus, living becomes more risky for man as well as for society
as a whole.
Where do these risk tendencies come from? They are predominantly an unwanted
and sometimes unexpected product of societal evolution. They are the consequence of
management processes. This society creates products and uses them for its development,
to satisfy its needs. But at the same time, such products destroy society.
It seems increasingly evident that people are less aware of the existence of things of
greater importance than money and economics. This understandably also influences the
managers. Money is always first, but cannot be the purpose of life.
More attention must be paid to people, their goals and needs. In striving for money,
profit and material values, the meaning of humanity seems to disappear, as if people are
becoming secondary elements or subsystems within the man–material system.
2. DEVELOPMENT TRENDS
Contrasts are the driving force behind evolution. The main contrast today is probably
the contrast between the quantity of information and the ability of man to transform it
into production that creates added value in the best sense of the term.
The quantity of information is increasing immensely. Information is becoming the
most important strategic resource, in any form (visual, oral, material, electromagnetic).
But this characteristic encompasses the risk of manipulation, abuse, restriction. Information is also more complex, specific and inapprehensible both for experts and laymen.
Power is also a problem. Power is related to information, misinformation and expertise. Information is powerful and capable of causing helplessness, or it may give power
to someone else. Power is related not only to money, authority or other strengths. It is
also related to matters that are sometimes less perceivable. What is there to say about
electromagnetic, cybernetic, atomic, chemical, biological, genetic, Freon, ultrasonic, or
infrasonic power? Military power is also becoming increasingly invisible, with weapons
systems operating at ever longer distances between the means of destruction and the
target.
More importance is being gained by the spectrum of positive human relations and
their manifestation — general basic positive values, primarily trust. People must trust
each other, understand each other. Everyone must bear their part of responsibility, and
it is necessary to realise that apart from rights, there are also responsibilities, first and
foremost!
The main characteristic features of the present and future, and generally of existence
as such, include the following (a problem called “NENENER” by the author):
1. Man’s failure to handle management multiplied by the power of technology.
2. A failure to anticipate the consequences of decision–making.
3. The adverse consequences of decision–making.
4. A resignation to adverse consequences of decision–making.
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The main existential problem will be the failure to handle management processes and
failure to encompass the delicate fabric of human relations. These are related to one
other because decisions are made by individuals as well as the community of people.
3. SECURITY AND EDUCATION
The content and extent of the concept of security is multi–layered and cannot be precisely
defined. It is characterised in documents with a varying degree of importance and nature,
from various viewpoints, from various human activity domains, in accordance with the
functional position held by the security elements carriers.
Education in the field of security, and primarily its part (subsystem, element) in
the protection of the population, has been underrated since the overturn of 1989. As
such overturns go, good things were also cast away: “the baby is thrown out with the
bathwater”.
It took years to constitute the framework of security and its subsystems and elements.
Luckily, there were people who addressed this issue. They based their work on the
experience gained from the development after World War I and subsequent years in the
former Czechoslovakia. The influence of international experience was also important for
security, as it has its important international relevance. With respect to the powers
and means violating security on a real or potential basis, it is not possible to deal with
the national environment alone. Likewise, the membership of the Czech Republic in
international organizations, in particular the European Union and NATO, influences
the understanding and realisation of measures concerned with security.
It is essential that the aforementioned must, or should, take effect in the education of
the population. It must be noted that such education has been insufficient so far. Some
attention is paid to the issues of security at all levels of education, but so far, safety
does not correspond to both present and future needs. It is expected that society will
face risks, unimaginable in the meantime, as it has several times before in the history of
mankind.
We often fail to admit that the means which disturb security are more treacherous
than ever. The power of man has increased by an unprecedented extent. Several decades
ago, an important Czech scientist, Radovan Richta, stated that man is so powerful in
creating new reality that through such reality man is capable of destroying mankind.
This idea is important and worthy of our attention.
How can people be educated on issues of security? This is a simple question with quite
a complicated, perhaps impossible answer. For the purposes of this paper, the notion of
education also comprises enlightenment.
Research suggests that the fundamentals of security, or safety, are formed as early
as in the pre–natal stage of a child. The first “school” of security is the family (or
its substitute), where a small child, a possible future security employee, gains initial
knowledge for safe thinking and acting. The child perceives the parents and relatives as
paragons for what is to be done, how it should be done and what is to be avoided; the
young person differentiates light and darkness, warmth and cold, beauty and ugliness,
pleasure and annoyance, safety and danger, etc. The child also fires their imagination,
wishes, desires; the child satisfies its needs and thinks. Through development contact
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with the environment, the child’s relation to security changes gradually, especially based
on sensation.
The individual stages of the educational system — i.e. nursery, elementary and secondary schools and universities — address the issues of security, but with different
content and scope. Research suggests, however, that the scope is mostly insufficient for
various reasons. On one hand, the legal framework is insufficient; on the other, the approach taken by educators is mostly demeaning. The Ministry of Interior, the Ministry
of Defence and the Ministry of Education, Youth and Sports coordinate the education
of the population, i.e. not only pupils and students, but mainly on a voluntary basis. If
our legislation contains the principle stating that obligations may be entailed through
law, then the actual situation relating to the opinion of the society towards security is
bleak, to say the very least.
Fortunately, the situation is gradually getting better. Security is necessary for the
existence and development of society. Attention will now be paid to education at universities, as their graduates will participate in the governing of society, albeit to a very
diverse extent. Managerial work must also deal with security.
I am confident (my life experience suggests so) that every university student should
be educated in the matters of security, at least in the essentials of this subject. Why? It
is implied by the reasons listed above. (Even the graduates of art schools should know
the basics of security).
The extent and content of security education is specified by individual study programmes, the subjects of the curricula in relation to the objective needs, and also by the
ability of the teachers.
As to the extent of education and training, this depends on the future specialisation of
the graduate. The greatest extent will be applied to students educated as future security
employees. There are numerous schools of this type in the Czech Republic. The author
does not take the liberty of recommending the subjects of study; he simply wants to
communicate some of his opinions.
The education and training of students should be based on general cultivation on five
principal levels, while intersection of the levels is expected.
The first level is a philosophical analysis of the present–day world, in particular, the
explanation of global problems and on–going processes influencing security.
The second level should bring the analysis of relations between the political, economic
and moral aspects of security.
The third level should explain the problems of general as well as special ethics according to the study programme. In their decision–making, people often come into conflict
with occupation–related ethical requirements and general human responsibility. This is
a problem of the survival and existence of man.
The fourth level involves the political, population, economic, financial and physical
geography and international relations.
And, finally, the fifth level embraces the analysis of orientation in the past, present
and future, i.e. acquiring thinking in historic categories.
An important prerequisite for the preparation of the students is the system of preparation at the specific department, institute, faculty and school. The decisive role is often
played by the teacher’s personality in its complex.
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The following is a brief description of important government material. By Resolution
No. 165 [8] of the Government of the Czech Republic of 25 February 2008, the Concept
of Protection of the Population until 2013 with an Outlook until 2020 was adopted. The
Concept illustrates the complicated content and extent of the issues of protection of the
population, as well as the complexity of its fulfilment.
One of its parts, called “The safe society — objectives of the public administration,
business domain and citizens”, characterises safe society as follows:
“In relation to extraordinary events and crisis situations, the safe society may be
characterised as a society which has adopted a set of legal, technical, organisational,
educational and other measures of prevention in order to minimise and overcome the
consequences of extraordinary events and crisis situations, and has realised the measures
in practice. Public administration shall ensure the conditions for access by citizens
to information pertaining to the risks of the occurrence of extraordinary events, their
possible consequences, and information on the measures adopted to protect their lives
and health, property, and environment.”
The Concept emphasises the role of municipalities which, supported by the Integrated
Emergency Services, must play an important role in informing and preparing citizens
regarding self–protection and mutual help during extraordinary events and crisis situations.
The utilisation of mass communication means and other publicity means is recommended. The Concept also emphasises the role of public administration and the business domain and their tasks, which also include motivating and enlisting citizens for
active participation in ensuring safety of their own, their employees, fellow citizens and
relatives. Unfortunately, this is more theory than practice at present.
All of this means dealing with the inadequate readiness of the population for protection, defence and coping with crisis situations, the coordination of preparation for
the whole population, both adults and children. The preparation should include making
ready for possible situations (extraordinary events, interior security, defence of the state,
medical awareness in a broader sense, behaviour during epidemics, violation of critical
infrastructure objects, etc.). Citizens are entitled to being provided assistance by the
state, but they also have responsibility and joint liability for their protection.
In the area of awareness of public administration personnel, legal and physical entities including school children, the adoption of a programme called “The programme
of enlightenment and education of the public as regards safety and protection during
extraordinary events and crisis situations” was proposed.
School children should be educated in accordance with the framework educational
programmes of the elementary and secondary schools. To improve the awareness of
future teachers, it will be necessary to include the issues of the “protection of man under
extraordinary events” to the study programmes of the faculties of education.
The Concept is, admittedly, an important material, but its fulfilment will be complicated. This complexity is caused, in particular, by the opinions of the citizens and the
political and economic leaders as well as by the deteriorating economic potential of the
state. It is necessary to appreciate the activities of the Fire Rescue Service which has
elaborated, in cooperation with the staff of the Ministry of Education, Youth and Sports
and some faculties of education and physical culture, the content and extent of train-
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ing of the students of said faculties. The purpose is the preparation for their activity
predominantly at elementary and secondary schools, but also at other institutions.
It seems to me that all of the evil in life comes from idleness, boredom, and psychic
emptiness, but all of that is inevitable when you become accustomed to living at others’
expense. (Anton Pavlovich Chekhov)
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Súhrn:
Následky mimoriadnych udalostí a krízových javov majú bezprostredný vplyv na postihnutých občanov a podmienky ich života. Sociálne dopady môžu byť v podobe strát
na ľudských životech, poškodenia fyzického a duševného zdravia, strát na hnuteľnom
i nehnuteľnom majetku ad. Riešenie týchto skutočností vyžaduje komunikáciu postihnutých a pozostalých s úradmi práce, sociálnou poisťovňou, komerčními poisťovňami,
úradmi bezpečnosti práce ad. Slovenská republika rieši tieto problémy v systéme hospodárskej mobilizácie pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Na riešenie
závažných následkov mimoriadnych udalostí a krízových situácií aktivuje Centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia.
Summary:
The consequences of emergencies and crisis phenomena have an immediate impact on
the affected citizens and their living conditions of life. Social impact may be in the
form of loss of human lives, damage to the physical and mental health, loss of movable
and immovable property, etc. Resolution of these matters requires communication of
affected persons and survivors with offices of labour, social insurance agency, commercial
insurance companies, occupational safety offices, etc. Slovak Republic addresses these
issues within the system of economic mobilization under the authority of the Ministry
of Labour, Social Affairs and Family. Center of continued social security was activated
for the solution of the serious consequences of emergencies and crisis situations.
Keywords:

crisis, social crisis, social security
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1. MIMORIADNE UDALOSTI, HROMADNÉ NEŠŤASTIA A ICH
VPLYV NA OBČANOV
Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich zdravie, život alebo majetok až vtedy,
keď sa stanú priamymi účastníkmi živelných pohrôm, havárií, alebo katastrof. Dôsledky
mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že ak nie sú pripravení vhodne reagovať na vzniknutú situáciu zvyšuje sa počet postihnutých a znásobujú sa straty na životoch. Na území
Slovenskej republiky sa dá predpokladať výskyt mimoriadnych udalosti, akými sú záplavy a povodne, krupobitie, prívalové dažde, snehové kalamity, búrky, lavíny, horúčavy,
sucho, požiare, explózie, zemetrasenie, havárie v chemickom priemysle a doprave, epidémie, pandémie, davová panika, terorizmus, migrácia a medzištátne konflikty, sociálne
nepokoje s spojené s rasovým napätím a ďalšie. Územie, ktoré je postihnuté účinkami mimoriadnej udalosti je charakteristické postihnutím veľkého počtu osôb, ktoré môžu byť
bez základných životných potrieb, sú šokované, zranené alebo usmrtené. Na takomto
území sú zničené budovy, mosty, zavalené ulice, poškodené rozvodné siete a zariadenia,
vznikajú požiare, dochádza k veľkému úhynu zvierat, zhoršeniu hygienických podmienok
a šíreniu infekčných ochorení. Je celkovo narušený život a prírodné prostredie. Najmä teroristické útoky sú charakteristické stratami na životoch, ohrozením veľkého počtu osôb,
vznikom paniky a materiálnych strát vo veľkom rozsahu.
Medzi najznámejšie mimoriadne udalosti, ktoré sa vyskytli na území Slovenskej
republiky v poslednom období možno zaradiť napríklad:
19.01.2006 — narazilo lietadlo OS SR, ktoré viezlo vojakov z Kosova, do kopca pri obci
Hejce neďaleko slovensko–maďarských hraníc — zahynulo 42 pasažierov,
Marec 2007 — výbuch vo VOP Nováky, pri ktorom zahynulo 8 osôb a 20 sa zranilo,
Február 2009 — zrážka vlaku s autobusom v Polomke si vyžiadala život 12 ľudí a 20
bolo zranených,
August 2009 — výbuch v bani v Handlovej si vyžiadal 20 mŕtvych,
Jún 2010 — povodeň v obci Malčice si vyžiadala obrovské škody na majetku,
Jún 2011 — povodeň v obci Píla si vyžiadala množstvo postihnutých, ktorí prišli o majetok.
V súlade so zákonom SNR č. 47/2012 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, je možné
rozdeliť mimoriadne udalosti na:
živelné pohromy sú mimoriadne udalosti v dôsledku neovládateľného pôsobenia ničivých prírodných síl a sú to predovšetkým záplavy, povodne, zosuvy pôdy, snehové
kalamity, lavíny, víchrice, krupobitia, zemetrasenia a podobne,
havárie vzniká v súvislosti s prevádzkou technických, technologických zariadení, so spracovaním, skladovaním alebo prepravou nebezpečných látok, následkom čoho sú
najmä požiare, výbuchy, únik nebezpečných látok s následným kontaminovaním
územia, vody, zdrojov pitnej vody, ovzdušia a podobne,
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katastrofy sú cestné, železničné, lodné a letecké nehody, následkom ktorých môže dôjsť
k požiaru, katastrofy spojené s haváriou jadrových zariadení alebo narušením vodných stavieb. Katastrofy sa delia podľa príčin, ktoré ju vyvolali a to na havárie
a živelné pohromy,
teroristické útoky sú cielené napadnutia objektov, kde sa sústreďuje množstvo ľudí;
Cieľom útokov je vyvolať paniku, strach, spôsobiť straty na životoch a majetku.
V súvislosti s delením mimoriadnych udalostí sa často stretávame aj s pojmom hromadné nešťastia, ktoré sa môžu dotýkať ako obyvateľstva tak majetku vo vzťahu ku všetkým druhom mimoriadnych udalostí. Používanie tohto pojmu je typické najmä v oblasti
sociálneho zabezpečenia v krízových situáciách. Hromadné nešťastie je udalosť, ktorá
je nepredvídateľná a neovládateľná. Vyvoláva silné prejavy hrôzy, smútku a bezmocnosti
v každej osobe, ktorá jej musí čeliť.
Hromadné nešťastia sa delia podľa počtu postihnutých osôb (obr. 1):
Obr. 1:

Delenie hromadných nešťastí podľa poštu postihnutých osôb

nehoda s hromadným postihnutím osôb je udalosť, kde počet osôb so závažným ohrozením zdravia alebo života je tri a viac (Zákon SNR č. 284/2008 Z. z., o záchrannej
zdravotnej službe),
o obmedzenom hromadnom nešťastí hovoríme v prípade, keď mimoriadna udalosť postihuje najviac desať zranených, alebo zasiahnutých, pričom minimálne jeden je
v kritickom stave.,
rozsiahle hromadné nešťastie je mimoriadna udalosť, ktorá má za následok náhly vznik
väčšieho počtu ako desať zranených, alebo zasiahnutých, neprekročí však počet päťdesiat,
katastrofa je mimoriadna udalosť, ktorá vznikla náhle, udalosť veľkého rozsahu, pričom
počet zasiahnutých, bez rozdielu mŕtvych, ťažko ranených je viac ako päťdesiat.
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2. KRÍZOVÁ INTERVENCIA
Hromadné nešťastia majú za následok úmrtia ľudí, ťažké zranenia s trvalou ujmou na
zdraví a taktiež závažné následky v podobe strachu, bolesti, duševného utrpenia, zmätku
a sociálnych problémov, ktoré ohrozujú nielen zdravotný stav, ale aj sociálne správanie
obetí. Obeťami nie sú len samotní postihnutí, ale taktiež ich príbuzní, kolegovia, známi
a ďalšie blízke osoby. Ďalšími obeťami sú náhodní svedkovia a tiež členovia záchranného tímu. V podstate každý kto je účastníkom alebo svedkom mimoriadnej udalosti sa
môže v tejto súvislosti stať psychologickou obeťou. Vyrovnávanie sa s nešťastím môžeme
z časového hľadiska rozdeliť na 3 fáze [2].
prvá fáza trvá 24 - 36 hodín od vzniku mimoriadnej udalosti, je to fáza šoku, najdôležitejšia je záchrana života, majetku a protišokové opatrenia, rozbieha sa systém
humanitárnej a psychosociálnej pomoci,
druhá fáza, ktorá trvá do troch dní, pomoc obetiam by mala byť stále veľmi konkrétna
a vecná (poskytovanie informácii, usporiadanie času, zabezpečenie núdzového ubytovania a stravovania),
tretia fáza trvá od troch dní do dvoch týždňov od mimoriadnej udalosti, je charakteristická vyrovnávaním sa s následkami mimoriadnej udalosti a hľadaním riešení.
Psychosociálna pomoc môže byť:
• neformálna — pomocou podpory a spolupráce najbližších príbuzných, susedov
a pod.,
• formálna — inštitucionalizovaná pomoc osobám, ktoré sa ocitli v kríze, označovaná
ako krízová intervencia.
Pod pojmom krízová intervencia teda chápeme určitý druh odbornej práce s človekom, ktorý sa ocitol v krízovej situácii. Je to odborná práca odborníkov (psychológov,
sociológov, psychiatrov, . . . ) s postihnutým klientom, ktorý sa dostal do nepriaznivej
situácie a túto situáciu pokladá za nepriaznivú až ohrozujúcu jeho život. Základným
úlohou krízovej intervencie je okamžitá pomoc obetiam, ich aktívne vyhľadávanie a to
najmä počas prvých troch dní po vzniku mimoriadnej udalosti. Po vzniku mimoriadnej
udalosti odstraňujú jej následky profesionálni záchranári, hasiči, zdravotníci, policajti.
Prvotné služby spojené s poskytovaním sociálnej pomoci môže vykonávať psychosociálny
tím — tím krízovej intervencie, ktorý zatiaľ nie je v Slovenskej republike ustanovený ako
výkonná zložka a nemá zákonom stanovené právne postavenie.
Právne prostredie na realizáciu uvedených činností je v SR vytvorené v rámci systému
hospodárskej mobilizácie ako opatrenie hospodárskej mobilizácie — sociálne zabezpečenie v krízových situáciách [4]. Na realizáciu tohto opatrenia prijalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR „Metodické usmernenie o zásadách
činnosti, personálneho zloženia a materiálno–technického vybavenia Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia“ [3].
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3. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH
V ZAHRANIČÍ
Poľsko .
Systém sociálneho zabezpečenia spadá do všeobecnej pôsobnosti ministerstva práce a sociálnej politiky (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Upravujú ho príslušné právne
normy o sociálnom poistení, sociálnej pomoci a sociálnych dávkach. Základná právna
norma, ktorá upravuje sociálnu pomoc v Poľsku je zákon o sociálnej pomoci z roku 1990
v úplnom znení z roku 1988 s neskoršími zmenami.
Sociálna pomoc je organizovaná:
strediskami sociálnej pomoci — sú to rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou,
sústreďujúce sa na všetky oblasti sociálnej pomoci na úrovni obce, poskytujú osobám pomoc v podobe sociálnej práce a poradenstva. Sociálny pracovník poskytuje
pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, ako aj pri kontakte so sociálnym prostredím.
okresné centrá pomoci rodine — podporujúce najslabšie skupiny v lokálnych spoločenstvách,
strediská krízovej intervencie, ktorých úlohou je poskytovanie špecializovaných služieb, najmä psychologických, právnych, ubytovacích, duchovných a podobne, ktoré
sú nepretržite dostupné ľuďom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii.
Najdôležitejšími úlohami sociálnej pomoci sú:
• záchranná služba — neodkladná pomoc, ktorá je okamžitou reakciou na novovzniknutú krízovú situáciu (napr. poskytnutie prístrešia obetiam nešťastia po povodniach),
• pomoc a opatera,
• kompenzácia — ktorá spočíva vo vyrovnávaní nedostatkov, ktoré sťažujú ľuďom
životnú situáciu.
Dôležitou súčasťou sociálnej pomoci je poskytovanie dávok sociálnej pomoci a dávok,
ktoré patria do systému dôchodkového poistenia. Na poskytovanie dávok je nutné spĺňať
určité kritéria, z ktorých jedno je, že dávka je poskytovaná ľuďom, ktorí sa dostali do
krízovej situácie následkom prírodnej, alebo ekologickej katastrofy.
Česká republika .
V Českej republike je sociálna politika chápaná ako snaha smerujúca k zdokonaleniu životných podmienok ľudí, riešenie vzniknutých nepriaznivých, alebo núdzových situácii.
Sociálne zabezpečenie má v kompetencii Ministerstvo práce a sociálnych vecí. Ďalšími
subjektmi v oblasti poskytovania sociálnych služieb sú obce, kraje a neštátne neziskové
organizácie, spolu s fyzickými osobami. Pod sociálnym zabezpečením sa rozumie sociálna
podpora, sociálne poistenie, sociálne služby. Pod sociálne služby spadá aj sociálne poradenstvo, ktoré sa poskytuje formou podania informácii, ktoré prispievajú k riešeniu
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nepriaznivej životnej situácie. Krízová pomoc je poskytovaná ľuďom, ktorí sa nachádzajú
v situácii ohrozenia života, zdravia, alebo v prípade, že nemôžu nepriaznivú situáciu riešiť vlastnými silami.
Systém štátnej sociálnej podpory je upravený zákonom ČNR č. 117/1995 Zb. o štátnej sociálnej podpore, v znení neskorších predpisov. Sociálne poistenie a uskutočňovanie
sociálneho zabezpečenia upravuje zákon č. 582/1991 Zb. o organizácii a uskutočňovaní
sociálneho zabezpečenia. Pri vzniku mimoriadnej udalosti pomáha okrem iných aj nezisková organizácia ADRA, ktorá sa zameriava na humanitárnu a sociálnu oblasť. Jej
členovia poskytujú pomoc v prípade mimoriadnych udalostí a spolu so zložkami IZS
prispievajú k zmierneniu následkov MU a to psychosociálnou podporou postihnutých
občanov.
Fínsko .
Cieľom fínskeho sociálneho zabezpečenia je zaručenie zodpovedajúceho základné zabezpečenia vo všetkých životných situáciách. Sociálne zabezpečenie je vo Fínsku chápané
v širšom zmysle a zahŕňa ochranu príjmov, zdravotné zabezpečenie, sociálne služby a sociálne poistenie. Tento komplexný systém spadá pod Ministerstvo sociálnych vecí a zdravotníctva.
Vo Fínsku platí právna norma, ktorá stanovuje zabezpečenie psychologickej podpory
a zabezpečenie sociálnych a zdravotných služieb ľuďom, ktorí prežili katastrofu, pozostalým, deťom, rodičom, príbuzným a blízkym a tiež príslušníkom záchranných tímov.
Pre prípad veľkej katastrofy zabezpečuje Červený kríž tím zložený zo záchrannej a rezervnej skupiny psychológov, ktorí v záchrannom tíme pôsobia dobrovoľne a v prípade
katastrofy sú pre potreby pomoci obetiam nešťastia so súhlasom svojho zamestnávateľa
k dispozícii 24 hodín denne počas troch dní. Existujú tu tiež multidisciplinárne tímy,
v ktorých pracujú psychológovia, lekári, sociálni pracovníci a duchovní. Členstvo je dobrovoľné, avšak práca v rámci tímu je hodnotená, ako časť bežnej pracovnej doby. Niektorí
členovia tímu sú k dispozícii 24 hodín denne počas jedného týždňa. Členovia tímu sa
zúčastňujú špeciálnych tréningov.
Švédsko .
Vo Švédsku majú orgány miestnej samosprávy organizáciu pre psychosociálnu pomoc. Jej
súčasťou je koordinačná skupina, ktorá sa zvyčajne skladá z piatich až šiestich osôb a to
veliteľ hasičov, zástupca polície, učiteľ, kňaz a sociálny pracovník. Ich hlavnou úlohou
je emocionálna podpora, poskytovanie informácii a hmotná pomoc obetiam nešťastia.
Členovia tímu sú k dispozícii 24 hodín denne [1].
V Rakúsku, Holandsku, Španielsku, Nemecku, Fínsku a Nórsku má psychologická
práca s obeťami katastrofy v krízových situáciách významné miesto. Tieto krajiny zastávajú myšlienku, že ľudia, ktorí sa stali obeťami katastrof a tragických udalostí naliehavo potrebujú kvalifikovanú podporu. Na základe toho boli vo viacerých európskych
krajinách vyškolené pracovné tímy, napojené na územné inštitúcie. Medzi ich aktivity
patrí aj vzdelávanie v oblasti poskytovania psychosociálnej pomoci samotným obetiam,
rodinným príslušníkom a záchranárom [1].
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4. CENTRUM SÚSTREDENÉHO SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA
SR
Rozhodujúcim faktorom pri riešení krízovej situácie je sústredená a rýchla pomoc postihnutým občanom. Sociálnym zabezpečením v krízových situáciách v podmienkach SR sa rozumie poskytnutie pomoci súborom sociálnych inštitúcií, služieb zariadení
a činností zameraných na predchádzanie, zmierňovanie a odstraňovanie krízových situácií
a s tým súvisiacich vzniknutých ťaživých sociálnych situácií občanov, rodín a komunít,
ktorí v dôsledku sociálnej situácie uznanej štátom takú pomoc potrebujú. Skladá zo
sociálneho poistenia, sociálnej pomoci, sociálnej podpory, sociálnych služieb, sociálnych
činnosti a poradenstva.
Na realizácii sociálneho zabezpečenie sa podieľajú:
• štát — prostredníctvom štátnej správy,
• Sociálna poisťovňa,
• Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
• Národný inšpektorát práce,
• samosprávne orgány a nimi zriaďované soc. inštitúcie a zariadenia.
Krízovou situáciou na potreby sociálneho zabezpečenia v krízových situáciách sa chápe situácia, ktorá je vyhlásená v súlade s:
• ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,
• zákonom č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu,
• zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Krízovú situáciu po vzniku mimoriadnej udalosti na potreby aktivácie Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia môže vyhlásiť aj Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR).
Centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia (ďalej len „Centrum“) je miesto
sústredeného pôsobenia inštitúcií poskytujúcich občanom sociálne zabezpečenie v období
krízovej situácie. Je základným prvkom pri riešení sociálneho zabezpečenia v krízovej
situácii. Zriaďuje sa v postihnutých oblastiach a regiónoch čo najbližšie k postihnutým
osobám s cieľom zjednotenia postupu orgánov verejnej moci, ktoré sa podieľajú na riešení
krízovej situácie s využitím ich vlastných síl, prostriedkov a zdrojov. Po jeho aktivizácii
sú povinní určiť do neho svojich zamestnancov úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
pobočky Sociálnej poisťovne, Národný inšpektorát práce, ale aj vyššie územné celky,
prípadne obce podľa územnej pôsobnosti.
Centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia aktivuje MPSVR SR na základe analýzy vzniknutej krízovej situácie, ak dôjde k ohrozeniu (strate) životov alebo
zdravia fyzických osôb a bude potrebné dôsledky krízy bezodkladné riešiť sociálnymi
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službami a inštitúciami. Zloženie centra sa bude určovať operatívne podľa rozsahu potrebnej pomoci.
Jednotlivé subjekty sa budú podieľať na vytváraní centra nasledujúcim spôsobom:
Sociálna poisťovňa určuje po aktivizácii Centra do jeho štruktúry zamestnancov podľa územnej pôsobnosti príslušných pobočiek. Určení zamestnanci sa pri riešení
problematiky občanov postihnutých krízovou situáciou riadia ustanoveniami zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý
vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy
pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie
sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia a konanie
vo veciach sociálneho poistenia.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny určuje do Centra po jeho aktivizácii zamestnancov príslušných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny za účelom realizácie zákonných ustanovení v oblasti sociálnej pomoci a sociálnej podpory. Vo svojej činnosti sa riadia ustanoveniami
zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákonom č. 117/1995 Zb. O štátnej sociálnej podpore v znení neskorších predpisov
ako aj ostatnými právnymi normami, ktoré riešia problematiku sociálnej pomoci
a sociálnej podpory.
Národný inšpektorát práce určuje podľa územnej pôsobnosti do Centra po jeho aktivizácii zamestnancov príslušných inšpektorátov práce za účelom presadzovania
ochrany zamestnancov pri práci a výkone štátnej správy v oblasti inšpekcie práce.
Určení zamestnanci sa pri riešení problematiky občanov postihnutých krízovou
situáciou sa vo svojej činnosti zamerajú na poskytovanie poradenstva v oblasti
pracovnoprávnych predpisov (vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru, pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých
a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou a pod.). Vo svojej činnosti sa riadia
ustanoveniami zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci, ako aj ustanoveniami ostatných predpisov
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zaistenie bezpečnosti technických zariadení vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia
a na dozor v oblasti pracovnoprávnych predpisov.
Vyšší územný celok určí do Centra sústredného sociálneho zabezpečenia po jeho aktivizácii zamestnancov sociálnych služieb. Určení zamestnanci sa pri riešení problematiky občanov postihnutých krízovou situáciou sa vo svojej činnosti riadia ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
ako aj ostatnými právnymi normami, ktoré riešia problematiku sociálnych služieb
a činností.
Obec poskytne bezodplatne po aktivizácii Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia priestor pre jeho činnosť. Na základe zváženia vedenia obci, môžu delegovať do
Centra svojich zástupcov, ktorí poznajú potreby svojich obyvateľov a majú konkrétny prehľad o dôsledkoch krízovej situácie. Vytvorenie Centra v príslušnej obci
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nenahrádza povinnosti obcí v primárnej starostlivosti o obyvateľstvo a v súvislosti
so zabezpečením potrieb na jeho prežitie.
Zásady činnosti Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia:
• Centrum vykonáva svoju činnosť na zásade zachovania kompetencii jednotlivých
členov.
• Pracovníci krízového manažmentu úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a pobočiek sociálnej poisťovne vykonávajú funkciu koordinátora činnosti Centra. Títo
pracovnici budú zodpovední za informovanie ministerstva o stave, potrebách a výsledkoch práce Centra prostredníctvom špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.
• Na činnosť Centra sú povinné subjekty hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti
MPSVR SR vyčleniť prenosnú výpočtovú techniku, ktorú majú k dispozícii.
• Automobilovú techniku na prepravu členov do Centra a ostatné materiálne vybavenie zabezpečuje každá inštitúcia podieľajúca sa na práci Centra samostatne.

ZÁVER
Vytváranie centra sústredeného sociálneho zabezpečenia v podmienkach SR môže významným spôsobom prispieť k skvalitneniu sociálneho zabezpečenia občanov postihnutých krízovou situáciou. Služby sa môžu dotýkať ako občanov priamo postihnutých krízovou situáciou, tak ich rodinných príslušníkov alebo pozostalých, ktorých sa krízové
situácia dotkla sprostredkovane. Skúsenosti z práce Centra, ktorá bolo v podmienkach
SR vytvárané zatiaľ 2× ukazujú, že bude potrebné riešiť predovšetkým jeho logistické
a informačné zabezpečenie, vrátane dostatočného počtov pracovníkov, ktorú sú do Centra delegovaní. Vážnym problémom sa ukazuje psychologická práca s občanmi, ktorí do
centra v strese prichádzajú a očakávajú rýchle a efektívne vybavenie svojich potrieb.
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Některé aspekty využití 1,6–dichlorhexanu jako náhradní
testovací látky za sulfidický yperit v oboru individuální
ochrany
Some Aspects of 1,6–Dichlorohexane Usage as
an Alternative Test Substance for Sulfur Mustard
in a Branch of Individual Protection
OTŘÍSAL Pavel, FLORUS Stanislav

Souhrn:
Po relativně dlouhou dobu se pracoviště, která se zabývají rozvojem oboru individuální a kolektivní ochrany, cílevědomě věnují řešení problematiky nalezení ideálních chemických sloučenin, které by svými vlastnostmi byly schopny nahrazovat či simulovat
vlastnosti bojových chemických látek. Zjišťování ochranných vlastností prostředků individuální ochrany ve vztahu k bojovým chemickým látkám je v současné době značně
ekonomicky nevýhodné. Cílem článku je poukázat na některé aspekty využití 1,6–dichlorhexanu jako možné varianty náhradní testovací látky za sírový yperit. Základní výhodou
1,6–dichlorhexanu je jeho komerční dostupnost a poměrně bezpečná práce s ním.
Summary:
After a relatively long time to work, dealing with the development of the field of individual and collective protection, single–mindedly dedicated to finding the ideal solution to
the problem of chemical compounds whose properties would be able to replace or simulate the properties of chemical warfare agents. Determination of the protective properties
of individual protective means in relation to chemical warfare agents is currently very
economically disadvantageous. This article points to some aspects of 1.6–dichlorohexane
usage as a possible alternative option for the test substance sulfur mustard. The basic
advantage of the 1.6–dichlorohexane is its commercial availability and relatively safe to
work with it.
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INTRODUCTION
Period of the first decade of the 21 century was characterized by a condition that is
characterized by the minimization of global conflict and decrease the risk of direct military aggression between states [1]. However, the proven existence of weapons of mass
destruction (WMDs) and accidental human activity or natural disasters caused by toxic
industrial releases of Toxic Industrial Materials (PNL) still appears to be a global problem that greatly hinder the activities of not only troops but also civilians. The threat
of their use or abuse is growing at a time when significantly increased risk associated
with the activities of terrorist groups in some regions of the world, even in seemingly
technologically underdeveloped countries where specialists Chemical Corps (CHV) of
Czech Armed Forces (CAS) perform their operational tasks [2, 3].
WMDs proliferation remains one of the biggest global threats in current world. It is
permanently demonstrated increased efforts of some states and non–state actors (such
as al–Ká’ida) to obtain WMDs for fulfillment of their diverse objectives [4]. This global
security threat has caused the necessity find new ways to ensure security of the Czech
Republic (CR) against its both WMDs and PNL threat. One area that has been recently intensively has been developed a new area of research methods used to study the
materials employed for the manufacture of individual protection equipment (IPE) and
non–resist collective protection introduced in the CAF. Although the principle of functions of the body surface of the insulation means is basically still the same, especially
the research of their resistance against under interest Chemical Warfare Agents (CWAs)
and selected Toxic Industrial Chemicals (TICs) using increasingly sophisticated methods
of testing is still the issue of timely, necessary and dynamically developing. One of the
new methods of study of barrier properties of materials used in the insulating protection
CCs CAF’ specialists is the method of PIEZOTEST that uses the principles of QCM
detection [5].

1. QCM DETECTION METHOD
For research of the suitability of 1,6–dichlorohexane employment as an alternative test
substance for sulfur mustard [bis(2–chloroethyl)sulfide, HD], which is considered as
a standard in a relationship to CWAs the method of PIEZOTEST has been employed.
This method works on a principle of the QCM detection [6]. Its principle lies in the
fact that crystal resonators register a change in its weight with the help of piezoelectric
cut. Quartz crystal microbalance (QCM ) are piezoelectric devices that are capable of
very sensitively measure mass changes with nanogram accuracy [7]. By applying of high
frequency electric field using metal electrodes placed on both sides of the circular disk
AT–cut quartz crystal is ensured that the crystal vibrates mechanically in a resonant
shear mode [8]. The principle of resonant shear mode is shown in Figure 1 [9, 10].
The resulting electric charge is proportional to the applied force, which affects the
QCM detector. Voltage that corresponds to the merged charge, is taken from electrodes
taking out directly on the crystal. In practice it means that a sample of tested isolative
protective folio of OPCH-05 garment is located in Teflon Permeation Cell (Figure 2).
The sample hermetically separates the cell on two parts — on the part where comes to
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Figure 1:

Construction of a piezoelectric crystal and representation
of its resonant vibrations in shear mode

Figure 2:

A schema of permeation cell of PIEZOTEST device
1–test chemical, 2–researched materiel, 3–screws, 4–QCM crystal
(detector), 5–refered crystal, 6–sealing ring, 7–permeation cell body,
8–falnges, 9–air hole, 10–teflon insert
contamination with the test chemical and the part where the reversible QCM detector
with a polymer layer placed is. Harmful chemical substance which passed through the
protective insulating folio, and whose concentration increases in an enclosed area around
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the detector proceeds with diffusion processes whose rate is of the order in cm.min−1 ,
towards to the measuring crystal. Harmful chemical substance is captured by sorption
in the polymer layer of QCM detector, causing a change in its operating frequency.
Frequency detector signal is then routed through a suitable interface to a computer and
using a computer program it is recorded, processed and evaluated.
The moment of barrier properties loss, respectively of chemical resistance, expressed
by so–called the value of the lag–time (tl ), is characterized by a condition in which time
is increasing linearly with the increasing amount of toxic substances in the diffusion
chamber of QCM detector. Increase in the amount of toxic substances is recorded by
the values of the QCM detector frequency difference ∆f as his response to the number
of molecules adsorbed to its polymer layer. The value of tl can be determined from
the measured and evaluated rate of the permeation either graphically (Figure 3), or

Figure 3:

Simplified graphical evaluation of BT (tl ) of isolative protective folio measured
by the method of PIEZOTEST

by calculation. Very generally it can be argued that the observed tl corresponds to
the breakthrough time (BT). However, this claim does not have a general validity and
applies to a given material under test, the test chemical and the method of evaluation.
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2. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF ASSESSED
SUBSTANCES
For the initial assessment of the appropriateness of HD compensation with 1.6–dichlorohexane is needed to base on the analysis of their basic physical and chemical characteristics which are listed in Chart 1.
Chart 1: Selected characteristics of 1,6–dichlorohexane and HD used to chemical
resistance measurement of isolative protective folio of OPCH–05

Note: Data for HD has been taken from [11]
Chart 1 shows that most parameters are compared and it is a reason for telling both
chemicals are very similar. A significant difference can be observed only in the case of
temperature, melting point and boiling point. Based on the general condition of testing
of usability 1.6–dichlorohexane as the alternative test substance (simulant) in common
laboratory practice where testing is performed at 30 ◦ C, the differences in these values
are not critical. Very important is the similarity values of molar volume, which may be
indicative of a major breakthrough capability of linear butyl rubber chain.

3. MEASUREMENTS’ RESULTS AND THEIR DISCUSSION
3.1. RESULTS OF SAMPLES OF ISOLATIVE PROTECTIVE FOLIO
THICKNESS’ MEASUREMENTS
Samples of isolative protective folio of OPCH–05 have been cut and measured with the
help of a thickness meter MITUTOYO before testing. Samples have been selected to
create a file of ones which are approximately with the same thickness. As it is seen in
a chart 2 a mean value of samples’ thickness has been between 0,337 do 0,339 mm. It
shows on high homogeneity of used samples. In a branch of individual protection there
is better to consider samples in accordance with a minimal value of a measured quantity.
This is in a case of isolative protective folio’s thickness 0,333 mm for 1,6–dichlorohexane
respectively 0,334 mm for HD. Differences of the minimal values have been practically
negligible.
3.2. RESULTS OF CHEMICAL RESISTANCE OF ISOLATIVE PROTECTIVE
FOLIO OPCH–05’S MEASUREMENTS
Results of chemical resistance of isolative protective folio OPCH–05’s measurements for
both 1,6–dichlorohexane and HD are introduced in a chart 3.
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Chart 2: Statistic evaluation of isolative protective folio of OPCH–05’s samples [mm]
within measurement of chemical resistance for 1,6–dichlorohexane and HD

As is evident from the results of chemical resistance’s measurements relative to the
value of lag–time specified in chart 3, the minimum value of lag–time concerning 1.6–
dichlorhexan has been 78.7 min and 549.3 min for HD. The difference in lag–time between
those values of test chemicals under consideration is 470.6 min, which is an increase
of 598 %. It can be assumed that the increase in chemical resistance of researched
material of isolative protective folio OPCH–05 will be related to a molecular chain length
difference of HD and properties of atoms, which are in its chemical structure contained.
Chemical resistance is likely to increase in relation to the different structural characteristics of the HD chain in connection with different polarity of bonds between atoms
contained in used test chemicals. Butyl rubber, otherwise known in a systematic name
of isobutylene–isoprene rubber is its base the polydien, which is strongly a non–polar
linear polymer. In its macromolecule contains only carbon and hydrogen atoms bonded
with simple and double bonds. While in the 1.6–dichlorhexanu molecule occurs only covalent bonds between carbon atoms in a linear range, and between carbon and chlorine
atoms in the case of the first and last chlorine atom and the molecule HD is probably
the most significant effect link between the sulfur atom and carbon atoms. Other links
thus links between carbon and chlorine atoms at both ends of the chain HD show the
same values of electro negativity difference, and therefore their influence on the chemical resistance of the difference may be expected. The argument about the difference of
polarities and their influence on chemical resistance can be demonstrated that the vast
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Chart 3: Statistic evaluation of results of chemical resistance of isolative protective
folio OPCH–05’s measurements for both 1,6–dichlorohexane and HD
expressed with the value of lag–time [min]

majority of chemicals on the basis of polar alcohols, ethers, aldehydes, ketones and esters
showed higher chemical resistance than 480 min, which corresponds to class 1 according
to the classification of protective clothing for resistance against permeation [12]. Even
though the HD molecule does not contain an atom (atoms) of oxygen, which in the case
of chemicals that showed very high levels of chemical resistance has been observed, so
the slight difference in electro negativity of sulfur bonds (electro negativity 2.58) and
carbon (electro negativity 2,55) strongly manifested. In terms of chemical structure, it
may be noted that the HD acts as a simple dichlorothioether which is a sulfur analogue
of the classical ether with the central oxygen atom. Such compounds are chemically very
similar to and even though the central oxygen atom is replaced by a sulfur atom. Based
on this similarity, we can judge that HD will behave more like ether and it is therefore
possible for him to expect to achieve higher levels of chemical resistance.
In a charter on figure 4 it is visible a rate of permeation curves for 1,6-dichlorohexane
and HD.
The graph in Figure 4 shows that the course of permeation curves for both the chemicals used are vastly different. From the rate of permeation curves for both used chemicals
is very different. From that rate it is evident that for both evaluated chemicals is able
to observe different slope of those curves which tell about permeation rate of molecules
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Figure 4:

Rate of dependency of QCM detector working frequency’s increase
on time in relationship to 1,6–dichlorohexane and HD
.

penetration through test chemicals. In case of 1,6–dichlorohexane the rate of permeation
curve significantly steeper than in case of HD. About far superior chemical resistance in
relation to HD also reflects a very slow increase of ∆f , respectively permeated amount
of toxic substances in the area behind the barrier, thus underwear space.

CONCLUSION
A very significant difference in the results obtained for the chemical resistance of toxic
substance refers to the fact that the 1.6–dichlorohexane is not suitable as a replacement
test chemical is applied in the field of individual and collective protection. While it is
undisputed that the 1.6–dichlorohexane can simulate a relatively long period of chemical
resistance of insulated protective folio specialists OPCH–05 and that its use appears to
be very convenient for its easy availability and substantially eliminating the need to work
in specialized laboratories and certified and workplaces with permission to work with
the CWAs. All these facts point to the fact that its use in relation to organizing and
planning of training in peace garrisons is realistic and practicable. On the other hand, it
is necessary to indicate that the tested material based on butyl–rubber is unable to resist
the attack as long as 1.6–dichlorohexanes molecules and, therefore, that the protective
effect of simulated time not so long as in the case of HD.
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Despite the fact that some chemical compounds preferably used as a substitute test
substance in fields such as detection, identification and decontamination, where their use
is mainly connected with their lower toxicity, so far failed to find a simulator that would
be real properties of CWAs of individual and collective protection actually approached.
Upon further study of the usability of chemical substances as an alternative test chemicals may be able to leave consideration about the similarity of the need of tabulated
values of critical physico–chemical parameters. In the case of HD and 1.6–dichlorohexane
these indicators are largely similar, but realistically, the values of chemical resistance are
so different that a chemical resistance based on the similarity tabulated values may be
impossible or misleading.
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(role, úkoly ozbrojených sil v Maďarsku)

Changing Security Environment,
Changing Role, Changing Tasks
(The Role, Tasks of Armed Forces in Hungary)

PADÁNYI József

Souhrn:
Zatímco úroveň tradičních hrozeb byla snížená, vznikly nové výzvy, které ovlivňují bezpečnostní charakter společnosti. Toto jsou terorismus, efekty změny klimatu nebo kybernetické zločiny. Následkem toho to je nezbytné, aby promyslelo si — ve velmi omezeném
ekonomickém prostředí — úkoly, velikost a trénink ozbrojených sil, které jsou záruka
společenské bezpečnosti. Maďarská vláda — založená na integrovaném pohledu na účastníky veřejných služeb — transformovala zákonné pozadí a tímto krokem to bylo možné
poskytovat nezbytné rámce pro další změny. Následující směr ministerstva obrany včlenil do jedné organizace vojenská zpravodajství, reorganizovaný systém záloh. Následně
to přišlo do prostředí tzv. Národní univerzita veřejných služeb, které je odpovědný za
vzdělání státních úředníků, včetně armádního a policejního úředníka a civilních státních
správ.
Summary:
While the level of traditional threats has been decreased, there were new challenges
approaching, which are influencing the security sense of the society. These are the terrorism, the effects of climate change or the cyber crimes. As a result it became necessary
to rethink — in a very limited economic environment — the tasks, size and training of
the armed forces, which are the guarantee of society’s security. The Hungarian government — based on an integrated look on the players of public service — transformed the
legal background and by this step it was possible to provide the necessary frameworks
for the further changes. Following this path the Ministry of Defense integrated into one
0
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organization the military intelligence services, reorganized the reservist system. Additionally, it came to the light the so called National University of Public Service, which
is responsible for the education of public servants, including military and police officers
and civilian public administrators.

Keywords:

new challenges, security, climate change, cyber crime, terrorism, armed forces,
disaster management, Hungarian Defence Forces, National University of Public Service (NUPS)

CHANGING SECURITY ENVIRONMENT
The new National Security Strategy (NSS) of Hungary has been accepted in January
2012. In this document is has been argued that the framework of the Hungarian security
is determined by the country’s NATO and EU membership. Hungary considers as essential security interests sovereignty, territorial integrity and constitutional order to protect
the country’s stability, economic, social and cultural development. To achieve this, the
country is building balanced relations with the neighboring countries; she is interested
in the development of transatlantic relations and pays special attention to other third
countries, especially in emerging power centers in Asia, South America, Africa and the
Middle East balance of, and to build good relations with regional organizations.
Despite the fact that Hungary’s security situation is stable, there are factors that compromise the security. By the marginalization of the traditional threats, new challenges
have occurred in Europe 1) .
The regional conflicts in unstable areas, the conflicts between states and within states,
weak or failing states, in some regions the powerful armaments are meaning potential
danger to the safety of Hungary and its allies.
It is a strategic threat if those countries’ number is growing, which can produce
weapons of mass destruction, or related carrying instruments, especially if they can
reach Hungarian territory. It is a threat also, if these tools can get into the hands of
terrorist groups.
The risk of terrorism in the country is low, but it is needed to be reckoned with the
threats of foreign origin or against foreign interests of Hungary. In addition, terrorist
acts in foreign countries may be related to the safety and occur economic consequences
for the country. Terrorism can be defeated just by joint measures: we need to participate in the international counter terrorism approach and in the development of its
organizational instruments. These activities can’t be imagined without cooperation in
domestic environment too. It is essential to strengthen the institutions and ability systems, to synchronize the authority fields, to have horizontal coordination, to standardize
methodologies and procedures of risk assessment/management and communication.
1)

This is true despite the fact that the Balkans are still not managed to find the tools and methods
that could handle all the stress. Despite the positive developments, there are still existing risks of
the unexpected outbreak of local conflicts based on ethnic, religious, or other tensions.
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It is needed to be mentioned the financial stability, as by the effect of the global
economic crisis, the importance of this area is greatly appreciated.
It means an increasingly complex challenge the protection of IT and telecommunications networks, and related critical infrastructure. Hungary has to be ready to solve
threaths originated from cyber space, such as risks and threats related to national security, homeland defense, law enforcement and disaster management. The country needs
to guarantee the cyber security and cyber defense and she has to be prepared to maintain
the critical infrastructure.
The energy security has key importance for Hungary, because her dependence on
import is very high. Security of fossil fuels supply poses a number of risks too.
The global climate change, the more extreme becoming weather effects, the depletion
of natural resources and raw materials, the access to safe drinking water and the growing
food supply problems all around the world are carrying serious security risks. Hungary
— because of her geographic circumstances — affected more by the above mentioned
factors and it is a fact too, that environmental and man–made hazards in the neighboring
countries are threatening directly the country.
Particular attention has to be given to resource conservation, to control flood and
inland inundation, to eliminate the health risks, to maintain food and water safety.
Military force has got special role in this relationship, which is a cause, and on the
other hand, the victims of climate change. Our soldiers are exposed to increased health
danger, because some parts of their tasks conducted in the field, so the risks posed by
global warming directly affecting them. This is true for temperature, since the training
of soldiers already is subjected to increased loads. This is true in public health issues
too, because they are increasingly affected by these factors on the field. It is essential
to provide more space in education, in training and preparation of soldiers for approach
shaping; to make real in our knowledge that climate change is all of us. The topic of
challenges occurred by climate change is a part of education at the National University
of Public Service, but by far not receiving the attention it deserves.
The possibility that some industrial, biological, chemical and especially nuclear processes could get out of control and the possible occurrence of industrial accidents could
endanger or harm on mass scale the human health, the environment, the life and property. Transportation of dangerous goods by road, rail, water, air and pipeline means
additional risks too.
The organized crime, especially its cross–border severe forms, gives growing challenges
to the society and to the related law enforcement and judicial organizations. The organized crime promotes the survival of the national economy negatively affecting black
and gray economy and it limits the market competition by different ways of corruption.
Drug trafficking, illegal migration and extremist groups are meaning further danger
for the societal security 2) .
2)

Governmental resolution 1035/2012. (II.21.) on the National Security Strategy of Hungary, in:
Magyar Közlöny 2012. 19. sz. page 1378. in: hhttp://www.kormany.hu/download/f/49/70000/
1035_2012_korm_hatarozat.pdfdownloaded:4April2012i
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Changing role and changing tasks
In Hungary for all of the organizations it is a constitutional duty to participate in defense/protection, which have any tools in providing and maintaining security. This goal
is served by the governmental decision expressed that public service careers are needed
to be harmonized. The development goal of public service careers (public administration, law enforcement and homeland defense), which are based on stable public law and
on common principles and values, is designed to implement a coordinated system of
interoperability by preservation of jointly acquired knowledge.
The subject of coordination of this three separate career development is determined by
independent career models. It is needed to construct such kind of career elements, which
are based on common principles and values and which start from the career entrance
and lasts until its closure. It has to contain multi–directional mobility too 3) .
In the followings — based on the above mentioned — let us emphasize three organizations and analyze their changing role 4) .
The role of the Hungarian Defence Forces (HDF) has changed significantly in the last
time period. From the 90’s the participation in non war military operations came increasingly to the front. The IFOR mission, which started in 1995, and the following ones
meant completely new challenges for our soldiers. The changing role has re–evaluated
the organization, the tools, the dislocation, the leadership system and the tasks. Today
we have such kind armed forces, which primary task is the homeland defense, but the
majority of our resources are serving our foreign role undertakings. We are participating in ISAF, in EUFOR operations; our soldiers are on Cyprus, on Sinai Peninsula, in
dozens of UN missions and in many NATO positions. At the same time 1000 Hungarian
soldiers are serving on abroad, meanwhile 1000 of them arriving back to home; the third
1000 are doing their preparation for the shift: it means a serious human resource need.
Today we got there to have difficulty uploading the missions, there are soldiers who have
fulfilled their seventh or eight missions. The tools of the armed forces are out of date
in many areas, maintaining them consumes a lot of money, while their effectiveness is
questionable. All this complicated by the fact that the 2012 military budget is by no
means said to be ideal.
Accordingly, the defense leadership has chosen such kind of goals, by which this situation — even if can’t be solved — but it can handle.
The organizational structure of the Ministry of Defense and leadership structure of
HDF have changed significantly in 2011. Through the restructuring the more effective
and expedience aspects were dominated: such kind of organizational changes and contraction happened, which were boosting the effectiveness, mending the headcount ratio
of the military establishments and unifying the fragmented background institutions. The
ratio of implementing (executive) organizations has decreased from 92 % to 76 % and
3)

Governmental resolution 1336/2011. (X.14.) on the Human Resource Strategy of the Government,
in: Magyar Közlöny 2011. 119. sz. 30, page 360

4)

Of course, other organizations have an important role in this system, but for reasons of length for
each role can not be analyzed in this article.
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the leadership level became just 8 %. In 2011, by terminating 1,200 status it has been
significantly decreased the bureaucratic system of the armed forces; many of them have
been transferred to the troops 5) .
The reservists’ system of HDF is reorganized and the so called ‘voluntary reservists
system’ was established. According to the related goals until the mid of 2014 the HDF
has to have 6–8,000 reservists. This ensures the guard of increased protection needed
facilities from the view of homeland defense, the more efficient supply of disaster management tasks and the stability of host nation support 6) .
The modernization of HDF tools has started too. We are modernizing the existing
battle vehicles and helicopters. We deployed Gripen warplanes; in the framework of
the military vehicle program 12,000 of Hungary produced trucks were introduced; the
building of 3D radar system is under construction; and in Pápa the NATO Heavy Airlift
Wing started to work.
The development of a new human resources strategy is closely related to this, with
the aim to ensure task assigned, optimized human resource 7) . The pillars of the strategy
are:
• predictable and attractive military career model;
• system of job/position requirements;
• staff development;
• compensation (benefits, grants) system.
The protection against disasters is an important arena for the creation of a sense of
safety. In Hungary this is task is planned, organized and coordinated by the National
Directorate General for Disaster Management (NDGDM), which connected to the Ministry of the Interior. In order to raise its effectiveness a unified, state controlled system
of fire services was established starting from 1st April 2012 8) . In the earlier time by
the local governments financed professional fire service brigades became the part of the
disaster management system: they are under centralized financial, training, deployment,
support and logistic coordination. From now on, there are 104 professional fire service
command under the direction of 65 disaster management branches. Subordinated to
them we can find 65 disaster management posts and 46 disaster management offices.
The main goal of this restructuring is that the state fire service has to strengthen the
country’s fire protection by more effective usage of the existing capacities. By via this
the time can be reduced between the fire alarm and intervention from the average 25
minutes to 10–15 minutes.
5)

Csaba HENDE, Minister of Defence talk, in: hhttp://www.honvedelem.hu/cikk/30215/
hatekonyabban,-esszerubben-mukodik-a-honvedsegi, downloaded: 4 April 2012

6)

György SZTERNÁK: A fegyveres erő feladatai valamint fejlesztése közötti kapcsolat. Hadtudomány
2011. 1. 1–21.

7)

The Human Strategy of the Hungarian Armed Forces for 2012–2021, in: hhttp://www.kormany.hu/
download/6/a9/40000/Hum%C3%A1nstrat%C3%A9gia.pdfi, downloaded: 4 April 2012

8)

Before this the local governments financed the fire protection services.
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The manpower of disaster management will grow by 500 positions, so all together
there will work 11,634 offices, NCO’s, civilian servants and other employees at the organization 9) . The restructuring will affect the training, the education and the resources
too. In the unified task system of disaster management the protection of the population
and of the material goods is a civil defense duty. In this task the professional disaster
management organizations are supported by the voluntary civilian defense organizations,
such as the special abilities having dog–, cave–, water–, diving– and mountain rescue
teams, which can be alerted in emergency situations.
Its main mission is preventing disasters as an authority; carrying out rescue operations
in civil emergencies; organizing and controlling protection activities; eliminating the
negative consequences of emergencies and performing reconstruction and rehabilitation.
In order to fulfill its function:
1. It possesses a wide range of industrial safety, fire safety and civil protection authoritative competences: regulates, permits, prohibits, restricts, controls and sanctions.
In order to prevent emergencies it coordinates the activities of other authorities.
2. It has national, county, district and local professional organizations, voluntary
and obligated civil protection bodies, a large pool of equipment, a well–established
logistics background. It operates a business entity manufacturing and repairing
special equipment, covering entire Hungary. It effectuates investment and property
management.
3. It possesses important competences in identifying and monitoring the critical infrastructure in Hungary, and in civil emergency planning, in defense/protection
administration, in the mobilization of the national economy, and in the State reserves management.
4. It regulates and directly commands and controls the national fire protection system. Its local on–call professional bodies perform firefighting and conduct technical rescue operations, protect, inform and alert the population. It controls the
participation of municipal and industrial fire brigades, and voluntary fire associations in firefighting and technical rescue operations. It effectuates the county level
deployment control.
5. It maintains broad international relations, based on bi– and multilateral agreements; it represents Hungary in the professional organizations of UN OCHA, EU
and NATO; in the International Association of Fire and Rescue Services (CTIF)
and the international organization of fire officers.
6. It maintains regional training bases, runs the Disaster Management Training Center, administers the Disaster Management Institute of the National University of
Civil Service, operates the Central Orchestra, the Museum and the Research Institute. It publishes a monthly periodical, a professional magazine, other publications
9)

A new of restructuring–today it goes to valid (Újabb átszervezés–ma ez is életbe léphet),
in: hhttp://www.stop.hu/belfold/ujabb-atszervezes-ma-ez-is-eletbe-lepett/1020053/i,
downloaded: 5 April 2012
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and educational materials; it manages the scientific activities of the disaster management system and maintains a sports club.
7. It maintains an up–to–date telecommunications network, a deployment control and
IT system, furthermore, measuring, detecting and public alert systems, covering
the entire area of the country.
8. It cooperates with other law enforcement bodies, the Hungarian Defense Forces,
municipalities and other authorities ensuring public safety.
9. It maintains relations with non–governmental and charitable organizations, with
their federations, educational and scientific institutions and the media 10) .
There happened significant changes in the life of the Hungarian Police too. The improvement of public security, the protection of personal security of people and their work
is a key objective of the Government since its inception. The number of police officers
serving in public areas has been increased, the level of management has been reduced,
more stringent legal framework has been established and the tool system improves continuously. A safety program started in small towns, and initiatives were created related
to the protection of the elderly. New legal foundations have been built for the civil
guards work and for the cooperation with the police. In 2150 nationwide associations
there are serving 90,000 civil guards. By modifying the laws there are major changes:
the civil guard organizations may not engage in political activity, they activities have to
independent from parties. Their operations and the related data have to be indicated
in court records 11) .
The country’s daily life is determined by public administration area, which is also under significant changes. The main strategic objective is to improve the effectiveness of
government operations and the quality of public services, and to create an effective national public administration. In order to achieve the above mentioned goals the following
areas have to be renewed in the public administration:
• organizational operations;
• task system;
• rationalize the internal procedures;
• improving customer relationships;
• personnel administration;
• predictable career.
10)

In hhttp://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_bemutatkozas_engi
downloaded: 6 April 2012

11)

The law offense system and the civil guard will be more efficient (Hatékonyabb lesz a szabálysértési
rendszer és a polgárőrség), in:
hhttp://www.kormany.hu/hu/hirek/
hatekonyabb-lesz-a-szabalysertesi-rendszer-es-a-polgarorsegi,
downloaded: 6 April 2012
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One of the common areas of the above-described changes is the increase of training
efficiency. To achieve this goal the Government has established the so called National
University of Public Service (NUPS) starting to operate from 1st January 2012. As
a part of the Hungarian higher education system, the NUPS are educating on the fields
of public administration, law enforcement, national security and military sciences. It
is producing such kind of professionals, who are serving in the above mentioned fields.
NUPS’ task is also to provide interoperability between the unifying public service careers.
By the establishment of NUPS there will be more effective the quality development of
manpower in the public service areas. The institution opens way for a more integrated
educational system on the fields of bachelor, master, doctoral, higher vocational training
and retraining. The integration among the training fields is important to educate such
kind of professionals and officers, who can understand the state operations in a wider
context. It is important also the interoperability between the different public service
careers.
Accordingly, the University has been built by three Faculties as a successor of the
former Zrínyi Miklós National Defense University, the Police College and Faculty of
Public Administration of Corvinus University (see below the structure of National Public
Service Unoversity).

The organization of National University of Public Service is ensuring effective training
and research, the more economical use of resources, and it is creating the possibility the
transfer between the professions. All of these are made in order to provide a better,
more efficient and more reliable state for the country citizens.
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Využití vícekriteriálního rozhodování pro výběr metod
na posuzování rizik průmyslových procesů
Using Multi–Criteria Decision Making for Selection
of Methods for Assessment Risk of Industrial Processes
PETERKOVÁ Andrea

Souhrn:
Článek se zabývá vícekriteriálním rozhodováním, konkrétně nejčastěji využívanou metodou AHP (analytický hierarchický proces). V článku bude nastíněno možné využití
AHP pro výběr metody na analýzu technických a technologických rizik, které jsou spojeny s průmyslovými procesy.
Summary:
The article approached multi–criteria decision making method AHP of and its potential
use in selecting methods of industrial processes risk analysis. The method is applied to
the illustrated example. Example describes AHP method steps that lead to choosing the
most appropriate method of risk analysis. In conclusion, some disadvantages of AHP
method are outlined.
Keywords:

Analytic Hierarchy Process, Risk analysis, Expert Choise

1 ÚVOD
Vícekriteriálnost představuje podstatný rys rozhodování ve všech sférách společenského
života. Rozhodovacími procesy se obvykle rozumí procesy řešení problémů s více než
jednou variantou řešení. Řešením vícekriteriálních rozhodovacích úloh je pak chápan
postup, který vede k zjištění „optimálního“ stavu systému vzhledem k alespoň jednomu
uvažovanému kritériu. Při procesu vícekriteriálního rozhodování je důležité určit si cíl,
který se má dosáhnout realizací některé z variant rozhodování. Cíl rozhodování se obvykle
dělí do dílčích cílů, které se mění do formy rozhodovacích kritérií.
11
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2 ANALYTICKÝ HIERARCHICKÝ PROCES (AHP)
Mezi metody vícekriteriálního rozhodování patří více metod, které se můžou použít
při rozhodování (metoda rozhodovací matice (DMM), modifikovaná metoda rozhodovací matice (FDMM), analytický hierarchický proces (AHP), apod.). Výběr metody
záleží na rozhodovateli a na cíli, kterého chce rozhodovatel dosáhnout. Mezi nejznámější
a nejčastěji používanou metodu vícekriteriálního rozhodování patří metoda AHP (analytický hierarchický proces)
Analytický hierarchický proces je nástroj, který slouží na podporu rozhodování a nabízí náležitý způsob integrace složitosti, výběru cílů a kritérií a stanovení jejich priorit k určení celkového hodnocení každého alternativního řešení. Metoda AHP používá
hierarchický rozhodovací model, který je založen na matematických základech — výpočet vah kritérií pomocí matice párových porovnání, určení maximálního vlastního
čísla, vlastního vektoru.
Párová porovnání jsou v AHP aplikována na dvojice prvků ze stejné hierarchické
úrovně. Základní stupnice absolutních hodnot pro vyjádření intenzity úsudků je uvedena
v následující tabulce (Tab. 1).
Tabulka 1: Základní stupnice pro vyjádření intenzity úsudků (zdroj: Ramík, 2004)

3 ANALÝZA RIZIK PRŮMYSLNÝCH PROCESŮ
Průmyslová činnost se neustále rozvíjí, aby mohla účinně uspokojovat potřeby lidstva.
Bohužel, jako vše i průmyslová činnost má své negativní projevy, ke kterým může dojít
při chybě, nedbalosti, poruše apod. Následkem ztráty stability technicko–technologického
systému může dojít ke vzniku závažné havárie, která může být spojena s únikem nebezpečných látek toxického, hořlavého nebo výbušného charakteru.
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Vzniku závažných průmyslových havárií zle předcházet pomocí preventivních opatření
analýzy rizika. V rámci analýzy rizika jsou identifikovány možná rizika systému a dochází
ke kvantifikaci zdrojů ohrožení. Výsledky analýzy rizik slouží k určení závažnosti rizik.
V rámci posuzování rizik průmyslových procesů existuje řada metod, pomocí kterých se vykonává identifikace, analýza a hodnocení rizik. Mezi základní metody analýzy
technicko–technologických rizik patří metody uvedené v tabulce Tab. 2.
Tabulka 2: Metody analýzy rizik průmyslových procesů

Podle směrnice SEVESO II. a zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí posuzování technických
a technologických rizik vykonávat podniky, které disponují technologiemi a nebezpečnými látkami, které mohou hrozit interní nebo externí prostředí.
Výběr metody na posuzování technicko–technologických rizik záleží hlavně na hodnotiteli a na systému, který posuzuje. Pro správný výběr metody analýzy rizik by mohla
moct i metoda vícekriteriálního rozhodování AHP.

4 VÝBĚR METODY ANALÝZY RIZIK V RÁMCI POSUZOVÁNÍ
RIZIK PRŮMYSLNÝCH PROCESŮ
Při využití metody AHP je důležité si určit kritéria a varianty. Variantami, mezi kterými
si rozhodovatel může vybírat jsou jednotlivé metody analýzy technicko–technologických
rizik. Kritéria jsou vlastnosti, které jsou důležité pro výběr metody. Kritéria vícekriteriálního rozhodování nemusí být pouze kvantitativního charakteru, ale i kvalitativní.
U kvalitativních kritérií se vychází z předpokladu, že je rozhodovatel schopný rozlišovat
široký rozsah pocitů a vjemů. To umožňuje rozlišovat a rozvíjet vztahy mezi jednotlivými prvky rozhodovacího problému a stanovit, které prvky mají vliv a jak silný tento
vliv je.
Při aplikaci metody AHP je důležité dodržet 7 kroků, které vedou k cíli:
1. analýza a definování rozhodovacího problému,
2. eliminace nepřípustných alternativ (variatů),
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3. strukturování hierarchického modelu,
4. dílčí hodnocení a párové porovnání,
5. syntéza dílčích hodnocení,
6. verifikace rozhodnutí,
7. dokumentace rozhodnutí (Ramík, 2004).
4.1 ANALÝZA A DEFINOVÁNÍ ROZHODOVACÍHO PROBLÉMU
Jak už bylo výše řečeno, analýza rizik je důležitá pro identifikaci a kvantifikaci rizik
průmyslových procesů. Pokud by v procesu byla využita nesprávná metoda analýzy rizik,
mohlo by to vést k neodhalení všech ohrožení, a nebo by mohlo dojít ke zkreslení velikosti
rizika při kvantifikaci, a to by mohlo zapříčinit falešný pocit bezpečí a nepřipravenost
na vznik potencionálního krizového jevu. Proto je důležité, aby pro každý průmyslový
proces byla určena odpovídající metoda analýzy rizik.
4.2 ELIMINACE NEPŘÍPUSTNÝCH ALTERNATIV (VARIANTŮ)
Rozhodovatel si musí určit, které varianty jsou pro něj důležité, a které se ho netýkají.
U nás byly vybrány nejčastěji používané metody posuzování rizika. Složité metody, které
již potřebují tým odborníků na aplikaci byly vyloučeny.
4.3 STRUKTUROVÁNÍ HIERARCHICKÉHO MODELU
Rozhodovatel si musí uvědomit strukturování modelu metody AHP. Pokud je to nutné,
může vytvořit subkritéria, pomocí niž může také porovnávat varianty. U nás bude mít
model jednoduchou strukturu, jako je naznačeno na Obr. 1).
Obrázek 1:

Schéma metody AHP (zdroj: Ramík, 2004)
Stanovené kritéria v AHP si může rozhodovatel určit podle svého zvážení a priorit.
V názorném příkladu, jsme použili jako kritéria 4 vlastnosti a to:
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časová náročnost (doba potřebná na přípravu použití metody a na vyhodnocení metody),
odbornost (počet lidí potřebných na analýzu rizik konkrétní metodou),
měřitelnost výsledků (kvalitativní, semikvantitativní, kvantitativní),
míra objektivity (do jaké míry je metoda ovlivněná subjektivitou uživatelů).
Informace a hodnoty kritérií jsme čerpali z materiálu M. Palečka — Postupy a metodiky
analýz a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií (2000).
4.4 DÍLČÍ HODNOCENÍ A PÁROVÉ POROVNÁNÍ
Rozhodovatel vytvoří matice párových porovnání pomocí stupnice vyjádření úsudku.
Z matice jsou následně určeny váhy jednotlivých kritérií pomocí vlastního čísla matice
a vlastního vektoru.
Při řešení našeho problému jsme využili softwarový program Expert Choise, který
ulehčí rozhodovateli práci a jehož výstupy jsou přehledné.
Obrázek 2:

Párové porovnání kritérií v programu Expert Choise
Po párovém porovnání kritérií a určení vah jednotlivých kritérií jsme provedli párové
porovnání metod pro každé kritérium. Následující obrázky znázorňující párové porovnání
variant podle časové náročnosti, odbornosti, měřitelnost výsledků, míry objektivity.
4.5 SYNTÉZA DÍLČÍCH HODNOCENÍ
Na základě námi zvolených kritérií vyšla jako nejvhodnější metoda analýzy rizik průmyslových procesů metoda FTA. Dalšími vhodnými metodami, které byly určeny pomocí
metody vícekriteriálního rozhodování jsou ETA, HAZOP a FMEA.
4.6 VERIFIKACE ROZHODNUTÍ
Po určení metody podle kritérií je důležité verifikovat výsledky. Verifikace je založena
na porovnání výsledků získaných pomocí metody AHP s intuicí rozhodovatele. Pokud
výsledek souhlasí s intuicí, pak můžeme výsledek považovat za přijatelný a použitelný
k reálnému rozhodnutí. Pokud však buď model, tedy jeho struktura, kritéria a varianty,
nebo některá hodnocení neodpovídají intuici a vyžadují změnu, pak je třeba provést
novou „iteraci“.
Při námi řešenému problému je předpoklad výsledku totožný s výsledkem vícekriteriálního rozhodování, proto není nutné měnit strukturu modelu ani párové porovnání.
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Obrázek 3:

Párové porovnání variant podle časové náročnosti v programu Expert Choise

Obrázek 4:

Párové porovnání variant podle odbornosti v programu Expert Choise

4.7 DOKUMENTACE ROZHODNUTÍ
Při stanovených kritériích by pro posuzování průmyslového procesu byla nejvhodnější
metoda FTA a ETA. Metody FTA a ETA jsou kvantitativní metody a metody HAZOP
a FMEA jsou považovány za semikvantitativní metody. Výsledky hodnocení byly ovlivněné nejspíš právě touto skutečností a tím, že kritérium měřitelnost výsledků získalo
z párového porovnání váhu 0,445.
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Obrázek 5:

Párové porovnání variant podle měřitelnosti výsledků v programu Expert Choise
Obrázek 6:

Párové porovnání variant podle míry objektivity v programu Expert Choise

5. ZÁVĚR
V rámci své disertační práce se zabývám témou „Komplexní model posuzování rizik
ohrožujících bezpečnost regionů SR“. Výběr vhodné metody na posuzování rizik považuji
za důležitou součást posuzování rizik.
Analytická víceúrovňová metoda AHP je nejčastěji používanou metodou vícekriteriálního rozhodování. Její použití je jednoduché a při využití softwarového programu Expert
Choise je i snadno aplikovatelná a výsledek je v grafické podobě názorný a přehledný.
Výsledek příkladu výběru metody analýzy rizik na posuzování rizik průmyslových pro-
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Obrázek 7:

Grafický výstup z vícekriteriálního rozhodování v programu Expert Choise
Obrázek 8:

Grafický výstup z vícekriteriálního rozhodování s určením vah kritérií
cesů se ztotožnil s předpokladem hodnotitelů, co můžeme částečně chápat jako verifikaci
výsledku. Nevýhodou AHP metody je velká míra subjektivity, hlavně při kvalitativních
kritériích. Míru subjektivity by částečně redukovalo, kdyby bylo rozhodování založeno
na expertních odhadech týmu odborníků, kteří by sjednotili své názory na hodnocení
a následně by se týmově shodli na váhách a hodnotách kritérií.
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Souhrn:
Článek pojednává o inženýrských disciplínách zaměřených na vyjednávání s riziky, které
se používají v řízení a v implementaci bezpečnosti objektů a území. Pozornost je věnována moderním postupům, kterými se zajišťuje bezpečnost jak systémů chápaných jako
několik překrývajících systémů, tak jejich okolí.
Summary:
The paper deals with the engineering disciplines directed to trade–off (negotiation) with
risks that have been used in the buildings and territory safety implementation. The
attention is paid to advanced procedures by which it is ensured the safety of both, the
systems understood as several overlapping systems and their vicinity.

Klíčová slova: inženýrství rizika (rizikové inženýrství); inženýrství bezpečí systému (systémová bezpečnost); inženýrství bezpečnosti (forenzní inženýrství); bezpečnost procesů; bezpečnost systému
Keywords:

risk engineering; security engineering; safety engineering; process safety; system

safety

1. ÚVOD
Území je bezpečné, tj. stabilní, funkční a spolehlivé, jen tehdy, když jsou spolehlivé
a funkční jeho subsystémy a když vazby a toky mezi nimi, a dokonce i ty napříč mezi
jednotlivými zařízeními a sítěmi subsystémů, jsou žádoucí. Zajištění funkčnosti systémů
0
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a subsystémů v lidském systému je více či méně vytvořeno historickým vývojem lidské
společnosti, viz právní předpisy, normy a standardy různého druhu.
Předpisy, zásady a pravidla se vztahují obvykle na jednotlivé prvky či položky subsystémů a jen málo na vztahy a toky, které jdou napříč systémem a jeho subsystémy.
Proto zdrojem současných problémů jsou rizika spojená se spřaženími (interdependences) vytvořenými vazbami a toky v daném území a jeho okolí.
Z metodického hlediska pro úsek bezpečnosti území platí dále uvedené poznatky:
• bezpečnost území, chápaná jako bezpečnost lidského systému je multidisciplinární
a interdisciplinární,
• každá disciplína spojená s bezpečností území se vyvíjela v historii samostatně,
a proto má vlastní pojmy,
• odborná oblast proto musí pro bezpečnost území používat integrální pojmy, aby
se domluvila se zahraničními odborníky, s EU, OECD, OSN, WB atd.
• česká legislativa používá v každé disciplíně své pojmy, což dělá problém při překladech i při zajišťování interdisciplinárních a mnoha disciplinárních úkolů,
• existují různé typy řízení — řízení jakosti, řízení EMAS, řízení bezpečnosti u technologií, a protože není jasná hierarchie, tak často dochází ke konfliktům a ke zbytečnému plýtvání zdroji, silami a prostředky, např. ekologové a jaderné elektrárny;
ekologové a rekreace; ekologové a kůrovec; plynová lobby a jaderná lobby apod.
Nejznámější typy řízení jsou: sociální (respektuje jen zájmy člověka); technokratické
(upřednostňuje techniku); a ekologické (hlavní prioritou je životní prostředí, environmentální management — EMS znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí
ve všech aspektech podnikání. Do praxe je zaváděn pomocí EMAS, tj. jedním z dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí, protože pozitivně motivuje organizace
k odpovědnému přístupu a ke zlepšování environmentální výkonnosti nad rámec legislativních požadavků.). Průnikem je integrální řízení bezpečnosti území ve smyslu řízení
SoS (systém systémů), obrázek 1.
V dnešním světě řízení bezpečnosti území je prováděno veřejnou správou. Jelikož každé
území je otevřený systém, tak veřejná správa musí jeho stav upravovat s ohledem na okolí,
tj. musí vycházet z toho, že: existence kvalitního území závisí na stavu okolí; území musí
být efektivní při zajišťování nedostatkových zdrojů z okolí; území musí mít schopnost
různými způsoby zvládat veškeré výzvy a podněty z okolí; ochránit se před škodlivými
jevy z okolí; přizpůsobit se změnám, které nastaví okolí; a umět zajistit koexistenci
s ostatními systémy.

2. INŽENÝRSKÉ DISCIPLÍNY PODPORUJÍCÍ KOMPLEXNÍ
SYSTÉM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI ÚZEMÍ
Základem pro každé kvalitní řízení bezpečnosti je zvažovat všechny možné pohromy,
které mohou postihnout území [1], tj. aplikovat tzv. All Hazard Approach [2] a kvalitně
řídit rizika; např. [3, 4].
Pro ovládání komplexního systému řízení bezpečnosti území či jiné entity jsou potřebné nástroje z mnoha oborů i interdisciplinární. Nástroje, techniky a metody, které
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Obrázek 1:

Integrální řízení bezpečnosti jako průnik
řízení sociálního, technokratického a ekologického.
jsou spojené se sběrem a zpracováním dat, jsou popsány v práci [5]. Dále budou probrány
další, které používají inženýrské disciplíny a které podporují bezpečnost.
Specifikum inženýrských metod spočívá v tom, že od sebe nelze oddělit charakteristiky
jevů, před kterými předmětný objekt musí být chráněn, vlastnosti materiálů, území
konstrukcí a zařízení, které tvoří objekt, provozní podmínky a limity, detekci narušení
objektů při překročení stanovených limitů a korekční opatření podporující bezpečnost
objektu a jeho okolí.
Inženýrské disciplíny jsou disciplíny, které se používají pro umístění, plánování, návrh,
výstavbu, provoz a změny činností objektů a infrastruktur v území a pro jejich součinnost
s cílem zajistit bezpečné území.
2.1. INŽENÝRSKÁ ODBORNOST
Inženýrství je široká disciplína, která řeší problémy od jejich pochopení, přes návrh
řešení až po realizaci v daných podmínkách. Je hnací silou lidského vývoje, protože se
zabývá i problémy, které je obtížné přesně řešit. K tomu používá kreativitu lidských
jedinců a přístupy označované jako dobrá praxe. V současné době vychází ze systémového přístupu a pro zajištění současných cílů, kterými jsou bezpečný podnik, bezpečná
komunita, bezpečný region atd. [1, 6] používá specifické disciplíny, které budou dále
analyzovány.
V pracích [7, 8] je inženýrská odbornost chápaná jako výraz schopnosti při řešení
problému:
• aplikovat znalosti matematiky, vědy a inženýrství,
• navrhnout a realizovat experimenty,
• analyzovat a interpretovat data,
• navrhnout komponenty nebo celý systém podle požadavk ů a v rámci realistických
omezení identifikovat, formulovat a řešit inženýrské problémy,
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• efektivní komunikace,
• chápat dopady inženýrských řešení v širším kontextu,
• využívat nejmodernější nástroje a metody v inženýrské praxi,
• dodržovat profesionální a profesní odpovědnosti a etiky,
• vést interdisciplinární tým.
2.2. DOBRÁ INŽENÝRSKÁ PRAXE
Počátky teorie systémů se datují od 30. let minulého století a předmětná teorie je považovaná za reakci na určité limity vědy při zvládání složitosti. Teorie systémů je doplňkovým
přístupem a reakcí na vědecký redukcionismus. Redukování, opakovatelnost a vyvratitelnost formují společně základ vědeckých metod. Princip analytické redukce ve vědeckém
přístupu spočívá v rozdělení problému na samostatné části a jejich následné separátní
zkoumání. Je založen na třech předpokladech:
1. Rozdělení na části nesmí porušit jev / skutečnost, která má být studovaná.
2. Složky (komponenty) celku musí být stejné, ať se zkoumají odděleně nebo v celku.
3. Principy, kterými se řídí sestavení celku z jednotlivých komponent, jsou jasné a přímočaré.
Jsou to smysluplné předpoklady pro mnohé fyzikální zákonitosti systémů, ve kterých se
projevuje organizovaná jednoduchost. U nich je dokonale známá povaha jejich interakcí
a interakce komponent mohou být zkoumány po párech, což znamená, že počet zvažovaných interakcí je limitovaný. Uvedené je možné jen u systémů, které jsou pro účely
analýz rozdělitelné na vzájemně se neovlivňující subsystémy, aniž by byly zkresleny výsledky. Přístup je mimořádně efektivní ve fyzice a je aplikovaný zejména ve strukturální
mechanice.
Druhým typem systémů jsou ty, které teoretici označili za neorganizovanou složitost,
což znamená, že v nich neexistuje podkladová struktura, která dovoluje efektivně aplikovat redukcionizmus při jejich zkoumání. Uvedené systémy však mohou být často zkoumané jako agregáty, tj. komplexy, jejichž chování se dá studovat statisticky. Ve fyzice se
předmětný přístup uplatnil ve statistické mechanice.
Třetí typ systémů zastupuje organizovanou složitost (komplexnost). Jde o systémy
příliš složité pro úplnou analýzu a příliš organizované pro statistiku. Jedná se právě
o systémy, které popisují mnohé komplexní inženýrské systémy poválečné éry, biologické
a sociální systémy. Organizovaná složitost obzvlášť dobře reprezentuje problémy, na které
se naráží při tvorbě složitých softwarů.
Systémový přístup se zaměřuje na systém jako celek a ne na jeho samostatné části. Vychází z předpokladu, že některé vlastnosti systémů mohou být adekvátně zkoumané jako
celek jen tehdy, když se vezmou v úvahu všechny vlastnosti a proměnné předmětného
systému a souvislosti vzájemných sociálních a technických aspektů. Aspekty a proměnné
systémů se odvodí ze vzájemných vztahů mezi částmi systémů z toho, jak vzájemně mezi
sebou reagují a ladí. Systémový přístup se soustřeďuje na analýzu a design celku jako
odlišnosti od komponentů a částí.
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Teorie systémů vychází z několika axiomatických definicí. Systém je množinou prvků,
které se společně projevují jako celek k dosažení určitých společných cílů resp. výsledků.
Všechny prvky jsou vzájemně provázané a buď přímo, nebo nepřímo spjaté jeden s druhým. Uvedená představa systému je založena na předpokladech, že systémové cíle se dají
definovat a že stavba systému je atomistická, tj. systém může být rozdělený na jednotlivé
komponenty a mechanismus jejich vzájemných interakcí se dá popsat.
Stav systému je v kterémkoliv časovém okamžiku určený množinou relevantních vlastností, které popisují systém v daném čase. Okolí systému je množina komponentů a jejich
vlastností, které nejsou částmi systému, ale jejichž chování může ovlivňovat stav systému.
Hranice mezi systémem a okolím je definovaná jako vstup, nebo výstup čehokoliv, co
přes ni přechází. A nakonec hierarchie systémů představuje skutečnost, že každá množina
prvků, kterou můžeme považovat za systém, je všeobecně přinejmenším potenciálně částí
hierarchie systémů, tj. systém může obsahovat podsystémy a také může být částí většího
systému.
Je důležité připomenout, že systém je vždy pouze modelem, abstrakcí v mysli analytika. V jednom a tom samém systému může pozorovatel vidět jiné účely než jeho
projektant (pokud jde o umělý, člověkem vytvořený systém). Proto je třeba, aby pozorovatel i projektant definoval:
• hranice systému,
• vstupy a výstupy, prvky / komponenty,
• strukturu,
• relevantní interakce mezi komponenty a mechanismem, kterým si systém zachovává
integritu a
• účel resp. cíl, pro který má smysl považovat danou množinu prvků za koherentní
entitu.
Vznik teorie systémů s různými historickými faktory vyvolal růst nové inženýrské disciplíny pojmenované systémové inženýrství. Vznikla jako reakce na požadavky budování
mnohem složitějších technologických systémů s následujícími charakteristikami:
• velkým množstvím částí, počtem replik identických částí, prováděných funkcí a nákladů,
• složitostí v tom smyslu, že změna jedné proměnné ovlivňovala mnohé další proměnné a to navíc nelineárním způsobem,
• poloautomatizací, tj. s rozhraním člověk–stroj, kde člověk vykonává určité funkce
a stroj vykonává jiné, a
• nepredikovatelností, tj. nahodilostí vstupů a jiných poruch okolí.
Systémové inženýrství je nejintenzivněji využívané v kosmonautice, letectví a ve
zbrojním průmyslu při vývoji interkontinentálních balistických raket. Hlavní principy
systémového inženýrství jsou:
• definování cílů a ladění činnosti systému pro jejich dosažení,
• stanovení a používání kritérií pro proces rozhodování,
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• vyvíjení alternativ,
• modelování systémů pro analýzy,
• implementace managementu a kontroly.
Uvedené principy jsou dnes všeobecně považovány za dobrou inženýrskou praxi. Pokud
je většina inženýrství založená na technologii a vědě, systémové inženýrství (správněji
inženýrství systémů) považuje za ekvivalentní významnou složku svojí praxe i řízení
(management) inženýrských procesů. Cílem systémového inženýrství je optimalizace provozu systémů podle prioritních kritérií návrhu. Základem každého přístupu pro dosažení
předmětného cíle je výchozí předpoklad systémového inženýrství, že optimalizace jednotlivých komponentů nebo podsystémů všeobecně nezaručuje vytvoření optimálního
systému. Jde o známý fakt, že zlepšení některého z podsystémů, může ve skutečnosti
zhoršit vlastnosti celého systému. Když si uvědomíme, že podle principu hierarchie je každý systém vlastně podsystémem nějakého většího systému, představuje uvedený princip
prakticky neřešitelný problém.
Systémový přístup poskytuje logickou strukturu pro řešení uvedeného problému. Jako první se musí specifikovat cíle, kterých má systém dosáhnout a kritéria,
podle kterých mohou být vyhodnocované alternativy návrhů. Potom nastupuje fáze syntézy systému, jejímž výsledkem je množina alternativních návrhů. Každá z daných alternativ je následně analyzována a vyhodnocována podle požadovaných cílů a stanovených kritérií a nakonec je nejvhodnější z nich vybrána k realizaci. V praxi to představuje vysoce interaktivní proces vzájemného měnění původních cílů a kritérií na základě
pozdějších stádií tvorby a rozpracování návrhu.
Systémoví inženýři nemusí být experty na všechny aspekty systému, ale musí rozumět
podsystémům a různým jevům v nich natolik, aby byli schopni popsat a modelovat jejich
charakteristiky. Znamená to, že systémové inženýrství často vyžaduje týmovou práci pro
specifikaci náležitosti systému, vypracování studie realizovatelnosti, porovnávací studie,
návrh, analýzu a vývoj architektury (struktury) systému a analýzy interface.
Ve většině případů není možné eliminovat všechny složky neurčitosti při procesech
rozhodování, protože se k tomu nedají získat všechny relevantní informace. Z toho vyplývá, že následky jednotlivých směrů postupu nemohou být kompletně determinovány.
Systémová analýza (analýza systémů) poskytuje organizovaný proces pro získávání a zjišťování specifických informací souvisejících s daným rozhodnutím.
Systémové inženýrství a systémová analýza jsou už dlouhé roky fakticky sloučené a využívány při tvorbě komplexních systémů člověk–stroj, ve kterých
systémová analýza zabezpečuje údaje pro proces rozhodování a organizuje
postupy výběru nejlepší alternativy návrhu. Uvedené disciplíny tvoří spolu
teoretický a metodologický základ systémové bezpečnosti.
Dobrá inženýrská praxe (dobrý inženýrský postup) se pak definuje jako soubor inženýrských metod a standardů, které se používají během životního cyklu technického systému
s cílem dosáhnout vhodné a nákladově efektivní řešení. Je podporována vhodnou dokumentací (konceptuální dokumentace, diagramy, manuály, zprávy z testování apod.).
Jedná se o osvědčené postupy v jednotlivých oblastech, které na základě zkušeností vedou k dobrému výsledku. Uvedený postup se používá v případech, ve kterých nebyl
schválen jednotný postup a je častý při měření v laboratořích, jednání s lidmi atd.
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3. DISCIPLÍNY ZAMĚŘENÉ NA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÝCH
OBJEKTŮ A JEJICH BEZPEČNÉHO OKOLÍ
Správné porozumění určité problémové oblasti vyžaduje pochopení její historie, vědeckého základu, kulturního a sociálního prostředí, ve kterém byla vyvinutá a ve kterém
se využívá. Pokrok při řešení inženýrských problémů přineslo zapracování systémového
pojetí a s ním spojená orientace na rizika a jejich řízení. Vznikly specifické disciplíny,
které umožnily pokrokové řešení komplexních inženýrských problémů v oblastech jaderné
energetiky, kosmonautiky apod. Řešením komplexních úkolů praxe se tvůrčími přístupy
schopných odborníků vytvořily nové postupy a specifické soubory postupů, které propojily již známé metody, nástroje a techniky z různých oborů, mnohdy je dopracovaly do
určitých praktických forem a tím vytvořily potenciál k úspěšnému řešení úkolů dalších.
3.1. BEZPEČNOST PROCESŮ
Bezpečnost procesů (Process Safety) je soubor opatření a činností, které zajišťují bezpečná chráněná aktiva, např. v případě chemických procesů se soustřeďují na prevenci
požárů, explozí a úniku nebezpečných látek z nádrží do okolí. Specifická disciplína řízení
bezpečnosti procesů (Process Safety Management) se vyvíjí posledních 40 let a jejím cílem je zajistit bezpečné procesy, které se odehrávají v technologiích, jde o řízení principů
a systémů pro identifikaci možných ohrožení, pochopení a ovládnutí procesů vedoucích
k realizaci ohrožení [9].
3.2. BEZPEČNOST SYSTÉMŮ
Aplikací systémového přístupu v inženýrských oborech vznikla disciplína „bezpečnost
systému (System Safety)“ do češtiny převedená pod názvem systémová bezpečnost, která
se aplikovala především v průmyslu a v odvětvích s ním souvisejících. Systémová bezpečnost má svoje kořeny v inženýrství průmyslové bezpečnosti, která se datuje už od
19. století. Relativně nová disciplína systémové bezpečnosti je odpovědí na podmínky,
které vznikly po 2. světové válce, když se vyvinuly její „rodičovské“ disciplíny: systémové
inženýrství a systémová analýza na řešení nových a komplexních inženýrských problémů.
Vědecká báze všech těchto nových proudů inženýrství spočívá v teorii systémů, jejíž vývoj začal v třicátých letech minulého století. Systémová bezpečnost spočívá v aplikaci
technických a manažerských dovedností při identifikaci, analýze, hodnocení a řízení pohrom a s nimi souvisejícími riziky s využitím systémového přístupu. Z praktických
důvodů musí být přístupy používané v systémové bezpečnosti, efektivní a cenově dostupné. Orientace na bezpečnost musí být součástí systému řízení podniku při
respektování omezení reálného světa.
Předmětná disciplína definuje:
• systém jako kombinaci lidí, postupů a zařízení, které jsou integrované tak, aby se
prováděl specifický provozní úkol nebo funkce ve specifickém prostředí,
• koncept bezpečnosti systému jako aplikaci speciálních technických a organizačních
dovedností s cílem systematicky předcházet identifikací ohrožení a řízením rizik
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a škodám a ztrátám na aktivech lidského systému s nimi spojených, a to během
celé životnosti každého zařízení vytvořeného a realizovaného člověkem.
OECD postupem doby rozpracovala samostatné koncepty pro jaderný a chemický
průmysl [1, 6, 10].
Systémová bezpečnost využívá teorii systémů a systémové inženýrství pro prevenci
předpověditelných havárií a pro minimalizování následků nepředvídatelných havárií.
V moderním pojetí se zajímá všeobecně o ztráty a škody a ne jen o smrtelné úrazy,
anebo o zranění, např. o poškození majetku, nesplnění poslání (mise, účelu), anebo environmentální škody. Klíčovým bodem je považovat ztráty za dostatečně vážné na to,
aby na jejich prevenci byl věnovaný dostatek času, úsilí a prostředků. Velikost investic věnovaných na předcházení haváriím, anebo jejich dopadům je podstatně závislá na
sociálních, politických a ekonomických faktorech.
Prvotním zájmem systémové bezpečnosti je řízení rizik: identifikace možných ohrožení;
stanovení a vyhodnocení rizik; eliminace anebo řízení pomocí analýzy designu, anebo
organizačních procedur. V r. 1968 vzniká nová disciplína „inženýrství systémové bezpečnosti“ jako „£organizované veřejné mínění“. Jedná se o plánovaný, osvojený a systematický přístup k identifikování, analyzování a kontrolování rizik během celého životního
cyklu systému za účelem snížení pravděpodobnosti výskytu nehod a minimalizace jejich
dopadů.
Program systémové bezpečnosti musí zabezpečovat přesně stanovený postup metodické kontroly bezpečnostních aspektů a hodnotit projekt zařízení ve smyslu identifikování možných zdrojů rizik a předepsání časově i nákladně efektivních nápravných zásahů.
Cíle programu systémové bezpečnosti mají zajistit následující:
• bezpečnost zařízení odpovídající jeho poslání, která je zabudovaná inherentně,
• identifikaci, vyhodnocení, eliminaci anebo řízení rizik na akceptovatelné úrovni
ohrožení, a to u všech rizik přidružených k systému, podsystému a jednotlivým
částem,
• řízení rizik od ohrožení, která nemohou být eliminována; tj. rizika musí být zajištěná tak, aby chránila personál, zařízení a majetek,
• použití nových materiálů, anebo výrobků a testovacích technik musí být spojené
jenom s minimálním rizikem,
• potřeba nápravných opatření požadovaných pro zlepšení bezpečnosti dočasným
včleněním bezpečnostních faktorů musí být minimalizována již během vzniku systému,
• historické údaje o bezpečnosti generované podobnými programy bezpečnosti musí
být brány v úvahu a používány všude tam, kde je to vhodné.
Průmyslová odvětví si buď adaptovala programy systémové bezpečnosti z vojenství
anebo NASA, anebo samostatně vyvinula své vlastní programy podle zkušeností, které
byly získány z výstavby jaderných elektráren, z výroby složitých nebezpečných a drahých
zařízení. Čekání na výskyt havárií a následné eliminování příčin se stalo neekonomickým
a někdy až neakceptovatelným způsobem úprav a zdokonalování systémů.
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Budování mnohých dnešních komplexních systémů si vyžaduje integraci částí (podsystémů a komponentů) zhotovených různými samostatnými dodavateli a organizacemi.
I když každý z dodavatelů dodrží požadovanou kvalitu svých částí, kombinování podsystémů do systémů vnáší nové chyby a nebezpečí, které nejsou vidět, pokud se na
uvedené části díváme jako na oddělené. V mnohých průmyslových odvětvích se potvrdilo, že zabudování inherentní bezpečnosti do zařízení nebo výrobků může zredukovat
celkové náklady na jejich životní cyklus, a že dosažení akceptovatelné úrovně bezpečnosti
vyžaduje pokrokové recentní přístupy systémové bezpečnosti.
Aktivity související se systémovou bezpečností začínají hned v nejranějších stádiích
vývoje koncepce systému a pokračují přes všechny projekční činnosti, výrobu, testování,
provoz a odstavení. Podstatný aspekt, který odlišuje přístup systémové bezpečnosti od
ostatních přístupů bezpečnosti je prvořadý důraz na včasnou identifikaci a klasifikaci nebezpečí tak, aby mohly být přijaté nápravy pro jejich eliminování, anebo minimalizování
ještě před konečným projektovým rozhodnutím.
I navzdory tomu, že je systémová bezpečnost relativně novou a ještě stále se vyvíjející
disciplínou, má své základní ideje, které jsou zachovány ve všech jejich projevech a odlišují ji od ostatních přístupů bezpečnosti a řízení rizika. Jsou to zásady, že systémová
bezpečnost v recentním pojetí:
• zdůrazňuje budování bezpečnosti a ne její přidávání do vytvořeného systému,
• zabývá se systémem jako celkem a ne jen podsystémy a komponentami,
• pojímá ohrožení a s ním spojená nebezpečí poněkud šíře než jen jako chyby personálu,
• klade důraz raději na analýzu, než na později získanou zkušenost a dodatečně
vytvořené standardy,
• upřednostňuje kvalitativní přístupy před kvantitativními,
• rozpoznává důležitost změn a konfliktů cílů v projektu systému a je více, než jen
systémové inženýrství.
Nejdůležitějším aspektem systémové bezpečnosti v termínech prevence havárií jsou procedury řízení bezpečnosti. Účinné řízení bezpečnosti spočívá ve stanovení politiky a v definování cílů bezpečnosti, tj. v plánování úloh a procedur; v definování odpovědnosti a určení kompetencí; v dokumentování a průběžném sledování
ohrožení a z nich plynoucích nebezpečí včetně kontrol; v udržování bezpečnostního informačního systému včetně zpětné vazby a forem hlášení poruch/havárií apod.
Systémová bezpečnost je odpovědná za zajištění bezpečnosti systému jako celku včetně
analýzy interface mezi komponentami. Aktivity na úrovni bezpečnosti komponentů, jako
např. bezpečnosti raketové odpalovací rampy, mohou být součástí všeobecné odpovědnosti za systémovou bezpečnost, anebo mohou být částí inženýrství komponentů při
velkých a komplexních projektech. Pro vymezené druhy nebezpečí, jakými mohou být
požáry, jaderná bezpečnost anebo výbušné prostředí, může být požadované další členění
odpovědnosti za bezpečnost. Při jakémkoli odstupňování rozčlenění úsilí o systémovou
bezpečnost mají odpovědnost za integraci jednotlivých bezpečnostních aktivit a informací inženýři systémové bezpečnosti. Systémová bezpečnost je obyčejně provázaná s od-
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povídajícími inženýrskými, anebo vědeckými disciplínami jako např. inženýrství spolehlivosti, zajištění kvality, lidský faktor apod.
Jaké procesy a úlohy systémové bezpečnosti budou prováděny v konkrétním projektu,
závisí na jeho velikosti a úrovni rizika projektovaného systému.
Systémová bezpečnost a spolehlivost spolu úzce souvisí. Při tom platí, že bezpečné zařízení nebo bezpečný systém je spolehlivý, ale spolehlivé zařízení nebo spolehlivý systém ještě nemusí být bezpečné. Spolehlivostní inženýrství se přednostně zabývá
chybami a redukováním četnosti jejich výskytu. Spolehlivost je definovaná jako charakteristika daného objektu vyjádřená pomocí pravděpodobnosti, že objekt bude vykonávat
specifikovaným způsobem funkce, které jsou na něm požadovány během stanoveného
časového intervalu a za stanovených resp. předpokládaných podmínek.
Reprezentativními technikami spolehlivostního inženýrství zaměřeného na minimalizaci chyb komponentů (součástek) a tím i chyb komplexních systémů, které byly zapříčiněné chybami komponentů, jsou:
1. Paralelní redundance.
2. Zálohování zařízení.
3. Koeficient a rezerva bezpečnosti.
4. Snižování počtu přetížení.
5. Limitování doby použití.
Uvedené techniky jsou prokazatelně efektivní pro zvýšení spolehlivosti, ale bezpečnost
nevyhnutelně nezvyšují, ba dokonce za jistých okolností ji mohou redukovat. Analýzy
rizik při systémové bezpečnosti se dívají na interakce a nezaměřují se jen na chyby anebo
jistoty inženýrského řešení.
Spolehlivostní inženýři často považují spolehlivost a bezpečnost za synonyma. To je
pravda jen v některých speciálních případech. Všeobecně má bezpečnost o něco širší
význam. Běžně mají spolehlivost a bezpečnost mnoho společných vlastností. Mnohé havárie však nastanou bez toho, že by selhala nějaká komponenta. Právě naopak, častokrát
všechny komponenty při nich fungovaly podle očekávání a bezchybně. Taktéž se může
stát, že komponenty mohou selhat (mít poruchu) bez toho, aby došlo k havárii [11].
Havárie a nehody mohou být zapříčiněny provozem zařízení mimo povolené rozsahy
hodnot parametrů nebo časových limitů, z kterých vycházely analýzy spolehlivosti. To
znamená, že systém může mít vysokou spolehlivost a přece může havarovat. Navíc, generalizované pravděpodobnosti a analýzy spolehlivosti se nemohou přímo aplikovat na
specifické, anebo lokální podmínky. Nejdůležitější je, že havárie a nehody mnohdy nejsou
výsledkem jednoduchých kombinací chyb/selhání komponentů [11].
Bezpečnost je vlastnost, která vystupuje na úrovni systému, když jsou komponenty
provozovány společně. Události vedoucí k havárii mohou být složitou kombinací chyby
zařízení, nesprávné údržby, problémů informačního a řídicího systému, zásahů člověka
a konstrukčních chyb. Analýzy spolehlivosti se zaobírají jen pravděpodobnostmi havárií
a nehod souvisejících s chybami; nevyšetřují potenciální škody, které může způsobit
správná činnost (provoz) jednotlivých komponentů.
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Není proto možné, aby spolehlivostní inženýrství nahradilo systémovou bezpečnost,
může ji ale doplnit. Musí to však být provedeno s jasným vědomím, že konečným cílem
je zvýšení odolnosti systému vůči nebezpečí náhodných chyb. Je to vždy lepší, když se
zařízení/systém navrhuje tak, že individuálně náhodné chyby nemohou způsobit havárii
i kdyby se vyskytly, ačkoliv to není vždy možné.
Velké opatrnosti je třeba při aplikování technik odhadování spolehlivosti pro posuzování bezpečnosti. Pokud nejsou havárie nevyhnutelně zapříčiněné událostmi, které se dají
vyjádřit pravděpodobnostmi, nelze pro ně všeobecně používat míry pravděpodobnosti
rizika. Odhady pravděpodobnosti měří pravděpodobnost náhodných chyb a ne rizik a nehod anebo havárií. Když se při analýzách systémové bezpečnosti najde projektová chyba,
je daleko účinnější ji odstranit, než někoho přesvědčovat pomocí vypočítaných pravděpodobností, že tato chyba nikdy nezpůsobí havárii. Vysoké hodnoty pravděpodobnosti
nezaručují bezpečnost a bezpečnost nevyžaduje ultra vysokou spolehlivost.
Hlavním nedostatkem pravděpodobnostních modelů nejčastěji není to, co zahrnují, ale
to co nezahrnují. Nízké hodnoty pravděpodobnosti jednoduše hovoří o tom, že systém
neselže uvažovaným způsobem, ale naopak, selže s daleko vyšší pravděpodobností způsobem, o kterém uvažováno nebylo [10–12]. Odlišování rizika nehody od chyb je podstatné
pro to, abychom porozuměli rozdílu mezi bezpečností a spolehlivostí.
Z praktických důvodů musí být přístupy systémové bezpečnosti efektivně
a cenově dostupné. Návratnosti nákladů na program systémové bezpečnosti se dosáhne tehdy, když se zabrání haváriím. Efektivnost programu systémové bezpečnosti se
prokazuje velmi těžko, protože měřit něco, co se nestalo, je těžké.
Jeden z nepřímých způsobů měření efektivnosti programu systémové bezpečnosti, byť
i ne celkem uspokojivý pro nedostatek porovnávaných faktorů, je porovnávání systémů,
které měly program systémové bezpečnosti s těmi, které ho neměly. Jinou cestou zjišťování efektivnosti programu systémové bezpečnosti je vykazování nebezpečí, které bylo
personálem systémové bezpečnosti korigováno ještě předtím, než došlo k havárii, anebo
bylo jinak zjištěno.
Třetí cestou odhadování efektivnosti programů systémové bezpečnosti je zkoumání
případů, při kterých nebylo respektované doporučení systémové bezpečnosti a došlo k haváriím. Zvýšený tlak na efektivnost a ekonomičnost podnikání se promítá i do systémů
řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) [11].

4. INŽENÝRSKÉ DISCIPLÍNY ZAMĚŘENÉ NA BEZPEČNOST
Na základě analýzy současných poznatků se budeme dále zabývat inženýrstvím rizika
(Risk Engineering), inženýrstvím bezpečí (Security Engineering) a inženýrstvím bezpečnosti (Safety Engineering). Základní postup, který prosazuje současné inženýrství, které
pracuje s riziky, spočívá v pěti základních fázích:
1. INFORMAČNÍ FÁZE — screening – sběr dat o problému a možných řešeních
v detailech a souvislostech.
2. FÁZE ÚVAH — návrh možných řešení ve variantách (strukturovaný brainstorming
expertů, zpracování souboru možných případových studií, jiné metody na generaci
variant apod.).
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3. ANALYTICKÁ FÁZE — kritické posouzení disponibilních dat o lidském systému,
projektu řešení a očekávaných interakcí výsledků řešení okolím během životního
cyklu.
4. FÁZE NÁVRHU — vytváření alternativ, výběr řešení a stanovení monitoringu.
5. FÁZE ŘÍZENÍ RIZIK BĚHEM ŽIVOTNÍHO CYKLU.
Klíčové aspekty každého inženýrství, které pracuje s riziky, jsou:
1. Přístup je založený na riziku, tj. intenzita prací a dokumentace je přiměřená úrovni
rizika.
2. Odborný přístup je založen na tom, že se zvažuji kritické atributy kvality a kritické
parametry procesu.
3. Při hledání řešení se orientujeme na kritické položky, tj. sledují a řídí se kritické
aspekty technických systémů zajištujících konzistenci operací systémů.
4. Prověřené parametry kvality se objevují již v návrhu projektu.
5. Důraz se klade na kvalitní inženýrské postupy, tj. musí se prokazovat správnost
zvolených postupů v daných podmínkách.
6. Všechny úvahy jsou zacíleny na zvyšování bezpečnosti, na neustále zlepšování procesů s využitím analýzy kořenových příčin poruch a selhání.
Proto je nutné používat relevantní soubory dat a jen ověřené metody pro jejich zpracování, u kterých je záruka, že dají výsledky se stanovenou vypovídací schopností. Při
řešení problémů se používají nástroje, metody a techniky, které indikují, jak:
• strukturovat problém,
• stanovit to, co se má řešit, aby se dosáhlo cíle,
• sebrat a vytvořit data, aby měla vypovídací hodnotu k danému problému,
• vybrat metodu pro zpracování dat, aby výsledky zpracování dat byly k danému
problému relevantní,
• interpretovat výsledky zpracování dat.
Z odborného pohledu jde o proces hledající všechny potenciální stavy, které by ohrožovaly úspěšné fungování sledovaného systému ve všech etapách jeho životnosti. V současném pojetí se vychází ze systémového pojetí, a proto kromě běžné metodologie se používá
také systémová metodologie, která zahrnuje:
• analýzu systému,
• projekt systému,
• implementaci řešení,
• provoz systému.

460

Inženýrské disciplíny, které podporují bezpečnost území a její řízení
Engineering Disciplines Supporting the Territory Safety and Its Management
Charakteristika inženýrství, která pracují s riziky je:
• jedná se víceoborové a průřezové obory, které používají jak obecné, tak specifické
metody, nástroje a techniky. Specifické metody, nástroje a techniky jsou buď jednoduché, nebo komplexní. Komplexní pak představují uspořádané použití několika
obecných či jednoduchých metod, nástrojů a technik,
• používají metody, nástroje a techniky logické, technické, finanční, manažerské
a rozhodovací, protože jejich nedílnou součástí je rozhodování o technických problémech, nákladech a časovém plánování,
• současné úlohy inženýrství, které souvisí s řízením rizik pro potřeby bezpečnosti
lidského systému, vyžadují pro netriviální řešení problémů používat vícekriteriální
metody, nástroje a techniky, ve kterých musíme respektovat, že aktiva i zdroje rizik
mají rozdílnou podstatu, která je zdrojem nesouměřitelnosti kritérií a důvodem
pro aplikaci jen vícekriteriálních metod, nástrojů a technik, které jsou vhodné =⇒
při výběru metod, nástrojů a technik musíme: respektovat kvalitu dat, strukturu
problému, který řešíme i požadavky na kvalitu výsledku; a speciálně prověřovat
jak kvalitu dat (správnost, úplnost, vypovídací schopnost k danému problému),
tak při použití expertů jejich kvalifikovanost (IAEA, OECD, USA, WB aj. mají
přísná kritéria na posuzování kvalifikace experta).
Speciální nároky na metody, nástroje a techniky jsou dané dále uvedenými skutečnostmi:
• při řešení problémů se zvažuje: všechny procesy probíhají dynamicky, a proto se
musí používat speciální aparát, kterým je soubor tvořený výzkumnými postupy pro
optimální řízení rizik; pohrom je mnoho, působí na různorodá aktiva rozmanitě,
a proto důležitou roli hraje zranitelnost aktiv a jejich vzájemných propojení,
• na základě ocenění kvality disponibilních datových souborů, především jejich nejistot a neurčitostí, je třeba při řešení úkolů praxe využít: přístup deterministický,
stochastický nebo heuristický; integrovaným způsobem kvalitativní a kvantitativní
přístupy k riziku a bezpečnosti systémů, které se v obecné rovině sestávají z dále
uvedených kroků: definice systému a prostředí; identifikace nebezpečí; stanovení
ohrožení při extrémních událostech; vyhodnocení rizik; návrh korekčních a nápravných akcí podle kritérií bezpečnosti s cílem zajistit přijatelné bezpečí; a verifikace
přijatelnosti rizika.
Dále je třeba strukturalizovat metody podle kvality dat a podle cíle řízení rizik, protože
z hlediska praxe je třeba oddělit úlohy pro:
• identifikaci rizika,
• analýzu rizika,
• stanovení hodnoty rizika, ve kterém jde o „přesný“ údaj pro potřeby strategického
rozhodování,
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• stanovení hodnoty rizika pro potřeby kontroly a okamžitého zvládnutí rizika konkrétního procesu v čase a prostoru pro taktické a operativní rozhodování, při kterém lze použít míru (někdy postačí i verbální).
Poté je třeba metody, nástroje a techniky rozdělit s ohledem na počet chráněných aktiv
a v případě dvou a více chráněných zájmů odlišit, zda budeme sledovat riziko integrované
nebo integrální a které jevy v daném místě budeme považovat za zdroje rizik. Správně
je třeba aplikovat přístup „All Hazard Approach“ [2].
4.1. KLASICKÉ INŽENÝRSTVÍ RIZIKA
Z hlediska obecných atributů inženýrství je třeba upozornit na skutečnost, že rizikové
inženýrství se dosud v praxi nevykládá jednoznačným způsobem [5], např.:
Stavebnictví: „Rizikové inženýrství zohledňuje nejen vznik poruch konstrukce, ale vyšetřuje případná rizika ve všech stádiích procesu výstavby“. Obvykle se uvádí, že
rizikové inženýrství zastřešuje dvě hlavní oblasti, a to: identifikaci všech nebezpečí, jejich ohrožení a identifikaci následných rizik, která v daném případě mohou
nastat; a nalezení cest, jak se lze se zjištěnými riziky zcela nebo zčásti vypořádat.
Pojišťovnictví: „Rizikové inženýrství umožňuje postihnout aktuální úroveň jednotlivých
nebezpečí a napomáhá také rizikům předcházet“. Např. pojišťovna Zurich Insurance používá definici: „Rizikové inženýrství je systematické využití inženýrských
znalostí a zkušeností pro optimalizaci ochrany lidských životů, životního prostředí,
majetku a ekonomických zájmů. Hlavním cílem je snížení všech typů škod a ztrát
prostřednictvím řízení rizik“.
Italské sdružení analytiků rizika: „Rizikové inženýrství monitoruje provozní rizika
v podnikové struktuře a na základě identifikace zdrojů rizik formuluje a zavádí
bezpečnostní procedury s využitím podkladů nákladové a finanční analýzy škod
a ztrát. Rizikové inženýrství je syntézou strategického řízení, systémů řízení kvality, environmentálního systému řízení, systému řízení bezpečnosti, krizového řízení
a plánování kontinuity“.
Česká veřejná správa, jejímž hlavním cílem je zajišťovat ochranu obyvatelstva, tj. bezpečí a udržitelný rozvoj lidí, což znamená cíleně řídit bezpečnost lidského systému
a tím zajišťovat bezpečnou komunitu (území + lidská společnost) žádnou definici
nemá, což svědčí o jejím dosti vlažném postoji k rizikovému inženýrství. Je to
překvapivé, protože definice rizikového inženýrství, kterou používá pojišťovna Zurich Insurance konvenuje přímočaře k ochraně obyvatelstva, kterou veřejná správa
zajišťuje.
Jako „kuriozitu“ je třeba uvést postoj Ústavu pro jazyk český, Akademie věd České
republiky: „Rizikové inženýrství“ je poměrně nevhodné spojení, neboť ho patrně
většina lidí pochopí jako inženýrství, které skýtá rizika. Volili bychom proto raději
podobu „inženýrství rizik“. Z hlediska slov lze s tímto názorem souhlasit, jestliže
uvážíme anglický pojem „Risk Engineering“, ale z hlediska významu jsou postoj
a vysvětlení pojmu v praxi nepoužitelné.
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Cílem inženýrství rizika (Risk Engineering) bylo a je snížit jen rizika technických systémů spojená s vnitřními zdroji rizik. Riziko — pro potřeby praxe je vyjádřeno jako
pravděpodobná velikost ztrát, škod a újmy na sledovaných aktivech, které způsobí daná
pohroma o specifikované velikosti a která se rozpočítá na určitou časovou jednotku (obvykle 1 rok) a určitou územní jednotku [3, 13]. Při úvahách v praxi rozlišujeme, zda
realizace rizika probíhá stále stejným způsobem nebo různě v závislosti na momentálních místních a časových podmínkách aktiv. V případě prvním určujeme jakousi střední
hodnotu a její oprávněnost pro použití v praxi je spojena s podmínkou, že je zvážen
nejméně příznivý případ (nacházíme ho v normách a standardech založených na deterministickém přístupu). Druhý přístup odpovídá skutečnosti lépe, a proto se zvažuje
při přípravě všech podkladů pro strategické řízení. Určují se variantní scénáře realizace
rizika a pravděpodobnosti jejich výskytu; a z nich se jasným matematickým postupem
určuje střední hodnota a její rozptyl (nacházíme ho v normách a standardech založených
na pravděpodobnostním přístupu). Skutečná realita je však ještě složitější, protože v datech jsou kromě nejistot a neurčitosti. V současné praxi se při řešení uvedených případů
používají proto přesně definované heuristické postupy [3, 5].
Vždy, když pracujeme s rizikem, ať ho řídíme nebo s ním vyjednáváme, a to v klasickém
pojetí nebo v moderním pojetí zaměřeném na bezpečí a udržitelný rozvoj, tak musíme
respektovat, že hlavními znaky každého rizika jsou nejistota a neurčitost. Jejich
příčiny dělíme na odchylky vznikající při průběhu děje, který je:
• obvyklý za normálních podmínek systému, kdy vznikají jen malé variace (zdroj
nejistot),
• skutečný, kdy vznikají příležitostné změny procesu v systému, které vedou k výskytu příležitostných extrémních hodnot (zdroj nejistot a příležitostných neurčitosti),
• proměnný, kdy vznikají velké změny procesu v systému, např. způsobené vnějšími
příčinami (zdroj neurčitostí).
Nejistota souvisí s rozptylem pozorování a měření. Lze ji do hodnocení a predikce
zapracovat pomocí aparátu matematické statistiky. Neurčitost souvisí jak s nedostatkem znalostí a informací o procesu, tak s přirozenou variabilitou procesů a dějů, které
vyvolávají pohromy nebo dokonce hrubými chybami. Pro zapracování a zvážení neurčitostí je aparát matematické statistiky nedostatečný a je třeba používat jiný, modernější
matematický aparát, který poskytují např. teorie extrémních hodnot, teorie mlhavých
množin, teorie fraktálů, teorie dynamického chaosu, vybrané expertní metody a vhodné
heuristiky [3, 5, 13, 14].
Neurčitost dat vyplývá ze skutečnosti, že data jsou neúplná, nehomogenní (tj. jejich
přesnost závisí na jejich velikosti nebo na čase výskytu) a nestacionární, tj. data mají
značný rozptyl a jsou zatížená náhodnými a někdy i systematickými chybami, jejichž
funkce rozdělení obvykle není možno stanovit. Protože není nic absolutně přesného, tak
obecně u každé veličiny, kterou zkoumáme, musíme zvažovat nejistoty a neurčitosti dat.
Proto bezpečnostní i rizikové inženýrství vyžadují, aby se při řešení úkolů ověřovala
kvalita datových souborů z hlediska jejich věrohodnosti s ohledem na daný úkol.
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V rizikovém inženýrství [3, 6–8] se pro stanovení rizika používají dále uvedené zásady:
• riziko se stanovuje až po návrhu systému,
• stanovení rizika se zaměřuje na úroveň systému a jeho komponent, tj. nebere se
v úvahu vnější prostředí a ochrana veřejných aktiv, která stanovuje veřejný zájem,
• vyžadují se znalosti systému a procesů, tj. nevyžadují se znalosti vnějšího prostředí
a ochrana aktiv, která stanovuje veřejný zájem,
• existuje-li riziko, pak se blíže určuje, ale reálně se nikdy neodstraní rizika spojená
s nevhodným řešením pro dané místo.
Rizikové inženýrství se opírá se o řízení rizik a hledá řešení problému tak, že zvažuje pohromu po pohromě a vyžaduje vypořádání všech rizik, jejichž pravděpodobnost
výskytu je větší nebo rovna 0,05. Obvykle zahrnuje jen pohromy, jejichž zdroje jsou
uvnitř systému, velmi často řeší jen technické aspekty problému, tj. zabývá se jen systémovou bezpečností.
4.2. RECENTNÍ INŽENÝRSKÉ DISCIPLÍNY ZAMĚŘENÉ NA BEZPEČNOST
V praxi rozlišujeme dvě základní disciplíny, a to řízení zaměřené na bezpečí systému a řízení zaměřené na bezpečnost systému. Řízení bezpečnosti systému je disciplína, která
aplikuje metody, nástroje a techniky založené na inženýrských a manažerských přístupech tak, aby systém i okolí byly bezpečné. Opírá se o řízení rizik, ve kterém je zapracován princip předběžné opatrnosti. V případě komplexního řízení bezpečnosti jde o řízení
integrálního rizika. Komplexní (integrální) řízení bezpečnosti je pak disciplína pro řízení
bezpečnosti SoS (systému systémů) [3, 5, 7, 8, 14].
Původní inženýrské disciplíny zaměřené na bezpečnost zvažovaly důsledky lidských
chyb, ale nezkoumaly jejich příčiny. Systematické odstraňování příčin lidských chyb se
do inženýrských disciplín dostalo v polovině 80. let jako reakce na černobylskou havárii.
V průběhu posledních cca 30 let se vytvořily dvě inženýrské disciplíny zaměřené na
zajištění bezpečnosti systému, které mají nestejné cíle, ale v češtině se obě označují
jako bezpečnostní inženýrství. Jedná se o:
1. Disciplínu mající cíl zajistit, aby každý technický systém vytvořený člověkem a implementovaný do lidského systému nebyl zdrojem nepřijatelných rizik ani v technickém systému, ani v lidském systému. Zabývá se proto jak technickým systémem,
tak jeho okolím, a to po celou dobu životnosti systému, tj. neřeší jen technické
problémy systému, ale respektuje také veřejná aktiva v okolí systému (tj. životy
a zdraví lidí, majetek, veřejné blaho, životní prostředí a okolní technické objekty
a infrastruktury). Nazývá se inženýrství bezpečnosti (Safety Engineering) [7]. Používá se v souvislosti s jadernými, chemickými a jim podobnými objekty, leteckou
dopravou, přepravou nebezpečných látek atd. Je třeba poznamenat, že inherentně
v sobě zahrnuje také ochranu životního prostředí (viz aktivity Technology Assessment [1]) a jeho konflikty s pravověrnými ekology zpravidla pramení z nedostatku
znalostí a z nedostatečné schopnosti této skupiny ekologů pochopit priority, které
musí člověk v zájmu svého přežití aplikovat při strategickém řízení území.

464

Inženýrské disciplíny, které podporují bezpečnost území a její řízení
Engineering Disciplines Supporting the Territory Safety and Its Management
2. Disciplína mající cíl zajistit, aby každý jednotlivý technický systém byl v bezpečí
s ohledem na vnitřní i vnější zdroje rizik. Nazývá se inženýrství bezpečí (Security
Engineering) [8]. Aplikuje se např. při zajištění informačních systémů, bank, hranic,
kybernetických sítí před útoky, specifických objektů apod.
Z uvedeného je zřejmé, že cíle první disciplíny jsou širší, a tudíž jejich dosažení je podstatně náročnější než dosažení cílů druhé disciplíny. Protože obě
disciplíny se liší souborem aktiv, která sledují (první případ — veřejná aktiva + aktiva
technického systému, pohromy vnitřní i vnější; druhý případ — aktiva technického systému; pohromy vnitřní i vnější), tj. první disciplína v sobě zahrnuje druhou disciplínu,
tak se v dalším textu soustředíme na inženýrství bezpečnosti a dle zvyklostí
v českém jazyce začneme používat pojem „bezpečnostní inženýrství“, i když z věcného
hlediska nevystihuje správně cíle.
4.3. FORENZNÍ INŽENÝRSTVÍ ZAMĚŘENÉ NA BEZPEČNOST
Bezpečnostní inženýrství v pojetí „safety engineering“ se dnes v ČR začalo také nazývat forenzní inženýrství bezpečnosti, čímž se již v názvu odlišuje od bezpečnostního
inženýrství, kterým se v české praxi myslí inženýrství zaměřené jen na bezpečí jednoho
objektu či infrastruktury a ne na jejich okolí, tj. lidský systém. Forenzní inženýrství
bezpečnosti je použití vědecky odvozených a osvědčených metod, nástrojů a technik,
které vytváří hmotné a nehmotné objekty a infrastruktury v lidském systému, které zajišťují bezpečí chráněných vnitřních aktiv a neohrožují veřejná aktiva v okolí. Používá
teoretické výzkumné postupy (analýza, syntéza, abstrakce, analogie, srovnání apod.),
empirické výzkumné postupy (pozorování, experiment, monitorování, testy apod.), exploatační postupy (rozhovor, anketa, dotazníky apod.), simulační postupy, heuristiky
i postupy dobré praxe.
Předmětné inženýrství je založeno na řízení bezpečnosti, které je založeno na specifickém řízení rizika [1, 6], které se vyznačuje zejména těmito znaky:
• umísťování — projektování — konstrukce — návrh s minimalizaci rizik,
• provozování se začleněním systému včasného varování a procedur pro řízení přijatelné úrovně rizik,
• zvládnutí abnormálních, nouzových a kritických stavů při provozu i odstavení [3,
6, 7].
Specifičnost řízení rizik je v tom, že jde o řízení rizik od všech možných pohrom
najednou s tím, že aktuální výčet pohrom se určí přístupem All Hazard Approach [2]
(tj. zvažuje všechny možné pohromy bez ohledu na to, zda jejich zdroje leží uvnitř nebo
vně systému) a že se hledá optimální řešení pro relevantní možné pohromy a přitom
používá princip předběžné opatrnosti, do kterého se zahrnuje i udržitelný rozvoj [1].
Forenzní inženýrství bezpečnosti je systematické využití inženýrských znalostí
a zkušeností pro zajištění bezpečného objektu a v širším pojetí, které používá
výše zmíněné integrální řízení bezpečnosti pro optimalizaci ochrany lidských životů, životního prostředí, majetku a ekonomických zájmů, tj. optimální dosažení bezpečí
a udržitelného rozvoje lidského systému. Jeho hlavním cílem je snížení všech typů škod
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a ztrát vyvolaných pohromami všeho druhu na aktivech lidského systému prostřednictvím cíleného řízení rizik. Z odborného pohledu jde o proces hledající všechny potenciální stavy, které by ohrožovaly úspěšné fungování jednotlivých systémů tvořících lidský
systém ve všech etapách jejich životnosti, a identifikující možnosti pro jejich zvládnutí
prevencí, připraveností, odezvou a obnovou.
I když koncepce forenzního inženýrství byla výše vyjádřena technickými pojmy a byla
spojená s technickými systémy, tak platí ve všech ostatních oblastech (řízení environmentální bezpečnosti, řízení zdravotní bezpečnosti, řízení mezinárodní bezpečnosti apod.),
které jsou důležité pro bezpečný lidský systém s udržitelným rozvojem; jen je třeba použít vhodné převedení pojmů, aby se stala srozumitelnou odborníkům z dílčích disciplín,
kteří jsou zvyklí na vlastní terminologii [1].
Forenzní inženýrství bezpečnosti při stanovení rizika [7, 8] používá zásady:
• riziko se stanovuje během celého životního cyklu sledovaného systému, tj. při
umísťování, projektování, výstavbě, provozu i při odstavení z provozu, a popř.
i při uvedení území do původního stavu,
• stanovení rizika se zaměřuje na požadavky uživatelů a úroveň poskytovaných služeb,
• rizika se stanovují podle kritičnosti dopadů na procesy, poskytované služby a na
aktiva, která stanovuje veřejný zájem,
• nepřijatelná rizika se zmírňují prostřednictvím nástrojů řízení rizik, tj. pomocí
technických a organizačních návrhů, standardizací operačních postupů nebo automatizovanou kontrolou.
Sledovaný typ inženýrství — opírá se o řízení rizik a hledá řešení problému tak, že
používá přístup ALL HAZARD APPROACH (tj. zvažuje všechny možné pohromy bez
ohledu na to, zda jejich zdroje leží uvnitř nebo vně systému), hledá optimální řešení pro
relevantní možné pohromy a přitom používá princip předběžné opatrnosti. V technickém
slangu mluvíme o tom, že řízením bezpečnosti vytváříme inherentní bezpečnost lidského
systému vůči projektovým pohromám a implementací principu předběžné opatrnosti
zajišťujeme zvýšení odolnosti vůči nepřijatelným dopadům nadprojektových pohrom,
jejichž výskyt je tak málo pravděpodobný, že je nepředvídatelný [1]. V praxi se pak
zavádí principy jako „selži bezpečně“, „prováděj jen určené funkce, tj. když nemůžeš
splnit cíl, tak nic nedělej“ apod.
Forenzní inženýrství bezpečnosti je z odborného pohledu proces, který hledá všechny
potenciální stavy, které by ohrožovaly úspěšné fungování sledovaného systému ve všech
etapách jeho životnosti, a identifikuje možnosti pro jejich zvládnutí prevencí, připraveností, odezvou a obnovou. Klíčové koncepty bezpečnostního inženýrství jsou:
1. Přístup k problému je založený na riziku s tím, že intenzita prací a dokumentace
je přiměřená úrovni rizika.
2. V odborném postupu, který respektuje logiku řešeného problému, se zvažuji kritické atributy kvality a kritické parametry procesu.
3. Řešení problému se orientuje na kritické položky, tj. předmětem je sledování a řízení
kritických aspektů technických systémů zajištujících konzistenci operací systémů.
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4. Prověřené parametry kvality se objevují již v návrhu projektu řešení problému.
5. Klade se důraz na kvalitní inženýrské postupy, což znamená, že se musí prokazovat
správnost zvolených postupů v daných podmínkách.
6. Během celého životního cyklu je zacílení na zvyšování bezpečnosti (pomocí systémů řízení bezpečnosti), tj. jde o neustále zlepšování procesů s využitím analýzy
kořenových příčin poruch a selhání.
Pro dodržení výše uvedených zásad se musí při zpracování podkladů používat relevantní
soubory dat a jen ověřené metody, které dají výsledky se stanovenou vypovídací schopností. Kvůli tomu, že v řadě případů se nelze dobře vypořádat s neurčitostmi v datech,
tak se v praxi rizikového i bezpečnostního inženýrství používají postupy označované jako
postupy dobré praxe / postupy dobré inženýrské praxe.

5. SPECIFIKA METODOLOGIE INŽENÝRSTVÍ ZAMĚŘENÝCH
NA BEZPEČNOST
Jak již bylo výše uvedeno, tak forenzní inženýrství bezpečnosti a bezpečnostní inženýrství vychází ze systémového pojetí, a proto kromě běžné metodologie používá také
systémovou metodologii, která se zabývá: analýzou systému; projektem systému; implementací řešení sledovaného úkolu; a provozem systému [7, 8].
Metodologie obou sledovaných typů inženýrství při řešení problémů zvažuje, že všechny
procesy probíhají v dynamicky proměnném světě, a proto používá speciální aparát, kterým je soubor používaných výzkumných postupů za účelem optimálního řízení rizik [1,
3, 6–8, 12, 15].
Na základě ocenění disponibilních datových souborů, existujících nejistot a neurčitostí
u dostupných dat rozděluje úkoly praxe, které lze řešit deterministicky nebo stochasticky či jen heuristicky [3]. Využívá integrovaným způsobem kvalitativní a kvantitativní
přístupy k riziku a k bezpečnosti systému. V obecné rovině, sestává z dále uvedených
kroků:
• definice systému a okolního prostředí,
• identifikace možných nebezpečí, tj. relevantních pohrom,
• stanovení ohrožení při extrémních událostech (nadprojektových pohromách),
• vyhodnocení rizik,
• návrh korekčních a nápravných akcí podle kritérií bezpečnosti s cílem zajistit přijatelné bezpečí,
• verifikace přijatelnosti rizika.
Ve všech úlohách používá metody, nástroje a techniky, které závisí na kvalitě disponibilních dat a na cílech řízení bezpečnosti [3, 5].
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6. ZÁVĚR
Moderní řízení a inženýrské disciplíny jsou zaměřeny na vyjednávání s riziky. Objekty
zájmu jsou zvažovány jako otevřené systémy systémů, tj. několik vzájemně se prolínajících systémů, jejichž cíle nejsou stejné. Pro dosažení konsensu je třeba vyjednávat
s integrálním rizikem, tj. jak s dílčími riziky spojenými se sledovanými aktivy, tak s riziky
spojenými s vazbami a spřaženími v systémech, napříč systému systémů i směrem do
okolí. Cílem je zajistit bezpečí prolínajících se systémů (např. sociálního, environmentálního, technologického) a jejich okolí.
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Projekt eCALL – vozidlo v nouzi
Project eCALL – Car in Emergency Situation
RAK Roman, ZRUBÁK Róbert

Souhrn:
Již v blízké budoucnosti váš nový vůz bude vybaven elektronickým bezpečnostním systémem, který v případě nehody sám zavolá záchranné složky. I když budete v bezvědomí,
systém udá polohu vozidla ať jste kdekoliv a záchrana bude na místě během několika
minut. Systém, který byl nazván eCALL se připravuje napříč členskými státy Evropské
Unie. Brzy bude rozprostřen kromě zemí EU i na Islandu, Norsku a Švýcarsku.
Jakmile zařízení eCALLu ve vašem vozidle rozpozná vážné poškození během nehody,
samo automaticky vytočí linku tísňového volání nejbližšího operačního střediska a odešle
geografické souřadnice místa nehody a další údaje o vozidle. Se stejným výsledkem lze
zavolat záchranu manuálně stisknutím tlačítka. To lze použít i v případě, že budete svědkem nehody ve svém voze. Ať už vozidlo zavolá o pomoc automaticky nebo manuálně,
v každém případě bude s vozidlem navázána hlasová komunikace s operačním střediskem
tísňového volání, a zároveň bude vytvořen telekomunikační bezdrátový most pro přenos
nezbytných dat. Tato hlasová a datová komunikace umožní záchranářům získat další
informace o nehodě.
Summary:
In the near future, your new car will have an electronic safety system automatically
calling emergency services in case of a serious accident. Even if you are unconscious,
the system will inform rescue workers of the crash site’s exact whereabouts, and the
rescues will be on its way within minutes. The system, which has been baptised “eCall”,
is going to work all over the European Union. It will soon be rolled out across the EU
plus Iceland, Norway and Switzerland.
As soon as the eCall device in your car senses a severe impact in an accident, it automatically initiates a 112 emergency call to the nearest emergency center and transmits
it the exact geographic location of the accident scene and other data. With the same
effect, eCalls can also be made manually, at the push of a button. This is convenient
0
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if, for instance, you become witness of an accident. Whether the call is made manually
or automatically, there will always be a voice connection between the vehicle and the
emergency call centre in addition to the automatic data link. This way, any car occupant
capable of answering questions can provide the call centre with additional details of the
accident.
This article describes project eCALL from point of view of car identification and
relations to car’s registration information systems.

Klíčová slova: eCALL, EUCARIS, Vehicle Identification Number, VIN decoder, HeERO
Keywords:

eCALL, EUCARIS, Vehicle Identification Number, VIN decoder, HeERO

Základní cíle a principy fungování projektu eCALL
Jedním z hlavních úkolů Evropské komise pod názvem „eSafety“ v rámci vlajkového programu „Inteligentní automobil“ na nadcházející období je zavést v celoevropské měřítku
tzv. projekt eCALL. Obecným cílem tohoto projektu je zajistit automatické elektronické
(„e“) volání („CALL“) vozidel „o pomoc“ při dopravní nehodě nebo jiném ohrožení
posádky vozidla na operační střediska Integrovaného záchranného systému (IZS, linku
tísňového volání 112) a zajistit co nejkratší dobu příjezdu adekvátně vybaveného a připraveného záchranného týmu.
Volání o pomoc bude realizováno prostřednictvím speciálních elektronických jednotek
ve vozidlech (tzv. OBU 1) nebo synonymně IVS 2) ), kterými budou vybaveny všechny
nově vyráběná vozidla od roku 2015 s tím, že tyto jednotky bude možné dodatečně
instalovat i do starších vozů.
Každé vozidlo bude lokalizována pomocí GPS a do operačního střediska IZS b udou
předány základní informace o vozidle v nouzi v jednotném telekomunikačním a datovém
standardu závazném pro EU prostřednictvím standardů tzv. MSD — Minimum Set of
Data, který obsahuje údaje o místě a času nehody, telekomunikační parametry a nejzákladnější údaje o vozidle (VIN 3) , kategorie vozidla 4) , používané palivo, příznak způsobu aktivace zařízení — automaticky nebo manuálně, počet zapnutých bezpečnostních
pásů v době nehody). Každé vozidlo bude taktéž vybaveno automaticky komunikačním
prostředkem hlasového spojení („mobilním telefonem“), takže bude okamžitě navázáno
spojení mezi vozidlem v nouzi a příslušným operačním střediskem IZS pomocí tísňové
linky 112. Tímto způsobem bude kdokoli z osádky vozidla schopen poskytnout pracovišti pro příjem tísňového volání další podrobnosti o nehodě. Podobně bude moci svědek
dopravní nehody ze svého vozu volat o pomoc pro jiného účastníka dopravní nehody.
1)

OBU — On Board Unit

2)

IVS — In Vehicle System

3)

VIN — Vehicle Identification Number

4)

Udává, zda se jedná o osobní automobil, nákladní vozidlo, motocykl, autobus apod.
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Obrázek 1:

Základní schéma fungování projektu eCALL

Celý projekt bude fungovat pan–evropsky, tj. např. české záchranné složky budou
schopny poskytnout pomoc pro vozidla havarované na území ČR (a registrované v ČR),
stejně tak bude poskytnuta pomoc pro všechny občany ČR ve svých vozech v zahraničí.
Opatření ke snížení počtu obětí a těžkých zranění na evropských silnicích jsou nezbytně
nutná! V rámci 1,15 milionu dopravních nehod na silniční síti samotné EU zemřelo v roce
2009 asi 35 000 osob a asi 1,5 milionu jich bylo zraněno.
Okamžité upozornění na nehodu a znalost přesné polohy místa nehody zkracuje dobu
nezbytnou k poskytnutí účinné pomoci o 50 % mimo město a o 40 % ve městech. Díky
této časové úspoře se očekává, že systém eCall zachrání v Evropské unii každý rok až
2 500 lidských životů a sníží závažné následky u desítek tisíců zraněných. Každá minuta,
o kterou přijde odborná lékařská pomoc pro těžce zraněnou osobu dříve, zvyšuje až
o 10 % šanci na záchranu života.
Včasným ošetřením účastníků dopravní nehody díky systému eCall dojde k rychlejšímu
zotavení zraněných. Rychlejším příjezdem na místo nehody bude možné dříve likvidovat
následky nehody, čímž se snižuje riziko sekundárních nehod, snižují se dopravní kongesce,
nezvyšuje se spotřeba pohonných hmot a naopak se snižují emise CO2 .
V prostém finančním vyjádření lze říci, že ekonomické ztráty EU způsobené dopravními nehodami činí více než 160 mld. ¤ ročně. Pokud by všechny automobily byly vybaveny systémem eCall, bylo by možné ročně ušetřit až 20 mld. ¤ 5) .
5)

hhttp://www.heero-pilot.eu/view/cs/ecall.htmli
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Obrázek 2:

Ukázka manuálního tlačítko SOS pro spuštění komunikace
s Integrovaným záchranným systémem (IZS) u vozidla BMW

Pilotní projekt HeERO
V současné době běží pilotní projekt v několika vybraných evropských zemích (Německo, Finsko, Řecko,
Chorvatsko, Itálie, Nizozemí, Rumunsko, Švédsko)
a v České republice pod názvem HeERO (Hamonised
eCALL Euroepan Pilot). Pilotní projekt je plánován
na období od 1. 1. 2011 až po 31. 12. 2013. Cílem je zajistit základní předpoklady projektu a vyzkoušet technologie v praxi ve zkušebním projektu. Následně bude projekt
rozvinut do všech evropských zemí.
Pro naši republiku je svým způsobem velkou ctí, že do tohoto celoevropského projektu
byla vybrána jako země s jedním z nejlepších integrovaných záchranných systémů (IZS
linka „112“) na světě, s rozvinutým automobilovým trhem a v neposlední řadě s poměrně vysokou kvalitou informačních systémů obecně, včetně státní správy. Všechny
země pro pilotní projekt byly vybírány tak, aby představovaly statisticky reprezentativní (různorodou) realitu pro podmínky pilotu. Není ani žádným tajemstvím, že řada
továrních značek automobilů je již nyní technicky připravena na podobný projekt nebo
blízko realizace, takže výsledek při záchraně zdraví a životů může být poměrně rychlý
a významný.
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Obrázek 3:

Pohled na účastnické země (označeny tmavě)
pilotního projektu eCALL na mapě Evropy

Návaznosti na informační systémy a na problematiku vozidel
Kromě zjišťování polohy vozidla (která se zobrazuje v operačním středisku na „digitálních mapách“) se počítá např. především s návazností i na státní informační systémy,
tedy konkrétně na národní (centrální) registry vozidel (v blízké budoucnosti prostřednictvím opět celoevropského projektu a technologií EUCARIS 6) — European Car Information system) doma i v zemích EU. Tím se zpřístupní další doplňující technické údaje
o havarovaném vozidle, takže operační důstojník bude např. okamžitě informován, o jaký
typ vozidla, kategorii a další technické údaje (rozměry, hmotnosti apod.) se jedná a bude
zcela jedno, odkud teritoriálně vozidlo pochází. Dostupné informace pak budou využívány pro optimalizaci, vyšší efektivitu zásahových jednotek (technické vybavení, jeho
množství, specifika apod.), takže řešení např. hromadných, řetězových havárií, havárií
v noci, kdy nejsou např. žádní svědci, kteří by pomohli přivolat pomoc těžce zraněným
nebo vystresovaným účastníkům dopravních nehod atd. bude automatizováno, tj. vozidlo při aktivaci airbagů nebo po stisknutí nouzového tlačítka na palubní desce vozidla
si dokáže samo „pomoci“ přivolat adekvátní záchranu. Informační a komunikační tech6)

hhttps://www.eucaris.net/i
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nologie pomohou i eliminaci jazykových bariér, kdy řada osob na silnicích v minulosti
zahynula jen pro to, že nedokázala říci svou polohu. Bližší informace lze najít např. na
webových stránkách projektu: hhttp://www.heero-pilot.eu/view/en/home.htmli.

Klíčová role identifikace vozidel a důsledky pro práci bezpečnostních
a záchranných složek, vyšetřovatelů, soudních inženýrů
Jedním z rozhodujících faktorů pro technologické řešení celého projektu eCALL kromě
technologií telekomunikačních a datových přenosů, speciálního SW (vybavení operačních
středisek IZS speciálním SW, jako je příjem tísňového volání a jeho odbavení, grafická
vizualizace místa události na mapách apod.) je identifikace vozidla podle VIN (Vehicle
Identification Number).
Z identifikátoru VIN se nechají zjistit základní typově identifikační údaje vozidla (tovární značka, základní model, typ motoru a jeho objem, výkon, tvar karosérie, rok výroby,
výrobní závod apod.).
Obrázek 4:

Ukázka základních informací obsažených ve VIN u vozidla Suzuki Aveo
Zároveň VIN v pojmosloví informatiků je jediným, primárním identifikačním klíčem
pro přístup do dalších návazných evidencí vozidel, odkud lze získat další potřebné údaje
— SPZ vozidla, jeho barvu (což je při dojezdu záchranných složek na místo nehody
velmi důležitý vizuální identifikační znak), rozměry, hmotnosti, objemy přepravních prostor (pro zajištění adekvátních vyprošťovacích prostředků nebo nezbytných kapacit pro
bezpečné přeložení přepravovaného materiálu z havarovaného vozidla a odvezení z místa
nehody).

Závěr
Automatická i následná návaznost projektu eCALL na další informační systému přinese
další pozitivní momenty:
První skutečností je možnost podle VINu informačně spojit havarované vozidlo se
speciální typovou dokumentací k vozidlu (obrázky, schémata, nákresy, textové informace). V důsledku záchranné složky ještě před příjezdem k nehodě budou vědět, kde
má vozidlo kritické konstrukční prvky, definující nebo omezující „technologii“ záchranného zásahu. V dokumentaci bývá např. uvedeno, kde daný typ vozidla má bezpečnostní
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vzpěry v konstrukci karosérie (obvykle dveře) a těm je nutno se při vystřihování osádky
vozidel vyhnout, kde je palivová nádrž a uzávěry přívodu paliva, baterie, elektronické
rozvody, řídící systémy, plynové patrony airbagů (ne všechny airbagy musely být během
nehodové děje aktivovány a při neodborné následné manipulaci záchranářem jej mohou
zranit apod.)

Obrázek 5:

Ukázky bezpečnostních prvků a komponent,
které mohou rozhodovat o vedení „technologie zásahu“
u havarovaného vozidla Škoda Octavia
Druhým je důsledkem návaznost na centrální registr vozidel a EUCARIS. Složky IZS
budou k právě havarovanému vozidlu mít i informaci, zda vozidlo je označené jako odcizené, nebo pohřešované (či jinak závadové). Jednak to znamená okamžitou součinnost
s Policií ČR při nalezení a následném zajištění odcizeného vozidla, které se stalo účastníkem dopravní nehody. Zároveň záchranné jednotky (hasiči, zdravotní služba) budou
včas informováni, že vozidlo bylo odcizeno a je tedy možné, že posádka vozidla se může
při zásahu chovat „nestandardně“, tj. bude se snažit uprchnout z místa nehody, nebude
spolupracovat nebo dokonce bude ohrožovat samotné záchranáře.
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Záznamy z „černé skříňky“ vozidla mohou velmi konkrétně pomoci při vyšetřování
dopravní nehody. Jsou zde uloženy kromě polohy (souřadnic) a času nehody i detailní
konkrétní informace o kinematice nehodového děje stejně tak i o chodu všech klíčových systémů či komponent vozidla (otáčení volantem, intenzita a čas brzdění, stisknutí
plynového nebo spojkového penálu, aktivace ABS 7) , ESP 8) systémů vozidla atd.).
Údaje o času a místě nehody, způsobu aktivace záchranného systému (automaticky po
explozi airbagů nebo manuálně stisknutím tlačítka) mohou pomoci i při vyšetřování automobilových — pojistných podvodů pro policii i pojišťovny. Mnoho dopravních nehod
je dnes fingováno, staly se na jiném místě a v čase, než pojištěná osoba při podvodném jednání uvádí. Archivní informace mohou pomoci systematicky rozplétat i takovéto
skutečnosti.
Pokud bude přijata otevřená informační politika, údaje z nehod (které budou archivovány) mohou rovněž dát kupujícímu představu při koupi ojetého vozidla, zda bylo
v minulosti havarováno (a tedy opravováno) či nikoliv a tím případně tím posoudit i cenu
vozidla. Informace, zda došlo k otevření airbagů při nehodě mohou pomoci si vytvořit
nejzákladnější představu o tom, že k tomu došlo. Mnoho těžce havarovaných vozidel
je dnes opraveno, ale ve skutečnosti neodborně opravené vozidlo nemusí vůbec odpovídat původním konstrukčním charakteristikám z hlediska provozu i bezpečnosti a tím
ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu. Informace o tom, že vozidlo bylo účastníkem dopravní nehody by měly být zásadní pro STK 9) , aby zaměřila svou pozornost
při kontrole vozidla i na tyto skutečnosti.
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Souhrn:
Odolnost kritické infrastruktury je spojena s udržením kontinuity dodávek základních
druhů služeb, energií, zboží atd., nehledě na to jaké mimořádné události se mohou objevit. V tomto kontextu odolnost infrastruktury lze pojímat jako schopnost redukovat
rozsah a čas dopadů mimořádné události. Efektivnost odolnosti infrastruktury nebo
firem spočívá v jejich schopnosti anticipovat, absorbovat, adaptovat se a/nebo ve schopnosti rychlé obnovy z mimořádných událostí. Ochrana a odolnost kritické infrastruktury
nejsou protichůdné koncepty; představují doplňující se a nezbytné prvky řízení rizik. Základ vyvinutý pro ochranu a odolnost kritické infrastruktury nadále zůstává rozhodující
součástí managementu rizik ve všech sektorech kritické infrastruktury.
Summary:
Critical infrastructure resilience is about sustainmentcontinuity of delivering essential
sorts the services, energy, goods etc. regardless of disruptive events that may occur.
In this context infrastructure resilience it is possible to see as the ability to reduce the
magnitude and/or duration of disruptive events. The effectiveness of a resilient infrastructure or enterprise depends upon its ability to anticipate, absorb, adapt to, and/or
rapidly recover from a potentially disruptive event. Protection and resilience critical
infrastructure are not opposing concepts; they represent complementary and necessary
elements of a risk management. The foundation developed for critical infrastructure protection continues to be an essential part of risk management in all critical infrastructure
sectors.
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1. Resilience — scope and definition
Modern societies are widely considered to harbour an increased propensity for breakdowns of their critical infrastructure systems. While such breakdowns have proven rather
rare, Hurricane Katrina has demonstrated the catastrophic consequences of such breakdowns. Present–day society relies on the effective functioning of CI networks to provide
public services, enhance quality of life, sustain private profits and spur economic growth.
This growing dependence is accompanied by an increased sense of vulnerability to new
and future threats.
Resilience has become an important dimension of the critical infrastructure protection. Infrastructure resilience is about “delivering the goods” regardless of disruptive
events that may occur. Although each critical infrastructure sector operates differently,
a common definition of infrastructure resilience is needed namely for public policies and
governance to be effective.
The effectiveness of a resilient infrastructure or enterprise depends upon its ability to
anticipate, absorb, adapt to, and/or rapidly recover from a potentially disruptive event.
The protection and resilience are not opposing concepts; they represent complementary
and necessary elements of a comprehensive risk management strategy.
Definition .

Infrastructure protection is the ability to prevent or reduce the effect of an adverse
event. Infrastructure resilience is the ability to reduce the magnitude, impact, or
duration of a disruption.
Resilience is the ability to absorb, adapt to, and/or rapidly recover from a potentially
disruptive event. [4]
Another view of resilience
• Resilience is the ability of a system to withstand threats and continue to function,
and is related to durability and performance to expected standards over time.
• Resilience is also the capability of the system and/or material to continue to function — i.e. perform to expected standards — in the face of such threats and is best
explained in terms of the notion of durability. So, resilience is ‘durability plus’,
or the ability to cope with environmental, economic and political changes; or, to
weather all kinds of storms.
• Resilient Infrastructure is those systems of physical assets that will be able to
survive and perform well in an increasingly uncertain future. This necessitates
existing physical assets and new assets becoming more adaptable; and, being created, designed, built, operated, and / or, disposed of in the light of current as well
as ‘new and emergent futures’. [7]
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Critical infrastructure resilience is characterized by three key features:
• Robustness: the ability to maintain critical operations and functions in the face of
crisis. This can be reflected in physical building and infrastructure design (office
buildings, power generation and distribution structures, bridges, dams, levees), or
in system redundancy and substitution (transportation, power grid, communications networks).
• Resourcefulness: the ability to skillfully prepare for, respond to and manage a crisis
or disruption as it unfolds. This includes identifying courses of action, business
continuity planning, training, supply chain management, prioritizing actions to
control and mitigate damage, and effectively communicating decisions.
• Rapid recovery: the ability to return to and/or reconstitute normal operations as
quickly and efficiently as possible after a disruption. Components include carefully
drafted contingency plans, competent emergency operations, and the means to get
the right people and resources to the right place. [5]
What do we really mean when we talk about resilience? What actions can the homeland security enterprise take to promote greater resilience?
The 2010 DHS Quadrennial Homeland Security Review identifies four strategic goals
of resilience:
1. Enhanced preparedness,
2. Effective emergency response,
3. Rapid recovery,
4. Hazard mitigation.
These four goals encompass the actions that will be necessary to manage the consequences of any incident and to quickly restore operations. [2]

2. The framework of resilience
With the publication of the Department of Homeland Security (DHS) Quadrennial
Homeland Security Review Report: A Strategic Framework for a Secure Homeland
(QHSR) in February 2010, the Administration established a new strategic framework
for DHS. This framework established resilience as one of three core concepts in
a comprehensive approach to homeland security:
1. Security: Protect the United States and its people, vital interests, and way of life
2. Resilience: Foster individual, community, and system robustness, adaptability, and
capacity for rapid recovery
3. Customs and Exchange: Expedite and enforce lawful trade, travel, and immigration
The concept of resilience encompasses mitigating risk to communities, enhancing recovery capabilities, and ensuring continuity of essential services and functions. [4]
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There were established two core resilience objectives:
• An objective of ensuring broad-based resilience: Improve capabilities of families,
communities, private sector organizations, and all levels of government to sustain
essential services and functions.
• An objective of ensuring infrastructure resilience: Enhance the ability of critical
infrastructure systems, networks, and functions to withstand and rapidly recover
from damage and disruption and adapt to changing conditions.
Community resilience is connected with the capability to return citizens to work, reopen
businesses, and restore the basic services and economic stability of a community or
a linked group of affected communities. [4]
Definition of resilience mentioned above, that resilience is the ability to absorb, adapt
to, and/or rapidly recover from a potentially disruptive event figure 1 summarizes the
distinguishing characteristics of the capacities.
Figure 1:

Resilience capacities of a system [1]

Absorptive Capacity .
Absorptive capacity is the degree to which a system can automatically absorb the impacts of system perturbations and minimize consequences with little effort. The absorptive capacity is an endogenous feature of the system.
For example, storage can enhance the absorptive capacity; if a chemical plant is disabled but a large amount of collocated storage of its product is undamaged, customers
can continue to be supplied by the stored quantities, with little cost to the producer or
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customer, while the plant is repaired. Examples of resilience enhancement features that
can increase absorptive capacity include:
• System robustness, which decreases systemic impact through the strength of individual connections in the system.
• System redundancy, which decreases systemic impact through providing alternate
pathways for the system mechanics to operate.
Adaptive Capacity .
Adaptive capacity is the degree to which the system is capable of self–organization for
recovery of system performance levels.
It is a set of properties that reflect actions that result from ingenuity or extra effort
over time, often in response to a crisis situation. It reflects a dynamic ability of the
system to change endogenously throughout the recovery period.
Restorative Capacity .
Restorative capacity is the ability of a system to be repaired easily. Typically, these
repairs are dynamic and performed by entities exogenous to the system. In the context of
infrastructure policies, the government is often considered to be the exogenous, repairing
entity. These repairs usually restore the system to near its original, pre–event state, but
can also restore the system to a completely new state or regime that anticipates future
system requirements. Restorative capacity primarily affects the total recovery effort,
although repairs to the system enabled by the system’s restorative capacity may also
increase the system performance, reducing systemic impact. Whereas adaptive capacity
reflects the ability of a system to be changed endogenously, restorative capacity reflects
the ability to be repaired exogenously. [1]

3. Resilience and efficiency
If we deal with of resilience it is necessary to mention about problem of efficiency for
example in the context of dependence on suppliers resp. supply chain.
E.g. security of oil supply shall be measured by assessing the additional value of the
new capacity offered by a project for the short and long–term resilience of the system
and the remaining flexibility of the system to cope with supply disruptions under various
scenarios. [3]
There is also a trade–off between supply chains that are simple and compact and those
that are complex, redundant and dispersed. A handful of suppliers can provide deep
discounts, excellent service and develop such a strong knowledge of processes that they
become almost an extension of the company they sell to. However, the fewer and more
concentrated the suppliers, the more likely the supply chain is to be shut down by an
unforeseen event. Expanding the number of suppliers may strengthen the supply chain,
but it also makes it harder to manage logistics and pricing.
The traditional tradeoff — simple and compact vs. complex and dispersed is summarizes by figure 2.
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Figure 2:

Simple and compact vs. complex and dispersed [6]
This balance between efficiency and resilience is the key tradeoff faced by supply
chain managers. But it’s not always a tradeoff; it may be possible to increase both. For
instance, Whirlpool was able to boost both efficiency and resilience by consolidating its
brands and increasing the use of standardized components.
Whirlpool is also simplifying supply chains by using standardized components in more
products. That could mean using the same electronic component or the same screw in
a washer and clothes dryer. In the previous time, 20 washers could have 20 different
controls. Now Whirlpool have only four different controls for 20 models.
Increasing efficiency and resilience .
Commentary on the graph 1:
• The single–minded pursuit of efficiency leads to brittle supply chains.
• On the other hand, the high levels of redundancy of the most resilient supply
chains make them less efficient.
• The ideal strategy moves the curve outwards, boosting both efficiency and resilience at each point on the curve (for instance, from Point A to Point B).
Reassess supply chain processes to ensure that progress towards efficiency does not
boost the potential for failure in the face of economic, operational or environmental
disruptions. And taking this dictum a step further, companies should attempt to control
risks better and plan for various scenarios, given the unpredictable nature of the recovery.
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Výuka v oblasti nebezpečných látek s důrazem na
hodnocení radiologického nebezpečí
Education in the Field of Dangerous Materials
Emphasizing the Assessment of a Radiological Threat
SABOL Jozef, ŠESTÁK Bedřich, POLÍVKA Lubomír

Souhrn:
Referát se zabývá některými vybranými problémy a potřebami souvisejícími s výukou
v oblasti nebezpečných látek, kde zvláštní pozornost je věnována hrozbě, která potenciálně plyne z možného zneužití jaderných a radioaktivních materiálů. Diskutují se zejména
otázky spojené s prevencí proti použití těchto látek pro teroristické účely a postupy
směřující k minimaxzaci dopadu takového zlovolného aktu na obyvatelstvo a životní
prostředí. Kromě příslušné terminologie a veličin a jednotek, používaných v dozimetrii
a radiační ochraně, je podán také přehled současné legislativy České republice v této
oblasti a jsou uvedeny i některá nejdůležitější mezinárodní doporučení a další směrnice
resp. rezoluce, které se týkají této oblasti.
Summary:
The paper deals with some selected problems and requirements related to the education
in areas concerning dangerous substances where special besides dosimetry and radiation
protection quantities and units, special attention has also been paid to the threat which
presents the potential misuse of nuclear and radioactive materials. In particular, the
issues regarding the prevention against the use of these materials for terrorist attacks
and procedures aimed at minimizing the impact of such malevolent act on the population
and the environment have been discussed. In addition, it is given an overview of the
current Czech legislation in this field as well as some of the most important international
recommendations or directives/resolutions which address this field.
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1. OBECNÁ KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
Všechny nebezpečné látky, pokud se s nimi nezachází v souladu s příslušnými platnými
přísnými předpisy a nedodržují se specifické postupy při jejich výrobě, skladování, přepravě, použití a zneškodnění, představují potenciální hrozbu jak pro samotné uživatele
nebo přepravce, tak i pro obyvatelstvo. Velká pozornost se musí věnovat prevenci nehod nebo havárií, které souvisí s nebezpečnými látkami a kde může dojít k ohrožení na
životech, majetku a poškození životního prostředí. Je nezbytně nutné, aby odpovědné
osoby a příslušné bezpečnostní složky byly připraveny na likvidaci takových událostí s cílem minimalizovat jejich důsledky. V současné době, kdy stále existuje reálné nebezpečí
zneužití těchto látek pro teroristické účely, je nezbytné věnovat mimořádnou pozornost
důkladnému zabezpečení těchto nebezpečných látek, aby se jich nemohly zmocnit nepovolané osoby, které by je mohly zneužít pro případné teroristické útoky nebo provést
sabotáže na objektech nebo zařízeních, kde jsou tyto látky uložené.
Vzhledem k tomu, že požadavky na zabezpečení nebezpečných látek se neustále zvyšují, což se projevuje i ve zpřísněných mezinárodních bezpečnostních standardech, které
je zapotřebí transponovat do příslušných legislativních norem ČR. K implementaci těchto
norem, které kladou stále větší nároky na znalosti a kvalifikaci personálu, je nezbytné
zajistit odpovídající výchovu specialistu v rámci výuky na školách, specializovaných kursech a školeních, jakož i pořádáním odborných seminářů nebo workshopů. Při přípravě
a zajištění výuky i dalších akcí zaměřených na zvyšování kvalifikace pracovníků v této
oblasti se musí vycházet ze základních principů ochrany a bezpečnosti, přičemž je nutné
přihlédnout ke specifickým faktorům a vlastnostem jednotlivých nebezpečných látek.
Za nebezpečné látky považujeme takové látky, které jsou charakterizovány jednou nebo
více vlastnostmi: hořlavost, výbušnost, toxicitu, žíravost, škodlivé zdraví, dráždivost,
karcinogenita, mutagenita, nebezpečnost pro životní prostředí, a v neposlední řade i radioaktivitu [1]. Mezinárodní klasifikace nebezpečných látek do jednotlivých tříd, včetně
jejich základních grafických symbolů, je uvedena v tab. 1. Každá z těchto skupin látek
má určité specifické vlastnosti (např. chemické nebezpečné látky jsou vymezeny v zákoně
č. 59/2006 [2]), které se musí brát v úvahu za normálních situací a zejména za mimořádných situací, kde je nutno postupovat tak, aby se dopad nehody, havárie či teroristického
útoku minimalizoval.
Zvláštní postavení mezi nebezpečnými látkami zajímají radioaktivní látky, včetně samotných radioaktivních zdrojů, radioaktivního odpadu a jaderného paliva. Jejich nebezpečnost je vyvolána ionizujícím zářením, které emitují a které může způsobit zdravotní
újmu ozářené osobě. Přitom toto ozáření může být v důsledku jak vnějšího pronikavého
záření, tak i vlivem vnitřní kontaminace, kdy se radioaktivní látka dostane do organismu
člověka inhalací nebo ingescí.
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Tabulka 1: Mezinárodní klasifikace nebezpečných látek
a jejich základní grafické symboly
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2. VLASTNOSTI RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK
K tomu, abychom se mohli dostatečně chránit před škodlivými účinky ionizujícího záření,
je nezbytně nutné získat základní poznatky o vlastnostech tohoto záření a radionuklidech, které při každé přeměně vysílají jednu nebo více nabitých částic nebo fotonů.
Přitom daný radionuklid se zřídka vyskytuje nebo používá pouze jako čistý chemický
prvek, je zpravidla součástí chemické sloučeniny, kterou potom nazýváme radioaktivní
látkou.
Zatímco fyzikální vlastnosti určitého radionuklidů nezávisí na složení chemické sloučeniny, kde je jedním z nuklidů, které ji tvoří, chování sloučeniny může být různorodé.
Proto chemické vlastnosti radioaktivních látek jsou jednoznačně dány jejich složením,
které má zásadní význam na působení těchto látek v organismu, kam se mohou dostat
dýchacími cestami z kontaminovaného vzduchu nebo požití potravin, které obsahují tyto
látky v určitých koncentracích.
K pochopení biologických účinků ionizujícího záření je tedy potřebné znát nejenom
vlastnosti záření, které dopadlo na člověka z okolních radioaktivních zdrojů, ale také
parametry radioaktivní látky včetně fyzikálních vlastností samotného radionuklidu. Pro
jejich charakterizování a popis byly zavedeny určité veličiny, a k nim přiřazené jednotky,
pomocí nichž lze potom kvantifikovat zdroje záření, pole záření, interakce záření s látkou
včetně takových projevů těchto interakcí jako je ionizace, předání energie a absorpce
energie.
Z hlediska posouzení míry nebezpečnosti určitého radioaktivního zářiče nebo látky je
základní veličinou aktivita, kterou lze definovat vztahem
A=

dN
= −λ · N
dt

(1)

kde dN je počet radioaktivních jader, které se rozpadnou během intervalu dt, přičemž
N je celkový počet radioaktivních jader v radionuklidu o aktivitě A, a λ je přeměnová
(rozpadová) konstanta daného radionuklidu.
Jednotkou aktivity v soustavě SI je reciproká sekunda (s−1 ), která odpovídá jedné
přeměně (rozpadu) za jednu sekundu. Pro tuto jednotku se používá speciální název –
becquerel, symbol Bq. Aktivita jednoho Bq je velmi malá, v praxi se obvykle setkáváme
s mnohem vyššími aktivitami, které potom vyjadřujeme pomocí násobných normalizovaných předpon, jako kilo (k), mega (M), giga (G) nebo tera (T), přičemž
1 kBq = 103 Bq, 1 MBq = 106 Bq, 1 GBq = 109 Bq, 1 TBq = 1012 Bq.
Starší jednotkou aktivity, která se ještě v některých zemích stále do určité míry používá, a s níž se často setkáváme zejména ve starší literatuře, je curie (Ci). Tato jednotka
odpovídající aktivitě 1 g Ra–226 je pro běžné používání naopak příliš vysoká. Aktivita
1 Ci totiž odpovídá 3,7×1010 Bq. Proto si zde pomáháme podílovými předponami jako
piko (p), nano (n), mikro (µ), mili (m), kde zřejmě platí
1 pCi = 10−12 Ci = 37 mBq, 1 µCi = 10−6 Ci = 37 kBq,
1 mCi = 10−3 Ci = MBq, 1 Ci = 37 GBq.
Při nesprávném přepočítávání aktivity ze starých jednotek na nové (a naopak) může
dojít k obrovské chybě, která může představovat několik řádů. Taková nedůslednost již
způsobila nejednu nehodu nebo havárii jak v průmyslových, tak i v lékařských aplikacích.
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Zde se tato chyba projeví v nadměrném ozáření pacienta při diagnostických vyšetřeních
nebo léčbě pomocí radiofarmak v nukleární medicíně a také při ozařování nádorů v radioterapii a brachyterapii.
Z hlediska posouzení časové závislosti počtu radioaktivních přeměn, je velmi důležitým parametrem radionuklidů jejich poločas rozpadu (T1/2 ), což je doba, za kterou se
z původního počtu radioaktivních jader rozpadne jejich polovina. Z definičního vztahu
aktivity lze pro poločas rozpadu odvodit vztah
T1/2 =

lg 2
λ

(2)

kde konstanta λ se vyjadřuje v reciprokých jednotkách času, tj. s−1 nebo h−1 , což odpovídá situaci, kdy poločas přeměny je udán v s nebo h.
Každý zdroj ionizujícího záření vytvoří ve svém okolí radiační pole, které lze popsat
zejména takovými veličinami jako fluence částic a příkon fluence částic. Fluence částic
odpovídá v zásadě počtu částic, které v daném bodě v radiačním poli dopadají na
jednotkovou plochu. Na druhé straně, příkon fluence částic je definován jako fluence
částic za jednotku času. Základními jednotkami těchto veličin jsou m−2 resp. m−2 .s−1 .
Pokud jde o interakce ionizujícího záření s látkou, je nutno přihlédnout k rozdílnému
mechanismu příslušných procesů u přímo ionizujícího záření (nabitých částic) a nepřímo
ionizujícího záření (fotonů a neutronů).
U nabitých částic, které při průchodu prostředím ztrácejí svou energii více–méně kontinuálně, lze hovořit o dosahu nebo doběhu částic. Je to vlastně vzdálenost (celková
dráha částice nebo její průmět), kterou příslušná částice urazí v dané látce, což bude
zřejmě záviset nejenom na druhu částice a její energii, ale také na složení a vlastnostech
prostředí.
Hlavní veličinou pro kvantifikaci interakce nabitých částic je lineární brzdná schopnost
(S), která je definována jako
dE
(3)
S=
dl
kde dE je energie nabité částice na dráze její dráhy dl. Základní jednotkou je J.m−1 ,
v praxi se však častěji používá jednotka keV.µm−1 .
V případě nepřímo ionizujícího záření (nenabitých částic) nelze hovořit o jejich dosahu
nebo doběhu, neboť jejich interakce probíhají s určitou pravděpodobnosti, kde daná
částice může ztratit veškerou svou energii nebo část své energie, přičemž se může dále
pohybovat (obvykle pod jiným úhlem) se zmenšenou energií. U těchto částic můžeme
hovořit pouze o zeslabení, které závisí na jeho parametrech a složení látky. Jedná-li se
o záření gama nebo rentgenové záření, užitečnou veličinou charakterizující pronikavou
schopnost záření je polotloušťka. Je to vlastně taková vrstva látky nebo materiálu, která
zeslabí původní úzký svazek záření na poloviční hodnotu (ve smyslu fluence nebo příkonu
fluence). I v tomto případě, interakce bude záviset na energii fotonů a složení látky. Na
obr. 1 je ilustrována velikost polotloušťky fotonového záření emitovaného Ir-192 a Co-60
pro beton, ocel, olovo, wolfram a uran [3, 4].
Při výuce je potřeba zdůraznit, že u nepřímo ionizujícího záření nelze hovořit o dosahu
určité konkrétní částice, ale pouze o zeslabení svazku takového záření. Oba parametry
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Obrázek 1:

Přibližné hodnoty polotloušťky pro Ir-192 a Co-60 v různých materiálech
které se často používají pro stínění
ionizujícího záření: dosah i polotloušťka, jsou důležité zejména s ohledem na hodnocení
ozáření v důsledku vnějších zdrojů.
Výsledky interakce lze interpretovat z různých hledisek a tomu potom odpovídá i příslušná veličina, která může být dozimetrického charakteru nebo může odrážet biologické
účinky záření. V prvním případě se jedna o čistě fyzikální veličiny, zatímco druhý případ
se týká veličin, které obsahují příslušné váhové faktory zohledňující vliv různého druhu
záření a také citlivost vybraných tkání nebo orgánů na ozáření.
Z dozimetrických veličin si zaslouží pozornost expozice, kerma a zejména absorbovaná
dávka, která je výchozí veličinou i v radiační ochraně.
Expozice, která vyjadřuje ionizační účinky fotonového záření ve vzduchu, je v daném
bodě definována podílem součtu nábojů dQ vytvořeného sekundárními elektrony uvolněnými fotony v objemovém elementu vzduchu dV a hmotnosti tohoto elementu dm,
tj.
dQ
(4)
X=
dm
Jednotkou expozice je C.kg−1 , starou jednotkou, s níž se ještě občas setkáme je rengen
(R). Jejich vzájemný vztah je 1 R = 2,54.10−4 C.kg−1 .
Kerma je veličina, která se definuje pouze pro nepřímo ionizující záření a je dána
vztahem
dEkin
(5)
K=
dm
kde dEkin je počáteční energie nabitých částic, která byla předána při interakci nenabitých částic s danou látkou. Jednotkou kermy je gray (Gy). Jeho vztah se starou jednotkou
této veličiny je následující 1 Gy = 100 rem.
Důležitá, a svým způsobem univerzální veličina jak pro potřeby dozimetrie, tak i radiační ochrany, absorbovaná dávka (nebo běžně jenom dávka) je definována jako
D=

dε
dm

(6)

kde dε je střední energie záření předaná v objemovém elementu látky dV , jehož hmotnost
je dm. Jednotkou dávky je Gy, který se starou jednotkou dávky rad souvisí vztahem
1 Gy = 100 rad.
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U všech uvedených veličin se často používají jejich příkony, tj. změna v hodnotě veličiny za jednotku času, tj.
Ẋ =

dX
dt

;

K̇ =

dK
dt

;

Ḋ =

dD
dt

(7)

Základními jednotkami těchto veličin jsou: A.kg−1 pro expoziční příkon, a Gy.s−1 pro
kermový příkon a stejně tak i pro dávkový příkon.
V radiační ochraně, která se převážně zabývá kontrolou ozáření na relativně nízké
úrovní ozáření, jež může vyvolat pouze stochastické biologické účinky. Při takovém ozáření u ozářené osoby může dojít k onemocnění rakovinou nad rámec jejího spontánního
výskytu s určitou pravděpodobností, která je úměrná ekvivalentní dávce (jedná-li se
o určitý orgán nebo tkáň) nebo celého těla (při celotělovém ozáření) [4].
Ekvivalentní dávka HT je přitom charakterizována vztahem
HT =

X

wR · DT.R

(8)

R

kde DT.R je součet středních dávek v orgánu T v důsledku záření typu R a wR je
radiační váhový faktor, které bere v potaz různý účinek různého záření. Tak např. pro
fotonové záření a pro záření beta je tento faktor roven 1, zatímco pro záření alfa je radiační váhový faktor roven 20. Jednotkou ekvivalentní dávky je sievert (Sv), kde s ohledem
na nízkou radiační úroveň (tato veličina ani jednotka by se neměly používat pro vysoké
úrovně ozáření, kde již dochází k deterministickým účinkům) se používají spíše jednotky
µSv nebo mSv.
Efektivní dávka představuje sumu ekvivalentních dávek všech relevantních orgánu
nebo tkání
X
X
X
E=
wT HT =
wT ·
wR DT.R
(9)
T

T

R

kde wT je tkáňový váhový faktor, který závisí na radiosenzitivitě jednotlivých uvažovaných tkání a orgánů. Jednotkou efektivní dávky je také Sv.
Při ozáření osob vysokými úrovněmi se nad určitou prahovou hodnotou dávky začnou
s pravděpodobností 1 projevovat tzv. deterministické účinky, které postihnou každou
takto ozářenou osobu. Ke kvantifikaci se zde používá dávka a popis konkrétního ozáření.

3. POŽADAVKY NA VÝUKU V OBLASTI RADIOLOGICKÉ
OCHRANY
Hlavní cíle radiační ochrany spočívají v zásadě v zajištění adekvátní ochrany pracovníků
a ostatních obyvatel, přičemž mezi prvořadé úkoly patří:
a) Za normálních (plánovaných) situaci udržet ozáření osob na co nejnižší úrovni
aplikací principu ALARA. V každém případě by však ozáření nemělo překročit
stanovené dávkové limity nebo referenční úrovně, které jsou dané mezními hodnotami ekvivalentní a efektivní dávky.
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b) Při návrhu zařízení nebo zdroje záření, při projekci radiačního a jaderného, při
jakékoli manipulaci nebo používání zdroje záření, a při přípravě pracovníků by
se mělo postupovat tak, aby se pravděpodobnost nehody, havárie nebo jiné mimořádné radiační situace udržela na co nejnižší úrovni. Součásti tohoto úkolů je
i příprava na radiologickou událost, kde by odpovídající personál měl být dostatečně připraven na to, aby minimalizoval dopad takové události na osoby i životní
prostředí.
V tomto směru by měla být organizována výuka i školení, kde se musí klást důraz
nejenom na osvojení si příslušných poznatků a znalosti týkajících se vlastností záření,
interakce záření s látkou, veličin a jednotek, jejich monitorování a interpretace výsledků
měření, ale také na pochopení platné české legislativy a relevantních mezinárodních
směrnic či doporučení. Zde je nanejvýš potřebné, aby posluchač nebo účastník kurzu
porozuměl, jakým způsobem se příslušné požadavky mají interpretovat a jak je možné
je splnit a dodržet.
Pozornost by se měla věnovat především silným zdrojům záření, kde v případě nehody
může dojít k závažným zdravotním účinkům na ozářené osoby. Aplikace nedůležitějších
radioaktivních zdrojů v různých oblastech průmyslu, techniky a medicíny jsou uvedeny
v tab. 2, kde jsou také zmíněny typické rozsahy aktivit těchto radioaktivních zářičů.
Tabulka 2:

Tyto silné zářiče, které přicházejí v úvahu pro konstrukci radioaktivní disperzní zbraně,
musí být řádně zabezpečeny, aby se nemohly dostat do nepovolaných rukou [5, 6].
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Výuka resp. školení by měly na vhodné a srozumitelné úrovní zahrnout především
následující okruhy
• Vlastnosti ionizujícího záření a zdrojů tohoto záření,
• Interakce záření s látkou včetně jeho pronikavých a stínicích vlastností,
• Zdroje záření s ohledem na jejich charakter (uzavřené zářiče, otevřené radioaktivní
zdroje) a možné šíření radioaktivních látek,
• Veličiny a jednotky sloužící ke kvantifikaci záření, zdrojů záření a působení záření
na látku a člověka (dozimetrické veličiny a veličiny používané v radiační ochraně),
• Principy monitorování a měření záření (monitorování osob, monitorování pracoviště a životního prostředí),
• Biologické účinky záření (stochastické a deterministické),
• Zásady ochrany osob před zářením v souladu s příslušnými legislativními dokumenty, zejména vyhláškami SÚJB, případně i relevantními mezinárodními dokumenty zejména pak příslušných směrnic EU a doporučení IAEA.

4. VÝUKA A OSVĚTA ZAMĚŘENÁ NA RADIOLOGICKÝ
TERORISMUS
Nebezpečí radiologického terorismu je stále aktuální a nelze ho zcela vyloučit. Počítá
s tím i Bezpečnostní strategie ČR, kde se zdůrazňují hlavně preventivní opatření, a poukazuje na nutnost odpovídající připravenosti na tyto hrozby. V mezinárodním kontextu
je tato oblast také sledována a podnikány příslušné kroky k tomu, aby se vysoce aktivní
radioaktivní a jaderné materiály přísně držely pod kontrolou a aby všechny země byly
schopny na mimořádné situace reagovat a spolu své akce koordinovat.
O tom, že se neustále setkáváme s pokusy nezákonné přepravy radioaktivních a jaderných materiálů, svědčí databáze Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA),
která takové případy pečlivě sleduje a eviduje. V souladu s kategorizací radioaktivních
zdrojů podle stupně nebezpečnosti se zvláštní pozornost věnuje především zdrojům kategorie 1 a 2. U kategorie 1 se jedná zejména o radioaktivní zdroje použité v radioaktivních
termoelektrických generátorech a v průmyslových ozařovačích. Příkladem zdrojů kategorie 2 jsou radioaktivní zdroje využívané v radioterapii a v defektoskopii.
Takové zdroje by se měly přísně kontrolovat, což by mělo zahrnovat jak jejich samotnou
výrobu, dopravu, export a import, a zejména jejich vlastní aplikace, tak i jejich likvidaci,
uložení na pracoviště nebo jiné operace zaměřené na to, aby i zdroje po uplynutí jejich
životnosti byly řádně zabezpečeny.
Zvláštní kategorii radioaktivních zdrojů představují opuštěné zdroje. Tyto zdroje buď
nikdy nebyly řádně pod kontrolou (nebylo na ně vydáno povolení), nebo se jedná o zdroje,
které se ztratily a pak byly nalezeny a nenahlásily se dozornému orgánu. Pokud nějaký
silný zářič, jako např. defektoskopický zdroj, který se ztratil při jeho přepravě na místo
určení, najde někdo, kdo si není vědom jeho nebezpečnosti, může se taková osoba ozářit
a tak obdržet i smrtelnou dávku. Takové situace se stále občas stávají a jejich dopad na
zdraví nic netušících lidí je v řadě případů devastující. Plyne to do značné míry z toho,
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že obyvatelstvo nemá někdy ani elementární znalosti a povědomí o nebezpečných předmětech nebo látkách, které jsou obvykle označeny varovným symbolem. Určitá osvěta
přes masové sdělovací prostředky by byla v tomto směru nanejvýš potřebná.
Informace z databáze IAEA je vidět, že případy záchytu nelegálně přepravovaných
radioaktivních a jaderných materiálů se ještě stále vyskytují (obr. 2) [7]. Kontrola na
Obrázek 2:

Informace z database IAEA dokumentující nebezpečí,
které hrozí z nezákonné přepravy radioaktivních a jaderných materiálů ve světě
hraničních přechodech nebo letištích do značné míry napomáhá odhalení takových pokusů a zachycení nebezpečných radioaktivních látek.
Ve výuce a další osvětové činnosti je třeba se zaměřit i na konkrétní možnosti ochrany
před důsledky radiologických havárií nebo i radiologického útoku s použitím radiologické
disperzní zbraně neboli tzv. špinavé bomby. V této souvislosti je potřeba zdůraznit,
že k ozáření osob dochází jak v důsledku vnějšího záření emitovaného radioaktivním
zdrojem, tak i k vnitřnímu ozáření, k němuž dochází při vstupu radioaktivní látky do
lidského organismu cestou dýchací nebo ingescí kontaminované vody či potravin. Na
rozdíl od vnějšího ozáření, které působí pouze po dobu vystaveni se vnějším radiačním
zdrojů, vnitřní radioaktivní kontaminace přispívá k ozáření během celé doby, kdy se
radionuklid nachází v těle. V závislosti na metabolismu příslušné radioaktivní látky
a na poločasu přeměny, může toto ozáření trvat i značně dlouho po té, co k vnitřní
kontaminaci došlo.
Každý by měl vědět alespoň základní postupy, které vedou ke snížení výsledného ozáření v daných specifických podmínkách. U ochrany před vnějším ozářením je to přede-
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vším ochrana časem, vzdáleností a stíněním, zatímco v případě radioaktivně zamořeného
prostředí jakýkoli respirační ochranný prostředek může značně snížit příjem radioaktivní
látky a tím i celkové ozáření.
Pracoviště využívající radiační a jaderné technologie by měla zajistit adekvátní školení nejenom pracovníků, kteří, v rámci své pracovní náplně nebo zařazení, přicházejí
do styku s radioaktivními zdroji, ale určitou přístupnou formou by o základech radiační
ochrany měli být proškoleni i další pracovníci. Obyvatelstvo v okruhu jaderně energetických zařízení musí mít rovněž představu o nebezpečí v případě havárie a příslušných
ochranných opatřeních.

5. ZÁVĚR
Ukazuje se, že výuka na školách v oblasti nebezpečných a zvláště radioaktivních látek
není dostatečná a že ani na vysokých školách se studenti nedovědí vždy dostatek informací o nebezpečí, které je spojeno s těmito látkami, a neznají základní principy ochrany
před takovým nebezpečím. Je proto žádoucí kompenzovat tyto nedostatky přednáškami,
kurzy nebo školeními či semináři, které by přístupnou formou poskytly potřebné informace jak pracovníkům, kteří potenciálně mohou s těmito látkami přijít do styku, tak i široké veřejnosti. Obvykle se zde setkáváme se dvěma extrémy: jeden je charakterizována
fobií před vším, co nese pečeť něčeho jaderného či radioaktivního, a druhý spočívající
v podcenění ozáření v případě styku nebo manipulace s radioaktivními zářiči.
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Souhrn:
Článek se zabývá problematikou bezpečnosti a ochrany obyvatelstva před specifickou
formou terorismu. Jako regulační mechanismus při zkoumání předmětného záměru, si
autor článku vybral regulativ právního charakteru.
Vedle šíření zbraní hromadného ničení představuje v současnosti jednu z ústředních celosvětových bezpečnostních hrozeb chemický, biologický, radiologický a jaderný (CBRN)
terorismus. Autor verifikuje bojové chemické látky a průmyslové nebezpečné látky z pohledu jejich eventuálního zneužití pro teroristické útoky.
Summary:
This contribution deals with the topics of impacts of the regulating mechanisms on the
protection of population against a specific form of terrorism. As a reference element for
exploring the subjected intent, a regulating mechanism of legal character was selected
by the author.
As the assessment of the regulation of all CBRN components would be out of the
framework of this type of work, the author limited his survey to the area of the combat
chemical agents and industrially dangerous agents provided the survey model applied
can be utilised to other means as well.
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1 CHARAKTERISTIKA PROBLÉMU
Existence a význam hrozby terorismu podtrhuje oprávněný zájem společnosti věnovat
ochraně obyvatelstva náležitou pozornost. Účelem takového procesu je to, že potenciální
teroristický útok, resp. řešení jeho následků, je třeba správně diagnostikovat či specifikovat jako vážný problém, a nakonec o něm racionálně rozhodnout.
Terorismus má mnoho forem a používá k prosazování svých cílů mnoha prostředků.
O současném terorismu se někdy mluví jako o superterorismu a myslí se tím, že může
používat zbraně chemické, biologické, radiologické a jaderné (CBRN terorismus). Dnes
jsou jejich výroba a užití striktně regulovány řadou mezinárodních úmluv, přesto nelze
jejich zneužití zcela zabránit. Zejména chemické zbraně jsou až překvapivě snadno dostupné, a přitom velmi účinné.
Případné použití chemických, biologických, radiologických a jaderných prostředků
(CBRN) pro teroristické účely lze jednoznačně považovat za jednu z nejnebezpečnějších
forem terorismu. Vedle chemických zbraní, záměrně vyvinutých pro účely ozbrojeného
konfliktu, existují teroristické metody a prostředky, mající uvedený charakter, ačkoliv nepoužívají žádné zbraně a zbraňové systémy, ale využívají toxické materiály produkované
průmyslem, které lze šířit cílenými údery na mírové infrastruktury.
K tomu, aby společnost dokázala úspěšně plnit své základní funkce, mezi které patří
i zajištění bezpečnosti [7, s 6.] obyvatelstva, musí umět vzdorovat nástrahám, které
mohou přijít nečekaně a ohrožovat životy, zdraví a majetek lidí i jejich životní prostředí.
Nejvhodnějším nástrojem pro zabezpečení optimálnosti bezpečnostního systému je jeho
regulace.
Zvláštní místo v systémech regulace zastávají právní normativní systémy, z nichž
právo vytváří pravidla chování (právní regulativy), která mohou mít zásadní vliv i na
kvalitu společenských vztahů, jež vznikají při zabezpečování ochrany obyvatelstva před
terorismem provedeným chemickými (CBRN) prostředky.

2 NÁSTROJE OCHRANY – REGULATIVY
Bezpečnost a ochranu obyvatelstva (společnosti) je v současné době díky její složitosti
nutné vidět jako komplexní systém. Chceme-li zkoumat mechanismy zajišťující fungování některé části bezpečnostního systému České republiky (ČR), je namístě zkoumat je
z pohledu prvků zabezpečujících jeho optimální funkce. Nejvhodnějším nástrojem pro
udržení optimálností systému je jeho regulace.
Bez ohledu na dobu, platilo a platí, že lidská společnost se neobejde bez celé řady
regulačních mechanismů — regulativů, resp. regulátorů. [8, s. 161 a násl.] Jejich posláním je zajišťovat sociální interakci, řešit kolize vyplývající z rozdílných potřeb a zájmů
jednotlivců, popř. skupin, a vnášet do společnosti nezbytný řád. Jen tak lze zabezpečit
společenskou reprodukci a zabránit entropii, k níž společenský život přirozeně tenduje.
[5, s. 29 a násl.]
Regulace obecně znamená řídící či usměrňující činnost, ať už prováděnou člověkem
nebo automatickým zařízením (regulátorem). Ve společnosti je regulace ovlivňováním
nebo ovládáním lidského a společenského chování na základě pravidel, opatření a omezení. Z fyzikálního hlediska je regulace řízení se zpětnou vazbou. Hovoříme o udržování
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určité veličiny na konstantní hodnotě nebo na hodnotě měnící se podle nějakého pravidla. K odstranění zjištěných odchylek jsou prováděny zásahy regulačním procesem. Na
rozdíl od regulace, ovládání je řízení bez zpětné kontroly. [6, s. 6.]
Regulativy jsou předpokladem řádu ve společnosti i jeho zárukou. Sociální interakce
by bez nich byla sotva možná nebo by neprobíhala tak snadno. Tím, že tyto regulativy
určují pevná pravidla lidské spolupráce, vylučují vyjednávání případ od případu, předcházejí řadě konfliktů a dávají lidskému jednání ustálené formy. Tak zároveň pomáhají
lidem řešit otázku, pro kterou variantu chování se rozhodnout (problém svobodné volby)
a vycházejí vstříc jejich potřebě jistoty v sociálních vztazích. Regulativy pomáhají udržet
řád ve společnosti odstraňováním konfliktů a deviací. [2, s 161.]
Funkci veřejné správy k zajištění bezpečnosti (ochrany) obyvatel v konkrétní podobě
přispívají regulativy (regulační mechanismy), mající formu opatření nejrůznějšího charakteru. V tomto ohledu lze identifikovat regulativy charakteru:
• organizačního a technického,
• ekonomického,
• právního,
• a jiného.
2.1 PRÁVNÍ REGULATIVY
Jak již bylo uvedeno výše, společenství lidí představuje složitý mechanismus, k jehož fungování je potřeba určité formy regulace. Vycházíme-li z antropologického předpokladu,
že člověk jako druh může existovat toliko ve skupině, a že je svobodnou bytostí nadanou
schopností abstraktně (v pojmech, jazyce) svým myšlením reprodukovat svět a volit si
v něm alternativy svého chování, pak je nezbytné tuto jeho svobodu uvést do souladu
se svobodou ostatních. 1)
Jako jeden z nejúčinnějších způsobů regulace chování jedinců i skupin je bezesporu
normativní regulace prostřednictvím zákazů, příkazů či dovolení, tedy určitých norem
chování. Tyto dynamické a cílené regulativní systémy skládající se ze společenských
norem se označují jako tzv. normativní systémy. Podle povahy norem chování lze pak
rozlišovat neprávní normativní systémy 2) a právní normativní systémy. Zvláštní místo
mezi nimi má právo, které vystupuje jako soubor pravidel chování, která jsou vytvořena
státem, mají určitou zvláštní formu a státem jsou vynutitelná. Tato pravidla chování
(právní regulativy) upravují rozličné skupiny vztahů ve společnosti, mimo jiné i vztahy
týkající se zajišťování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva daného státu nebo společenství
států. [1, s. 162–168] Takové regulativy spočívají na legálním zajištění užitku právem
chráněných zájmů, které má být lidem (obyvatelstvu) zajištěno, přičemž např. majetek
není tím nejdůležitějším statkem, který má být chráněn. Nad ním stojí další, vyšší blaha,
1)

Kant, I. Die Metaphysik der Sitten. [Nachdr.]. Stuttgart: Reclam, 1990, s. 66–67: „Právo je tudíž
souhrnem podmínek, za kterých může být sjednocena dohromady libovůle jednoho s libovůlí druhého
podle obecného zákona svobody . . . Všeobecným zákonem práva tudíž je: Jednej navenek tak, aby
svobodné použití tvé libovůle mohlo existovat společně se svobodou každého člověka dle všeobecného
zákona.“

2)

Pozn. autora: např. více či méně závazná náboženská pravidla, pravidla slušného chování apod.
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etické povahy představované ochranou osobnosti, cti, dobra, osobní svobody a osobní
bezpečnosti, včetně té skupinové.
Regulace jako proces je zpravidla vymezen příslušnými formálními znaky určitých informací, odvozených od legitimity a činnosti autority, která regulaci provádí. V oboru
regulace prostřednictvím právních regulativů je tradičně právotvornou (organizující) autoritou stát. Charakteristickým rysem působení autority je skutečnost, že kvalita subjektu se do jím vytvářených informací promítá ve formě specifické vlastnosti takových
informací, tj. ve formě její normativity (normativní hodnoty), tedy charakteru regulace
daného společenského vztahu podle představ autority — tvůrce regulativů.
Regulativy právní — právní normy, můžeme v tomto smyslu považovat za pravidla,
představující určité alternativy chování, směřující k dosažení cílů uspokojujících potřeby
člověka jako individua i jako člena určité skupiny. Člověk ale jako myslící bytost je
schopen volního jednání. Tím je dán rozpor mezi individualitou člověka, jeho zájmy
a cíli, a nezbytností žít ve skupině, protože jenom tak je individuum schopno přežit.
[3, s. 104]Vztah svobody jednotlivce, jeho schopnosti jednat na základě vlastní vůle
a možnosti reprodukovat se jen ve skupině formuluje Kant myšlenkou: „Jakákoli věc
v přírodě působí podle zákonů a principů . . . “ 3) . Tento systém řízení nazýváme mocí.
Moc má tedy schopnost určovat chování lidí, které je realizováno formulováním (určováním) požadovaného druhu chování a zabezpečováním jeho dodržování. Formulováním
mocí požadovaného druhu chování vzniká norma jako závazné pravidlo lidského chování
(regulativ). Obdobná norma je pak článkem systému společenského řízení s nezbytnými
definičními znaky. Za takové znaky je potřeba považovat jejich regulativnost a obecnost.
Podstata regulativnosti spočívá v tom, že norma představuje určitý pokyn ke zřetelnému
druhu chování, který omezuje výběr alternativ chování jednotlivce i skupin.
Protože normativní (právní) mechanismus regulace ochrany obyvatelstva je hlavním
referenčním prvkem disertační práce, nutno na tomto místě zdůraznit specifické znaky
právních regulativů, kterými jsou spojení práva s autoritou státu, univerzalita práva
a specifická forma, ve které je právo vyjádřeno:
• Subjektem tvorby nebo uznání (viz mezinárodní normy, evropské normy), jakož
i subjektem zabezpečování právních norem je stát, jenž je představován orgány
státní správy a samosprávy.
• Adresátem právních norem je celá společnost (obyvatelstvo v širším pojetí) organizovaná ve státě, jemuž je vlastní soustava veřejné moci. To znamená, že systém
právních norem je ve společnosti všezahrnujícím systémem, právní norma je tudíž
všeobecným státně mocenským regulativem.
• Právní norma — regulativ, má veřejnou mocí stanovenou anebo uznanou formu
a je vyjádřena v jedné z forem pramenů práva. 4)
3)

Kant, I. Die Metaphysik der Sitten. [Nachdr.]. Stuttgart: Reclam, 1990, s. 48–49.

4)

Pozn. autora: Prameny práva jsou formy, ve kterých je objektivní právo obsaženo. Zpravidla půjde
o právní normy vydané státními orgány s legislativní pravomoci (normativní právní akty), právní
obyčeje, smlouvy normativního charakteru (mezinárodní smlouvy), precedenty a obecné zásady
právní.
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2.2 OCHRANY OBYVATELSTVA V ČR PŘED CHEMICKÝM TERORISMEM
— REGULACE
ČR trvale posiluje svou bezpečnostní spolupráci se státy, které terorismu úspěšně vzdorují, ve snaze participovat na společném postupu. Důležitým aspektem takto chápané
mezinárodní spolupráce a výměny informací je zapojení se do aktivit probíhajících po
linii Evropské unie. Mezi klíčové aspekty boje proti terorismu, které ČR aktuálně řeší,
respektive považuje za nutné v blízké budoucnosti řešit, patří témata, promítající se
do obsahu Národního akčního plánu boje proti terorismu i do Bezpečnostní strategie. 5)
Největší pozornost je věnována regulativům v oblasti ochrany kritické infrastruktury
a ochrany před zneužitím chemických, biologických, jaderných a nukleárních látek teroristy.
Současný právní řád ČR obsahuje nezbytné právní regulativy, které stanoví ministerstvům a ostatním ústředním správním úřadům, orgánům krajů, obcím a vybraným
právnickým a fyzickým osobám úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva. Právní regulace
vztahující se k nebezpečným chemickým látkám v ČR vychází zejména ze směrnic SEVESO, přijatých EU.
Jedná se zejména o zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva jednotlivé úkoly blíže vymezuje a specifikuje.
Tím jsou vytvořeny základní právní podmínky pro zabezpečení ochrany obyvatelstva,
majetku a životního prostředí související kromě jiných i se závažnými haváriemi způsobenými vybranými chemickými látkami, s požáry a dalšími technickými a technologickými
haváriemi velkého rozsahu, s řešením nouzových stavů v dodávkách potravin a pitné
vody, v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství, s vážnými teroristickými útoky
s použitím CBRN prostředků.
Systém prevence, stanovený zákonem o prevenci závažných havárií, je souborem regulativů, vztahujících se na objekty a zařízení, v nichž je umístěná nebezpečná chemická
látka nebo přípravek v množství stejném nebo větším jako určuje zákon.
Právní regulativ upravuje zejména:
• povinnosti právnických osob a fyzických osob, které vlastní nebo užívají objekt
nebo zařízení,
• způsob zařazení objektu nebo zařízení do příslušných skupin podle umístěného
druhu a množství vybrané nebezpečné chemické látky nebo chemického přípravku,
• poskytování informací veřejnosti při prevenci závažných havárií v objektu nebo
zařízení, v němž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický
přípravek,
5)

Bezpečnostní strategie ČR 2011 [online]. 9. 9. 2011 [cit. 2012–04–07]. Dostupné z: hhttp://www.mzv.
cz/file/699914/Bezpecnostni_strategie_CR_2011.pdfi.
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• výkon státní správy na úseku prevence závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.
IZS tvoří základní pilíř při koordinování činností a postupů jeho jednotlivých složek
při přípravě na mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích v rámci obyvatelstva před chemickým (CBRN) terorismem. Dominantní úlohu v systému sehrávají
hasičské záchranné sbory krajů, které jsou samostatnými organizačními složkami státu.
Právě tento subjekt IZS představuje nejdůležitější složku v systému ochrany obyvatelstva
před možným chemickým (CBRN) terorismem. V rámci výzkumu je zjišťován vliv právních regulativů na efektivitu činnosti této složky, a zpětně je v tomto procesu hodnocena
též schopnost připravenosti subjektu naplňovat požadavek regulativů.
Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany plní úkoly v oblasti ochrany
obyvatelstva, technických zásahů a požární ochrany při jakýchkoliv mimořádných událostech a krizových stavech, včetně válečného stavu. Hasičský záchranný sbor ČR organizuje
IZS a podílí se na havarijním a krizovém plánování. Zabezpečuje a koordinuje organizační a technická opatření v oblasti ochrany obyvatelstva, především varování, ukrytí,
evakuaci, nouzové přežití a humanitární pomoc.
Usnesením vlády ČR č. 165 ze dne 25. 2. 2008 byla dále schválena Koncepce ochrany
obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. V této koncepci je obdobně jako
v předchozí koncepci z roku 2002 zvýrazněna potřeba informovanosti a vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva, posílení a materiální zabezpečení složek IZS, odpovědnost
ministerstev, ústředních správních úřadů, obcí, právnických a fyzických osob za ochranu
obyvatelstva. Vyhodnocení předchozí koncepce ochrany obyvatelstva ukázalo, že systém ochrany obyvatelstva je funkční. Nabízí se však otázka, zdali toto tvrzení platí zcela
i pro rizika plynoucí z teroristických útoků provedených chemickými (CBRN) prostředky.
V dalším období jsou připravována a postupně přijímána opatření legislativní i nelegislativní povahy, obsažená v Návrhu optimalizace současného bezpečnostního systému ČR.
Jedním z limitujících faktorů dalšího zvyšování úrovně připravenosti opatření k ochraně
obyvatelstva, zejména v oblasti materiálního zabezpečení, je výše rozpočtovaných finančních prostředků.
V následujícím demonstrativním výčtu je uveden seznam nejdůležitějších právních
regulativů majících vliv na chemickou bezpečnost:
• Vyhláška MZV č. 96/1975 Sb., o Úmluvě o zákazu vývoje, výroby a hromadění
zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení,
• Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických
zbraní, ve znění pozdějších předpisů,
• Vyhláška č. 208/2008 Sb., kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní,
• Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně
některých zákonů (chemický zákon),
• Vyhláška č. 103/2006 Sb., ze dne 21. března 2006 o stanovení zásad pro vymezení
zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního
plánu,
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• Vyhláška č. 250/2006 Sb., ze dne 23. května 2006, kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do
skupiny A nebo do skupiny B,
• Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., ze dne 24. května 2006 o kontrole nebezpečných
látek,
• Vyhláška č. 255/2006 Sb., ze dne 22. května 2006 o rozsahu a způsobu zpracování
hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie,
• Vyhláška č. 256/2006 Sb., ze dne 22. května 2006 o podrobnostech systému prevence závažných havárií,
• ZP16/2002 Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro hodnocení možnosti vzniku kumulativních a synergických účinků
závažné havárie,
• ZP 06/2006 Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro „Posouzení objektu nebo zařízení s vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými přípravky a plnění obecných povinností
právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami“ podle zákona č. 59/2006 Sb.,
o prevenci závažných havárií,
• Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí
pro postup při zpracování dokumentu „Návrh na zařazení objektu nebo zařízení
do skupiny A nebo B“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií,
• 9/2006 Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního
prostředí pro zpracování dokumentů „Zásady, cíle a politika prevence a závažné
havárie“ a „Popis systému řízení bezpečnosti“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií,
• 10/2006 Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního
prostředí pro postup při zpracování dokumentu „Bezpečnostní zpráva“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií,
• ZP 04/2007 Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro „Poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie“
podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií,
• ZP 05/2007 Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro „Zpracování písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního
plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu“ podle zákona č. 59/2006
Sb., o prevenci závažných havárií,
• ZP 23/2007 Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro postup při zpracování dokumentu „Analýza a hodnocení rizik
závažné havárie“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií,
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• ZP 24/2007 Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí k rozsahu a způsobu zpracování dokumentu „Posouzení vlivu lidského činitele na objekt nebo zařízení v souvislosti s relevantními zdroji rizik“
podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.

Jinou oblast tvoří právní regulativy ČR, orientované na protiteroristické aktivity. Základním předpokladem úspěšného boje proti chemickému terorismu je schopnost věcně
příslušných orgánů státu včas získávat, shromažďovat a předávat informace o záměrech
a aktivitách teroristických struktur kompetentním subjektům. Věcně příslušnými orgány,
které jsou nadány takovou pravomoci, jsou zpravodajské služby a orgány činné v trestním řízení 6) . Úsilí bezpečnostních složek sehrává v tomto procesu zejména preventivní
roli. Jeho cílem je, aby případné teroristické aktivity (příprava útoku) byly v zárodku
odhaleny. Spolupráce mezi policejními a zpravodajskými složkami je přitom naprosto zásadní. Obě složky se doplňují a spolupracují. Zpravodajská činnost sehrává roli v etapě
latentních příprav teroristického útoku, policejní složky zase disponují výkonnými pravomocemi (například pro zahájení trestního řízení). Obě složky rovněž spolupracují při
sledování, respektive stíhání konkrétních pachatelů (podezřelých osob). Nezanedbatelnou roli v této oblasti sehrává také mezinárodní spolupráce v postupech vedených proti
pachatelům teroristických trestních činů. [4, s. 706 a násl.]
Na základě usnesení vlády z roku 2006 ke koordinaci činností zpravodajských služeb
ČR při vyhodnocování informací důležitých pro bezpečnost ČR se zvláštním zaměřením na boj proti terorismu byla jako koordinační místo pro soustřeďování a vyhodnocování informací zabezpečovaných zpravodajskými službami ČR souvisejících s terorismem, určena Bezpečnostní informační služba. Na straně PČR došlo v roce 2009 ke
zřízení Národního kontaktního bodu pro terorismus, který v červnu stejného roku zahájil
nepřetržitý provoz 7) .
Z hlediska trestněprávní regulace umožňuje právní řád ČR trestní stíhání teroristických aktivit v celé jejich šíři 8) . Na dokreslení situace (a k odůvodnění reality hrozby
chemického terorismu) jen jediná zmínka ze zdrojů Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu: „. . . nadále se objevuje řada nabídek k nelegálnímu prodeji těchto nebezpečných materiálů, které na území ČR nejčastěji nabízejí občané Slovenska, Ukrajiny,
Ruska a Maďarska. Často jsou jako prostředníci obchodu využíváni občané ČR. Nabízený
materiál ve většině případů údajně pochází ze zemí bývalého Sovětského svazu.“

6)

Pozn. autora: orgány činnými v trestním řízení jsou dle českých regulativů policie, státní zastupitelství
a soudy.

7)

Strategie boje proti terorismu pro leta 2010–2012: Opatření, zaměřená na minimalizaci rizik a dopadu
potenciálních teroristických útoků na území ČR a proti zájmům ČR v zahraničí. In: Strategie boje
proti terorismu pro leta 2010–2012 [online]. Praha: MV ČR, 2010 [cit. 2012–01–26].

8)

Viz zejména § 311 — teroristický útok — Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
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ZÁVĚR
Ochrana obyvatelstva — nastavení optimálního systému regulace bezpečnosti občanů,
včetně ochrany před chemickým (CBRN) terorismem je životně důležitou funkci státu.
Stát je povinen si vytvořit nezbytný bezpečnostní systém a udržovat jej ve funkčním
stavu.
Vynutitelnost právních regulativů státní moci je jedním z jejich základních atributů.
V kontrastu s principem fungování demokratického právního státu, kde zásah do osobních a osobnostních práv je možný jenom formou zákona a v míře nezbytně nutné, je
snaha odpovědných orgánů „přinutit“ obyvatelstvo, aby se se systémem regulace identifikovalo, nebo dokonce, aby bylo v tomto procesu aktivním prvkem.
Regulační mechanismus nejlépe plní svou funkci, působí-li preventivně, nebo přinejmenším, dokáže-li pružně reagovat na vnější změny. Proces změny právních regulativů
v oblasti ochrany obyvatelstva před chemickým (CBRN) terorismem je podle expertů
zdlouhavý a na nové požadavky nereaguje včas a dostatečně adekvátně.

LITERATURA
[1] Filip, J. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 458 s. ISBN 80–210–2592–1.
[2] Fukuyama, F. Velký rozvrat: lidská přirozenost a rekonstrukce společenského řádu.
1. vyd. Překlad Alena Faltýsková. Praha: Academia, 2006, 375 s.
ISBN 80–200–1438–1.
[3] Holländer, P. Filosofie práva. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s. r. o., 2006, 303 s.
ISBN 80–86898–96–2.
[4] Kloučková, S. a J. Fenyk. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech.
2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2005, 1019 s. ISBN 80–720–1527–3.
[5] Knapp, V. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1995, 247 s.
ISBN 80–717–9028–1.
[6] Švarc, I. Automatické řízení. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM,
2007, 324 s. ISBN 978–80–214–3491–2.
[7] Valášek, J. a F. Kovářík. Krizové řízení při nevojenských krizových situacích:
účelová publikace pro krizové řízení. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra — generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2008, 104 s.
ISBN 978–80–86640–93–8.
[8] Večeřa, M. a M. Urbanová. Sociologie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s. r. o., 2006,
335 s. ISBN 80–868–9872–5.

505

BRNO 2010
SKORUŠA Leopold

1 CHARACTERISTICS OF THE PROBLEM
The existence of the threat of terrorism and its significance highlights the rightful interest
of the society in paying due attention to the protection of population. It is the aim of
that process to correctly diagnose a potential terrorist attack (or the treatment of its
effects) or to specify it as a serious threat, and to make an ultimate rational decision
concerning its solution.
Terrorism takes on many forms and utilises various means to enforce its aims. The
terrorism of our day may be occasionally called superterrorism, meaning that it is capable
of using chemical, biological, radiological and nuclear weapons (CBRN terrorism). Even
though the production and use of those weapons are strictly regulated by a number of
international treaties, it is not entirely possible to prevent abuse. This is namely the
case of chemical weapons which are surprisingly easy to obtain and yet highly effective
when used.
The potential use of chemical, biological, radical or nuclear means (CBRN) for terrorist purposes is undoubtedly to be considered one of the most dangerous forms of
terrorism. Aside from chemical weapons created for the purpose of armed conflict, there
are terrorist methods and means posessing the character described without utilising
weapons or weapon systems, by exploiting industrially produced toxic materials which
can be disseminated in purposeful attacks aimed at peace infrastructure.
In its aim to fulfill its base functions, including the securing of the safety [7, p 6.] of
population, the society is obliged to be able to resist the perils that can occur unexpected
and threaten lives, well–being and property of citizens as well as their living environment.
The most suitable instrument for ensuring the optimum efficiency of the security system
is its regulation.
A particular position in the regulation systems is occupied by normative legal systems from which the law creates rules of behaviour (legal regulations) which are also of
significant influence to the quality of social relationships that ensue in the course of the
protection of population from CBRN terrorism being secured.

2 PROTECTIVE MEANS REGULATIONS
Due to its overall intricacy, it is nowadays quite necessary to view the safety and protection of population as a complex system. If we are to examine the mechanisms ensuring
the functioning of a particular part of the security system of the Czech Republic, it is
appropriate to examine it from the vantage point of the elements securing its optimum
functions. The most suitable instrument for retaining the optimum efficiency of the
security system is its regulation.
Regardless to an era, it has always held true that human society cannot function
without utilising a certain number of regulatory mechanisms. [8, p. 161] Their aim is
to ensure social interaction, solve conflicts ensuing from differing needs and interests of
individuals or groups, and supply the society with an order necessary for its existence.
It is the only way to ensure social reproduction and to prevent entropy towards which
social life has an intrinsic tendency. [5, p. 29]
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In general, regulation (be it executed by human factor or an automatic device —
a regulator) is a directional or guiding conduct. In the context of society, regulation
is the influence or control imposed on human or social behaviour by means of rules,
precautions and restrictions. In terms of physics, regulation is direction supplied with
feedback. We are speaking of maintaining a certain value in a constant degree or one
that changes according to a certain rule. Regulation is then applied in order to dispose
of the discrepancies detected. As opposed to regulation, control is direction lacking
feedback. [6, p. 6]
Regulations at the same time both condition and warrant order in a society. Without
them, social interaction would be scarcely possible or at least much more difficult to
exercise. By establishing fixed rules of social cooperation, these regulations outrule
case–by–case negotiations, prevent numerous conflicts and supply human conduct with
steady forms. They are therefore of assistance to people in the matter of deciding on
a particular variant of behaviour (the problem of free choice) and accomodate their
need for assurance in social relationships. Regulations help maintain order in society by
eliminating conflicts and deviations. [2, p. 161]
The functioning of public administration towards ensuring safety (protection) of people is supported by regulations (regulating mechanisms) in the form of various kinds of
measures and precautions. In this context we can identify regulations that are in their
character:
• organizational and technical,
• economical,
• legal,
• other.
2.1 LEGAL REGULATIONS
As has been mentioned, a human society is a complex mechanism that for its operation
requires certain forms of regulation. If we operate on the anthropological premise that
the human species merely exists within groups and that a human being is free and
possessed of the ability of reproducing the world by means of thought (in terms or
language) and choosing between alternatives of behaviour, then it appears vital to bring
this freedom into accord with the freedom of others 9) .
One of the most efficient means of regulation of the behaviour of both individuals and
groups is undoubtedly normative regulation using restrictions, directions and permissions; or, certain norms of conduct. Dynamic and purposeful regulative systems of this
kind are referred to as normative systems. In regards to the character of the norms of
conduct two kinds of systems are distinguishable: non–legal normative systems 10) and
9)

10)

Kant, I. Die Metaphysik der Sitten. [Nachdr.]. Stuttgart: Reclam, 1990. pp. 66–67: “Law is
therefore a summary of the conditions under which it may be united together with the arbitrariness
of one another according to the general law of liberty, justice . . . Universal law of justice is thus: Deal
outwardly so that the free use of your whim couldcoexist with the freedom of every man according
to general law.”
Author’s Note: for example, more or less binding religious rules , rules, etiquette, etc.
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legal normative systems. Law occupies a particular position among these systems, since
it presents itself as a set of rules of conduct of a distinct form created by the state and
enforceable by the state. These rules of conduct (legal regulations) administer various
categories of social relationships, among others those concerned with ensuring safety
and protection of population of a particular country or an alliance of countries. [1, pp.
162–168] Regulations of this kind consist in legally ensuring (for the population) the
use of interests protected by law — for example, property is not considered the most
importnat of these interests, since there are other, higher aspects of general well–being
such as personal protection, honour, good, individual freedom and individual (or group)
safety.
The process of regulation is usually defined by relevant formal aspects of certain pieces
of information, inferred from the legitimacy and activities of the authority conducting
the regulation.
In the field of legal regulations, state is traditionally the (organizational) authority
creating law. It is the characteristic feature of the way authority operates that the
quality of the subject is projected into the information created by form of a specific
quality of said information, that is by form of its normativity (normative value), or the
character of the regulation of the particular social relationship according to the idea of
the authority which creates the regulations.
Legal regulations — legal norms can be in this context considered as rules representing
certain alternatives of conduct, that aim to reach the satisfaction of needs of a person
both as an individual and as a member of a group. Nevertheless, man, being a thinking
individual, is capable of volitional conduct. This marks the contrast between the individuality of a human being, their interests and aims, and the necessity of being a part
of a group which is essential to the survival of an individual. [3, p. 104]
The relationship between freedom of an individual (and the ability to act independently based on one’s own will) and the possibility of reproduction being available only
when living within a group is formulated by Kant in saying that “Any single thing in
the natural world works based on rules and principles . . . ” 11) . This means of administration is referred to as power. Power is thus capable of defining human conduct —
that being realized by formulating (defining) the way of conduct required and ensuring
its being followed. By formulating the kind of conduct required by power, a norm is
created, which acts as a binding rule of human conduct (a regulation). A norm of this
sort then becomes a part of the system of social administration which carries certain
defining aspects. These aspects include its regulativeness and generality. The regulativeness of a norm is that it represents a certain direction as to a distinct kind of conduct,
which limitates the choice of alternatives of conduct of an individual or a group. Since
normative (legal) mechanism of the regulation of public security is the main referential
component of the thesis, it is vital to present here specific aspects of legal regulations,
which are: the connection of law and the authority of state, the universality of law, and
the specific form in which law is formulated:
• State, represented by the bodies of state administration and self–government, is the
subject of the creation or recognition (see international norms, European norms),
as well as the subject of ensuring legal norms.
11)

Kant, I. Die Metaphysik der Sitten. [Nachdr.]. Stuttgart: Reclam, 1990, pp. 48–49.
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• The whole society (population in a broader sense) organized within the state that
possesses a system of public authority, is the addressee of legal norms. This means
that the system of legal norms is an all– encompassing system within the society,
and a legal norm is therefore a general regulation of state authority.
• A legal norm — regulation — has a form established or acknowledged by public
authority and it is formulated in one of the forms of sources of law 12) .
2.2 THE PROTECTION OF THE POPULATION OF THE CZECH REPUBLIC
FROM CHEMICAL TERRORISM — REGULATION
The Czech Republic consistently reinforces security cooperation with countries that have
successfully resisted the threat of terrorism, in an effort too participate in a joint approach. An important aspect of this understanding of international cooperation and
exchange of information is participating in the activities proceeding within the European Union. Included in the aspects that the Czech Republic is currently trying to
resolve or deems necessary to resolve in immediate future, are the topics projected in
the contents of Národní akční plán boje proti terorismu (National Action Plan to Combat
Terrorism) and Bezpečnostní strategie (Security Strategy) 13) . Most attention is being
paid to the regulations concerning the protection of the critical infrastructure and the
protection from an abuse of chemical, biological and nuclear substances by terrorists.
Current law of the Czech Republic includes the legal regulations necessary for assessing the ministries and other central bodies of administration, the administrative bodies
of regions, municipalities and selected legal and physical persons with the tasks concerning the protection of population. Legal regulations concerning dangerous chemical
substances in the Czech Republic issue mainly from the SEVESO directives accepted by
the European Union.
It is namely the Act No. 59/2006 Coll., concerning prevention from grave disasters caused by selected dangerous chemical substances or chemical preparatives, in the
definition of subsequent bylaws (the law concerning preventing grave disasters), Act
No. 239/2000 Coll., concerning the integrated emergency system and the changes in
certain laws, in the definition of subsequent bylaws, and Act No. 238/2000 Coll., concerning the Fire Rescue Service of the Czech Republic and the changes in certain laws,
in the definition of subsequent bylaws. Order of Ministry of Interior No. 380/2002 Coll.
concerning the preparation and carrying out of the tasks for the protection of population
defines and specifies the individual tasks. Thus are created the basic legal conditions for
ensuring the protection of population, property and environment, connected among others to grave emergencies caused by selected chemical substances, fires and other technical
and technological disasters of large extent, to the treatment of emergency situations in
12)

Author’s Note: Sources of law are forms in which the objective law provided. Usually it will be
the rule of law by the state authorities with legislative powers (normative legal acts), legal customs,
the normative character of the contract (international agreements), precedents, and general legal
principles.

13)

CR Security Strategy 2011 [online]. 9. 9. 2011 [cit. 2012–04–07]. Available from: hhttp://www.mzv.
cz/file/699914/Bezpecnostni_strategie_CR_2011.pdfi.
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supplying driking water and provisions, in power supply and in gas and heat, and to
grave terrorist attacks using CBRN means.
The system of prevention defined by the law concerning prevention of grave emergencies is a set of regulations that concern objects and facilities which contain dangerous
cemical substance or preparative in the same or larger quantity than that set by the law.
The legal regulation administers namely:
• the duties of legal or physical persons who are in possession or who use the object
or facility,
• the classification of said object or facility into respective groups based on the sort
and quantity of the selected dangerous chemical substance or preparative,
• providing information to the public accompanying prevention of grave emergencies
in said facility,
• the execution of state administration in the area of prevention of grave emergencies
caused by selected dangerous chemical substances or preparatives.
Integrated Rescue System (IRS) represents the base of coordination of tasks and
approaches of its respective units during the preparation for extraordinary events, during
the rescue works and settling works in terms of protection of population from chemical
(CBRN) terrorism. Dominant role in the system is represented by the regional fire rescue
crews that constitute autonomous organizational units of the state. It is this subject
of IRS that represents the most important element in the system of protection from
potential CBRN terrorism. A research has been carried out that examines the influence
of legal regulations over the efficiency of this element and also evaluates the capability
of the subject as to fulfill the requirements laid out by the regulations.
The Fire Rescue Service of the Czech Republic and the fire rescue units fulfill tasks
in the department of public security, technical interventions and fire protection during
any extraordinary events and crisis situations including state of war. The FRS organizes
IRS and participates in creating the emergency and crisis plans. It ensures and coordinates organizational and technical measures in the field of the protection of the public;
particularly the warning, shelter, evacuation, survival in crisis and humanitarian aid.
By the Decree of the government No. 165 from 25. 2. 2008, The concept of the population protection in 2013 with a view to 2020 was approved. This policy, similarly to
the policy of 2002, emphasises the need of information and education in the field of the
protection of population, reinforcement and material provisions to he units of IRS, the
responsibility of ministries, central administrative bodies, municipalities and legal and
physical persons for the protection of population. The evaluation of the preceding policy
revealed that the system of protection is functioning. It is nevertheless possible to ask if
the same can be ascertained as to the risks ensuing from CBRN terrorist attacks. In the
following time, measures of both non–legislative and legislative character are accepted,
which are included in Proposal for a optimization the current security system in the CR.
One of the factors limiting further improvements in this department, especially those in
the field of material provisions, is the financial budget.
The following demonstrative enumeration lists the most imporant legal regulations
that influence chemical security:
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• The Decree of Ministry of Foreign Affairs No. 96/1975 Coll., The Convention on
the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological
(Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction,
• Act No. 19/1997 Coll., Some measures related to the prohibition of chemical
weapons, as amended,
• The Decree No. 208/2008 1975 Coll., implementing Act on some measures related
to the prohibition of chemical weapons,
• Act No. 350/2011 Coll. of Chemical substances and mixtures and amending
certain acts (chemical Act)
• The Decree No. 103/2006 Coll., of 21 March 2006 to establish principles for the
definition of emergency planning zonesand the extent and method of preparation
of external emergency plan,
• The Decree No. 250/2006 Coll. of L., of 23 May 2006 laying down the scope and
content of safety measures of physicalprotection of property or equipment assigned
to group A or group B,
• Decree of the Government No. 254/2006 Coll. of 24 May 2006 on The control of
hazardous substances,
• The Decree No. 255/2006 Coll. of 22 May 2006 on The extent and manner of
reporting on major accidents and the final report on the occurrence and effects of
serious accidents,
• The Decree No. 256/2006 Coll. of 22 May 2006 on The details of the system for
preventing major accidents,
• Mandatory Instruction No. 16/2002 Methodological Instruction the Department
of Environmental Ministry of the EnvironmentRisk assessment for the possibility
of cumulative and synergistic effects of a seriousaccident,
• Mandatory Instruction No. 06/2006 Methodological Instruction of the Ministry
of Environmental Department of the Environment for “Assessment of an object or
device selected hazardous chemical substances or chemical products and to general
legal obligations or individuals doing business”’ under Act No. 59/2006 Coll. on
Accident prevention,
• Methodological Instruction of the Environmental Risks Department of the of the
Ministry of Environment for the procedure for processing the document “Proposal
for the inclusion ofan object or device in group A or B” pursuant to Act No. 59/2006
Coll. on Accident prevention,
• 9/2006 Methodological Instruction of the Environmental Risks Department of the
of the Ministry of Environment for processing document “Principles, objectives and
policy to prevent accidents and serious” and “Description of the safety management
system” pursuant to Act No. 59/2006 Coll. on Accident prevention,
• 10/2006 Methodological Instruction of the Environmental Risks Department of
the of the Ministry of Environment for the procedure for processing the document
“Safety Report” by Act No. 59/2006 Coll. on The prevention of major accidents,
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• Mandatory Instruction No. 04/2007. Methodological Instruction of the Environmental Risks Department of the of the Ministry of Environment for “Provision of information on the occurrence and effects of seriousaccidents” under Act
No. 59/2006 Coll. on The prevention of major accidents,
• Mandatory Instruction No. 05/2007, Methodological Instruction of the Environmental Risks Department of the of the Ministry of Environment for “Preparation
of written documents to determine the area of emergency planning and preparation for external emergency plan” pursuant to Act No. 59/2006 Coll. on Accident
prevention,
• Mandatory Instruction No. 23/2007 Methodological Instruction of the Environmental Risks Department of the Ministry of Environment for the procedure for
processing a document entitled “Analysis and assessment of risk of serious accidents” under Act No. 59/2006 Coll., on Accident prevention,
• Mandatory Instruction No. 24/2007, Methodological Instruction of the Environmental Risks Department of the of the Ministry of Environment on the scope and
method of processing the document “Assessment of the influence of human factors to the object or equipment in connection with the relevant sources of risk”
pursuant to Act No. 59/2006 Coll., on Prevention of serious accidents.
There is also another area consisting of Czech legal regulations oriented towards
counter–terrorism activities. The basic premise of a succesful fight against chamical
terrorism is the ability of the respective government bodies to obtain, accumulate and
forward information of the intentions and activities of terrorist structures to competent
subjects in a timely manner. The authorities disposing with this competence are the
intelligence departments and the law enforcement authorities 14) . The efforts of the security forces play the role of prevention in this process. Its aim is to reveal any eventual
terrorist activities (preparation for an attack) in their beginning. Cooperation of the
police forces and the intelligence is crucial in this process. Both forces complement each
other and cooperate. The intelligence plays an important role in the phase of latent
preparations for a terrorist attack, the police force on the other hand possesses the executive authority (e.g. for the commencement of criminal procedures). The surveillance
and prosecution of a particular culprit (or a suspect) is also a matter of joint effort.
International collaboration in the pursuit of persons responsible for acts of terror plays
a crucial role in this matter as well. [4, p 706]
Following the government resolution of 2006 to coordinate the activities of intelligence agencies of the Czech Republic to analyse information vital for the security of the
country, with special emphasis on the fight against terrorism, The Security Information
Service was designated as a coordination point for accumulating and analysis of information concerning terrorism provided by Czech intelligence. National Focal Point on
14)

Author’s Note: law enforcement proceedings are regulative according to Czech police, prosecutors
and courts.
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Terrorism was established by the Police of the Czech Republic in 2009 and came into
permanent opration in June of the same year 15) .
From the point of criminal law regulation, Czech law allows for prosecution of the
entire scope of terrorist activities 16) . To illustrate the stituation further (and to substantiate the reality of the threat of chemical terrorism), allow me one remark from
the resources of Police unit for combating organized crime: “there continues to arise
a number of offers for illegal sale of these dangerous substances, that are in the area
of the Czech Republic most often offered by Slovak, Ukrainian, Russian and Hungarian
citizens. Czech citizens are often used as intermediaries in these transactions. The material offered is said to have originated in most cases from the countries of former Soviet
Union.”

CONCLUSION
Protection of the population — applying the optimum regulation system in reagards to
the safety of citizens, including protection from CBRN terrorism, is a vital function of
the state. It is an obligation of the state to create a security system that is necessary
and to maintain this system in a working condition.
The ability of the state authority to enforce legal regulations represents one of its basic
attributes. Attempts of the responsible authorities to “force”’ the public to identify with
the system of regulation or to participate actively in the process, stands in contrast to
the principles of a democratic state which allow only minimum (and only in the form of
a law) interference with personal and personality rights.
A regulation mechanism functions best when functioning preventively, or at least flexible in regards to reacting to external change. The process of changing legal regulations
in the area of the protection of the population from chemical (CBRN) terrorism is,
according to experts, too lengthy and unable to react to new demands in a timely or
adequate manner.
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Ochrana životních podmínek obyvatelstva
Environmental Protection of Population

Změny duševního zdraví a tělesné zdatnosti osob
vyslaných do války v Afganistánu
Changes in the Mental Health and Physical Fitness
of Individuals Engaged in the Wartime Deployment
in Afghanistan
STEHLÍK Miloslav, NĚMEČKOVÁ Zuzana

Souhrn:
Cílem této studie je zjistit změny psychické i fyzické kondice vojáků vyslaných do zahraniční mise v Afghánistánu. Ve dvou různých časových obdobích (před vysláním do
zahraniční mise a po jejím návratu) byly sledovány tyto parametry: W170/kg, uklidnění
po první a třetí minutě, síla ruky a tělesná váha. Psychický stav byl hodnocen pomocí
dotazníku MMPI–2.
Výsledky ukazují statisticky významné rozdíly mezi prvním a druhým měřením ve
všech parametrech týkajících se fyzické kondice. Zhoršení fyzické kondice se ukázalo
jako menší u vojáků, kteří se již před touto misí zúčastnili jiné zahraniční vojenské mise,
na druhou stranu u těchto vojáků byla větší pravděpodobnost vzniku psychických problémů. Naopak se neukázaly žádné rozdíly ve fyzické kondici mezi vojáky, kteří trpěli
psychickými problémy a kteří jimi netrpěli.
Summary:
This study is one of the first concerning this topic to be conducted in the Czech army.
The aim of the study is to document changes in the mental health and physical fitness
of soldiers who were deployed in Afghanistan. W170/kg, recovery after one minute,
recovery after three minutes, arm strength, and body weight were assessed two separate
times. The interval between measurements included wartime deployment in Afghanistan.
The participants’ mental health was evaluated using MMPI–2.
The results show that there are statistically significant differences in all physical fitness
variables between the first and second phase of the study, that there are no differences in
16
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terms of physical fitness between soldiers suffering from mental illness and those who are
not, that the decline in physical fitness was smaller among more experienced soldiers,
and that more experienced soldiers were more likely to suffer from mental illness as
compared to their less experienced colleagues.
Keywords:

mental health, MMPI-2, physical fitness, W170/kg, wartime deployment

1. INTRODUCTION
There exist numerous studies documenting the mental and physical health impacts of
military wartime deployment, but this is the first study to look at this topic within the
Czech army.
Wartime deployment can without a doubt be called a stressful situation. Although
the combat is not as severe or long lasting as was the case during the world wars,
many stress factors remain. Soldiers frequently must deal with violent situations that
can trigger feelings of power, guilt, personal vulnerability, mistrust toward their social
environment, and helplessness [1]. During deployment, soldiers face the threat of being
killed every day. For most of them, this is a new situation, one that undoubtedly causes
them stress. Moreover, soldiers are separated from their families and friends, and they
are limited in their movement and in how they can spend their free time. Life during
wartime deployment can become quite routine.
In addition, soldiers face other potentially traumatizing situations, such as personal
injury, the injury or death of their colleagues, situations in which it becomes necessary
to kill the enemy, or situations in which they become witness to violent crime [2]. Stress
has a harmful effect on mental as well as physiological processes [3, 4]. As a result, it is
not surprising that soldiers suffer from mental disorders. Studies report rates of mental
health problems among returning soldiers ranging from 5 to 36 % [5], 5 % [6], 6 % [7], or
15 % [8]. Moreover, one study has shown an increase in the number of soldiers suffering
from any mental illness from 9 % before deployment to 17 % after deployment [9].
The severity of negative mental consequences may be influenced by the number of
traumatic situations experienced during deployment [10, 11], the type of conflict [9], or
occupational status [10].
Factors that contribute to the development of mental illness appear to include low
scores on armed forces qualification tests, not having completed high school, cigarette
smoking, a high level of alcohol consumption, low income, family troubles, hospitalization or injury during deployment, and feelings of guilt because of harm caused to another
person during deployment. Low income was shown to be the most important predictor
[7].
Studies also provide evidence that reservists suffer from mental problems more often
than regular soldiers [10]. It would thus appear that proper training is a predictor of
the ability to cope with stress and that, consequently, more experienced soldiers should
suffer less from mental illness. However, the findings of studies comparing experienced
and non–experienced soldiers are ambiguous. On the one hand, Killgore et al. [12]
concluded that experienced soldiers suffer less from mental problems but complained
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more about somatic problems. On the other hand, Kline et al. [13] and Reger et
al. [14] provide evidence that experienced soldiers are four times more likely to suffer
from mental problems, in particular post-traumatic stress disorder.
Nevertheless, soldiers do not necessarily have to suffer from mental disorders. Studies
have also shown an increase in the level of anger, hostility, and aggression among all
soldiers in general [15]. In addition, relationship conflicts — mainly with family members
— may occur as well [16]. War veterans seem to have difficulties with intimacy and
sociability [17].
Although we have focused mainly on psychological questions, there is no doubt that
wartime deployment is physically demanding as well. The most frequent physical activities are marching, digging, and handling of materials [18, 19, 20]. Soldiers can be
injured or even killed. Perhaps surprisingly, most injuries are not combat injuries but
are caused by car accidents, during training, or during free time. The most frequent
complaints are backaches and musculoskeletal problems [21]. Injuries may be a reason
for evacuating a soldier. As a result, about 6 % of American soldiers are forced to leave
their deployment due to musculoskeletal and connective tissue disorders (23 %), combat
injuries (12–16 %), neurological disorders (9–13 %), psychiatric diagnoses (5–11 %), and
spinal pain (6 %).
In addition, soldiers’ physical condition seems to worsen not only among those who
have been injured, but among soldiers in general. It has been shown that soldiers
have less fat–free mass and more body fat; they weigh more and they have decreased
performance on VO2 . Interestingly, the most significant decline was exhibited among
soldiers with the highest pre–deployment performance. There was no change in lifting
strength and vertical jump [22]. The majority of studies mentioned above focus solely
on mental or physical health.
Nonetheless, many studies concerning the impact of psychological disorders (mainly
PTSD) on physical health can be found as well. Studies agree that PTSD is associated with worsened physical health, including factors such as higher blood pressure
(23), headaches, and disturbed sleep physiology (24). It was also shown that patients
with PTSD experience heightened physiological responses to trauma cues (25). The
differences between psychologically healthy individuals and those suffering from PTSD
remains statistically significant even if we control for behavioral habits such as smoking,
alcohol consumption, and exercise (26).
In conclusion, the negative health effects of wartime deployment seem to be well
documented. Moreover, mental health problems can have a harmful impact on physical
health.
This is one of the first studies concerning this topic to be conducted in the Czech army.
Soldiers mental health and physical fitness will be assessed on two separate occasions.
The interval between measurements includes wartime deployment in Afghanistan. The
aim of our study is to test the following hypotheses:
1. More experienced soldiers suffer more from psychological disease.
2. Soldiers’ physical fitness declines after deployment in Afghanistan.
3. The post–deployment decline in physical fitness is greater among those who are
under suspicion of mental disorder.
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4. The post–deployment decline in physical fitness is greater among more experienced
soldiers.

2. METHODS
2.1. STUDY DESIGN
Both measurements were a compulsory part of soldiers’ training. The first measurement
was performed 10 months before deployment in Afghanistan. The second was performed
nine months after deployment. Thus, the gap between the first and second measurement
was 25 months.
2.2. MEASUREMENT
Physical fitness
Physical fitness, and endurance abilities in particular, was evaluated using a bicycle
ergometer. The test lasted 25 minutes. During the first phase (8 minutes), the
load was set to 35 to 40 W/kg. The participants were instructed to maintain the
ergometer at 65 to 75 revolutions per minute. During the second phase (3 minutes),
the load was increased until the participants reached a heart rate of 130 beats per
minute. During the third phase (3 minutes), the load was increased until the
participants reached a heart rate of 150 beats per minute. During the fourth
phase (lasting 3 minutes), the load was increased until the participants reached
a heart rate of 170 beats per minute.
The study also assessed heart rate recovery at one and three minutes after this
test. The value shown indicates the percentage value of the maximum heart rate
that is reached after one/three minutes. These values are regeneration indicators.
Arm strength was measured using a dynamometer.
Body weight was measured using a digital scale. All measurements were performed
indoors.
The soldiers wore standard Army training suits and self selected shoes. The test
battery was completed in approximately 2 hours. Physical testing was conducted
in the standardized order:
1. questionnaire with demographic background
2. weight and height measurement
3. arm strength
4. bicycle ergometer
Mental health
The soldiers were examined by army psychologists prior to their deployment. We
thus assumed that none of the participants suffered from severe psychological problems or mental illness that might negatively affect their job performance. That is
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why the participants’ mental health was only assessed after their deployment in
Afghanistan.
After their deployment in Afghanistan, the soldiers’ personality traits were measured using MMPI–2. The profiles were assessed by an experienced clinical psychologist.
2.3. PARTICIPANTS
The sample consisted of members of the mechanized battalion of the Army of the Czech
Republic. All of the participants were men.
103 participants were examined during the first phase (prior to deployment in Afghanistan); 61 participants (i.e. 59 %) took part in the second phase (after deployment
in Afghanistan). There were several reasons why 42 participants did not participate in
the second phase, including illness or injury, participation in training camps or courses
elsewhere, leaving the army.
The basic demographic data of the sample are shown in table 1.

3. STATISTICS
We used the chi-square test for categorical variables in order to analyze the different levels
of occurrence of mental disorders between the two groups (more and less experienced
soldiers). T tests were used to analyze continuous variables that are the differences
between the first and second phase for all physical variables. Nonparametric Mann–
Whitney tests were conducted to analyze the differences between the two groups (less
and more experienced soldiers; those who are and are not under suspicion of mental
disorder) in the decrease in physical fitness in the second phase. Because the number
of participants in each group is less than 30, it was necessary to perform nonparametric
tests.

4. RESULTS
4.1. MENTAL HEALTH
21 (34 %) of the MMPI questionnaires were considered invalid because of high L–scale
scores and several omitted items (“cannot say”). Questionnaires were considered invalid
if the L–scale score exceeded 70 or if the “cannot say” score was higher than 30.
The responses by 10 participants (16.4 %) indicate the possibility of a mental disorder
including:
• Substance abuse (2)
• Anxiety disorders (3)
• Somatoform disorder (1)
• Adjustment disorder (2)
• Mood disorder (2)
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Table 1: Demographic characteristics of the study sample

Military occupational specialties are as follows: combat arms are soldiers
on the front line of battle; combat support are soldiers who directly support the combat service needs of fighting soldiers (e.g. transportation, IT,
logistics); combat service support are soldiers who provide less direct forms
of support to the fighting force (e.g. health service).
2

Hypothesis 1 .
The chi–square test was used to test the following hypothesis: “More experienced soldiers
(those with one or more prior wartime deployments) suffer more from psychological
disorders.” It was revealed that there is a statistically significant difference in terms of
psychological disorders between more experienced soldiers and less experienced soldiers
(those with no prior wartime deployment) χ2 (df = 1) = 4.68; p = 0.0306.
4.2. PHYSICAL FITNESS
Hypothesis 2 .
The T–tests were used to analyze differences in physical fitness. We found a decrease in
all selected variables. The results are listed in table 2.
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Table 2: Comparison of performance in the first and second phase

Hypothesis 3 .
Mann–Whitney tests were used to test the following hypothesis: “The decrease in physical fitness after wartime deployment is larger among those who are under suspicion of
mental disorder.”
Participants with invalid MMPI questionnaires were excluded from our analyses. The
differences between the first and second measurements of physical fitness variables were
analyzed. The hypothesis that there would be a difference between those with psychological problems and those without psychological problems was not confirmed.
Decrease of weight does not differ between these two groups (U = 122.5); p = 0.39.
Decrease of W170/kg does not differ between these two groups (U = 209); p = 0.65.
Decrease of recovery 1 does not differ between these two groups (U = 118); p = 0.48.
Decrease of recovery 3 does not differ between these two groups (U = 125.5); p = 0.64.
Decrease of arm strength does not differ between these two groups (U = 89.5); p = 0.07.
Hypothesis 4 .
Mann–Whitney tests were used to test the following hypothesis: “The decrease in physical fitness after wartime deployment is larger among more experienced soldiers.” The
hypothesis was not confirmed. There were no statistically significant differences between
these two groups in terms of recovery 1 (U = 60.5), p = 0.16; recovery 3 (U = 56.5),
p = 0.12; and arm strength (U = 87); p = 0.37.
However, the findings showed a statistically significant difference in weight (U = 45),
p = 0.012 and W170/kg (U = 23), p = 0.004, but in the opposite direction than was
assumed. Consequently, the decrease in physical fitness after wartime deployment is
larger among less experienced soldiers.

5. DISCUSSION
Our study has four main findings.
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First, participants’ physical fitness for all examined variables decreased as a whole over
the two-year period. The decrease may be caused by several factors. Participants
may have been less motivated during their second measurement because this measurement was not related to their career as much as was the first one. They might
have trained more during the first phase of our study because of their pending
deployment in Afghanistan. It is likely that most of them do not want to return
to Afghanistan, and thus physical training might be considered less important.
Whatever the case may be, this unit seems to be less prepared for its tasks.
Second, psychological problems were found in 10 participants (16.4 %). This amount
is quite high in comparison with foreign research [6, 7]. The difference might be
caused by differences in the mental health care provided to soldiers. Because of
the long interval between deployment and assessment, it is hard to say that all
of these problems were caused by wartime deployment. However, studies of war
veterans provide evidence that the occurrence of mental disorders is higher among
war veterans than among the normal population [27, 28].
Third, more experienced soldiers are more likely to suffer from psychological disorders.
This finding suggests that wartime deployment does not cause soldiers to develop
greater psychological resistance. This finding confirmed the research mentioned in
the introduction [12, 13] that also concluded that experienced soldiers suffer more
from psychological problems. It is probable that the stress they experienced during
their prior wartime deployment negatively affected their mental health. It seems
that the effects of wartime deployment are cumulative. In other words, because
of their previously impacted mental health, experienced soldiers are more likely to
suffer from mental problems. Although one might assume that more experienced
soldiers should be more mentally resistant because of additional years of training
and preparation, the opposite seems to be the case.
Fourth, physical fitness decreased less among more experienced soldiers in terms of
W170/kg and weight. This finding suggests that experienced soldiers may be
more diligent in taking care of their physical fitness than less experienced soldiers.
The data on physical fitness is the opposite direction as the data on mental health.
One explanation may be that soldiers pay more attention to physical than mental
health.
Limitations .
We are aware of the limitations of this study. The measurements were performed several
months before and after the soldiers’ wartime deployment in Afghanistan. As a result,
we cannot say that any changes in the soldiers’ mental or physical condition was caused
by their deployment in a war zone. On the other hand, it is quite surprising that eight
months after their return, the soldiers are not as physically fit as they were two years
before. This could indicate a worse level of physical fitness among members of units
that are not scheduled for wartime deployment.
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The quite high rate of mental illness can be explained by our use of one particular
clinical method. Therefore, it would be better to talk of a “suspicion of diagnosis” than
a diagnosis itself.
Nevertheless, despite these limitations we are convinced of the validity of our findings
regarding the changes in mental health and physical fitness, and believe that they provide
us with important information.
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Metódy hodnotenia spoľahlivosti ľudského faktora
v technologických procesoch
Methods of the Evaluation of the Human Factors
Reliability in Technology Processes
STRELCOVÁ Stanislava

Súhrn:
Príspevok sa zaoberá problematikou pôsobenia ľudského faktora v technologických procesoch. V prvej časti charakterizuje postavenie ľudského faktora v systéme človek —
stroj a rozdiely vo vnímaní ľudskej chyby v minulosti a v súčasnosti. Následne stručne
charakterizuje vybrané metódy využívané na hodnotenie spoľahlivosti ľudského faktora
v technologickom procese.
Summary:
The paper deals with the operation of the human factor in industrial processes. The
first part describes the status of the human factor in the man — machine system and
the differences in the perception of human error in the past and present time. Next, it
describes the chosen methods for assessment reliability of human factor.

Kľúčové slová: ľudský faktor, Technologický proces
Keywords:

Human factor, Industrial process

1. POSTAVENIE ĽUDSKÉHO FAKTORA
V TECHNOLOGICKÝCH PROCESOCH
Technologický proces predstavuje sled nadväzujúcich technologických (ťažobných, mechanických, chemických, biochemických, technologických) operácií a postupov, ktoré sa
priamo zúčastňujú spracovania surovín, materiálov a polotovarov za účelom vytvorenia
0
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konkrétnej úžitkovej hodnoty využiteľnej na konečnú spotrebu alebo ako vstup pre ďalší technologický proces. Základnými prvkami technologického procesu sú: cieľavedomá
ľudská činnosť, pracovné prostriedky, pracovné predmety a pracovné ako aj prírodné
podmienky. Výsledkom technologického procesu sú okrem požadovaného produktu aj
vedľajšie produkty, ktoré môžu byť nebezpečné, toxické a problematicky spracovateľné.
Z hľadiska bezpečnosti technologického procesu je veľmi dôležitým prvkom ľudský
faktor, ktorý do jednotlivých technologických procesov vstupuje v dvoch formách. Primárne ovplyvňuje transformačný proces pracovník, ktorý stroj obsluhuje, prípadne ho
priamo využíva na premenu výrobných zásob na nedokončenú výrobu a hotové výrobky.
Významný je však aj vplyv vývojových pracovníkov a konštruktérov, ktorí stroj navrhli
a zostrojili.
Pre správne pochopenie úlohy ľudského faktora v technologickom procese je potrebné
vziať do úvahy fakt, že človek nepôsobí v technologickom procese samostatne, ale ako
časť systému človek – stroj, tak ako to zobrazuje obrázok 1.
Obr. 1:

Systém človek — stroj
Zdroj: Chundela, 1983

V technologickom procese teda dochádza k transformácii vstupov (materiálnych, finančných, informačných aj osobnostných) na výstupy, ktoré musia spĺňať požadované
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charakteristiky. Na obidve súčasti systému človek — stroj pôsobí celý rad činiteľov,
ktoré ovplyvňujú bezporuchový chod celého systému. Časť týchto faktorov môže podnik
ovplyvniť, iné predstavujú riziká, ktoré sa snaží udržať na akceptovateľnej úrovni.
Spoľahlivosť výkonu zamestnanca, schopnosť odolať záťaži, príp. možnosť jeho zlyhania je integrálnou súčasťou spoľahlivosti celého systému človek — stroj. Spoľahlivý
pracovný výkon závisí od viacerých aspektov. V procese mechanizácie a automatizácie
technologických procesov, využívania systémových prístupov pri organizácii a riadení výroby sa mení štruktúra práce a sú kladené odlišné požiadavky na optimalizáciu vzťahu
medzi človekom a strojom. Mení sa vzťah medzi telesným a duševným zaťažením pracovníkov, hlavný pracovný výkon sa presúva zo svalovej do psychickej oblasti (pozornosť,
ostražitosť, pamäť, rozhodovanie) a so zvyšujúcou sa zodpovednosťou narastajú stavy
emocionálneho napätia a možnosť vzniku ľudskej chyby.
V minulosti sa za pôvodcu ľudskej chyby považovala vždy osoba, ktorá obsluhovala
výrobné zariadenie, príp. ho priamo ovládala. Tento prístup vychádzal z faktu, že konštruktér navrhol bezpečný systém vykazujúci len akceptovateľnú mieru rizika, ktorá pri
dodržaní predpísaného postupu využívania nemôže zapríčiniť chybu.
Súčasný prístup pri zisťovaní ľudskej chyby je komplexnejší. Podľa tohto prístupu
na prácu človeka pôsobí celý rad faktorov, ktoré môžu ovplyvniť bezpečné používanie
stroja. Takýmito faktormi môžu byť požiadavky kladené manažmentom podniku, a to
napríklad maximalizácia využitia kapacity stroja, minimalizácia nákladov. Tieto faktory
sú často protikladné a spôsobujú zvýšený tlak na zamestnancov. Ľudský faktor je potom
len súčasťou systémového zlyhania a ľudia ktorí chybujú sú skôr príjemcami ako zdrojmi
zlyhania. Vina za spôsobenú chybu sa často prenáša na vyššie stupne organizácie.

2. HODNOTENIE SPOĽAHLIVOSTI ĽUDSKÉHO FAKTORA
Ako už bolo povedané, človek predstavuje významný prvok, ktorého zlyhanie má závažný
vplyv na technologický proces ako taký, ale aj na utváranie imidžu podniku. Pri hodnotení jeho spoľahlivosti je potrebné zvážiť všetky faktory, ktoré ľudský faktor ovplyvňujú
a môžeme ich začleniť do štyroch oblastí:
• oblasť vrodených faktorov,
• oblasť získaných faktorov,
• oblasť faktorov pôsobiacich na ľudský faktor z prostredia, v ktorom pôsobí,
• oblasť stresových faktorov.
Vrodené faktory predstavujú predovšetkým základné charakterové vlastnosti, ktorými
disponuje každý jednotlivec. Tieto vlastnosti sa v priebehu života človeka vyvíjajú,
čo vyplýva zo skutočnosti, že každý človek prechádza vývojovými štádiami, počas
ktorých vyzrieva. Medzi vrodené faktory patria: fyzické predpoklady, mentálna
spôsobilosť, temperament, sústredenosť, prispôsobivosť a ďalšie.
Získané faktory zahŕňajú schopnosti, zručnosti a kvalifikáciu, ktoré človek získava v priebehu svojho života vzdelávaním. Rozlišujeme všeobecné a špecifické získané faktory. Všeobecné faktory získava človek na všetkých stupňoch vzdelávacej sústavy
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a sú využiteľné všeobecne v ktoromkoľvek podniku. Špecifické faktory získava
človek vzdelávaním v konkrétnom podniku formou ďalšieho vzdelávania.
Faktory prostredia (spoločne so stresovými faktormi) významne ovplyvňujú vrodené
a získané schopnosti človeka. Môžeme ich rozčleniť do troch skupín, a to na administratívne, fyzikálne a subjektívne faktory. Administratívne faktory predstavujú faktory motivácie k práci a sú vytvárané na báze medziľudských vzťahov,
hodnotenia a odmeňovania práce, vhodnej časovej organizácie práce, možnosti kariérneho rastu a pod. Fyzikálne faktory priamo pôsobia na výkon človeka a patrí
tu napr. hlučnosť, znečistenie, denná doba, teplota a ďalšie. Subjektívne faktory
vyplývajú priamo z fyzického a duševného stavu človeka, príp. z jeho rodinného
zázemia.
Stresové faktory vyplývajú z náročnosti vykonávanej práce. Čím vyššie požiadavky sú
na zamestnancov kladené, tým je človek vystavený väčšiemu tlaku a môže skôr
spôsobiť zlyhanie systému.
Analýza vplyvu týchto faktorov je súčasťou kvalitatívnej metódy hodnotenia ľudskej
chyby označovanej ako analýza ľudskej spoľahlivosti alebo HRA (Human Reliability Assessment).
Účelom analýzy je identifikovať možné ľudské chyby a ich účinky, príp. identifikovať
príčiny vzniku ľudských chýb.
Na vykonanie analýzy spoľahlivosti je nevyhnutné zhromaždiť informácie o:
• technologickom procese a rozmiestnení výrobných zariadení,
• umiestnení riadiacich a kontrolných panelov,
• procesných postupoch,
• organizácii práce, atď.
Tieto informácie získavajú riadiaci pracovníci z projektovej a inžinierskej dokumentácie, zo štatistických údajov, ale aj z rozhovorov s personálom.
Analýzu ľudskej spoľahlivosti môže vykonávať malý tím alebo len jeden analytik, ktorý
by mal ovládať techniky vedenia rozhovoru, mal by mať schopnosti preštudovať technickú
dokumentáciu a mal by poznať aj reakciu systému využívajúceho technologický proces
na ľudskú chybu.
Výsledkom analýzy ľudskej spoľahlivosti je zoznam chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť
počas bežnej ale aj núdzovej prevádzky, zdrojov týchto chýb a návrhov na zníženie pravdepodobnosti ich prepuknutia. V prípade, že dokážeme výsledky analýzy aj kvantifikovať,
je potrebné identifikovať vzájomné vzťahy medzi nimi a zoradiť ich podľa pravdepodobnosti ich výskytu alebo závažnosti ich dopadov.
Okrem tejto najznámejšej metódy sa na analýzu spoľahlivosti ľudského faktora využívajú ďalšie metódy, napr.: THERP, HEART, TESEO a ďalšie. [4]
Metóda THERP (Technique for Human Error Rate Prediction) bola navrhnutá
Swainom a Guttmannom v roku 1983 a slúži na hodnotenie spoľahlivosti človeka
predovšetkým v jadrových elektrárňach. Jej súčasťou je databáza spoľahlivostných
ukazovateľov.
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Metóda HEART (Human Error Assessment and Reduction Technique) vypracovaná Wiliamsom v roku 1985 (v roku 1988 modernizovaná) analyzuje nielen
úlohu človeka v technologickom procese, ale aj ergonomické činitele a prostredie,
v ktorom sa práca vykonáva. Každý faktor, ktorý potencionálne pôsobí na človeka,
je najskôr určený kvantitatívne a následne sa vypočíta pravdepodobnosť chyby človeka ako súčin činiteľov súvisiacich s týmito faktormi.
Metóda TESEO (Technique to Estimate Operator’s Errors) je zo všetkých metód
najjednoduchšia a vyžaduje si najmenšie materiálne aj kapacitné zdroje. Spoľahlivosť ľudského faktora sa odhaduje pomocou piatich kľúčových faktorov, ktoré
boli vyhodnotené ako najdôležitejšie z faktorov ovplyvňujúcich pravdepodobnosť
ľudskej chyby. Sú to: faktor druhu činnosti, stresový faktor, faktor pracovníkových
kvalít, faktor úzkosti a stresu a ergonomický faktor.

ZÁVER
Problematika vplyvu ľudského faktora na technologické procesy predstavuje zložitý systém. Zložitosť vyplýva predovšetkým z toho, že každý človek je individualita a pri pôsobení rovnakých podmienok sa správa odlišne. Preto nie je možné spracovať všeobecný
model ľudského správania sa, ktorý by umožnil odhaliť faktory spôsobujúce zlyhanie
ľudského faktora v technologických procesoch. Práve preto by mal manažment každého
podniku ovládať metódy na hodnotenie spoľahlivosti ľudského faktora a definovať také
opatrenia, ktoré by znížili riziko zlyhania ľudského faktora na akceptovateľnú úroveň.
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Summary:
There were present the principles of conduct on railway lines in Poland, in cases of
special events, traffic safety threats and rail accidents. These problems are discussed
in two acts: Instructions R–1 on conducting train traffic on railways of Poland and in
regulation of the Minister of Transport and Maritime Economy of 02. 11. 2000 laying
down detailed rules and conditions of the traffic on railways PKP PLK SA.

Keywords:
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1. INTRODUCTION
The paper considers the principles of conduct on railway lines in Poland, in cases of
special events, traffic safety threats and rail accidents. These problems are discussed
in two acts: Instructions R–1 on conducting train traffic on railways of Poland and in
regulation of the Minister of Transport and Maritime Economy of 02. 11. 2000 laying
down detailed rules and conditions of the traffic on railways PKP PLK SA. [2, 3, 4, 5].
0
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2. PROCEDURES IN CASE OF SPECIAL EVENTS, THREATS
AND SAFETY RAIL ACCIDENT IN PKP PLK SA NET
General information [2, 3]
1. Towards safety threats should take all measures to avoid the accident, and when
it is not possible — to reduce the effects of the accident.
2. An employee who observed or received information about a train accident or a traffic safety threat, should contact the nearest traffic movement station.
3. Station, which received the notification, shall inform the content of the application:
the two adjacent stations (adjacent to the trail where there is a danger or an
accident) and linemen.
4. After receiving notification of an accident or a way that require pause of the train,
train dispatcher closes the track or trail, and notify the case of the head of traffic
engineering section, employees and other interested bodies, in accordance with
separate instructions and technical regulations.
5. Until the arrival of the head of traffic engineering section of the accident the train
manager, and when it does not have a driver should take appropriate measures
to prevent further detrimental effects of an accident (covering the signals, the
application to train dispatcher, etc.) and if possible to help the victims of the
accident.
Go back train [2, 3]
1. In the event of unscheduled train stop on the trail, head of the train together with
the driver or drivers (if there is no head of a train), should determine the cause of
detention. If the train can not go on, you must request assistance from the nearest
train dispatcher. Until the arrival of this assistance must not initiate a train ride
or go back consent be train dispatcher of the station from which the requested
assistance.
2. The traction team should go back train while maintaining far–reaching precautions,
not to exceed 30 km/h on the route of crossing, operated, or securable in another
way. If rides are not supported or are not protected in another way, the speed
must be reduced to 20 km/h.
3. Going back train from the trail without consultation with the train dispatcher (also
during a break in communication) can be done at speeds up to 5 km/h, provided
that the braking distance of a moving train is preceded by the relevant member of
staff of the signals and that the visibility is not is less than 100 m.
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Rupture of the train on the trail [2, 3]
1. In the case of rupture of the train, the conductor team, the section of road workers
and other employees should be given towards the driver’s signal:
• “Attention — It was ruptured train” if separated part goes towards the running of a train;
• “Stop”, when the separated part the train stopped or goes on in the opposite
direction to the train.
2. After the the observation that the train was ruptured, the driver must give signals
several times “Attention — It was ruptured train”, and if possible, notify the
nearest station dispatcher.
3. If the separated part the train goes on behind the front, the driver should go ahead
and driving many times give a signal “Attention — It was ruptured train”.
4. If the separated part the train stopped or pending in the opposite direction, then
the front of the train must stop immediately.
5. After stopping ruptured train should stop wagons with hand brake in detached
parts and reached the front of the train and connect the two parts together. After
a test the brake should continue driving.
Fire in train [2, 3]
1. After finding a fire in the train, the train must stop immediately, give the signal
“Fire”, invite travelers to leave the burning wagon in passenger train and attempt
to fight fires using available resources. If it is not possible to extinguish a fire, call
the fire department.
2. Notice of fire on the train, which is located on the route dispatcher should be
notified, if necessary, protect with signal a dangerous area and request assistance.
3. If on another lane is a train, you must stop it before reach the fire area, if the
passage next to this place would be dangerous.
4. In the event of a fire on electrified lines, you should immediately leave the pantographs, to stop the train and proceed for fighting the fire. Water must not
extinguish electrical equipment inside the vehicles, if pantographs are lowered and
disconnected the battery. Otherwise, only use fire extinguishers. From the outside not extinguish with water vehicles, when excluded from the catenary voltage
on the two lane two–track trail. It is prohibited to direct the flow of water for
non–exempt from the power network of electric traction.
If the burning wagon is on the station as soon as possible to switch to the track without
electric traction.
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Driving trains in bad weather conditions [2, 3]
1. Train traction teams operated in difficult weather conditions should reduce speed
so as to allow the observation of the track and, if necessary, stop the train before
the barrier, but speed should not exceed 20 km/h.
2. During snow catastrophes or increased snowfall traction team should drive the
train with pay attention, if not formed snowdrifts that may pose an obstacle to
traffic. The formation of snowdrifts on the track traction team should notify the
nearest station dispatcher.
The case of breakage or deformation of the rail track, which endangers the safety
of traffic [2, 3]
1. If any breakage or buckling of the rail track (vertical and horizontal deformation),
it shield dangerous area with signals “Stop” from both directions, but from the
first, which is expected to train. Then, notify the train dispatcher, who should close
the track. Trains must stop until the receipt of the head section of road notification
of the repair track or protect a broken rail, and determine the permissible speed
through the damaged area temporarily secured.
2. Temporary protection can take ruptured rail and notify the train dispatcher or
lineman during the round. In this situation, the trains should be stopped before
the damaged site, and then pass a speed of up to 5 km/h When passing damaged
areas should observe an authorized employee.
3. After the repair, head section of road traffic reports train dispatcher in writing or
by telephone that provides repair and gives drive the speed limit through the zone
of the track after repairs.
Damage wagon in train [2, 3]
1. In case of damage wagon in the train, which could detrimental to the safety of
traffic, should be removed damage without off wagon from the train. If it is not
possible to repair emergency, wagon should be excluded from the train.
2. Wagons derailed, even if no symptoms of damage, should be examined by the
appropriate staff member before allowing them to continue to ride in the train.
In the absence of thorough examination of the derailed wagons on the trail, these
wagons after their placement on the track should be carried to the nearest station
at a speed determined by the appropriate staff member, but no more than 30
km/h.
3. After finding heated pin axle wheelset in wagon (or wagons) in the train in movement, there must immediately stop the train. Then the driver decides whether and
at what speed the train can reach the nearest station, notifying the dispatcher of
this station. If the decision is a positive test, train crew while driving should pay
special attention to the faulty component wagon (or wagons). While entering the
train at the station should be done at a speed of 5–10 km/h.
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4. In the case of diagnosis by unauthorized persons when passing concern, rhythmic,
intensive strokes of rail wheels, indicating that in the train’s wagon are wheel with
flat–containing sites, must notify nearest station in order to stop the train and
the train crew informing. In this situation, the train speed to the nearest station
should not exceed 20 km/h If found damaged the wheel rim exceeds the allowable
limit, you must turn off the wagon train.
5. When was the brakes malfunction found, leading to the phenomenon of wheel slip
at the contact with the rail, the train must stop immediately, switch off and loosen
up in a localized wagon brakes. Then, in view of the damaged wheel or wheel
rim (so–called flat place) should be carried up with the speed v ≤ 20 km/h to the
nearest station where the wagon should be visually inspected, due to the extent of
damage and compared with the limit value.
6. In the case verify the absence bumper in wagon in the train, there should immediately notify the dispatcher. Dispatcher should stop the next train, leaving the
danger track and notify the train crew of an order in writing, advising: driving
with speed v ≤ 20 km/h, be careful, to attempt to find the bumper and remove
the track, notification of the neighboring station about the search result.
The lack of signals on the train or incorrect labeling [2, 3]
1. If the signal of the train head is incomplete, staff should notify the stations in
sequence and the nearest forward the station where the train stopped and the
signal lead to the correct state.
2. If the signal of the end of the train is incomplete, staff should notify the stations
in sequence and the nearest forward the station where the train stopped and the
signal lead to the correct state. This signal must be lead to the correct state in
the nearest station in case of:
• the end of the train does not the conductor team,
• railway line is equipped with a self–lock,
• after train will go next train an interval of time.
3. Lanes neighboring track, was run over by a train without a final signal should be
considered as endangered. Before expedited the train on the tracks should the
train crew notify in writing an order, instructing the speed limit v ≤ 20 km/h and
use caution.
Specific methods of operating the train: ride on the visibility [2, 3]
1. Ride on visibility shall apply if the automatic semaphore does not show signal to
allow for the ride. Then, after stopping the train and get back to driving (with the
exception of freight trains on the semaphore when the pointer is located permitting
the passage of such trains without stopping), past the traffic light, enters the space,
which should be considered as occupied by the previous train, the speed driving
should not exceed 20 km/h.
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2. When driving on the visibility of the special care, the so adjust the running of the
train, to enable stop before any possible obstacle.
Keeping traffic on the closed track [2, 3]
1. Trains prepared after the closed track announce a manner determined by telephone
for single–track routes. Outposts where appropriate participate in this announce.
2. On closed track can go several trains, except that the intervals between successive
trains in the same direction should be at least 2 minutes, and distance between
trains is minimum 500 m.
3. On closed and occupied track should be kept running of the train at a level v ≤ 30
km/h. At the track closed but not occupied by vehicles, on which there are no
obstacles for the railway, they may use the speed of a train ride, the train crew
should be informed of this fact by the train dispatcher with written order.
Written orders [2, 3]
1. The train crew must be notified in written orders for special care or reduce speed,
to allow for a ride in the special conditions and other circumstances that affect the
safety or regularity of trains.
2. Command careful driving, whilst reducing the speed seems to be due to:
• change an entry from the main track to the main additional essential if train
crew was not informed about this in another way;
• enter the train on the track some exceptionally busy or ribbed on the track
or on a circuit where there is a speed limit lower than what the indications
of a semaphore;
• condition of the vehicles or, in exceptional cases, eg where in the train is
a vehicle whose design speed is lower than the speed of the train;
• the condition or type of cargo that need to reduce speed;
• the state of railway, railway trackbed and structures (platforms, road-railway
crossings, bridges, viaducts, culverts, overpasses, tunnels);
• status of the signaling (srk),
• the state of electric traction equipment,
• uniform trackman (for road-rail crossings with support) with the departure
of the train from the nearest traffic station;
• damage to the crossing traffic control devices, such as gates, automatic traffic light (the command is valid until the removal of damaged or until the
introduction of a temporary system of guarding the traffic);
• other circumstances requiring a speed reduction.
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3. se the commands written seems to train the team to a halt as a result of threats
or damage to the track and start order for a place at risk with the indicated speed
or with a remote control in extreme cases.
Determination of the tracks for entry, exit and movement of trains through the
station [2, 3]
1. Taken a train on the side track or derivation of a train from this track can only
occur in case of accident or damage to the main track. Taken the train on the side
track must be stopped front semaphore and enter to the station on the written
order with the velocity v ≤ 20 km/h, while maintaining the necessary safety
precautions.
2. Changing an entry track from the main track to the principal main is related the
additional need to reduce the entry speed for passenger train below the speed or
for goods train, whose speed is higher than 50 km/h Then it need to stop the train
before the entry semaphore and after stopping the given on the semaphore enable
signal to ride at reduced speed.
Stop the train by the train dispatcher before the entry semaphore does not apply
when:
• signal applied on the warning shield or the previous semaphore warns about
it, how fast should ride in a steering circle, shielding relevant entry semaphore
• local reasons within a route speed limit driving to the value v ≤ 40 km/h
3. If you need to (exceptionally) take the train on the track partially occupied or on
the track, which can be used only on the part of its length or terminated buffer
stop, you should: to stop the train before the semaphore at the entry, then inform
train crew of an order in writing of that fact and the need drive with caution,
keeping the speed v ≤ 20 km/h give a semaphore signal at the entry permit (if
possible).

3. CONCLUSION
The present Instruction R–1 to operate a train on PKP railways and the Order of
the Minister (Journal of Laws No. 34) are the basic legislative acts uniquely among
other rules of conduct in various situations involving traffic safety and rail accidents.
Instructions R–1 is a textbook intended for personal use of the following positions:
• controllers and instructors for the road, traffic, rolling stock, passenger and cargo,
automation, telecommunications and electricity supply,
• train dispatchers, drivers, train managers,
• traffic safety inspectors.
Railways in Poland and in the world is equipped with a control command appropriately
trained staff and line employees. However, railway disasters happens because there is
always a risk of human error or technical failure. Here is a list of several major rail
disaster, which occurred after 1945 [1]:
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1) The world: .
1981, 6th June: Bihar in India. A train with 800 passengers derailed on a bridge and
then fell into the river. They died almost everyone.
1989, 4th June: Russia — Trans–Siberian Railway route, during the passage of two
passenger trains exploded pipeline which goes under the tracks. 575 people were
killed, over 600 were injured.
2004, 26th December: Sri Lanka. Tsunami wave hit the train, which traveled several
thousand people. 1,700 passengers were killed.
2) Poland: .
1976, 3rd November: Julianka nearby Częstochowa. The collision of passenger trains
at night, relation Cracow–Hel and Wrocław–Lublin. 25 people were killed, 79
wounded.
1977, July: Train in Prague–Moscow relation crashed into the locomotive on the route
Wrocław–Długołęka. Killed 11 people.
1980, 19th August: Otłoczyn nearby Toruń. Frontal impact passenger train Torun–
Łódź relation with a cargo train. 67 people were killed, 62 wounded.
1981, 4th June: Passenger train Skierniewice–Pilawa relations entered Osieck station,
which collided frontally with a cargo train. 25 people were killed, 7 wounded.
2012, 3rd March: passenger train frontal impact Warszawa–Kraków relation z passenger train Przemyśl–Warszawa relation, on the Central Main Railway nearby
Szczekociny station. 16 people were killed, over 60 were injured.
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Souhrn:
Článek pojednává o činnosti mediátora a poukazuje na skutečnost, že multidisciplinární,
resp., interdisciplinární pojetí jeho činnosti jako zprostředkovatele mimosoudního řešení
mezilidských konfliktů je vhodným akčním polem pro sociálního pracovníka a zejména
sociálního pedagoga. Ve článku jsou také v hrubých rysech popsány metody práce a zaměření činnosti mediátora, jak je v současné době chápe odborná veřejnost v České
republice.
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One of the new techniques of extra–judicial proceeding is mediation. The mediation
is an alternative method for disputes resolving, which helps to reduce barriers in communication and supports social bringing people together. It’s a method, which holds an
important stand in democratic society and it becomes auxiliary technique for dispute
solving in last decade. [2, p. 135]
Mediation motivates people to learn to change their attitudes and behavior. It helps
them to determine realistic goals, find new approaches to old problems, express their
feelings and focus their energy in a positive direction. It mentions that mediation is
not a cure and in some cases its using is not suitable as well. It involves its own set
of problems and it does not solve conflicts magically. However, this is a promising and
rational instrument of resolving conflicts in various areas of human endeavor.
Mediation is a way to solve interpersonal conflicts, in which qualified person – the
mediator – helps parties to the conflict in the mutual communication. Its aim is to
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achieve satisfaction with the process and result of solving this conflict. Mediation is
a communication method that uses knowledge of different scientific disciplines, including
psychology, especially social psychology, then sociology, law and social work. It exceeds
the boundaries of these disciplines and connects them to each other. [1, p. 7]
Mediation is a communication method of dispute resolution as a specific form of
interaction. It is object of social psychology and it’s entitled in this discipline to define
and explore. It does not prevent using mediation in various forms to help people. On the
contrary — if is processed the broader philosophical and psycho–social base of method,
each area can help to adapt the method to their specific requirements, objectives, specific
use of its resources, which modifies the method. Mediation can be used in social work,
psychology, law, psychotherapy, education or other areas of social practice as well.
Mediation is a solution of the conflict by communication, in which a neutral, qualified
person helps participants to a conflict in the mutual communication aiming to achieve
their satisfaction with the process and result of solved conflict. [1, p. 52]
Mediation is spread in the Czech Republic since the early nineties of the 20th century.
The methodology of this procedure came to us from the USA (the initiative of the
Foundation Partners for Democratic Change) and other Western European countries.
Since then, there are several agencies that offer mediation as a paid service and the
conciliation service as free. There are several universities that already teach mediation
as a method of alternative dispute resolution. [2, p. 149]
Mediation in criminal jurisdiction is carried out by officers of the probation and mediation service under the law on probation and mediation service, which is in the Czech
Republic in force since 1 January 2001.
Practically in all countries with developed democratic legal system are searched other
ways to make the best and most effectively fulfill the purpose of punishment and criminal prosecution. One of the very effective instruments are diversions and alternatives,
which allow to terminate prosecution in other way than a penalty. If it is necessary to
impose the penalty under the circumstances of the case, then diversions and alternatives
offer such sanctions that do not involve imprisonment. They offer the possibility to
compensate for incurred damage with active offenders’ participation and allow not least
at the same time, directly offer or make the educational aspect of the sanctions within
the meaning of educational work performed by the offender, such as implementation of
a sentence of community service. [3, p. 24]
However, everybody’s got a different idea of living, different expectations, different
experience, different information, different values and also different kinds of solving
a conflict. So we actually are without knowing “programmed” to every act, negotiation
and solving various conflicts in our lives. Due to the amount of us, there are many
expectations, opinions and many ways to solve a problem. These naturally lead to the
emergence of conflicts which are becoming an integral part of our life. The contribution
to creating a tense atmosphere is the common feature of such conflicts. That’s why it’s no
big surprise that most people consider a conflict only as a negative, destructive process.
But when solved effectively a conflict is also a signal to a change and reassessment of
relationships. [2, p. 135]
People are able to solve many conflicts on their own, however, many conflicts are
this way insoluble and that’s when a mediator can help reach a satisfactory solution.
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People sometimes turn to a judge, who has to follow a formal procedure and who decides
with his authority over the participants. There’s a belief that a decision which stands
on rules is just and definitive. However, many a time the judgement isnt accepted by
both sides, thus the tension, which grew up with the problem and misunderstanding,
is further increasing and destroys the participants or the persons dependent on it (e.g.
parents and their children in relation to divorce). Mediation helps to solve a conflict
constructively, especially in the following ways:
• It leads people from negative experience caused by the conflict to positive behaviour. It helps people to understand each other and to respect interests and
motives of the other side. It also allows describing own interests, reasons and
motives that affect behaviour and further expectations.
• It works with life and conflict related to emotions so that it supports their identification and insists on their verbal expression. If the emotions are described and
acknowledged, then they will fade into the background and the required rational
thinking and activities will be resumed.
• It helps both sides to make decisions independently. Thus the people involved in
the conflict are becoming participants, who can make decisions about their own
lives and received solutions.
• Because the participants of the conflict work in mediation on the solution on their
own, they feel responsible for it (and for an agreement), thus the perspective of
the further living and respecting for the agreement is provided.
• The accent of the mediation is on the future. The past is important to understanding needs, interests, skills and reactions. That is why the rules of new coexistence
are built together to provide no repeating of past conflicts.
• The agreement is obligatory but not definitive. Because the needs, interests, feelings and intentions of both sides are investigated within the agreement and it also
reacts to near changes and conditions, the agreement allows for future changes and
complements flexibly.
• Mediation has its own methods and the process is equal for all participants. However, the situation, time, issues and conclusions of every case of mediation are
different.
• Mediation is an active and structured process that is focused on creating a practical
agreement of a particular case or conflict. A good interpersonal relationship is
desired, even though it is a secondary matter arising from a successfully negotiated
agreement acknowledged by both sides [2, p. 136]
In relation to providing the process of mediation one question comes up — which
situations are suitable for mediation? These are especially cases, when:
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• Sides in a mutual relationship are dependent on solving the conflict, because both
of them contributed on creating of the conflict with their behaviour and activities.
If not, it would be only the goodwill of the other side to do something for the side
which is feeling aggrieved.
• Both sides have a strong feeling of responsibility for the conflict between them.
Otherwise the sides refuse any kind of cooperation.
• The conflict and its potentional resolution creates a space for searching for agreements that suit both sides. This means there are more than one or two possibilities
of resolution.
• The sides are able to communicate with each other at least on the level when the
transmission of new information is possible.
• The sides nor their legal advisors dont take the view that one side in the conflict
must win and the other one must lose.
• Both sides agree with the participation in mediation. [2, p. 148]
On the other hand, cases are unsuitable for mediation when:
• The participants of the conflict act “scrupulously” and the victory means for them
in every case defeating the second side.
• Situations in which the civil law and constitutional law are involved as well as
conflicts with the right of compensation.
• Cases, when one side uses towards the second side threat or physical violence.
• One side isnt willing to make available all relevant information and refuses their
objective verification.
• The passive participants want to solve the conflict even for the price of the waiver
of their own rights.
• Participants are taking drugs or using alcohol.
• Participants have pathological personality traits or tendency to aggressive behaviour and aren’t able to discuss productively even after separating both sides.
• One of the sides wants an authority to make the decision.
• A mediator has moral, ethical barriers or prejudice against people or subject of
the conflict (here is the need of handing the conflict over to another mediator). [2,
p. 148]
If the point of the process of mediation in framework of psychosocial context is mainly
about an acquisition of sense of power of the concerned and about awaking to hope
that he can solve the problem, then this concept of mediation meets completely the
competent model of assistance. Thus conceived mediation is focused on clients’ skills of
solving a conflict. Supporters of the competent model will be interested especially in:
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1. Connections which occur between problems of an individual and his personal opportunities of their solving.
2. Connections between conditions and ways of activities used by mediators and
broader social environment. [1, p. 53]
A creative sense and controling life situations should be inspired and maintained,
meaning of activities should be pointed or they should be mobilized “to” values even
within low opportunities of clients. I. Úlehla [4, p. 47] understands this form of help as
“help without helping” or “help to self–help”, which is the way of strengthening client’s
responsibility and power of attorney of searching for his own solutions.
Mediation focused on solving a conflict is primary a mediation processing the conflict.
Client’s request for help, thus his commission and possibilities of a mediator, decides
what form of help the mediator provides.
Mediation within a private framework can be considered as a form of help, within
a societal framework also as a tool of social prevention and control, with which the society regulates the emergence, development and negative results of conflicting situations.
This statement stands on analysis of the function of mediation in solving criminal conflicts. However, if the conflicting situations aren’t solved in a family, school, marketing,
workplace etc., then they can lead to a criminal act. Therefore, it appears that the
mediation performs as a result socially preventive and monitoring function here as well.
[4, p. 53, 54]
In any solving conflicts, even in a peaceful negotiation, people try to gain something.
They are interested if they win or lose and they monitor the result. However, it would
be appropriate to deal with another aspect of the process — what relationship have
people to those, who also solve the conflict. At the same time they consider (or they
should consider) if they will deal or cooperate with them in the future, live near them,
meet them etc. If we respect both aspects, we distinguish five different ways of solving
conflicts: [2, p. 137]
• adapting,
• asserting,
• escape,
• compromise,
• agreement or consensus.
Adapting is a way of solving a conflict when one of the pair, usually the weaker, gives
voluntarily all up, doesn’t fight for himself and waives his needs in favour of the
others.
Asserting is a way, when one of the pair emphasize on result and wants only to promote
his own opinions, goals, while he absolutely doesn’t consider the relationship with
the other person, with whom he solves the conflict. He asserts himself completely
authoritatively, is insistent, holds more power, money and influence.
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An escape is a way of solving, which occurs when we don’t discuss about the issue, we
postpone the solving or result and we aren’t able to keep a good relationship with
the other side. The problem often comes back to us as a boomerang.
A compromise is a way of solving the conflict, when both sides gain something, give
something up and maintain good relationships to some extent. They satisfy partly
their needs and interests. This way is often considered by mistake as the best
possible solution.
An agreement or consensus is the most effective and most time–consuming way. It is
based on fulfilling interests, goals and need every participated side as well as those
who are dependent on them. It allows maintaining good relationships between all
participants, and therefore the possibility of future cooperation. This way solves
present situation and future.
As mentioned above, mediation is a way of social work, where a social worker, possibly
a social educator, finds broad and still unappreciated action field for his activities.
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Možnosti a omezení výstražné služby před silnými
srážkami a povodněmi
Potential and Limitations of the Warning Service
Against Heavy Precipitation and Floods
ŠÁLEK Milan, BŘEZKOVÁ Lucie

Souhrn:
Výstražná služba před povodněmi patří k hlavním prioritám činnosti Českého hydrometeorologického ústavu. V minulých letech byla tomuto téma věnována velká pozornost,
čehož výsledkem jsou mnohé aplikace, které jednak lépe zprostředkovávají dostupné naměřené informace uživatelům, jednak umožňují přesnější odhady a předpovědi pravděpodobného budoucího vývoje meteorologické a hydrologické situace, od srážek po průtoky
a vodní stavy na tocích. Příspěvek se zabývá jednak popisem uvedených aplikací, jednak
identifikací nejproblémovějších částí uvedeného varovného systému.
Summary:
Heavy rain and resulting floods are among severe phenomena threatening peoples’ lives
and property; therefore big effort has been exerted towards their best detection and
forecast in the last fifteen years. To fulfill the need of better warning system, a number of
information technology systems have been developed. The outputs of them are available
at the www pages of the Flood Reporting and Forecasting Service (FRFS) of the Czech
Hydrometeorological Institute (http: // hydro. chmi. cz ). Here you can find also the
legal and administrative framework of the FRFS. The aim of the paper is to explain the
potential and limitation of the FRFS, especially in respect to various flood types.

Klíčová slova: Flood, warning, nowcasting, precipitation forecast, hydrological forecast,
weather radar
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1. INTRODUCTION
Floods are being considered the one of the most dangerous natural disasters in Central
Europe. Their frequency has increased since the last decade of 20th century since when
we experienced several catastrophic floods. This year we commemorate fifteen years of
the big floods that hit Moravia, Silesia and eastern Bohemia in July 1997, and ten years
of the widespread and damaging deluge over the Bohemia in August 2002.
Besides these big river floods that are caused by widespread intensive rainfall lasting
usually several days, there were also winter– and spring floods caused by quick snowmelt,
often associated with rainfall. More dangerous and sometimes even deadly were flash
floods that took place as the result of severe convective storms.
For better detection, monitoring and forecasting of these phenomena a lot of application have emerged, which are nowadays available at he pages of Flood Reporting and Forecasting service (FRFS) of the Czech Hydrometeorological Institute, see
http://hydro.chmi.cz. Among them you can find instant overview of the hydrological
situation over the area of the Czech Republic, areal estimate of precipitation and forecasts of discharge and water level at the subset of the river sites (river–gauge stations).
There are also documents about the legal and administrative framework of the Flood
Reporting and Forecasting service.
This service is being provided on the basis of the Act No 254/2001 Vol. about the
water, known as a “Water Law”. The Environment Ministry, having also the role of
the central administration for flood issues, is responsible for the organization of the
FRFS. The implementation of the FRFS is summarized in “Methodical Manual of the
Water Protection Department”, published as item 9 in the Bulletin of the Ministry of
Environment, No 12/2011.
According to the mentioned Methodical Manual, the Practical Instructions for the
FRFS are being issued and maintained by the Czech Hydrometeorological Institute.
They contain instruction about the measuring the water levels, conditions for building of
the river-gauge stations (sites) and recommendations for the flood stages announcements
according to the water level (and also according to the ice-related phenomena). The
Practical Instructions for the FRFS are also available at the page http://hydro.chmi.
cz.
Similar application, focused more on water level on rivers and water reservoirs, can
be found at the pages run by Ministry of Agriculture and Water Basin Authorities,
http://voda.gov.cz/portal/cz.

2. MAIN TYPES OF FLOODS AND THEIR PREDICTABILITY
Floods can be divided to various types according to their prevailing characteristics, but
is has to be stated that in some cases the dividing line between those types is somewhat
“fuzzy”, therefore not always is it possible to categorized the floods unambiguously.
A. River floods from widespread heavy rainfalls .
They are typical for warm season, especially for the period July–September, less for May
and June (in Central Europe). They are usually caused by large–scale (macro–scale)
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upward motion of the air, resulting in intense precipitation over relatively large area,
e.g. over a half of the Czech Republic. Especially dangerous for the Czech Republic are
the baric lows over Mediterranean and Adriatic Sea heading towards Central Europe and
stalling over southeastern Poland and surroundings. Usually, strong winds are observed
at the rear (western) side of the lows that result in pronounced orographic enhancement
when daily total of several hundred millimeters of precipitation are recorded in the
mountains. Especially susceptible to the torrential rains are northern border mountains
of the Czech Republic. The typical examples of this type are the floods in July 1997
and August 2002.
Thanks to the development of the atmospheric Numerical Weather Prediction (NWP)
models, the predictability of these floods is at relatively good level, although not entirely
satisfactory. Although still considerable deficiencies are sometimes observed, the magnitude of predicted rainfall depth over an area of big catchments (say, of the order of
10 000 km2 ) is being forecast much better than several decades ago. For an example of
the precipitation forecast and corresponding measurement see Fig. 1 and Fig. 2.
Figure 1:

24–hour forecast of total precipitation over the Czech Republic and surroundings
computed by model ALADIN. The accumulation is from 12th August 2002, 06 UTC,
to 13th August 2002, 06 UTC. The time of the input analysis is 12th August, 2002,
00 UTC.
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Figure 2:

Precipitation analysis as a combination of radar estimate and rain–gauge measurements for the same time interval as at Fig. 1.

B. Flash floods .
Flash floods are being caused by extremely intensive rains from severe convection. The
conditions leading to potentially severe convection (i.e., vertical atmospheric instability,
especially when accompanied by pronounced wind shear) are being predicted relatively
well, but considerable problems linger with the exact timing and location of the “realization” of the conditional or potential instability, i.e. of the particular convective storm(s).
It is due to quick and non-linear development and also by relatively small area that is
hit by the storm.
The best tool for detecting severe convection and associated heavy rainfall is weather
radar, whose measurement can be used for nowcasting, which is extrapolation–based
very short-range forecasting based (at least partly) on remote sensing methods, with the
leading time usually up to several hours. However, in many cases of severe convection the
reasonable leading time is only up to one hour [2]. An example of the areal distribution
of the precipitation that produced a flash flood is at Fig. 3.
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Figure 3:

24–hour radar precipitation estimate along with rain–gauge measurement of the period 26th May 2003, 06 UTC to 27th May 2003, 06 UTC. The violet lines show the
regions and state boundaries. The magnified area are at Sloup community, nearby
Blansko. The grid has the resolution of 1x1 km.

C. Snowmelt floods .
The occurrence of this type of floods is dependent on sufficient snow water equivalent,
which is measured and evaluated by the Czech Hydrometeorological Institute, usually
once a week, regularly on Monday (when snow cover is being reported). The maps of the
snow water equivalent are being displayed at the www pages http://hydro.chmi.cz
usually a day after the measurements are taken, i.e. on Tuesday. An example of the
map is available at Fig. 4.
This information, evaluated also for predefined catchments, is being used also for
optimized management of the water reservoirs that are operated by River Catchment
Authorities.
Snowmelt floods are dangerous especially when accompanied by rainfall, hence their
predictability depends partly on the predictability of the rainfall by the NWP models.
In addition to the above mentioned flood type there exist also anthropogenic flash
floods, caused by dam failure, but they are not discussed in this paper for obvious
reason.
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Figure 4:

Snow water equivalent (denoted as SVH) over the Czech Republic the 20th of February
2012

3. METHODS OF THE HYDROLOGICAL FORECAST OF
STREAMFLOW
The deterministic forecast of streamflow, computed by rainfall–runoff models, is nowadays the basic product available to hydrologists, water management authorities, and
also to the general public.
However, every user must be aware of many deficiencies of the forecasting technologies.
The product is accompanied by a great deal of uncertainty, from the initial inaccuracy of
the rainfall analysis and forecast through the hydraulic to the simplified representation
of all the factors influencing runoff and discharge. Therefore every user must deal with
the uncertainty in order to optimize the measures that are to be taken.
The uncertainty can be categorized into the following types:
• uncertainty of the measured meteorological and hydrological quantities
• uncertainty of the forecast meteorological and hydrological quantities
• uncertainty of the particular rainfall-runoff model, caused by simplified representation of the catchment(s) and by algorithmic representation of the surface and
sub–surface runoff
• human factor, influenced by the experience (or by lack thereof) of the hydrologist
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The effort of the hydrologist and meteorologists aims towards decreasing uncertainty
of the forecasts. E. g., after the shortcomings of the NWP–based precipitation forecasts
had been recognized, new method of nowcasting have been developed and put into
operation, with the lead time up to 3 hours. For better precipitation estimate, an
algorithm combining radar estimate and rain-gauge measurements in an optimal way is
available [1]. These inputs are being utilized especially at the offices Brno and Ostrava,
where the hydrological model Hydrog is being used [3]. For the Vltava and Labe basins,
hydrological model Aqualog is being run on daily basis at the rest of the CHMI offices.
One of the methods that reduce the uncertainty of the hydrological forecast is adaptation of the hydrological forecasting system according to the (changing) conditions in
the catchment(s). At every step the hydrologists searches for the best similarity of the
simulated and observed behavior of the parameters, especially streamflow.
A lot of this optimization can be nowadays automatized but there is still need of
human supervision (optimally by experienced hydrologist), mainly because the whole
system is complex and purely algorithmic solution may not always be the best one.
An example of the optimum forecast that utilizes the available information is at Fig. 5.
This case particularly stresses the importance of continuous adaptation of the hydrological forecasting system that is able to predict significant increase of discharge at a river
site only according to the nowcasting-based precipitation forecast.
Besides the particular “catchments–specific” forecast, there is also an application
called “Flash Flood Guidance” that estimates the susceptibility of the land surface to
the particular rainfall intensity (accumulation over predefined periods).

4. CONCLUSIONS
The progress in information technology and numerical modeling in meteorology and
hydrology allowed quite good level of the warning systems against floods. In spite of
this, we see many shortcomings, especially in timing and specifying exact location of the
flash floods. The users, from the Fire and Rescue Service to the local authorities and
general public, must understand the basic feature of the forecasting systems and the
nature of the phenomenon that is being forecast. E.g., if isolated storm with possible
flash flood is announced as a forecast with the lead time more than three hours, the
actual probability that a particular village is hit is very low and there is no need of some
extraordinary measures, except, perhaps, that a voluntary firemen have their handy
switched on, battery fully charged etc. However, when the “flash warning” comes that
the particular catchment experiences heavy rain and/or that the streamflow is already
rapidly increasing, it must be taken much more seriously. On the other hand, better
preparation in advance can be recommended when widespread heavy rain is predicted,
when there is some snowmelt flood warning issued etc. For the estimate of the possible
threat the CHMI is using the so called System of integrated warning service that incorporates not only floods but many other dangerous weather phenomena. The severity of
the phenomena is categorized into three classes that are similar to the flood (warning)
stages marked also by color: watch (yellow; event is potentially dangerous, but it is not
so serious), warning (orange, anticipated event is quite dangerous, it can locally threaten
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Figure 5:

The streamflow forecast (blue lines) that utilizes the nowcasting of precipitation
which occurred 15th of July 2009 at the Svratka catchment. The NWP model did
not forecast almost any significant precipitation (forecast at 8.25, top) but the
model Hydrog was able to capture it reasonably well only with the nowcasting
outputs (middle). At the bottom there is observed discharge (light blue, filled),
along with the subsequent streamflow prediction. The green color indicates 1st
flood stage (flood watch), the yellow is the 2nd flood stage (flood alert) and the
red color denote the 3rd flood stage (flood).

peoples’ lives and property), and high warning (red, the event is very serious, it will very
likely threaten peoples’ lives and property, usually on large scale). The characteristics
of the threat and recommended measures are available on the www pages of the CHMI
(www.chmi.cz).
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In the future, it is likely that these services will be available in better form on special
mapservers and also will be better accessible at the smartphones that have substantially
proliferated in recent years.
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Doplňování a příprava personálu havarijních
a záchranných služeb na Ukrajině
Personnel Recruiting and Training of the Emergency
and Rescue Services in Ukraine
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Souhrn:
Příspěvek pojednává o organizaci, personálním doplňování, přípravě a výcviku záchranných a havarijních služeb na Ukrajině, včetně způsobu organizace a řízení sil a prostředků
při řešení mimořádných situací.
Summary:
This paper deals with the organization, adding staff, preparation and training of rescue
and emergency services in Ukraine, including the method of organization and control of
forces and means for emergency response.
Keywords:

emergency, crisis situation, Ministry of Emergencies of Ukraine

Personál ukrajinských profesionálních havarijních a záchranných služeb je doplňován
na základě smluvního kontraktu. Dělí se na personál základní a pomocný. K základnímu personálu profesionálních havarijních a záchranných služeb patří osoby, které se
bezprostředně podílejí na organizaci a provádění havarijních a záchranných prací a zajišťují připravenost těchto služeb k jejich realizaci. Pomocný personál je tvořen osobami, které se podílejí na zajišťování činnosti havarijních a záchranných služeb a na profesionální, zdravotnické a psychologické přípravě záchranářů, spadajících do základního
personálu. Způsob doplňování personálu, jeho materiální vybavení, obsah profesionální
přípravy a prověřování stavu připravenosti osob, jakož i forma a podmínky smluvního
kontraktu při přijetí do pracovního, nebo služebního poměru, jsou stanovovány nařízením
ukrajinské vlády.
Úroveň přípravy základního personálu havarijních a záchranných služeb, objem odborných znalostí, profesionálních návyků a dovedností je dán státními normami pro
jednotlivé profese a vzdělávací programy, tyto normy jsou pravidelně harmonizovány
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s mezinárodně uznávanými standardy. Dosažená úroveň odborné připravenosti osob je
osvědčována mezinárodně uznávaným certifikátem, což v případě potřeby umožňuje využití základního personálu při organizaci mezinárodních záchranných akcí, bez potřeby
dodatečné přípravy. Vzor takového certifikátu a podmínky pro jeho vystavení je stanoven
vyhláškou Ministerstva pro mimořádné situace Ukrajiny.
Objektové havarijní a záchranné služby jsou vytvářeny z profesně zdatných a dalších zkušených pracovníků, kteří získali nezbytné odborné znalosti a návyky při provádění havarijních a záchranných prací a jejichž zdravotní stav jim umožňuje plnit úkoly
v extrémních podmínkách. Pracovně právní vztahy jsou v ukrajinských profesionálních
havarijních a záchranných službách regulovány zákoníkem práce a normami, které regulují služební poměr. Operativní součásti ukrajinských havarijních a záchranných služeb
jsou organizovány na základě služebního poměru. Specifika jejich pracovních podmínek
blíže regulují normy schvalované ústředními orgány výkonné moci, které v rámci své
působnosti tyto služby vytvářejí. Pracovní disciplína je upravena vládním nařízením „O
disciplíně speciálních (vojensky organizovaných) havarijních a záchranných služeb“ (dále
pouze „nouzové služby“). Tyto profesionální nouzové služby zajišťují trvalou pohotovost
svých součástí k okamžitému zásahu při záchraně obyvatel a likvidaci mimořádných událostí. Při provádění záchranných prací je striktně zakázáno, aby pracovníkům nouzových
služeb byly ukládány jiné, s těmito pracemi nesouvisející povinnosti. Personál nouzových
služeb má zakázáno organizovat stávky a těchto stávek se účastnit.
Ústředním orgánem výkonné moci, který koordinuje činnost nouzových služeb, je ukrajinská vláda. Orgánem odpovědným za řízení činnosti nouzových služeb je Ministerstvo
pro mimořádné situace Ukrajiny a jednotlivá ministerstva a ústřední správní orgány,
které v rámci své působnosti vytvářejí nouzové služby. K těmto orgánům patří vláda
Autonomní republiky Krym, místní státní administrativy, orgány místní samosprávy
a společenské organizace, vytvářející nouzové služby.
Ministerstvo pro mimořádné situace je ústředním orgánem, do jehož působnosti
spadají otázky řešení mimořádných situací (mimořádná událost z hlediska české terminologie, pozn. autora) a záchrana lidských životů, zdraví a majetku. Ministerstvo zajišťuje
realizaci státní politiky v této oblasti, řídí záchranné práce na celostátní úrovni, vytváří v rámci své působnosti nouzové služby, řídí jejich činnost, zajišťuje profesionální
přípravu jejich personálu a odpovídá za její obsah a úroveň, rozpracovává a podává návrhy na legislativní změny v oblasti organizace a činnosti nouzových služeb, prevence
mimořádných událostí a likvidace jejich následků. Ministerstvo dále vydává podzákonné
právní normy, připravuje metodiky vytváření havarijních a krizových plánů, koordinuje
práci jednotlivých ministerstev, všech nouzových služeb a dalších orgánů výkonné moci
v oblasti své působnosti, zajišťuje atestaci a certifikaci nouzových služeb a vykonává
nad nimi dohled a kontrolu. Ministerstvo pro mimořádné situace dále odpovídá za realizaci mezinárodní spolupráce a provádění mezinárodních smluv v oblasti své působnosti.
Rozhodnutí ministerstva, která byla přijata v souladu s jeho pravomocí a působností
při provádění záchranných prací a bezprostřední likvidaci následků mimořádných událostí, jsou bez dalšího závazná pro všechny orgány výkonné moci, podniky, organizace
a obyvatele.
Vláda Autonomní republiky Krym, místní státní administrativy a samospráva se v mezích své působnosti a pravomoci podílejí na realizaci této státní politiky. V případě po-
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třeby navrhují vytvoření komunálních nouzových služeb, koordinují jejich činnost a podílejí se na jejich výcviku a přípravě. Tyto orgány dále vytvářejí mimo rámec státního
rozpočtu finanční rezervy a materiální zdroje využitelné při likvidaci následků mimořádných událostí. Práva a povinnosti podniků a organizací, které disponují vlastními objektovými nouzovými službami, nebo které využívají nouzové služby jiných subjektů, jsou
dány jejich statuty nebo smlouvami o spolupráci uzavřenými mezi těmito subjekty.
Za účelem likvidace mimořádné situace se v závislosti na jejím rozsahu určuje odpovědná zplnomocněná osoba. V případě mimořádné situace celostátního rozsahu určuje
tuto osobu ukrajinská vláda. A to buď prvního vicepremiéra, nebo někoho z okruhu
vedoucích ústředních správních orgánů, nebo jejich prvních zástupců. V případě vzniku
mimořádné situace regionálního významu (oblast, kraj) určuje tuto odpovědnou osobu
rada ministrů Autonomní republiky Krym, oblastní, kyjevská, nebo sevastopolská státní
administrativa z okruhu prvních zástupců, zástupců předsedů těchto orgánů výkonné
moci, nebo vedoucích regionálních orgánů odpovědných za řešení mimořádných událostí
a ochranu obyvatelstva.
Analogicky se postupuje v případě vzniku mimořádné události místního významu,
odpovědná osoba je určena z řad zástupců vedoucího místní (městské, okresní) státní
administrativy, nebo vedoucí místního orgánu odpovědného za řešení těchto otázek. Dále
se jedná o mimořádnou událost na objektu, odpovědná osoba se určuje z řad vedení
organizace či podniku, nebo z rady obce (vesnice).
Určená odpovědná zplnomocněná osoba vytváří pracovní orgán — štáb pro likvidaci
mimořádné události. Statut tohoto štábu schvaluje ukrajinská vláda. Konkrétní výběr
odpovědné osoby je dán měřítkem mimořádné situace a předem připravenými plány reakce na jednotlivé druhy mimořádných situací. Tyto předem připravené plány reakce,
předpokládají i speciální přípravu a pravidelný periodický výcvik osob, zahrnutých do
okruhu potencionálních odpovědných osob. Zapojení nouzových služeb do likvidace mimořádných situací je realizováno v souladu s připravenými plány pro jednotlivé objekty
a území, za které organizační součásti těchto nouzových služeb odpovídají. V případě
potřeby součinnosti nad výše uvedený rámec se vychází z koordinačních součinnostních
plánů a konkrétních požadavků příslušných orgánů na poskytnutí pomoci od jiných organizačních součástí. O účasti ukrajinských nouzových služeb při odstraňování následků
mimořádných událostí za hranicemi Ukrajiny rozhoduje vláda na základě uzavřených
mezinárodních smluv.
Nouzové služby zajišťují při odstraňování následků mimořádné situace operativní vyhodnocení situace, určení zón ohrožení objektu nebo území, stanovení základních směrů
aktivit zaměřených na likvidaci následků mimořádné situace, přijetí včasných opatření
k vyhledání a záchraně ohrožených osob, poskytnutí první pomoci zraněným a další
pomoci poškozeným, vytipování nebezpečných faktorů a dodržování bezpečnostních zásad a pravidel ze strany zasahujících, vytvoření podmínek pro udržení práceschopnosti
zasahujícího personálu po nezbytnou dobu, koncentraci nezbytných sil a prostředků v zasažené oblasti, jejich včasné a účelné nasazení, operativní řešení problémů vznikajících
při odstraňování následků mimořádné situace.
Po dobu odstraňování bezprostředních následků mimořádné situace se vede operativně – technická dokumentace a je zpracováváno hlášení o výsledcích práce nouzových
služeb. Náklady na realizaci jednotlivých záchranných a havarijních prací, vynaložené
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ze státního rozpočtu a z rozpočtu samosprávy, podléhají povinné refundaci (úplné nebo
částečné) ze strany mimořádnou situací dotčených podniků, organizací a zařízení. Nouzovým službám společenských organizací náleží náhrada přímých nákladů spojených
s likvidací mimořádné situace (náklady na PHM, amortizace vybavení, atd.). Druhy
a výpočet výše těchto náhrad stanovuje nařízení vlády. Nevyhnutelné škody, které sekundárně vzniknou právnickým a fyzickým osobám v bezprostředně zasažených objektech
a na přímo zasažených územích, v důsledku provádění havarijních a záchranných prací,
nouzové služby nenahrazují.
Po dobu odstraňování bezprostředních následků mimořádné situace podléhají všechny
do jejího řešení zainteresované nouzové služby a složky do podřízenosti určené zplnomocněné osoby. Rozhodnutí této zplnomocněné osoby, ve věci bezprostřední likvidace mimořádné události, jsou pro všechny tyto složky závazná. To platí i pro fyzické a právnické
osoby, které se nacházejí v zasažených objektech nebo na zasažených územích.
Do doby, než se určená zplnomocněná osoba dostaví na místo, plní její povinnosti velitel té nouzové služby, která dorazila na zasažené místo jako první. Do pravomocí určené
zplnomocněné osoby, není ve věci likvidace následků mimořádné situace, nikdo oprávněn
zasahovat. Jeho odvolání z této funkce je možné pouze v souladu se zákonnými pravidly,
za předpokladu splnění předepsaných podmínek a ustanovení nové zplnomocněné osoby.
V souladu s konkrétními podmínkami a vzniklou situací přijímá zplnomocněná osoba
samostatně rozhodnutí ve věcech evakuace osob, zastavení provozu v objektech v zasažené zóně, omezení přístupu osob do zasažených objektů a oblastí, nasazení dopravních
a technických prostředků, využití jiných zdrojů podniků, zařízení a organizací v zasažené
oblasti, využití nouzových služeb a se souhlasem občanů i jejich individuální zapojení
do likvidace následků jako dobrovolníků.
V případě zvýšeného nebezpečí, ohrožujícího životy záchranářů a dalších zúčastněných
osob, může zplnomocněná osoba rozhodnout o omezení, nebo o pozastavení prací. Osoby
řídící záchranné a havarijní práce mají právo na přístup ke všem nezbytným informacím
a jsou povinny vyčerpávajícím způsobem informovat příslušné orgány výkonné moci
a samosprávy o vývoji situace. Při přepravě do zasažených objektů a oblastí mají nouzové
služby právo přednosti jízdy (při dodržení zákonem stanovených podmínek) a právo na
přednostní odběr PHM, technické ošetřování a opravy vozidel, a to ve všech zařízeních,
bez ohledu na jejich vlastnickou formu.
V důsledku zkušeností, získaných především při havárii JE Černobyl lze konstatovat,
že připravenosti na řešení mimořádných situací, je na Ukrajině věnována poměrně vysoká pozornost a Ministerstvo pro řešení mimořádných situací Ukrajiny je důležitým
a vlivným ústředním správním orgánem.
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Místo a úloha HZS ČR v oblasti preventivně výchovné
činnosti a vzdělávání obyvatelstva
Place and Role of the Fire Rescue Service in Preventive
Educational Activities and Public Education
ŠIMAN Jaromír

Souhrn:
MV–GŘ HZS ČR usiluje o maximální využití vhodných forem k informování všech skupin obyvatelstva o možných mimořádných událostech a správných postupech v případě
ohrožení — tzv. preventivně výchovná činnost. I přes veškeré snahy, které jsou v dané
oblasti ze strany HZS ČR podnikány a určitého posunu ve vnímání této problematiky
ve společnosti, není situace zatím úplně odpovídající těmto snahám. Z tohoto důvodu
se zaměření preventivně výchovné činnosti mění v závislosti na potřebách společnosti,
kdy reaguje nejen na možná rizika, ale také na legislativu a na změny v technologickém
pokroku.
Summary:
Ministry of Interior–General Directorate of the Fire and Rescue Service of the Czech
Republic seeks to make maximum use of appropriate ways of informing the public about
possible extraordinary events and proper procedures in case of danger — so called preventive educational activities. Despite all the efforts that are in this area undertaken by
the Fire Rescue Service and a shift in the perception of this issue in society, the situation
is not yet fully corresponding to these efforts. For this reason, the focus of preventive
educational activities gradually changes depending on the needs of society, which not
only responds to potential risks, but also to legislation and changes in technology.

Klíčová slova: ochrana obyvatelstva, ochrana člověka za mimořádných událostí, vzdělávání
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1. INTRODUCTION
General Directorate of the Fire and Rescue Service of the Czech Republic pursues maximal usage of appropriate forms to inform all groups of population about possible emergencies and appropriate procedures in case of threat. Generally known experiences prove
that only well informed citizen is not only prepared to prevent occurrence of emergency
situation, but in case that emergency situation has already occurred, to be able to protect more effectively himself and to help to the others. The Fire Rescue Service of the
Czech Republic emphasizes preventively educational activities in this respect.
Focus of the content and forms of the preventively educational activities in the field
of fire protection and population protection stems from the current legislation and from
the need to reach appropriate knowledge and skills of the population for the behaviour
during occurrence of emergency situations.

2. DETERMINATION AND CHARACTERISTICS OF TARGET
GROUPS
It is necessary to specify the information transmitted to population, as their content
differs according to age, needs and chances of population. Therefore, we divide population to particular target groups. Above all Fire Rescue Service of the Czech Republic
(hereafter FRS of CR) focuses in following target groups:
2.1. ADULT POPULATION
The most numerous group is adult population that we can divide according to different
interests. While handing over the information we go into many difficulties influenced by
many side factors:
• Citizens are not endangered on the instant — they consider the information needless,
• They are expressing no interest about the kind of information.
On this account, FRS of CR has implemented number of projects, which are complementary in their nature. Following there the particular examples:
• FRS of CR and Integrated Rescue System (hereafter IRS) services show actions,
• “Safe Travelling” project — in the means of mass transport the travelling community is to acknowledge on the possible dangers and the correct behaviour in case
of threat or crisis situation. The project has been proceeding since 2006.
• “Your ways for safety or else clever Blondie advises” is an information educational
project of FRS of the South Moravian region, developed by the FRS of the South
Moravian region in cooperation with the Police Regional Directorate of the South
Moravian region and the Brno Diocese Charity. Employees of the mentioned institutions have supplied with the information on three topic fields — population
protection, fire prevention and safety of a citizen, which makes 33 topics in total.
There was a handbook resulted from the project.
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• Internet web–sites of MoI – FRS of CR and regional FRS,
• “The prepared are lucky” project — series of short video–clips developed by Population Protection Institute in Lázně Bohdaneč, that serve as an instruction on
what to do in situations of danger that anyone of us can experience.
Together with the mentioned bigger projects, there are proceeding the smaller but
also important projects at regional levels.
At present, from the group of adult population we are deliberately approaching the
target groups:
Seniors .
The group has an increasing deal in the society, which needs specific approach. Its
advantage is rather big interest in the population protection. Some regional FRS have
organized lectures related to seniors needs and the surrounding, where they live in.
Foreigners .
Foreigners in the Czech Republic have the same rights and duties in the field of education as Czech Republic citizens. For this target group has been developed a handbook
“In case of danger” (Czech version is available as well), which has been subsequently
distributed to all embassies (the handbook version in German and French is available on
the internet). At the same time there were two projects developed for this target group:
• “Safe travel” project — partly in English,
• “Your ways to safety” project — in English and German.
Disabled .
The following group is highly specific and the approach is according to the kind of
disablement of people:
• Blind people,
• Deaf people,
• Physically handicapped people,
• Mentally handicapped people
The projects focused on this population group started particularly during last two
years. While handing over the information the FRS of CR was closely cooperating with
particular associations and organizing various meetings, trainings and lectures for the
handicapped people.

561

BRNO 2010
ŠIMAN Jaromír
2.2 CHILDREN AND SCHOOL YOUTH
The target group is the most susceptible group and the education and schooling organized at the basic and secondary schools, is in the frame of teaching lessons. During
the lessons, it is possible to adjust precisely the content and extent of transmitted information according the age of children. Teaching at school allows repeating that helps
establishing the knowledge (quizzes, games, projects, practical activity). Moreover, it is
possible to use in lessons also other forms of information transmission (media, internet,
demonstrations, open days, meetings, projects, etc.).
At the same time, this target group is being prepared in the course of out–of–school
activities in interest groups or in the frame of citizens associations.
For the right preparation, it is necessary repetition, establishing of knowledge, method
and verification. Only school system allows all these possibilities. In this regard, the
FRS of CR focuses particularly in teaching of protection of population in emergencies
at basic and secondary schools.

3. EDUCATION OF POPULATION PROTECTION IN
EMERGENCIES AT SCHOOLS
At basic and secondary school, teaching of population protection emergencies at schools
(hereafter PPES) realized in terms of the Minister of the Education, Youth and Sports
(hereafter MEYS) Direction on Implementation of Population Protection in Emergencies to Educational Programmes (No. 34776/98-22 from 4 May 1999) from the year
1999. Resulted from major floods in August 2002, the current direction was updated in
cooperation with Ministry of the Interior (No. 12 050/03-22 from 4 March 2003) and the
current teaching texts were completed by the supplement for the teaching documents
“Population Protection in Emergencies” (No. 13 586/03–22 from 4 May 2003).
In consequence, in 2004 MEYS approved new principals in the education of scholars aged 3 to 19 years policy (Act No. 561/2004 Co., on preschool, basic, secondary
vocational and other education, subsequently amended). Area of PPES became a complement of the frame educational programmes for basic, secondary and secondary vocational education. The principal is to infiltrate the issue into the whole process of the
mentioned education sphere. 1 Sept 2007 all basic schools in the Czech Republic at first
and sixth classes started to teach in accordance to it, and at present at schools follow
only the frame educational programmes.
In the middle of 2012, the review of the frame educational programme for basic schools
started and the MoI – FRS of CR, as a supervisor of PPES asked for cooperation in
this processing. The FRS of CR also participates in support of education and since the
launch of the teaching at schools, it has organized numerous activities supporting and
upgrading education of scholars in this area, particularly:
• Assisting in practical exercise preparation,
• Organizing of competitions (motional–knowledge, creative art),
• Organizing meetings for scholars, students and educational staff,
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• Organizing demonstrations of fire service units activities (separately or in cooperation with other IRS services),
• Allowing field trips in regional FRS stations,
• Preparing or participating in textbooks and handbooks development for teaching.
To begin the education of population protection in emergencies at basic and secondary
schools, it was important to prepare aids, which would help the teaching. Regarding
the education the FRS of CR produced number of books and DVDs or it participated
at their production.
At level of the MoI-FRS of CR, there were published books and handbooks designed
for teaching at school. It relates to the handbook “In case of danger”, bulletin “Population protection in Emergencies” and books focused on fire prevention — “Children
education in the field of Fire Protection” and “Education and Protection in the field of
Fire Protection” were completed with a DVD. The FRS of the South Moravian Region
has produced the paperback “Your ways to Safety”, which resulted from long–term work
in the project of the same name.
Followed by it the MoI–FRS of CR cooperated with the ALBRA and Fortuna publishers on the series of textbooks.
In this field, to attract the teaching, the DVDs were developed “The prepared are
lucky” and “Population protection in Emergencies”, which name comes from interactive
teaching software named Schola Ludus and is worked up by the film company Krátký
film Praha, a.s.
Publications issued by FRS CR are available at website: hwww.hzscr.cz/clanek/
pomucky-pro-zakladni-a-stredni-skoly.aspxi.
At regional level, it has been produced for children, youth and adult population number of handbooks, publications, leaflets and DVDs. Each regional FRS publishes information about this material at its websites.
3.1. PROJECTS IN SUPPORT OF TEACHING
To support of teaching and for further target groups, the projects started up and during
their existence, spread to other regions of the republic:
HASÍK CZ .
“HASÍK CZ”, is a programme of system of basic scholar education. It relates to transmitting information on the population protection and fire prevention by form of meetings
to basic school children conformable with the given content focus. A couple of activists,
who followed tutor trainings organized in the Citadela Bruntál civil association, transmit
the information.
Association “Life–belt” .
Civil association “Life-belt” has developed an integrated project named “Life–belt”. The
project targets at the increase of level education and preparedness of population, particularly of children and youth and other subjects of the region Karlovy Vary, in the field
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of common risks, risk of emergency or crisis situation, streamlining of FRS of Karlovy
Vary region service practices and increase of population prevention and preparation toward self protection and mutual help. At present, the project gets along to enhance and
make accessible for subjects all over the Czech Republic. In the frame of the Integrated
project “Life–belt”, the MoI-FRS of CR has become one of the main professional partner and besides the methodical professional support in the field of integrated project
development it participates as a partner in following sectional projects:
1. Project — “Safety Portal” is an efficient instrument of education of the first aid of
children, youth as well as their parents and educators,
2. Project “Internet Safety Portal” is an instrument for life of education, information, communication and evaluation and in its frame the safety portal hwww.
zachranny-kruh.czi was spread to the whole state level and there were established particularly publication and news systems.
3. Project “Protect your world, protect your life”, focuses on activities in relation
with schools and school facilities, children and youth.
4. Project “Risks of road and railway transport”, whose output is the Multimedia
Handbook of traffic Education.
All products developed in the frame of partial projects 1–4 are free and gratis available
in the safety portal hwww.zachranny-kruh.czi.

4. PROFESSIONALLY TRAINED TEACHERS
Preparation of teacher belongs to further activity of the FRS of CR, which is provided
professionally in cooperation with Educational divisions of Regional authorities, with
National Institute for further Education and other education institutes. 16,200 teachers have participated in the preparation, until 2012. The teachers are acquainted with
the basic subject matter for teaching of Population Protection in emergencies, with the
available literature, video films and practices, how to arrange the issue during teaching
lessons. Even despite of all effort of FRS of CR members, the present state of trained
teachers is not perfect. It results particularly from high fluctuation in educational system. Number of courses is limited by personal and financial possibilities of the FRS of
CR available for these activities.
Without well prepared pedagogues, the high–quality teaching will never take place.
Therefore, one of the tasks of Population Protection Concept until 2013 with the perspective until 2020 was also the task No. 9) — Based on results of the pilot project
to suggest integration of the topic of “Population protection in emergencies” into syllabus of educational colleges. The task resulted in a document — Integration of subjects
“Population protection in emergencies, health care and traffic education” into syllabus
of educational colleges, which responds to the situation in the educational system. 5 Oct
2011 the resolution of the Czech government, No.734 approved the document.
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The document was developed by the MoI – FRS of CR, as a body entrusted in the
frame of the MoI, in cooperation with MEYS, the Ministry of Health, the Ministry of
Transport and the Ministry of the Defence. The addressed colleges of universities also
participated on the development.
The aim of the document was to establish a joint knowledge base for particular target
groups of future educational employees, respectively:
Study groundwork I — designed for students of educational colleges across study
branches with the aim to prepare students to respond efficiently to common risk
and even emergencies occurred, related to their future occupation.
Study groundwork II — designed for students of educational colleges studying education for health with the aim to prepare an expert who will be ready in addition to
teach the issue subjects in the frame of the branch.
Study groundwork III — designed for students of two-branch study, where the population protection is one branch and with the aim to prepare an expert in the
particular issue with the occasion to take educational effect to scholars, students
and even to adult population.
Convenient forms of implementation fully pertain under a jurisdiction of the high
school depending on its conditions.
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Ozbrojené sily v nových ekonomických podmienkach
bezpečnosti spoločnosti
Armed Forces in the New Economic Conditions
of Safety in the Society
ŠKOLNÍK Miroslav, ŠTEUČEK Ján

Súhrn:
Článok sa zaoberá dopadmi globálnej ekonomickej krízy na ozbrojené sily a obranné
zdroje Slovenského republiky. Každý rok klesajúci obranný rozpočet na Slovensku vyvoláva závažné problémy z hľadiska súladu s medzinárodnými záväzkami, najmä voči
partnerom v NATO pri spoločnej obrane. Stále rastúce napätie v medzinárodnom kontexte, spotreba neobnoviteľných zdrojov, nevyváženosť a nestabilita finančných zdrojov
tretieho sveta nás núti vynaložiť značné finančné prostriedky na ozbrojené sily. Globálna
ekonomická kríza spôsobuje nielen zásadné preskúmavanie priorít v domácej a zahraničnej politike, ale aj optimálne riešenie výdavkov do ozbrojených síl jednotlivých krajín
Aliancie.
Summary:
The article deals with the impact of the global economic crisis on the armed forces
and defence resources of the Slovak Republic. Every year, decresent defence budget in
Slovakia is a serious problems in terms of compliance with international obligations, particularly to the partners of NATO regarding common defence. Ever–increasing tensions
in the international context, the consumption of non-renewable resources, imbalance
and instability of the financial resources of third world forces us to expend significant
funds for the armed forces. Global economic crisis causes not only vigorous reviewing of
priorities in domestic and foreign policy, but also optimum solutions of expenses of the
armed forces of individual Alliance countries.
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Úvod
Ekonomické podmienky bezpečnosti spoločnosti majú zásadný vplyv na existenciu a prosperitu každej krajiny. Z toho vyplýva aj zásadný význam ochrany všetkých zákonných
procesov. Základom účinnej ochrany ekonomických záujmov je v dostatočnom predstihu
signalizovať prípadné rizikové javy schopné destabilizovať ekonomickú oblasť. V prípade
SR má ochrana ekonomiky naviac aj veľmi aktuálny rozmer daný dokončovaním privatizácie štátnych podielov v strategických podnikoch. Preventívne je potrebné poznať
hrozby možného narušenia energetiky, priemyslu, telekomunikácií a dopravy, eliminovať
riziká korupcie, znehodnotenia štátneho majetku, úniku utajovaných informácií a iné.
K relevantným záverom možno ale dospieť len v prípade, že sú k dispozícii poznatky
o vlastníckej a majetkovej štruktúre záujemcov. Nemenej dôležité je tiež vedieť, či sa
za niektorými ponukami neskrývajú postranné úmysly a riziká, ktoré by vo svojom dôsledku viedli k negatívnym vplyvom na hospodárstvo a niekedy aj na povesť štátu. Veľmi
cenná je odpoveď na otázku, či nový vlastník skutočne zachová výrobu a zamestnanosť.
Či s jeho príchodom nehrozí nebezpečenstvo vstupu organizovaného zločinu do podnikateľského prostredia. V oblasti strategických záujmov štátu vláda zadáva úplne konkrétne
úlohy. Informácie, ktoré BIS odovzdáva svojim adresátom, slúžia k ich orientácii v danom probléme a sú jedným z podkladov pre kvalifikované rozhodovanie pri voľbe toho
či onoho variantu. Služba v správach uvádza, čo v danej oblasti zistila a upozorňuje na
existujúce problémy, komplikácie a nedostatky. Záverečné rozhodnutia, ktoré prebiehajú
v širokom kontexte rôznych súvislostí, sú výhradne v kompetencii vlády. Bezpečnosť
a ochrana záujmov štátu vo všetkých rozhodujúcich oblastiach samozrejme stojí nemalé
finančné prostriedky.

1. CHARAKTERISTIKA STAVU — NOVÉ EKONOMICKÉ
PODMIENKY BEZPEČNOSTI
Predložené návrhy jednotlivých rozpočtov verejnej správy na jednotlivé roky vychádzajú
z programového vyhlásenia vlády ako aj z fiškálneho rámca. Vláda SR si vo svojom programovom vyhlásení stanovila, že základným rámcom pri presadzovaní politiky a cieľov
vlády SR, bude obozretná rozpočtová politika a postupné upevňovanie stability verejných financií.
Základ pre zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 predstavuje aktuálna prognóza makroekonomického vývoja do roku 2012, ktorá je postavená na
odhadoch vývoja v roku 2009 a na predpokladoch o vnútorných a vonkajších podmienkach ekonomiky SR v strednodobom horizonte. Ale predovšetkým v dôsledku finančnej
krízy sa zásadným spôsobom mení zdrojové zabezpečenie bezpečnosti a obrany štátu.
Na grafe číslo 1 je uvedený podiel výdavkov na obranu z HDP členských štátov NATO
v rokoch 2009–2011.
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Graf číslo 1: Podiel výdavkov na obranu z HDP v členských štátoch NATO
v rokoch 2009 – 2011 (%)

1 – Albánsko; 2 – Belgicko; 3 – Bulharsko; 4 – Kanada; 5 – Chorvátsko;
6 – Česko; 7 – Dánsko; 8 – Estónsko; 9 – Francúzsko; 10 – Nemecko; 11 – Grécko;
12 – Maďarsko; 13 – Taliansko; 14 – Lotyšsko; 15 – Litva; 16 – Luxembursko;
17 – Holandsko; 18 – Nórsko; 19 – Poľsko, 20 – Portugalsko; 21 – Rumunsko;
22 – Slovensko; 23 – Slovinsko; 24 – Španielsko; 25 – Turecko; 26 – Veľká
Británia; 27 – USA, 28 – NATO (údaj za rok 2011 nie je dostupný).

Doterajšie analýzy nám ukazujú, že doteraz najväčším problémom, popri často chýbajúcej systémovosti, boli práve nerealistické finančné prognózy a z toho vyplývajúce
nerealistické plánovanie. Problémom teda nie je iba výška pridelených financií, dlhodobo rastúci vnútorný dlh rezortu obrany a efektívne manažovanie existujúcich zdrojov,
ale tiež absencia dlhodobej koncepcie rozvoja rezortu obrany, ktorá by bola postavená
na reálnych a predovšetkým stabilných zdrojoch (Kustrová, 2011).
Žiadny doterajší „model ozbrojených síl SR“, Model 2010, 2015 alebo 2020, nebol z finančného pohľadu realistický. Už v momente ich „vydania“ boli zdroje na inej, podstatne
nižšej úrovni, ako sa plánovalo. Vytváral sa obrovský rozdiel medzi zdrojmi reálne investovanými na obranu a bezpečnosť a plánovanými. Na ilustráciu, v rokoch 2002 – 2010
predstavuje tento rozdiel deficit približne 1,5 miliárd Eur, čo je cca dvojročný rozpočet
Ministerstva obrany. Túto situáciu musíme riešiť, a teda zmeniť, v opačnom prípade už
v strednodobom horizonte hrozí kolaps celého systému. Na druhej strane treba povedať, že dlhodobá a najmä predvídateľná stabilita zdrojov na obranu je minimálne taká
dôležitá, ako samotný objem. Plánovať sa totiž dá len vtedy, ak vieme niekoľko rokov
dopredu s čím môžeme počítať.
V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že vo sfére obrany sa výsledné efekty vo veľkej miere odlišujú od efektov v hospodárskej činnosti (Frianová, 2011). Pre kredibilitu
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Aliancie je však dôležité plnenie záväzkov a tzv. „strategická solidarita“ s našimi najdôležitejšími spojencami. Z tohto dôvodu musíme zreálniť a následne začať plniť tzv. „Ciele
síl“ ako aj prispievať do medzinárodných operácií pod vedením NATO, s dôrazom na
prioritný Afganistan.
Ak budeme súhlasiť, že požiadavka vyčleňovať 2 % z HDP pre obranu je objektívna,
relatívne spravodlivá a nutná pre riešenie, udržiavanie a presadzovanie mieru, demokracie
a slobody vo svete (v sfére záujmov) a pre realizáciu národných záujmov, tak sa na jej
plnenie pozrime bližšie. V každom prípade je zrejmé, že tu ide o dôležitý, ale veľmi citlivý
sociálno–ekonomický a politický problém.
SR patrí ku štátom s najvyšším rastom HDP a súčasne najväčším poklesom obranných
výdavkov, čo je predmetom kritiky zo strany našich spojencov a orgánov NATO a EÚ.
V SR došlo v rozpätí rokov 2009 – 2011 k skokovému zníženiu obranných výdavkov;
z hľadiska podielu schválených výdavkov kapitoly MO SR na HDP došlo k poklesu
z 1,65 % na 1,08 %. V absolútnom vyjadrení schválených rozpočtov kapitoly MO SR
došlo v rozpätí rokov 2009 – 2011 k zníženiu približne o 27,3 %. Ostatné rezorty v SR
za toto obdobie nezaznamenali tak výrazný pokles, resp. v absolútnom vyjadrení došlo
v ich prípade k navŕšeniu zdrojov.
Pri porovnaní podielu obranných výdavkov na HDP v roku 2011 je SR v rámci NATO
na 21. mieste. (Strategické hodnotenie obrany, 2011).

2. DISKUSIA — POLITICKÝ A EKONOMICKÝ ROZMER
BEZPEČNOSTI
Bezpečnosť a bezpečnostná politika z hľadiska politických definícií patrí do kategórie
medzinárodných vzťahov. Už z názvu vyplýva, že ak má ísť o vzťah musia existovať
isté prvky, medzi ktorými vzťah funguje, prípadne nefunguje. Elementárnymi a najvýznamnejšími prvkami sú štáty. Bezpečnostná politika a jej teoretické prístupy považujú
štát rovnako za základný prvok. Platí však skutočnosť, že politické vedy, ako vedecká
disciplína nemajú jednoznačný a jednotný výklad.
Základnou prioritou každého suverénneho štátu je predovšetkým jeho vlastné prežitie.
Pri štátoch s fungujúcou, prípadne rozvíjajúcou sa ekonomikou na túto úroveň patrí aj
zaistenie prosperity krajiny. Keďže sú tieto priority pre každý štát odlišné a vo svojich
strategických dokumentoch si ich definujú sami, dá sa povedať, že musia byť sami aj
garantom zabezpečenia týchto priorít. Z čoho vyplýva, že úlohu strážcu vlastnej bezpečnosti a prosperity si berie každý štát na seba samostatne. Z uvedeného vyplýva viac
skutočností. Najpodstatnejšou je, že ak sa štáty zjednocujú v MPS pod rovnakými cieľmi dochádza k prelínaniu priorít jednotlivých štátov. Vzniká spoločná zodpovednosť za
spoločné ciele, spoločné priority. Odbremeňuje to štát a zaisťuje v rámci územia spolupracujúcich krajín istú stabilitu. Vzniknutá spoločná zodpovednosť však indikuje ďalší
jav, a tou je podieľanie sa na zabezpečení a zaisťovaní dosiahnutia cieľov a priorít. Samozrejme to má zmysel vtedy, keď sa štát, ktorý sa pripája k zatiaľ nedefinovanej organizácii
pod istými cieľmi a prioritami, má právo vyjadriť sa k ich definovaniu, alebo ich bezvýhradne prijme za svoje. Dohodnuté parametre sa potom zaznamenávajú v nadnárodných
strategických doktrínach, dokumentoch, zmluvách a pod., z ktorých by sa mali v ďalšom
vypracovávať národné a pre vlastné podmienky špecifikované dokumenty.
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Osamelosť štátov v tomto systéme „organizovanej anarchie“ teda riešia rôzne formy
združovania sa. Zjednocovanie sa štátov pre spoločný záujem má niekoľko tisícročné dejiny. Združovanie sa štátov pre dosiahnutie väčšej váhy spoločných argumentov nastoľuje
ďalší jav — medzinárodný politický systém, moc. Pričom moc v tomto prípade predstavuje vplyv, ktorý sú schopný spoločne vyvinúť pre dosiahnutie svojich cieľov a priorít.
Dve teórie prístupu štátov k moci a k dosiahnutiu svojich záujmov:

.

Prvá teória rovnováhy moci, ktorej základom je fakt, že existuje v medzinárodnom politickom systéme štát, ktorý disponuje neúmerne väčšou mocou ako ostatné štáty,
a záujmom ostatných je túto neúmeru vyvážiť. Za týmto účelom sa jednoducho
zjednocujú do spojenectiev a aliancií, čo predstavuje najdemokratickejší prístup
k tejto neúmere. Jedným je, že spoločným konaním prejavujú postavenie, ktoré je
pre participujúce štáty záväzkom. Je idealistické tvrdiť, že takýto záväzok zaručí
stabilitu daného počtu štátov v konkrétnej problematike, ale základný zámysel
vyváženia moci najlepšie dopĺňa práve myšlienka zjednotenia sa pod jednou myšlienkou. Dôkazom je ilustrácia postupu jedného štátu voči takejto neúmere. Ak
by sa štát sám snažil vyvážiť moc iného štátu, zvýšením vlastnej moci, mohol by
sa dostať do pozície, kedy sa proti ním vytvorenej neúmere budú spájať iné štáty.
Výsledok by nebola rovnováha, ale ďalšia neúmera.
Druhá teória nesie označenie teória vyvažovania hrozby a jej podstatou je, že štáty, ktoré
konajú v záujme vyváženia čohosi, nekonajú v reakcii na to, že sa v systéme objavil
vplyvnejší štát narúšajúci rovnováhu, ale až v reakcii na to, ak ten štát priamo
alebo nepriamo ohrozuje ich určitý záujem. Ak sa jedná o záujem viacerých štátov,
hoci doposiaľ nedefinovaný v spoločných prioritách, črtá sa potencionálny bod
spolupráce štátov prináležiacich tejto štruktúre, teda potencionálne spojenectvo.

3. ÚDAJE, FAKTY A POROVNANIA VÝDAVKOV NA OBRANU
VYBRANÝCH ŠTÁTOV V NOVÝCH EKONOMICKÝCH
PODMIENKACH.
Obranné výdaje EÚ ako celku za roky 2006 – 2009 (z pohľadu vyčleňovaného % z HDP)
zaznamenali v prvých troch rokoch (2006, 2007, 2008) každoročný postupný pokles (od
1,78 % cez 1,69 % po 1,64 %) a v roku 2009 oproti roku 2008 došlo k miernemu nárastu
na 1,67 %. V roku 2010 opätovne k poklesu výdavkov na obranu.
Je však potrebné uviesť, že v rokoch 2006 – 2008 niektoré krajiny EÚ (4) dosahovali
viac ako 2 % z HDP, ako sú Bulharsko (2,31 % – 2,55 %), Francúzsko (od 2,32 % do
2,43 %), Grécko (2,44 % – 2,68 %) a Spojené Kráľovstvo (2,32 % – 2,50 %). Časť krajín
(2) sa pohybovala v relatívne vysokom rozpätí 1,7 % – 2,0 % z HDP, ako sú Cyprus
a Poľsko. Najpočetnejšia časť krajín (8) patrí do rozpätia 1,5 % – 1,7 %, ako sú Česko,
Estónsko, Lotyšsko, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Ďalšia
časť krajín (5) patrila do rozpätia 1,2 % – 1,5 %, ako sú Fínsko, Nemecko, Maďarsko,
Taliansko, Švédsko. V rozpätí 1,0 % – 1,2 % boli zaradené krajiny (3) Belgicko, Litva
a Španielsko. Pod 1,0 % z HDP boli (4) Rakúsko, Írsko, Luxembursko a Malta.
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Ak sa pozrieme bližšie aj na celkové počty vojakov v rámci EU, vidíme tu neustále sa
znižovanie. Údaje o počtoch vojakov EÚ za päťročné obdobie (2006 – 2010) poukazujú
na ich každoročné postupné znižovanie. V roku 2006 bol početný stav 1 940 112 vojakov,
v roku 2007 1 836 882, v roku 2008 1 800 707 a v roku 2009 až 2010 už len 1 668 537
vojakov, čo je o 271 575 menej oproti roku 2006, čo predstavuje pokles o 13,6 %.
V zmysle Lisabonskej zmluvy, ktorá bola podpísaná najvyššími predstaviteľmi členských štátov EÚ dňa 13. decembra 2007, spoločná bezpečnostná a obranná politika
(SBOP) je neoddeliteľnou súčasťou spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Zabezpečuje Únii operačnú schopnosť využívajúc civilné a vojenské prostriedky. Únia ich
môže využiť pri misiách mimo Únie na udržiavanie mieru, predchádzaniu konfliktom
a posilňovaniu medzinárodnej bezpečnosti v súlade so zásadami Charty Organizácie
Spojených národov. Pri plnení týchto úloh sa využívajú spôsobilosti poskytované členskými štátmi. Odsek 2 hovorí: „SBOP zahŕňa postupné vymedzenie spoločnej obrannej
politiky Únie“. Odsek 3 hovorí: „Členské štáty dávajú Únii k dispozícii civilné a vojenské spôsobilosti na uskutočňovanie SBOP, aby prispeli k cieľom vymedzených Radou.
Členské štáty, ktoré spoločne zriadia mnohonárodné sily, môžu dať aj tieto k dispozícii
pre SBOP“.
Obranné výdavky Slovenska boli rozpočtované v roku 2010 vo výške 1,26 % z HDP,
čo nás zaradilo na 20. miesto z 27 členských krajín NATO, najhoršie za celú dobu
členstva v NATO a v roku 2011 sú ešte podstatne nižšie, vo výške 1,08 % z HDP, v roku
2012 sú plánované vo výške 1,00 % z HDP a v roku 2013 len 0,92 % z HDP), čo je
odrazom vzniknutej globálnej ekonomickej a finančnej krízy vo svete a zrejme najväčší
dopad znižovania výdajov ide do bezpečnostnej a obrannej sféry (Strategické hodnotenie
obrany, 2011).
3.1. ÚDAJE A ZÁVERY Z VYČLEŇOVANÝCH ROČNÝCH % Z HDP
VYBRANÝCH ŠTÁTOV V NOVÝCH EKONOMICKÝCH PODMIENKACH
• 2 % a viac z HDP dosahovalo v priemere 7 členských krajín NATO — Bulharsko,
Chorvátsko, Francúzsko, Grécko, Turecko, Spojené Kráľovstvo a USA,
• 1,8 % až 2 % z HDP dosahovala v priemere 1 členská krajina NATO — Poľsko,
• 1,6 % až 1,8 % z HDP dosahovali v priemere 3 členské krajiny NATO — Estónsko,
Nórsko a Rumunsko,
• 1,5 % až 1,6 % z HDP dosahovalo v priemere 5 členských krajín NATO — Albánsko,
Česko, Portugalsko, Slovensko a Slovinsko,
• 1,3 % až 1,5 % z HDP dosahovali v priemere 3 členské krajiny NATO — Dánsko,
Nemecko a Holandsko,
• 1,0 % až 1,3 % z HDP dosahovalo v priemere 7 členských krajín NATO — Belgicko,
Kanada, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko a Litva,
• pod 1 % z HDP dosahovala 1 členská krajina NATO — Luxembursko.
Z pohľadu údajov o vývoji ročných obranných výdavkov Slovenskej republiky podľa %
z HDP a poradia v rámci členských krajín NATO za roky 2004 až 2011 je stav nasledovný:
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• Slovensko od roku 2004 až po 2007 zaznamenalo postupný pokles ročných výdajov
podľa % z HDP, ale od roku 2008 po 2010 už hrozivý pokles a od roku 2011 po
2013 (plánované) to bude už katastrofálny pokles.
• zásadný pokles bol dosiahnutý v roku 2010, kedy malo Slovensko 1,26 % z HDP,
čo bol pokles o 0,27 % (oproti roku 2009) a v roku 2011 je rozpočtovaných 1,08 %
z HDP, čo je hrozivý pokles o 0,45 % (oproti roku 2009) a možno ho nazvať, ako
rozvracajúci aj to málo, čo bolo dosiahnuté a v rokoch 2012 až 2013 (1,0 % až
0,92 %) to už bude katastrofický pokles o 0,53 – 0,61 %.
• Slovensko bolo z pohľadu vynaložených % z HDP z 27 členských krajín NATO
v roku 2004 na 13. mieste, v roku 2005 na 14. mieste, v roku 2006 na 12. mieste,
v roku 2007 na 14. mieste, v roku 2008 na 15. mieste, v roku 2009 na 14. (21.)
mieste a v roku 2010 na 20. mieste poradia (čo bol tretí najvýraznejší pokles z 27
krajín NATO ), v rokoch 2011 až 2013 to bude pravdepodobnejšie ešte horšie.
• v rokoch pred vstupom do NATO malo Slovensko vyššie ročné obranné výdaje
podľa % z HDP ako po vstupe do NATO, v roku 1997 – 2,0 %, v roku 1998 –
1,8 %, v roku 1999 – 1,6 %, v roku 2000 – 1,6 %, v roku 2001 – 2,0 %, v roku 2002
– 1,9 % a v roku 2003 – 1,87 %.
• v rokoch po vstupe do NATO malo Slovensko nižšie ročné obranné výdaje podľa
% z HDP ako pred vstupom (aj preto, že neplnilo svoj záväzok vyčleňovať 2 %),
v roku 2004 – 1,68 %, v roku 2005 – 1,72 %, v roku 2006 – 1,63 %, v roku 2007 –
1,52 %, v roku 2008 – 1,49 %, v roku 2009 – 1,53 % (1,34 %) v roku 2010 – 1,26 %
(1,24 %) a v roku 2011 – 1,08 %. (v roku 2012 je plánovaných 0,98 % z HDP
a v roku 2013 už len 0,92 % z HDP).
SR sa žiaľ nepodarilo ani pred a ani po vstupe do NATO a EÚ ozbrojené sily dotiahnuť
na úroveň ostatných členských krajín NATO a už vôbec nie udržiavať a naďalej zvyšovať
jej vojenské spôsobilosti podľa daných sľubov a požiadaviek. Preto je veľmi dôležité, aby
sme určili naše základné ambície v oblasti obrany, aké úlohy chceme zabezpečovať výlučne v rámci zodpovednosti SR a aké sme ochotní, alebo schopní garantovať v kontexte
spojenectiev. Treba jednoznačne deklarovať, čo by mali zabezpečiť naše ozbrojené sily
samostatne a čo už spadá do aliančného rámca. Samozrejme, všetky hrozby nemôžeme
„pokryť“, preto treba definovať hierarchiu hrozieb a výziev, ktoré sú najakútnejšie. Okrem toho by mali dať experti jednoznačné odpovede aj na to, čo nám nehrozí, aby sme
neviazali obmedzené zdroje na niečo, čo je nereálne a radšej aby sme ich presunuli na
pokrytie priorít.
Je zrejmé, že Slovenská republika so svojimi obmedzeniami nie je a ani nikdy nebude
schopná pokrývať celé spektrum potenciálnych hrozieb a výziev v určitých oblastiach,
predovšetkým v oblasti kolektívnej obrany sa spoliehame na Severoatlantickú alianciu.
Máme preto evidentný záujem na tom, aby NATO zostalo aj v predvídateľnej budúcnosti
najrelevantnejšou organizáciou euro – atlantickej oblasti vo sfére bezpečnosti a obrany.
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4. ZÁVERY — MOŽNOSTI ĎALŠIEHO RIEŠENIA PRÍSTUPU
K OBRANE A BEZPEČNOSTI V NOVÝCH EKONOMICKÝCH
PODMIENKACH
Ministerstvo obrany, Ozbrojené sily SR ale aj bezpečnostná politika SR stoja pred historickou križovatkou. Súčasný stav je neudržateľný a v prípade, že zostaneme pasívny,
veľmi rýchlo hrozí znefunkčnenie celého systému. V súčasnosti má SR v podstate tri
„strategické voľby“.
Prvá voľba je udržanie status quo. Ide o pokračovanie doterajšieho prístupu k obrane
a bezpečnosti so súčasným, alebo dokonca mierne sa znižujúcim zdrojovým zabezpečením (snaha udržať „všetko“ z čoraz menšieho balíka peňazí). Táto cesta je
podľa názoru viacerých odborníkov nepriechodná, kvôli tomu sa začalo samotné
„Strategické hodnotenie obrany“.
Druhá voľba je vyrovnanie nerovnováhy medzi ambíciami, spôsobilosťami a zdrojmi
prostredníctvom zníženia vojensko–politických a bezpečnostno-politických ambícií. Znamená to pomerne rýchle zrušenie vybraných spôsobilostí, zníženie početných stavov a zníženie medzinárodných záväzkov. Táto cesta by umožnila využiť
zostávajúce obmedzené zdroje na plnenie najdôležitejších priorít a tým zachovať
akcieschopnosť našich ozbrojených síl, hoci v obmedzenejšom rozsahu.
Tretia voľba je odstránenie vyššie opísanej nerovnováhy zvýšením zdrojov na obranu,
približne na úroveň 1,5 percent HDP (plus väčšie modernizačné programy) a aj to
na tejto úrovni dlhodobo udržať. Táto voľba by nám umožnila plniť najdôležitejšie
priority a nemuselo by dôjsť ani k zníženiu úrovne našich záväzkov voči našim
spojencom a NATO.
Rozhodnutie o týchto strategických voľbách bude determinovať nielen budúcu podobu
Ozbrojených síl SR, ale aj charakter našej bezpečnostnej politiky a možnosť SR ovplyvňovať dianie, či už v rámci Aliancie, alebo v širšom medzinárodnom prostredí.
V skutočnosti OS SR naozaj potrebujú vyššie finančné zdroje na plnenie domácich,
ako aj medzinárodných záväzkov. Pre doplnenie faktov uvádzame v grafe číslo 2 aj podiel
výdavkov na obranu z HDP nových členských štátov NATO v roku 2011.

ZÁVER
Nikdy v minulosti nebola prosperita a rast životnej úrovne našich občanov tak výrazne
závislá na úrovni bezpečnosti občanov a štátu, ako je tomu v súčasnom ekonomicky
previazanom a rýchlo sa meniacom svete. Narastanie neistoty a nepredvídateľnosti bezpečnostného prostredia bude túto závislosť ešte viac prehlbovať.
Preto je nevyhnutné zastaviť pokles výdavkov na obranu, postupne dosiahnuť rovnováhu medzi rozsahom úloh a dlhodobo stabilným predvídateľným zdrojovým rámcom,
potrebným na efektívne budovanie obranného potenciálu vrátane rozvoja ozbrojených
síl a na plnenie deklarovaných záväzkov SR v spoločnom úsilí NATO a EÚ. Definovať
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Graf číslo 2: Podiel výdavkov na obranu z HDP v nových členských štátoch NATO
v roku 2011 (%)

1 – Albánsko; 2 – Bulharsko; 3 – Chorvátsko; 4 – Česko; 5 – Estónsko;
6 – Maďarsko; 7 – Lotyšsko; 8 – Litva; 9 – Poľsko; 10 – Rumunsko;
11 – Slovensko; 12 – Slovinsko.

realistický politicko–strategický a ekonomický koncepčný rámec rozvoja obranného potenciálu vrátane ozbrojených síl vychádzajúci z objektívnych potrieb obrany a medzinárodných záväzkov, ktorý je zdrojovo a ekonomicky zabezpečený. Jeho plnenie pravidelne
vyhodnocovať na úrovni vlády SR a NR SR. Otvoriť spoločenskú diskusiu o možnostiach
legislatívnych garancií stability zdrojového rámca na obranu štátu. Eliminovať nesystémové viazanie prostriedkov kapitoly MO SR z úrovne vlády SR na iné – mimorezortné
účely.
V oblasti skvalitnenia vnútorného manažmentu obranných zdrojov na MO SR zabezpečiť funkčné prepojenie strategického rozhodovania s realizačnou fázou. Zvýšiť výkonnosť,
efektívnosť a transparentnosť procesov verejného obstarávania, využiť multikriteriálne
hodnotenie dodávateľov (Jirásková, 2010), pričom klásť dôraz na plánované priority v oblasti modernizácie s využitím elektronického obstarávania ako aj prostredníctvom osobitne sledovaných štátnych projektov modernizácie výzbroje a techniky. Plánovacie rozvojové dokumenty pre OS SR, resp. rezort obrany vypracúvať na obdobie, v ktorom
vláda SR bude garantovať potrebný ekonomický potenciál a jeho stabilitu.
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Možnosti a omezení vybraných ukazatelů efektivnosti
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Orders Effectiveness in Action of International Military
Organization NATO Joint CBRN Defence COE
ŠTĚPÁNEK Břetislav, OTŘÍSAL Pavel

Souhrn:
Matematicko–statistické metody poskytují osvědčené nástroje, vhodné pro analyzování
problémů pomocí shromážděných relevantních informací a stanovení možných důsledků
variantních rozhodnutí. Nelze však tvrdit, že aplikace těchto metod v rozhodovacím řízení umožní nalézt vždy okamžité řešení všech problémů, se kterými se v prostředí NATO
setkáváme. Tyto metody však mohou poskytnout důležité informace. Získané informace
musíme správně interpretovat, posoudit jejich spolehlivost a určit možnost jejich maximálního využití. Takto získané informace však představují pouze část rozhodovacího
procesu.
Summary:
Matematical–statistic methods provide proved instruments, suitable for analyzing problems by means of relevant information acquisition to determinate possible consequences
of variant decisions. However, it is impossible to affirm that application of these methods in decision activities makes possible to find always solving of all problems with
them we meet in environment of NATO. But these methods can provide some important information. Gained information have to be correctly interpreted, appreciated their
reliability and determined possibility of their maximal utilization. However, this way
gained information represents only one part of decision activities.
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INTRODUCTION
Within evaluation of public projects in North Atlantic Treaty Organization (Alliance,
NATO) it is possible to apply standard identical indicators of effectiveness as within
capital planning in a commercial sphere. Their application in a public sector is, however,
conditional by elaboration of both costs and benefits analyses (CBA — Cost–Benefit
Analyze). In spite the fact a majority of Cost–Benefit Analyzes are accommodated with
a narrow group of indicators, potentially employed are these:
• N P V — Net Present Value;
• N P V /I — Net Present Value/Investment;
• C/B — Benefit–Cost Ratio;
• P B — Pay–Back;
• IRR — Internal Rate of Return.
Indicators, nevertheless, can have a double character in accordance with the fact if
they consider a time factor in their calculation:
static indicators: they do not respect the time factor and they are able to be used only
in a case if the time factor does not have a substantial influence, for example within
projects with a short–termed lifetime. From above mentioned the possible statistic
indicator is only an option of P B, it means a simple time of the economic return;
dynamic indicators: They respect the time factor and they are employed wherever
where it is calculated with longer time of project lifetime.
Within evaluation of public projects in a framework of private sector so called a private
(financial) discount rate is employed. This one is understood as a market interest rate.
However, it can be considered as a average outgoings of a company capital.
Within evaluation of public projects within them corporate outgoings and benefits are
included in financial flow the private rate is replaced by so called community, respectively
social rate. Designation of social discount rate it very complicated. A lot of methods
are currently used, nonetheless until this time was not found any consensus not even
in European Union in this area. The problem is connected mainly with the effort to
find the optimal height of social outgoings of opportunities. However, it is not still clear
whether one value should have been valid generally for the whole national economy or
if it should have been different for its single sectors.
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1. CBA APPLICATION WITHIN THE JOINT CBRN DEFENCE
COE ACTIVITIES
In a practice life of the international military organization named as Joint Chemical,
Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence (JCBRN Defence
COE) a lot of situations have happened when it was necessary to consider either one
or the whole group of projects in a condition of different presumptions. During these
decision making processes have been used following indicators of effectiveness.
1.1. NET PRESENT VALUE
Net Present Value (N P V ) belongs to dynamic indicators and it is defined as the difference of discount financial incomes, discount financial outgoings generated by the project
during its lifetime, respectively as the difference between discount cash flow of single
years and initial outgoings.
Net present value introduces the clean discount gain within observed period of time.
Regarding the fact that its size is limited not only by absolute (nominal) values of cash
flows but also by reliable chosen discount rate during discounting the counted value gives
information to an investor about how the realized project is a better alternative for its
capital or it offers its current placing or another project options.
N P V can be expressed by the formula:
NP V =
Where: CFt
t
n
r

n
X

CFt
t
i=0 (1 + r)

is a nominal cash flow;
reaches values from 0 to n;
is the project lifetime;
is the discount rate.

Calculation of N P V is done for the whole set time of lifetime of the project. Calculated
value can be interpreted based on comparison with the zero border. The fact that N P V
of designated project is bigger than zero does not mean that this project fulfills a criterion
of effectiveness. It always depends on a particular situation of how many projects are
evaluated, if they are somehow connected and if realization of one affects another one
form the group. This is the reason why it is necessary to assess N P V ’s results in
accordance with introduced circumstances.
1.2. INDEX OF PROFIT ABILITY (N P V /I — NET PRESENT
VALUE/INVESTMENT)
N P V is very often completed by the index of profitability. It introduces a relative
indicator which expresses the proportion of expected discount financial benefits from
an investment to initial investment expense. While the clean current value introduces
absolutely expressed difference between discount financial income from the investment
and investment expenses, index of profitability expressed the proportion of discounted
financial incomes investment expenses. Employment of the index is recommended at the
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time if it is chosen between a few concepts and capital resources are restricted. It means
thai it is not possible to accept all projects even if they have positive clean current value.
Calculation of the index of profitability N P V /I:
"

CFt
CF0 +
t
(P V + CF0 )
i=1 (1 + r)
N P V /I =
=
(−CF0 )
(−CF0 )
n
P

#

respectively:
"

CFt
t
i=0 (1 + r)
N P V /I =
(−CF0 )
Where: CF0
r
n
PV

is
is
is
is

n
P

#

the cash flow in the year of 0 it means investment outgoings;
the discount rate;
the project lifetime;
a current value.

1.3. PROPORTION OF BENEFITS AND OUTGOINGS (B/C —
BENEFIT–COST RATIO)
Indicators which catch the proportion between project’s outgoings and yields exist a big
number. They differ each other mostly in a way of both construction and predicative
ability. Their employment depends mostly in the type of the project and the character
of its carrier. One of the most employed forms is expressed by the formula:

B/C =

n
X

PV B
=
PV C
t=0

Bt
(1 + R)t
Ct
(1 + r)t

Where: P V B is a current value of incomes;
P V C is a current value of outgoings;
Bt
are benefits in a period if time t;
t
reaches values from 0 to n;
Ct
are outgoings in the period if time t;
r
is a discount rate.
The base presumption for positive evaluation of the project is a result either bigger
or equals to 1, higher value of indicator shows on better economic return of embedded
investments.
The indicator of B/C in this form expresses the portion of discounted yields discounted outgoings within the project lifetime. Outgoings and benefits incorporates beyond financial incomes and outgoings also social–economy incomes and outgoings. The
construction of the indicator respects cash–flows created in all project phases. Its employment enables rough comparison of projects between each other and, in the case of
limited budget, their selection.
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B/C is able to order project variations in the same way as the index N P V does. This
fact proves even an application within situation when B/C creates the same ladder of
project quality as N P V /I. In a practice life is even used B/C instead of N P V /I which
is not too usual.
1.4. REPAYMENT TIME (P B — PAY–BACK)
Repayment time introduces a number of years within them the project creates positive
cash flows in height if invested project outgoings.
1.4.1. PROJECT REPAYMENT TIME IN CASE OF CONSTANT CASH–FLOWS
IN TIME .
In case of the project which will generate each year the same cash–flows during its
lifetime it is possible to conduct the calculation in a simple way.
I
PB =
CFt
Where: CFt
I

is the constant cash–flow pro all t from 1 to n;
are investment outgoings.

1.4.2. TIME REPAYMENT IN CASE OF VARIABLE CASH–FLOWS IN TIME .
Regarding cash–flows does not mostly have a constant character in simple years it is not
possible such as value divided by investment outgoings and it is necessary to approach
to cumulative counting of annual CF till to height of investment outgoings.
Number of year
I − value net CF in the first year, when net CF > 0
of negative
PB =
+
year CF in the first year, when net CF > 0
cumulative net CF
Where:

I

are investment outgoings.

In the area of private sector there is P B often used as the indicator to judgment
when the investor’s initial income returns his initial deposit. Neither such the case is
not a primary decisive criteria because it is connected with certain disadvantages.
The P B task in a public sector is lower, it has rather supportive task in the process
of public project evaluation. This criterion can be used for example then if it is chosen
between realization of two reciprocally excluded processes, which will be reached the
same value of N P V and the same value even within next evaluated criteria. In such
case project whose economic return is shorter can be chosen. Nevertheless, two variations
of P F exist:
• single time repayment (does not takes into account the time factor);
• discount time repayment (takes into account the time factor).
Time repayment, differently from other described indicators it does not always have to
be only the dynamic indicator. In practice it is often counted from non–discounted cash–
flows despite the fact that within project with long–term lifetime comes to distortion of
predicated abilities.

580

Možnosti a omezení vybraných ukazatelů efektivnosti veřejných projektů . . .
Possibilities and Limitation of Selected Indexes of Public Orders . . .
1.5. INTERNAL RATE OF RETURN (IRR)
Although the primary indicator for assessing the effectiveness of the project N P V , IRR
is a practice used indicator. Detailed knowledge of IRR indicator is very important.
In most cases the result of IRR N P V reflects the N P V result; however, it does not
have to by always the same. The problem is that can occur specific situations where the
IRR is not easy to interpret. IRR can have multiple values, and the result may be in
contrary to the indicator N P V , depending on the value of the discount rate used. For
most of these pitfalls however, there are solutions.
The internal rate of return (internal rate of return, internal rate of return) can be
regarded as one of the main alternatives to the N P V indicators. These include the
Dynamic Indicators of efficiency and, unlike the N P V IRR taken when comparing
investment alternatives in the scale of the project. The IRR can be viewed as a rate
(discount rate) at which the project N P V is equaled zero. IRR can be derived from
the relations:
n
X
CFt
0=
t
t=0 (1 + IRR)
Where:

CFt
t
n
IRR

is the nominal cash–flow;
reaches values from 0 to n;
in lifetime in years;
Internal Rate of Return.

COCLUSION
One of the major problems connected with the application of CBA in terms of the North
Atlantic Alliance is the lack of quantification of the basic and most frequently–occurring
costs and benefits. The same problem can be seen as the important parameters, especially the discount bond. This article is not to reward neither the most frequent
target costs and benefits, nor to determine the correct value of financial and social discount rates. Rather, it provides the necessary impetus for a broader discussion of the
incompleteness of the current methodological background, which no scope for creating high–quality studies and the public sector is deprived of an important method of
evaluation of public projects.
Cost–benefit analysis has considerable potential to become a NATO widely applied
method for evaluation of public projects, not only those whose aim is to activate the
potential of local resources. A prerequisite will be a lot more research to ensure the
adaptation method transatlantic conditions.
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expenses
ŠTĚPÁNEK Břetislav, OTŘÍSAL Pavel

Souhrn:
V souvislosti s restrukturalizací velitelské struktury NATO v letech 2003–2004 bylo rozhodnuto o vytvoření struktury tzv. „Centres of Excellence“ (COEs), jejichž úkolem je
zkvalitnění výuky a výcviku, zvýšení úrovně interoperability a schopností, vývoj doktrín a experimentální posuzování a hodnocení nových koncepcí. Centra jsou národně či
mnohonárodně sponzorovaná zařízení, která poskytují odborné schopnosti a zkušenosti
ve prospěch celého NATO, zejména pak k podpoře její transformace.
Summary:
In a context of restructuring of the NATO command structure in years 2003–2004 it
was decided to create a conformation “Centres of Excellence” (COEs), whose task is to
improve the quality of education and training, improvement of level of interoperability
and capabilities, development of doctrines and are experimental assessment and evaluation of new conceptions. The centres are facilities sponsored on both national and
multinational base, which offer special abilities and experience for the benefit of the
whole NATO, especially then for supporting its transformation.

Klíčová slova: Předpoklad, princip, transformace, memorandum, financování, rozpočet, výdaje
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1. CHARAKTERISTIKA VÝDAJOVÉ STRÁNKY CENTRES OF
EXCELLENCE
Výdaje spjaté s výstavbou, provozem a dalším rozvojem vybraných COEs jsou hrazeny
z rozpočtů zakládajících a tím zároveň hostitelských zemí, z rozpočtů participujících zemí
a z prostředků společných mnohonárodních rozpočtů COEs. Z hlediska financování COEs
je potřeba tyto výdaje rozčlenit na výdaje hrazené z národních rozpočtů hostitelských
zemí, výdaje hrazené z národních rozpočtů participujících zemí a na výdaje hrazené ze
společných mnohonárodních rozpočtů COEs.
1.1. VÝDAJE JOINT CBRN DEFENCE COE
Z národních rozpočtů hostitelských zemí bývají hrazeny počáteční výdaje související
s výstavbou COEs až do okamžiku oficiálního zahájení jejich činnosti. Za oficiální zahájení činnosti COEs je považováno uzavření příslušných Memorand o porozumění (MOUs).
Dalšími se mohou stát výdaje spojené s finančním zabezpečením běžného života COEs.
Z národních rozpočtů participujících zemí jsou hrazeny výdaje na příspěvky participujících států do společných mnohonárodních rozpočtů COEs a personální výdaje k pokrytí
národních výcvikových aktivit jako jsou kariérové kurzy či další vzdělávání vlastního personálu. Ze společných mnohonárodních rozpočtů se mohou hradit výdaje k zabezpečení
běžné činnosti COEs a výdaje investiční povahy. Běžné výdaje jsou spojené s naplňováním poslání a plněním úkolů, investiční výdaje souvisí s jejich dalším rozvojem. Investice,
jako pořízení kancelářského vybavení, technologií, modifikací, renovací nebo rozšiřování
infrastruktury, mohou být realizovány až po oficiálním zahájení činnosti COEs.
1.1.1. VÝDAJE HRAZENÉ Z NÁRODNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY
.
Na obrázku 1 jsou znázorněny veškeré počáteční výdaje, související s výstavbou až do
Tabulka 1: Výdaje spojené s výstavbou Joint CBRN Defence COE (v mil. Kč)

okamžiku oficiálního zahájení jeho činnosti, které byly hrazeny z rozpočtu hostitelské
země, tedy z rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany (MO) České republiky (ČR). Tabulka 1 obsahuje výčet nejvýznamnějších počátečních výdajů (v Kč). Česká republika,
jako hostitelská země Joint CBRN Defence COE, hradí ze svého národního rozpočtu
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Obrázek 1:

Počáteční výdaje České republiky související s výstavbou Joint CBRN Defence COE
také veškeré výdaje spojené se zabezpečením běžného provozu nemovité infrastruktury,
kterou má Joint CBRN Defence COE v bezplatném pronájmu, komunikačních a informačních systémů (KIS) a prvku národní podpory (National Support Element — NSE)
prostřednictvím Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení (COPZHN). Jsou to
výdaje spojené především s (se):
• dodávkou elektrické energie;
• vytápěním společných prostor;
• zajištěním úklidu společných prostor;
• likvidací domovních odpadů;
• zajištěním pohonných hmot a maziv;
• údržbou a opravami dopravní techniky;
• využitím přidělených komunikačních prostředků;
• finančním zabezpečením COPZHN.
Centrum ochrany proti ZHN plní úlohu NSE hostitelské země ve prospěch Joint CBRN
Defence COE. K naplnění úmluv, které jsou obsahem všemi participujícími státy podepsaného Operačního memoranda o porozumění (OMOU), ČR zřídila COPZHN, prostřednictvím kterého plní své závazky vůči Joint CBRN Defence COE. Jedná se o výdaje
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ČR na ekonomické zabezpečení svého českého personálu včetně poskytování “per diem”
na ZC, ostrahu objektu, zabezpečení samotné existence COPZHN a v neposlední řadě
na příspěvky do společného mnohonárodního rozpočtu Joint CBRN Defence COE ze své
pozice hostitelského státu.
1.1.2. VÝDAJE HRAZENÉ Z NÁRODNÍCH ROZPOČTŮ PARTICIPUJÍCÍCH ZEMÍ
.
Příspěvky participujících států do společného mnohonárodního rozpočtu Joint CBRN
Defence COE a národní personální výcviková opatření jsou financovány příslušnými
participujícími zeměmi včetně souvisejících cestovních výdajů. Z národních rozpočtů
přispívajících států jsou dále hrazeny personální výdaje sloužící k zabezpečení jejich
příslušníků “vyslaných” k práci ve prospěch Joint CBRN Defence COE. Mezi tyto výdaje patří zejména:
• výdaje na mzdy;
• výdaje spjaté s ubytováním, stravným a kapesným v rámci služebních a pracovních
cest;
• ostatní související výdaje.
1.1.3. VÝDAJE HRAZENÉ ZE SPOLEČNÉHO MNOHONÁRODNÍHO ROZPOČTU
JOINT CBRN DEFENCE COE .
Výdaje k zabezpečení běžného života jsou hrazeny prostřednictvím společného mnohonárodního rozpočtu, který je sdílen všemi participujícími zeměmi. Investiční výdaje
jsou v souladu se současným zněním OMOU a schválením Řídícího výboru (Steering
Committee — SC) rovněž mezinárodně financovány prostřednictvím společného mnohonárodního rozpočtu.
V rámci řetězce COEs, tvořících širší rámec velitelského uspořádání NATO, podporující svou činností transformační proces v rámci Aliance, rozpočty Joint CBRN Defence
COE jsou sestavovány s cílem plnit poslání v plnění úkolů v rámci hlavního expertního
poradce NATO v problematice OPZHN a podpory vývoje koncepcí, doktrín, standardů,
vzdělávání a výcviku v OPZHN oblasti, prioritně k podpoře vrchního aliančního velitelství. Společné mnohonárodní rozpočty Joint CBRN Defence COE jsou zpracovávány na
základě Plánu práce (Plan of Work — POW) schváleného SC a jsou tvořeny s cílem rozpočtově pokrýt výdaje spojené s finančním zabezpečením odborné pomoci pro NATO,
vzdělávací a výcviková zařízení přispívajících národů a další mezinárodní organizace zabývající se problematikou OPZHN. Tyto rozpočty jsou až do doby zavedení EURO v ČR
sestavovány v korunách českých.
Tabulka 2 znázorňuje vývoj rozpočtů Joint CBRN Defence COE v období od roku
2008, kdy tato mezinárodní vojenská organizace (MVO) zahájila mezinárodní financování, do roku 2017. Střednědobý rozpočtový výhled (Middle Term Financial Plan —
MTFP) je sestavován ve formátu pěti budoucích účetních období. Jednotlivé rozpočty
jsou členěny do tří základních kapitol podle alianční rozpočtové skladby (NATO Automated Financial System — NAFS) na osobní výdaje (Personnel — 710 000), ostatní
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Tabulka 2: Rozpočty Joint CBRN Defence COE v období 2008–2017 (v tis. Kč)

běžné výdaje (Contractual Supplies and Services - 720 000) a investiční výdaje (Capital
and Investments - 730 000).
K úhradě výdajů, spojených s organizací, zabezpečením a poskytováním vzdělávání
a výcviku pod patronací Joint CBRN Defence COE, v návaznosti na jeho poslání a úkoly,
je v případě potřeby zřizováno kurzovné. Služby poskytované sponzorujícím zemím, ve
prospěch Aliance nebo ostatním členským státům NATO jsou poskytovány bezplatně.
Pokud to povolují mezinárodní a národní zákony a předpisy, nevybírají participující státy
clo ani daně či obdobné poplatky za oficiální činnost Joint CBRN Defence COE. Výdaje
sloužící k finančnímu zabezpečení výcviku příslušníků Joint CBRN Defence COE za
účelem zvýšení efektivity Joint CBRN Defence jsou hrazeny prostřednictvím společného
mnohonárodního rozpočtu.
V případě organizování sympozií, seminářů, konferencí a workshopů jsou zřizovány
konferenční poplatky. Prostřednictvím konferenčních poplatků jsou finančně pokrývány
výdaje na:
• zajištění externích lektorů a přednášejících;
• jejich dopravu a ubytování;
• společné kulturní a společenské akce;
• pořízení a poskytnutí studijních materiálů (kopírování, tisk, CD apod.);
• pořízení certifikátů a osvědčení o absolvování kurzů;
• amortizaci zapůjčených ochranných pomůcek;
• zajištění drobného občerstvení a pohoštění.

587

BRNO 2010
ŠTĚPÁNEK Břetislav, OTŘÍSAL Pavel
Příjmy z kurzovného či konferenčních poplatků k poskytování výcviku, vzdělávání
nebo jiných služeb mohou být Joint CBRN Defence COE přijímány pouze v nezbytné
míře a to prokazatelně ke kompenzaci přímých výdajů souvisejících s poskytnutím výcviku, vzdělávání, či jiných služeb. Tyto služby nesmějí být v žádném případě poskytovány z důvodu generace doplňkových příjmů či k finančnímu obohacení Joint CBRN
Defence COE nebo v něm participujících států. Služby poskytované jiným subjektům
než jsou participující země, Aliance nebo ostatní členské státy NATO jsou hrazeny na
základě rozhodnutí SC případ od případu.

LITERATURA
[1] MCM–236–03, MC Concept for Centres of Excellence, 4 Dec 03, NATO, HQ
SACT, Norfolk, Virginia, USA.
[2] MC 324/1, The NATO Military Command Structure, 16 May 03, NATO, HQ
SACT, Norfolk, Virginia, USA.
[3] PO(2003)97–AS1, NATO Command Structure, 24 Jun 03, NATO, HQ SACT,
Norfolk, Virginia, USA.
[4] PR(2003)64, Ministerial Meeting of the Defence Planning Committee and the
Nuclear Planning Group — Final Communiqué, 12 Jun 2003, NATO, HQ SACT,
Norfolk, Virginia, USA.
[5] IMSM–0416–04, NATO Centres of Excellence Accreditation Criteria, 11 Jun 04,
NATO HQ SACT, Norfolk, Virginia, USA.
[6] IMSM–0361–04, Proposal for NATO COE Accreditation Criteria, 23 Apr 04,
NATO, HQ SACT, Norfolk, Virginia, USA.

588

Vliv špatných ekologických podmínek průmyslových oblastí Běloruska . . .
The Effect of Unfavorable Environmental Conditions in Large Industrial . . .

Vliv špatných ekologických podmínek průmyslových
oblastí Běloruska na imunitu dětí,
trvale žijících v těchto oblastech
The Effect of Unfavorable Environmental Conditions
in Large Industrial Regions of the Republic of Belarus
on the Immune System of Children Residing
in these Areas
TARASOVA Elena, SIGAJ Alexandra

Souhrn:
Příspěvek analyzuje ekologické problémy průmyslových oblastí Běloruska na příkladu
měst Soligorsk a Mozyja. V těchto městech dochází ke kombinaci působení technologického znečištění průmyslovou výrobou a dlouhodobým působením malých dávek ionizujícího záření.
U dětí ve věku od 1 do 6 let, trvale žijících v popsaných podmínkách, dochází k nevratnému narušení imunitní soustavy. Narušení se zhoršují s věkem dítěte.
Významnější odchylky v imunitní soustavě dětí byly zjištěny v Soligorsku. Příčinou je
specifická ekologická situace v této oblasti.
Summary:
Environmental issues of large indastrial regions of the republic of Belarus are studied by
examples of the cities of Soligorsk and Mozyr, where the level of technogenic pollution
is combined with long and steady exposure of low doses of ionizing radiation.
In children under 8 years old residing in there cities multidirectional disorders of the
immune system aggravating with the age of the children were revealed.
Keywords: Ecology, Technogenic Pollution, Ionizing Radiation, Immune System, Postvaccinal Immunity
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INTRODUCTION
In the significant part of the Republic of Belarus, the ecological situation is taking
an unfavorable turn. In most industrial regions, air pollution exceeds the maximum
permissible concentration. In the modern industrial city, the common adverse factor is
unfavorable atmospheric pollution coming from industry and road transport. The main
pollutants are carbon monoxide, nitrogen oxides, sulfur dioxide, polycyclic aromatic
hydrocarbons, dust, soot, and heavy metals.
The health status of children is one of the most sensitive indicators reflecting changes
in environmental quality. Adverse environmental conditions have immunosuppressive
effects on the immune system. This leads to increased morbidity among children. According to some authors, about one third of urban children can be attributed to a group
of frequently sick children.
The aim of this work is to study the effect of immunosuppressive environmental factors
on the immune system and the intensity of postvaccinal immunity to measles, diphtheria
and tetanus in children living in the cities of Mozyr and Soligorsk.

1. ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF CITIES IN BELARUS
STUDIED BY EXAMPLES OF THE CITIES OF SOLIGORSK AND
MOZYR. DISTINCTIVE FEATURES OF MYADEL DISTRICT.
The health status of children is one of the most sensitive indicators reflecting changes
in environmental quality. In recent years some negative trends in dynamics of children’s
health have been observed, i.e. the number of children with chronic disease and morphofunctional abnormalities is growing and the rate of acute cases of diseases remains rather
high. Consistent trend of deterioration of children’s health is due to a large extent of
growing environmental pollution which is one of the main factors affecting the children’s
health and lifestyle.
On the territory of Soligorsk region (the city of Soligorsk and its neighbourhood) according to the data of the Institute of Radioecological Problems, there are 44 enterprises
and the units of fuel and energy complex emitting 56 air pollutants: 14 of them are Class
4 of hazard, 17 of them are Class 3 of hazard, 17 of them are Class 2 of hazard, and 3
of them (vanadium pentoxide, lead and chromium oxides) are Class 1of hazard.
Environmental problems of the city of Soligorsk and Soligorsk region as a whole are
due to the combined influence of the industrial complex “Belaruskali” and the effect of
low doses of ionizing radiation which are a consequence of the Chernobyl accident.
In the city of Soligorsk and Soligorsk region there are seven environmentally stressed
zones revealed. In the city of Soligorsk, in its north–eastern district, Production Association “Belarukali” and the ore mining N1 are situated. This area is characterized by
26 pollutants. Out of the total unit load of 536.1 tons/year km2 , the main pollutants
are the following:
• 50.5 % of cement dust (reinforced concrete products plant, house–building factory)
• 25.5 % of sulfur oxides (the ore mining N1 and N3)
• 10.5 % of potassium dust (the ore mining N1 and N3)
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The main pollutants, practically in all ecological areas, are sulfur oxides, nitrogen and
carbon, and potassium dust. An important feature of environmentally stressed zones is
the presence of substances of Class I of hazard (vanadium pentoxide and lead) against
the background of significant anthropogenic pressures.
The city of Mozyr ranks third in the Gomel region, after the cities of Gomel and
Svetlogorsk, in the emission of pollutants into the atmosphere. The city of Mozyr has
a developed industrial area and the level of radioactive contamination by Cs–137 is
2–5ku/km2 .
In the formation of air pollution a key role belongs to emissions of chemical and
petroleum industries, power energy industry (Thermal Power Plant, thermal network
and boiler plants), and vehicles. The petroleum refinery is in the outskirts at a distance
of 20 km. More than 60 % of the overall pollution of the city is accounted for the
petroleum refinery and Thermal Power Plant. Sulfur dioxide (61.3 %), nitric oxide
(5 %), carbon monoxide (4.5 %), carbon black, vanadium pentoxide, and oil ash are the
most significant pollutants. Of the specific pollutants there should be noted benzene,
xylene, toluene, sulfuric acid, ammonia and hydrogen sulfide. The main sources of sulfur
dioxide into the atmosphere are thermal power plants.
According to the analysis of medical and demographic processes and the overall diseases incidence, the surveyed regions can be characterized as high–risk areas for the
health of the population, especially, children.
Myadeł district is located in the north-west of Minsk region. More than 50 % of the
territory belongs to the National Park “Narochansky”. The district has 52 lakes. Forests
occupy about 40 % of the territory. Pine and small–leaved forests and upland meadows,
bogs and fens are dominated in Myadel area.
The peculiarity of the area is the resort area around Lake Naroch. The climate is
influenced by air masses from the Atlantic Ocean, and has the features of moderate–
continental one. The area of the resort is 29 % of the district and has no large industrial
settlements. This plaace has the best in Belarus, tourist and recreational potential, with
emphasis on health-improving and leisure resort.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1 THE GROUPS OF PATIENTS STUDIED
To study the effects of immunosuppressive environmental factors of the particularly
adverse environmental conditions on the immune system and the intensity of postvaccinal
immunity, 138 children residing in the city of Mozyr and 142 children residing in the city
of Soligorsk were examined. The children were from 1 to 8 years old. As a control group
it was used a group of healthy children (82 children) residing in the environmentally
friendly city of Myadel.
All examined children were included in the group of frequently and long sick ones
with the average frequency of 8–9 cases per year and with long and protracted courses
of illness. 40 % of them got ill practically each month. Among the complications
of respiratory diseases there were 30 % cases of acute bronchitis, 16 % of obstructive
bronchitis, 10 % of pneumonia, 8 % of angina and 19 % of acute otitis. Food allergy
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supervened on the courses of diseases of 40 % of children. At the time of the examination
clinical manifestations of disease were not identified. Children were vaccinated according
to vaccination schedule.
2.2. IMMUNE SURVEY
The immunological research of the state of cellular and humoral immunity of children
living in adverse environmental conditions included the following: immunophenotyping of lymphocytes (percentage and absolute number) using monoclonal antibodies to
CD3 (T–total), CD4 (T–helpers), CD8 (T–cytotoxic), CD22 (B–lymphocytes); functional activity of neutrophils in the reaction of phagocytosis, determination of serum
immunoglobulin of classes A, M, G by enzyme immunoassay, the total hemolytic activity of the classical pathway of activation of the complement system (SN50) and effective
number of molecules of components and factors of the complement system.
Titers of specific antibodies to measles, diphtheria and tetanus were defined by enzyme
immunoassay.

3. THE FEATURES OF THE IMMUNE STATUS OF
FREQUENTLY AND LONG–TERM SICK CHILDREN
Frequently and long–term sick children living in unfavorable districts, were detected
to have a lower T–lymphocytes level and a higher level of T–cytotoxic lymphocytes.
The main cell subpopulation disbalans leads to immunoregulatory index changes (IRI
is low in comparison to normal rate) (Table 1.) The B–lymphocytes quantity and their
functional activity is higher in humoral immunity: the IgG level in blood serum of sick
children is higher than the one in the blood of healthy children. It should be noted
that severity of immune disorders depends on the children’s age and the peculiarities
of environmental pollutions (the anthropogenic pollutants nature and their conjoined
or combined influence). Thus, for example, the children from the city of Soligorsk in
comparison with the ones living in the city of Mozyr the T–cytotoxic lymphocytes level
is much higher.
Also, there were revealed significant changes in the complement system. The general
hemolytic activity CH50 of the complement system is significantly reduced, the content
of C1q–component effective molecules and all the rates of alternative way of the system
of complement are also reduced. At the same time, the content of C2–, C3– and C5–
components is significantly increased.
The increased level of IgG in the blood serum was revealed among children living in
Mozyr. Thus, we can mark similar changes with different degree of severity.
The most significant disorders are observed among children aged more than 6 years
old. This can be due to prolonged living on the polluted territory. Among this age
group significant changes in complement system rates were revealed. Besides, unlike the
children of junior age, the neutrofil phagocytic activity stimulation is observed — there
is a significant high level of phagocytic number in comparison with the healthy children
group.
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Table 1: The cell–humoral immune system indicators of the children living in Mozyr,
Soligorsk and Myadel.
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4. PECULIAR FEATURES OF POSTVACCINAL IMMUNITY
AGAINST MEASLES, DIPHTHERIA AND TETANUS AMONG
FREQUENTLY AND LONG–TERM SICK CHILDREN.
Recently the schedule immunizations of Belorussian children is remained on high level
(more than 95 %). However, the level of children immunization reflects indirectly the
degree of protection from this or that infection. The true characteristic of the children
protection level can be given by specific antibodies detection. The detection of specific antivirus and antimycrobic immunity has specific importance among the group of
weakened frequently and long–term sick children.
The carried out research showed that the most expressed changes of the postvaccinal
immunity among the surveyed children were revealed in the measles virus immunity.
In the group of frequently and long–term sick children of Soligorsk there were 68,6 %
of children protected from this virus from the whole amount of children. 93,9 % of
frequently and long–term sick children of Mozyr showed antimeasles antibodies in the
protective titres. The highest amount of measles antibodies was detected among the
children living in ecologically well–characterised Myadel — 96,3 % (Table 2.).
The measles virus possesses the immunosuppressive effect on the immune system,
that’s why it is one of the reasons of expressed changes; the other one is the increased
depression of the T–cell immunity caused by ecological factors: CD8 cells among children
from Mozyr and more CD4 cells among the group of children from Soligorsk. The cell
balance disorder and the reduced CD4 cells production leads to cell cooperation disorder,
the receptor complex changes and this way insufficient B–cell activation. Therefore, we
point out at the low level and low titre of Ab among the revaccinated children from
Soligorsk district.
For the children of the control group, the distribution curve of antibody titers is of
normal distribution. Attention is drawn to the fact that for children from Soligorsk the
distribution is of undulant pattern (31.4 % are non–immune children, 13.7 % have low
titers of AB, and 54.9 % have medium and high titers of AB). For the children surveyed
in the city of Mozyr, a shift of the curve distribution towards the middle and high titers
of antibodies is typical (80 % children had medium and high titers of AB).
Unlike immunity to measles, both in Mozyr and Soligorsk, the surveyed children are
distinguished with a high degree of protection against diphtheria, i.e. 96.9 % and 98.1 %,
respectively. Among the children of the control group there were 9.8 % non–immune to
diphtheria children. In all three groups the non-immune to tetanus children were not
revealed (<1:20).
Among frequently and long-term sick children under 6 years old revaccinated against
measles and living in the regions with different ecological situation, up to 10 % non–
immune children to measles are revealed, and the principal amount — 60 % — are the
children with low AB titres.
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Table 2: The postvaccinal immunity state of the examined children

CONCLUSION
The main sources of environmental pollution of studied areas in Belarus having adverse
effects on the immune system of children are “Belaruskali” in Soligorsk and the petroleum
refinery in Mozyr.
The obtained results indicate a significant deficit in the immune system of children
living in the cities of Mozyr and Soligorsk. However, mechanism and the targets of these
disorders are different due to different environmental living conditions. The identified
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changes are related to both cellular and humoral immunity and get worse with the age
of children. The most significant changes were observed in children residing in the city
of Soligorsk, which is caused by specific environmental conditions prevailing in Soligorsk
region.
In the course of the research, the antibody titres to measles, diphtheria and tetanus in
children of the cities of Mozyr and Soligorsk were obtained, and the curves distribution of
antibody titres were analyzed. This research has shown that the most expressed changes
in post–vaccination immunity in the examined children have been exhibited in relation
to the measles immunity. Among frequently and long–term sick children revaccinated
against measles and living in the city of Soligorsk it was defined that 6.7 % children are
non–immune to measles, but 60 % children have low titers of AB, and a rather intense
humoral immunity to diphtheria and tetanus has been revealed.
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Využitie globálnych databáz v krízovom manažmente
Using Global Databases in Crisis Management
TOMANÍČKOVÁ Lenka

Súhrn:
Článok pojednáva o možnosti využitia globálnych databáz zameraných na sústredenie
údajov o krízových javoch. Pozornosť je venovaná súčasnému stavu vo svete a identifikácií
najvýraznejších nedostatkov v tejto oblasti.
Summary:
Article discusses the possibility of using global databases designed to collect data about
crisis situations. Attentions are given to the current state of the world and identify the
most significant shortcomings in this area.
Keywords:

Crisis event, database, evidence of crisis event

1. ÚVOD
Zmeny globálnych podmienok a smerovanie ľudskej spoločnosti so sebou prinášajú aj
zmeny v bezpečnosti. Čoraz viac sa zvyšuje počet krízových javov a priamou úmerou
rastú aj ich následky. Preto sa medzi priority v oblasti bezpečnosti zaradila aj ochrana
pred týmito krízovými javmi. Záznamy o minulých udalostiach, ich priebehu a spôsobených škodách sa tak stávajú nevyhnutnými v oblasti plánovania a prevencie.
Až do nedávnej doby boli riešené potreby zberu údajov ad hoc. Zber informácií bol
zvyčajne vykonávaný v čase udalosti, resp. tesne po nej. V dôsledku toho boli údaje
často neúplné, zastarané alebo nepoužiteľné z rôznych dôvodov. Časový tlak, potreba
rýchlo reagovať na vzniknutú situáciu, získavanie finančných prostriedkov alebo územné
plánovanie bolo obvykle prvoradé a kvalita a dostupnosť informácií trpela. Výpočty rizík,
hodnotenie zraniteľnosti boli nižšou prioritou než reakcia na samotnú udalosť. Prístup
k riadeniu katastrof zostal operatívneho charakteru, zameraný primárne na zníženie
0
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následkov a následne obnovu do pôvodného stavu. V minulosti bola prevencia, plánovanie
alebo oblasť pripravenosti zriedka financovaná a nebola politickou prioritou.
S nárastom rozsahu počtu krízových javov a ich dôsledkov, najmä v chudobnejších
rozvojových krajinách, si stále viac uvedomujeme zlý stav pripravenosti a prevencie
na krízové javy. Prírodné katastrofy môžu vyvolať vážne prekážky v procese rozvoja
krajín, čo bolo zdôraznené v posledných desiatkach rokov napríklad po hurikáne Mitch
v Strednej Amerike, Yangtze riečnej povodni v Číne, zemetrasenia v Turecku a Indii,
ničivej vlne tsunami v Indonézií a iných. Všetky tieto udalosti si vyžiadali negatívny
odklon vývoja krajín a nemalé finančné prostriedky na rozsiahlu obnovu.
Výsledkom týchto udalostí bolo, že dopyt po údajoch o katastrofách, o ich dopade
a ich frekvencii sa zvýšil.
Dnešné údaje o výskyte katastrof, ich vplyve na ľudí a rozsahu spôsobených škôd
sú rôzne. V závislosti od organizácie sa líši kvalita dát ako aj štruktúra požadovaných
údajov. V súčasnosti neexistuje na globálnej úrovni žiadna inštitúcia, ktorá by bola
v pozícií hlavného poskytovateľa overených údajov. Takisto neexistuje ani medzinárodne
štandardizovaná metóda na stanovenie škôd a dopadu katastrof, ktorá by bola navrhnutá
na globálne použitie.
Hlavnou slabinou pri práci s údajmi o krízových javoch je nedostatok štandardizovaných metodík a definícií. Mnoho údajov je získavaných z rôznych verejných zdrojov
napríklad z novín, poisťovní, tlačových správ, rozvojových agentúr, atď. Pôvodné informácie nie sú špecificky získané na štatistické účely, a aj keď pre zostavovateľov databáz
by mali platiť štandardizované definície a štatistické metodiky, primárny dodávatelia
informácií ich dodržiavať nemusia.
Keďže informačné systémy sa za posledných 30 rokov výrazne zlepšili, štatistické údaje
sú teraz ľahšie dostupné. Avšak, nedostatok systematického a štandardizovaného zberu
historických dát sa ukazuje ako hlavná slabosť pre akékoľvek dlhodobé plánovanie.
Zber dát je zložitý a zdĺhavý proces. V súlade s potrebou zvyšovania kvality dát na
podporu pripravenosti na krízové javy a zmierňovanie ich následkov bolo vytvorených
niekoľko organizácií, ktoré sa začali venovať konsolidovanému zberu a vyhodnocovaniu
dát. Medzi najznámejšie a najväčšie patrí databáza NatCat, ktorú tvorí a udržuje Zaisťovacia spoločnosť Mníchov (Munich Re), databáza Sigma Švajčiarska zaisťovňa (Swiss
Re) a EM–DAT z Centra pre výskum katastrof CRED, Université Catholique de Louvain v Bruseli 1) . EM–DAT ako jediná z týchto databáz, je verejne prístupná. Jej údaje
sa používajú v širokej škále aplikovaných výskumov a iných podobných oblastiach. Databázy NatCat a Sigma sa primárne používajú pre potreby poradenstva klientom zaisťovní
v oblasti rizika.
Hodnoteniu kvality, presnosti a úplnosti databáz sa v súčasnosti venuje ProVention
konzorcium katastrof World bank Facility Management. V tabuľke 1 a 2 je uvedený krajinný profil Slovenskej republiky evidovaný v databáze EM–DAT. Zaujímavý je údajný
počet obetí mrazov. Na tomto príklade môžeme pozorovať nedôveryhodnosť údajov, keďže na Slovensku nebolo nikdy evidovaných 122 obetí mrazov. Tento omyl mohol vznik1)
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Tabuľka 1: Krajinný profil SR v databáze EM–DAT (1900–2011)

Zdroj: vlastné spracovanie podľa „EM–DAT:
The OFDA/CRED International Disaster Database“
núť dôsledkom informačných šumov, keďže uvádzané počty sa skôr hodia na Poľsko, kde
v tom roku naozaj evidovali množstvo obetí v dôsledku krutých mrazov. Na Slovensku sa
zberom informácií o mimoriadnych udalostiach zaoberá stála služba sekcie integrovaného
záchranného systému a civilnej ochrany.

3. POROVNANIE DATABÁZ
Obdobie .
Aj keď primárny cieľ všetkých databáz je v podstate rovnaký, pri ich komparácii môžeme pozorovať mnohé rozdiely. Medzi hlavné rozdiely týchto databáz patrí nejednotnosť v uvádzanom údaji „obdobie“. Jedná sa o uvedenie dátumu výskytu, resp. obdobia
trvania katastrofy. Udalosti sa uvádzajú v odlišných dňoch, najmä pri katastrofách ako
povodne, ktoré majú dlhšie trvanie. V tomto konkrétnom prípade musí byť zápis overený, či sa jedná o jednu udalosť alebo sériu udalostí. Okrem toho, NatCat a Sigma
obvykle vedú záznam „obdobie“ ako štart/koniec, zatiaľ čo EM–DAT zaznamenáva len
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Tabuľka 2: Prehľad udalostí v SR vedený v databáze EM–DAT (1990–2010)

Zdroj: vlastné spracovanie podľa „EM–DAT:
The OFDA/CRED International Disaster Database“
deň, kedy bola vyhlásená udalosť jedným z prioritných zdrojov 2) . Navyše, nie je známe
na akom základe NatCat a Sigma určujú deň ukončenia. Ako príklad slúžia povodne vo
Vietname z roku 1996. EM–DAT uvádza obdobie výskytu september, NatCat dátum 8.
november a Sigma dátum 14. november. Pri pozornejšom skúmaní je očividné, že ani
jeden z údajov nie je presný. Trvanie povodne jeden konkrétny deň je nepravdepodobné
a naopak údaj september je príliš otvorený. V súvislosti s uvedením obdobia je na mieste
otázka, podľa akého kritéria by mal byť volený začiatok a koniec udalosti.
Klasifikácia udalosti .
Medzi ďalšie významné rozdiely môžeme zaradiť klasifikáciu typu krízového javu. Krízové javy môžu byť klasifikované rozdielne, podľa rôznych kritérií. K tomu dochádza
predovšetkým pri katastrofách navzájom súvisiacich alebo sekundárnych. Napríklad pri
epidémiách spôsobených povodňami, zemetraseniach v dôsledku výbuchu sopiek a pod.
Konkrétnym príkladom sú tepelné extrémy v Indii z roku 1988. V jednotlivých databázach sú uvádzané rozdielne, ako sucho, vlna horúčav a séria lesných požiarov. Komplikované je aj overenie, že dve rôzne udalosti rovnakého druhu vyskytujúce sa v rovnakej
krajine, v rovnakom období, sú skutočne rôzne akcie. Je to možné len na základe presného určenia miesta výskytu pomocou geoinformačných technológií. Toto v súčasnosti
nie je možné, pretože elektronické údaje uvedené v databázach väčšinou neobsahujú
presnú alokáciu, len krajinu výskytu. Táto skutočnosť bola braná do úvahy len veľmi
málo (1× v EM–DAT, 2× v NatCat a 6× v Sigma databáze). Udalosť tak môže byť
zapísaná ako niekoľko udalostí, pokiaľ k nim došlo v rôznych častiach krajiny a v po sebe
idúcich mesiacoch. Tú istú udalosť by bolo možné zaznamenať v inom dátovom súbore
2)

Prioritné zdroje pre jednotlivé databázy sú uvedené v tabuľke č. 3
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Tabuľka 3: Súhrnné porovnanie databáz EM–DAT, NatCat a Sigma
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ako jednorazovú akciu veľkého rozsahu s celkovou pôsobnosťou. Preto je zavedenie podrobnejšieho popisu miesta udalosti nevyhnutné aj v databázach s globálnym pokrytím.
V súčasnosti sa v niektorých prípadoch evidencie začína využívať metóda satelitného
určenia polohy. Tá s vysokou presnosťou určuje miesto výskytu a prípadný pohyb.
Zdroje a spracovanie .
Podstatné rozdiely vznikajú taktiež v dôsledku odlišných primárnych zdrojov informácií. To sa prejavuje napríklad pri určení výšky škôd, počte mŕtvych, zranených ad. Súkromné zaisťovne ako Munich Re a Swiss Re sa orientujú na zber údajov užitočných pre
ich obchodné zámery. V oblasti poisťovníctva zaobchádzajú s rizikom a určujú trendy
na základe svojich vlastných databáz. Miera dostatočnej finančnej podpory a kvalitných ľudských zdrojov v rámci jedného z najziskovejších odvetví umožňuje obom týmto
skupinám vytvárať vysoko kvalitné analýzy a publikácie. Tie však nie sú zvyčajne verejne dostupné. Niektoré informácie je možné získať na základe špeciálnej žiadosti. Ich
metodiky, definície, zahrnutie kritérií a niektoré premenné (napríklad vzory výpočtov
ekonomických strát z Munich Re) nie sú k dispozícii. Preto je aj prípadné sekundárne
využitie databázy komplikované. V dôsledku týchto skutočností dochádza aj k rozdielnej interpretácií údajov na základe týchto databáz. EM–DAT je navrhnutá a vedená
s ohľadom na vedecký výskum a vývoj. Aj preto je venovaný hlavný dôraz na jasné a objektívne metódy, spracovanie údajov, všeobecne platné definície a transparentnosť celého
procesu pre všetkých užívateľov. To v nemalej miere prispieva k verejnému hodnoteniu
kvality a presnosti uvádzaných dát. Všetky informácie z databázy EM–DAT sú verejné,
dostupné širokej verejnosti hneď v niekoľkých formátoch. To do značnej miery uľahčuje
ich sekundárne využitie v rôznych oblastiach. V tabuľke 3 je uvedené porovnanie troch
spomínaných databáz z pohľadu kritérií a spôsobu evidencie krízových javov.

4. ZÁVER
Napriek výraznému pokroku v oblasti spracovania dát o katastrofách stále možno túto
oblasť považovať za slabý článok v procese prevencie. K nemalému posunu vpred by
s určitosťou prispelo vytvorenie jednej oficiálnej globálnej databázy. Na jej chode by
sa mali aktívne podieľať všetky relevantné organizácie a samozrejme jednotlivé štáty.
Forma spolupráce by mala byť výrazne interaktívna, s možnosťou výmeny získaných
údajov s ostatnými databázami. To by znamenalo vyššiu mieru kontroly a jednotnosti
údajov. S prihliadnutím na potreby hlavných odberateľov dát, je nutné upraviť súčasné
ukazovatele a kritéria hodnotenia. Takisto by pomohlo, keby boli databázy od začiatku
vedené v štandardizovanom formáte s prihliadnutím na ich ďalšie spracovanie. Medzi
primárnych užívateľov sa radia najmä medzivládne organizácie a tlačové agentúry. Preto
je dôležite prijať všeobecne záväznú metodiku zberu a spracovania dát. To by malo
zlepšiť situáciu najmä v uvádzaní vzniknutých ekonomických a ekologických škôd. V tejto
oblasti môžeme pozorovať výrazné rozdiely medzi údajmi z jednotlivých databáz.
Problém monitorovania situácie je zložitý najmä v dôsledku nedostatku primárnych
dát a následnom spôsobe výpočtu škôd. Veľmi prospešné by bolo zvýšenie počtu terénnych pracovníkov na získavanie dát. Väčšina z týchto riešení je technicky možných,
avšak vyžaduje nemalú finančnú podporu a iniciatívu medzivládnych organizácií. Jednou
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s možností je začleniť globálnu databázu pod OSN s využitím United Nations Statistics
Devision. Napriek rôznym snahám o zjednotenie a skvalitnenie údajov o katastrofách
možno konštatovať, že táto oblasť má pred sebou ešte dlhú cestu. Jej vývoj a smerovanie
je v mnohých iných oblastiach závislý najmä na finančnej podpore a politickej vôli.
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Aktuální vzdělávací potřeby bezpečnostního
managementu
Actual Educational Needs of the Security Management
TVRDEK Jan, ŠUGÁR Ján

Souhrn:
V příspěvku se autoři snažili otevřít problematiku zkoumání vzdělávacích potřeb současného bezpečnostního managementu veřejné správy v rámci České republiky. Autoři
na základě analýzy výsledků výzkumu ukázali, které vzdělávací potřeby pociťuje bezpečnostní management jako vysoce aktuální a které naopak považuje okrajové. Součásti
textu jsou výstupy z provedeného výzkumu, který byl realizován Policejní akademií
České republiky v Praze.
Summary:
In this paper, the authors tried to open the issue of exploring the educational needs
of the current security management of public administration in the Czech Republic.
The outcomes of the study are based on the analysis of research results that perceived
individual some of the educational needs of safety management as a highly relevant and
the others as marginal. As an annex you can see individual outputs of the research
project that was conducted within the Police Academy of the Czech Republic in Prague.

Klíčová slova: vzdělávací potřeba, bezpečnostní management
Keywords:

educational needs, security management

1. ÚVOD
Ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je spolu se zajištěním svrchovanosti, územní celistvosti a ochranou demokratických základů České republiky základní
2
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povinností a tedy i funkcí státu. Zahrnuje soubor činností a postupů s cílem minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí na zdraví a životy lidí
a jejich životní podmínky.

2. SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI
Vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti bezpečnosti a krizového řízení je jedním
z důležitých prvků pro řešení možných mimořádných událostí. Touto oblastí vzdělávání
se v ČR zabývala Bezpečnostní rada státu (dále jen „BRS“) aktualizovanou Koncepci
vzdělávání v oblasti krizového řízení (dále jen „Koncepce“), která v plné míře nahradila
Koncepci vzdělávání v oblasti krizového řízení, usnesením BRS č. 211 ze dne 25. září 2001.
Důvodem byla realizace reformy veřejné správy a na ni navazujících změn v legislativě
upravující přípravu a vzdělávání státních a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech
a úředníků územních samosprávných celků 1) .
Cílem Koncepce je systémové řešení přípravy osob v předmětné oblasti, stanovení
cílových skupin, stanovení způsobů a zásad pro zpracování vzdělávacích programů pro
jednotlivé cílové skupiny, vytvoření podmínek k získávání a prohlubování kvalifikace a její
zvyšování v oblasti potřebné pro činnost profesionálních pracovníků a osob dotčených
oblastí krizového řízení a realizace koordinace a výkonu státní správy v oblasti činností
spojených se vzděláváním v krizovém řízení v odpovědnosti MV ve spolupráci s dalšími
zainteresovanými ústředními správními úřady.
K této problematice se v prosinci 2004 se uskutečnil na Ministerstvu vnitra — Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen MV–GŘ HZS ČR) seminář
ke vzdělávání v oblasti krizového řízení, kterého se zúčastnili zástupci dotčených úřadů
zainteresovaných ústředních správních úřadů a zástupci vysokých škol, které mají nebo
chtějí mít ve svých studijních programech zařazenu problematiku krizového řízení. Na
tomto semináři bylo kladně hodnoceno, že Koncepce v příloze 1 nabízí doporučený obsah
akreditovaných vzdělávacích a studijních programů, který mohou využít i vysoké školy.
I přes skutečnost, že vysoké školy mají zájem o vzdělávání odborníků v oblasti krizového řízení, které je součástí oblasti bezpečnosti, následný audit stávající nabídky akreditovaných studijních programů vysokých škol v České republice provedený Ministerstvem
vnitra ve spolupráci s Ministerstvem obrany potvrdil neprovázanost, roztříštěnost a částečné překrývání vzdělávacích aktivit v dané oblasti. Ze závěrů zjištění vyplynula nutnost
dalších kroků ve vzdělávání v oblasti bezpečnosti.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) v srpnu 2009 spustilo projekt s názvem Q–Ram, který má za v pomoci financí z EU z Operačního programu
Vzdělání pro konkurenceschopnost za úkol učinit terciární sektor vzdělávání přehlednější. Kvalifikační rámce mají za úkol definovat „minimální akademické standardy“ jako
základní referenční rámec pro poskytovatele terciárního vzdělávání i jejich externí hod1)

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení — ve vazbě na reformu veřejné správy
a s ní související legislativní normy nově upravující přípravu a vzdělávání státních a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech, úředníků územních samosprávných celků a zaměstnanců u právnických a podnikajících fyzických osob, MV–GŘ HZS. Praha, 2004. Cit.
[16. 4. 2012] Dostupné na www: hhttp://www.firebrno.cz/uploads/dokumenty_.PDF_info_pro_
obcany/Koncepce_vzdelavani_kriz_rizeni.pdfi
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notitele, pomáhat studentům při stanovování vzdělávacích cest, zajistit srovnatelnost
kritérií pro udělování akademických titulů a vytvořit efektivní komunikační nástroj mezi
jednotlivými aktéry terciárního vzdělávání. Hlavním cílem projektu Q–Ram je právě vytvoření takového národního kvalifikačního rámce, který bude ctít historii a současnost
českého systému terciárního vzdělávání, a přitom bude mezinárodně srozumitelný a srovnatelný.
Do projektu se zapojilo více než 100 expertů v devíti oborově zaměřených pracovních
skupinách. Policejní akademie ČR v Praze (dále jen PA ČR v Praze), která se podílela
na tomto projektu, byla zapojena do pracovní skupiny 8. „Bezpečnostní obory“. Vlastní
projekt se uskutečnil v několika klíčových aktivitách, které vedle přípravy českého kvalifikačního rámce (národních deskriptorů a deskriptorů oblastí vzdělávání) pokrývají
rovněž:
• návrh jeho ukotvení v systému českého terciárního vzdělávání,
• pilotní ověření jeho funkcí na vybraných institucích,
• doprovodné vzdělávací aktivity a publicitu.
Cílem tohoto projektu je:
• vytvořit národní deskriptory
• vymezit oblasti vzdělávání
• definovat jejich obecné cíle
• identifikovat páteřní programy/obory
• identifikovat mezní programy/obory
Národní deskriptory jsou základem národního kvalifikačního rámce a vymezují kategorie znalostí, dovedností a způsobilostí, v nichž je stanovena úroveň jednotlivých kvalifikací a jim odpovídajících studijních programů. Národní deskriptory propojují český
systém terciárního vzdělávání s Rámcem kvalifikací Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (Boloňský proces) a s Evropským rámcem kvalifikací pro celoživotní
učení (Evropská unie).
Deskriptory oblastí vzdělávání stanoví jaké konkrétní znalosti a dovednosti má typický absolvent páteřního oboru oblasti vzdělávání při absolvování mít. Tyto kategorie
jsou explicitně národními deskriptory formulovány jako „odborné znalosti“ a „odborné
dovednosti“. Deskriptory pro bezpečnostní obory lze využít při tvorbě (reakreditaci)
studijních programů.

3. AKTUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY BEZPEČNOSTNÍHO
MANAGEMENTU — VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Policejní akademie ČR v Praze (PA ČR) navázala na tuto problematiku ve svém výzkumném projektu na léta 2011–2015 pod názvem „Analýza bezpečnostních rizik společnosti
a jejich transfer do teorie bezpečnostních systémů“, který je zaměřen na čtyři oblasti:
1. Kriminalistika a forenzní vědy.
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2. Bezpečnostní management a krizové řízení.
3. Analýza a predikce vybrané aktuální policejně bezpečnostní problematiky.
4. Analýza a predikce vybraných aktuálních problémů veřejné správy.
Jedním dílčích úkolů druhé oblasti je téma „Zvýšení účinnosti vzdělávacího systému
v krizovém řízení“ jehož cílem je stanovit požadavky odpovídající úrovním orgánů krizového řízení (od úrovně obcí až po úroveň ústředních správních úřadů) a bezpečnostních
složek na přípravu krizového manažera zejména z hlediska vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku a porovnat je se studijními profily absolventů vysokých škol ve studijním
oboru „Krizové řízení“. Výsledky promítnout do vzdělávacího systému dle Koncepce.
Pro řešení tohoto úkolu bylo provedeno dotazníkové šetření u posluchačů dálkového
studia PA ČR v Praze a bezpečnostních managerů z praxe. Cílem tohoto šetření je
stanovit základní potřeby bezpečnostního managera dle předmětné oblasti, stanovení
cílových skupin, stanovení způsobů a zásad pro zpracování vzdělávacích programů pro
jednotlivé cílové skupiny v souladu s Koncepcí.
Výsledkem šetření má být zhodnocení toho, které znalosti a dovednosti z předloženého seznamu (dotazník) jsou pro optimální výkon bezpečnostního manažera důležité.
To znamená stanovit vzdělávací potřeby (odborné znalosti a dovednosti) podle oboru
a funkce, najít průnikové (povinné) disciplíny pro všechny skupiny a nalézt doplňkové
(volitelné) disciplíny potřebné pro činnost bezpečnostního manažera.
Dotazník obsahoval dvě otázky, na které respondenti odpovídali v rámci stupnice 1–4:
A) Jak často využíváte uvedené znalosti a dovednosti ve své praxi bezpečnostního
manažera?
1. Vůbec nevyužívám
2. Zřídka (několikrát do roka)
3. Méně často (měsíčně)
4. Spíše často (týdně)
5. Velmi často (téměř denně)
B) Jak jsou níže uvedené znalosti a dovednosti pro výkon bezpečnostní manažera
důležité?
1. Nedůležité
2. Spíše nedůležité
3. Spíše důležité
4. Velmi důležité
V prvním kole šetření se bylo osloveno 158 respondentů z řad posluchačů obou fakult
PA ČR v Praze (fakulta bezpečnostně právní a fakulta bezpečnostního managementu)
od nich bylo vybráno 145 dotazníků, z kterých bylo 133 dotazníků vyhodnoceno, 12 dotazníků se nedalo vyhodnotit.
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Základní údaje o výběrovém souboru:

Základní výsledky statistického zpracování dotazníkového šetření uvádíme v následujících tabulkách a grafech.
Z údajů v tabulce 1 vyplývá, že bezpečnostní manažeři nejčastěji ve své praxi využívají znalosti z oboru psychologie, profesní etiky, informatiky, trestního práva a managementu. Nejméně často pak využívají politologii a sociologii, znalosti z ochran kritické
infrastruktury a ochrany životního prostředí a také nebezpečných látek a teorie práva
státovědy.
Když srovnáme (obr. 1) výše uvedené znalosti a dovednosti s jejich důležitosti pro
praxi bezpečnostního manažera, tak zjistíme, že nejvyšší důležitost přikládají dotázání
těm znalostem, které zároveň nejčastěji využívají.
Tyto grafy a jejich hodnocení je výsledek prvního kola tohoto šetření. V současné
době již pobíhá druhé kolo, kde stejné dotazníky vyplnili bezpečnostní manažeři, kteří
nemají žádný vztah k PA ČR v Praze, a to z veřejné správy, policie, hasičského záchranného sboru a soukromých firem. Na základě vybraných dat bude následovat podrobnější
statistické šetření.

4. ZÁVĚR
Realizované dotazníkové šetření naznačilo, že dotázání bezpečnostní manažeři za nejaktuálnější vzdělávací potřeby považují získání znalostí zejména:
• z oboru psychologie,
• profesní etiky,
• informatiky,
• trestního práva a
• managementu.
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Tabulka 1: Jak často využíváte znalosti a dovednosti
ve své praxi bezpečnostního manažera?

Za neaktuální vzdělávací potřeby považují především znalosti z:
• politologie a sociologie,
• ochrany kritické infrastruktury,
• životního prostředí,
• nebezpečných látek a teorie práva státovědy.
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Obrázek 1:

Srovnání využívání a důležitosti znalostí a dovedností v praxi bezpečnostního manažera

Získané výsledky statistického zpracování empirických dat zároveň naznačují, jakým
směrem by se měla ubírat další příprava bezpečnostního managementu.
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Souhrn:
Trvale udržitelný rozvoj společnosti není možný bez rozvoje oblasti výzkumu a vývoje,
jejich funkcí ve všech vnitřních a mezinárodních souvislostech. Postupně je tak nutné vytvářet předpoklady skutečně systémového řešení specifické vědecko-výzkumné podpory
odpovídající potřebám bezpečnostního systému ČR. Bezpečnostní výzkum je chápán
jako průřezový subsystém Bezpečnostního systému státu a určující faktor jeho dalšího
rozvoje. V globálním kontextu musí být kladen důraz i na hrozby teroristických útoků
a s nimi související ochranu kritických infrastruktur, energetickou bezpečnost a potlačování organizovaného zločinu. Nezbytné je rovněž adaptovat bezpečnostní systém ČR na
zvládání dalších krizových situací, jako jsou živelní pohromy či havárie. Současně je třeba
akcentovat nezbytnost aktivní spolupráce v rámci mezinárodních organizací a struktur.
Summary:
Sustainable development of society is not possible without advancement in research and
development, and their functions in all internal and international contexts. Consequently
it is necessary to progressively create actual system solutions of specific scientific-research
support corresponding with the needs of the security system of the Czech Republic.
Security research is regarded as a cross-sectional subsystem of Security System of the
State and determining factor of its further development. In the global context, the
emphasis must be also placed on the threat of terrorist attacks and related protection
of critical infrastructure, energy security, and reduction of organized crime. It is also
necessary to adapt the security system of the Czech Republic to the management of
other crisis situations, such as natural disasters or accidents. At the same time, it is
essential to accentuate the need of active cooperation with international organizations
and structures.
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1. INTRODUCTION
Current concept of human security is based on the theory of systems. Recently it has
been possible to indicate a complex of measures against a broad spectrum of potential
threats such as the protection of society. Thus conceived protection of society is within
the professional public understood especially in relation to social issues and in particular
in relation to the fundamental human rights, which also include human safety, protection
of the ecosystem and the population protection. One of the possible responses to address
the global protection of the company may be for example the theory of sustainable
development. Human security is increasingly seen as the social security system, which
is defined, and for which the safety management tools ensure sustainable development.
The base of sustainable development of the human system is security of the system, and
the basic pillars of its development are:
• lives, health and safety of people,
• environment,
• wealth and public welfare,
• technology and infrastructure.

2. THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SECURITY
The level of security that the state may guarantee depends on many factors: understanding the problem in the context of the specific conditions, and correct objectives within
the management of activities; technical and cyber means; financial means; organizational
structure, which is capable to perform implementation of the measures within a reasonable time; specific education and training of workers and citizens. Safety management
is a tool to ensure sustainable development of society, territory and the State, and by
itself it is a particularly strategic management, to which a risk analysis is very closely
related. Nowadays a safety management tool is quite common in developed countries
in the area of technology, and it can be concluded that it is being transmitted to the
area of the fight against the effects of natural disasters, and recently also in the field
of the fight against terrorist attacks. Its principles are the same as for the risk management, i.e. measures are taken to avert occurrence of disasters, or their unacceptable
impact; or at least measures to mitigate these impacts are carried out. In addition,
it considers a precautionary principle in cases of very low to negligible risks, but with
a huge impact on the protected interests. The country and its population are currently
exposed to many dangers. It is assumed that the development may increase the risks of
accidental events, or vice versa can reduce them. The centre of interest of the regional
development and the system of crisis management, through the diversity of focus, is
so–called representative territory and population living on it. Sustainable development
of the region means on one hand development of prosperity and quality of life, on the
other hand, however, must be under the control of undesirable incidents and “maintain”
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acceptable extent of the effects of harmful impacts on the territory and the population.
It is therefore necessary to align the concept of sustainable development with planning
measures against incidents, i.e. crisis planning. Sustainable development addresses concerns about a kind of development rather than how mitigating measures will encourage
the development of resistant to the probable effects of the emergency.
In general position, focus of the security research in the coming period will be influenced by the following facts:
a) The environment: The negative development of climate changes (global warming)
and their impact on the economic and social situation of the country and population of the Czech Republic (enforceability of the sustainable development strategy).
Index of quality and sustainability of life as one of the indicators of safety of the
country.
b) Demographic development: The ageing of the population, and its absolute decline
in the Czech Republic (the negative effects on the social security system, ensuring
of the critical infrastructure protection // recruiting of security system members),
the need for controlled immigration to maintain dynamism of economic and social development (numbers, educational structure), the possible consequences of
immigration in terms of the coexistence of different ethnic groups, the threat of
“environmental” migrations (uncontrolled migration from regions affected by environmental degradation — sub–Saharan Africa) and of economic migration (from
regions affected by economic stagnation — Middle East, North Africa).
c) Economic development: The potential impacts of implemented reforms of the pension system, health care, education, science, security and defence in terms of increase (decrease) the level of safety of the country. The Role of the Czech Republic in profile agendas of the EU economic policies with immediate relationship
to safety (including competitiveness in the field of high technology, investment in
science and research, energy security).
d) Energy (raw-material and energy resources): Ensuring of energy security of the
Czech Republic as a strategic priority. The ways towards this priority. Application
of the political and economic strategies to ensure quantitative strengthening of the
nuclear energy role, preferential use of domestic resources (coal), aid for energy
saving, strengthening of energy transmission system, keeping correct, mutually
beneficial relations with producer countries, diversification of source areas for raw
materials, which the CZECH REPUBLIC doesn’t dispose, i.e.. particularly in case
of oil and natural gas, further diversification of sources and especially the source
areas.
e) Science and technological development: The influence of dynamic development in
information technology, nanotechnology and biotechnology at a higher level of
security of the country and improving the quality and sustainability of life. Impacts
of possible negative trends in the abuse of new technologies on safety of the country.
This concerns especially nanotechnology, where the use of so–called knowledge
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enabling mass destruction (knowledge–enabled mass destruction–KMD ) is being
reality.
f) Society and culture: A complex socio–political development in Europe and in the
world (the creation of the new model of a multi–polar world) will be accompanied
by the growth of the influence of ideology, or conflicting ideological concepts, nationalism and religious intolerance. The extreme fundamentalist Islam will be one
of the effects. Violent Jihad is its part, which produces terrorism, whose specific
effects will be the immediate threat of the State, citizens and the critical infrastructure. A significant problem for the Czech Republic may be weakening of social
cohesion, which could have negative effects on critical infrastructure (abuse of certain systems of critical infrastructure–the social, health and transport systems and
their devastation–water resources, information systems).
g) Global governance: The world is becoming increasingly more complicated and increasingly more dependent on each other. The challenges of globalization are
mutually linked and require a coordinated response which the existing framework
of global governance doesn’t provide. Further spread of globalization will be more
vulnerable. Strategic views and intentions of key States may diversify them. Their
willingness and ability to take the multilateral commitments will be different. A series of weak or failing countries will, on the other hand, generate security problems.
Against the background of insufficiency of global institutions can the role of alternative forms of governance grow, including international summits (G8, G20),
regional organizations and transnational networks. This will lead to problems of
legitimacy, inclusion or exclusion, and efficiency as well. Even if the national states
retain the role of the main actors of global governance, the non–governmental actors will take more influence (including terrorist networks and the transnational
organized crime).

3. SECURITY RESEARCH IN CZECH REPUBLIC
No European country can carry out research and development in any area in its full
extend (including security research). It is therefore necessary to choose priorities and
concentrate the financial, personnel and materially–technical resources on them. However, long–term objectives will not be achieved, unless the issue of security research
is dealt with comprehensively. It should in the broadest possible scale effectively and
efficiently support security interests and objectives of the Czech Republic.
Research and development is in developed countries classified as a pivotal indicator
of an attained standard of society and determining factor of its further development.
Available evidence indicates that these factors are significantly involved in the high level
of security of such countries and their potentials.
This tendency is due to the attention that developed countries give on a long term
basis to the area of security research — both through the established system of planning
and management of its development by implementing and evaluating at the management
level, and through active implementation of science policy. Sustainable development of
society is not possible without advancement in research and development, and their
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functions in all internal and international contexts. Consequently it is necessary to
progressively create actual system solutions of specific scientific–research support corresponding with the needs of the security system of the Czech Republic.
Complexity of threats, risks, and the resulting need for the adaptation of the security
system of the Czech Republic is rising. Potential security threats to the Czech Republic
can concatenate and their consequences mutually multiply. Dependence on technologies,
remote–transported energy, and delivery of supplies, is deepening. Permanent instability
in the periphery of the Euro–Atlantic territory, or possible concurrence of natural and
man–made disasters (attacks or accidents) are some of the risk factors.
However, our society pays only small attention and dedicates only small resources
to the reduction of its vulnerability. There is no comprehensive preparation for crisis
situations, which would apply both to the security system and the public administration,
as well as companies, entrepreneurs and citizens. Security policy has in the turbulence of
budget cuts and political struggle become indistinct, and security authorities are trying
to maintain only a basic functionality.
In the global context, the emphasis must be also placed on the threat of terrorist
attacks and related protection of critical infrastructure, energy security, and reduction of
organized crime. It is also necessary to adapt the security system of the Czech Republic
to the management of other crisis situations, such as natural disasters or accidents.
At the same time, it is essential to accentuate the need of active cooperation with
international organizations and structures.
A problem–priority area “The increasing complexity of threats, risks, and the adaptation of the security system of the CZECH REPUBLIC” was defined in 2011 within
the project of the Government of the CZECH REPUBLIC Priorities 2030 concerning
identification of national priorities, development and innovation of the CR. This area
of research, development and innovation has been structured in more details into the
sectional challenges, threats and opportunities. Desired conditions for those challenges,
threats and opportunities have also been identified in the horizon to 2030 (the so–called
pivotal objectives). Prioritization of security research is linked to the concept of inter–
departmental conception of security research and development of the Czech Republic by
the year 2015 and it defines three basic areas of further security research routing within
the conditions of the Czech Republic:
• Safety of citizens including terrorism, organized crime, other forms of serious crime
threatening security of the state and their prevention, protection of the population,
safety of the cities and municipalities in the case of environmental disasters and operational accidents including safety of underground facilities, protection of citizens
against crime, antisocial behaviour and socio–pathogenic phenomena, cyber–crime
and on–line investigations, the non–proliferation of weapons of mass destruction
and small firearms, technologies and methods for detection of chemical, biological
and radiological substances, nuclear materials and explosives, socio–economic and
ethical area of security, detection of anomalies in transportation and passenger
flows, and environmental safety.
• Safety of critical infrastructure, including energy, water industry, food and agriculture industry, health care, transport, communication and information systems,
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banking and financial sector, emergency services, public administration, research
organisations, chemical, nuclear and mining industry, specific industrial matters
and links between the various infrastructures.
• Crisis management involving formation and implementation of security policy, development of security system, early warning, communication with the public, preparedness, prevention, response and recovery, civil military cooperation and civil–
emergency planning, modern methods of rapid response training and external crisis
management of the EU.

4. SECURITY RESEARCH IN EU
The focus of security research in the CR is in accordance with the guidelines in this area
within the context of the EU. The European security strategy and targeted studies prove
that the citizens of the EU countries fear terrorism, organised crime and natural disasters
the most. Current security threats reflect conflicts of increasingly globalizing world, and
deteriorating environmental situation. A characteristic feature of new security threats
is the dynamism of their inception and their inter–connectedness. These factors directly
affect the external and internal security of countries and regions. While ten years ago,
national security derived mainly from military power, nowadays a multi–criterion approach dominates and military power has become only one of the elements. Most of
the current threats do not require a traditional military response, but investment into
institutions of crisis management and rescue services, emergency, medical, social, and
other services. In the longer term, the security research activities focus primarily on
technical systems (for example nuclear safety) and military problem.
Economic globalization, environmental changes and changes in political settings, have
in general created a situation which demonstrates the need for an effective, efficient
and coordinated security research. Citizens are increasingly affected by many forms of
uncertainty, whether in terms of crime, violence, terrorism, cyber–attacks, invasions of
privacy and other types of social and economic difficulties. According to the estimates,
the crime in Europe may have annually up to 75 million direct victims. The direct
cost of crime, terrorism, illegal activities, violence and disasters in Europe in 2010 is
estimated at 650 billion euros (approximately 5 % of the GDP of the Union). A clear
example of the consequences of terrorism is an attack on the Twin Towers in Manhattan,
11. September 2001. Thousands of human lives were lost, and it is estimated that this
event caused in the following quarter loss in productivity of the United States reaching
up to $35 billion, $47 billion in total production, and an increase in unemployment
of nearly 1 %. Citizens, businesses and institutions are being increasingly involved in
digital communications and transactions in social, financial and commercial areas of life.
But development of the Internet has also led to cyber–crime, which costs ¤1 billion per
year, and to distortion of privacy, which affect individuals and companies throughout
the continent. Growth of uncertainty in everyday life due to unexpected situations is
likely to affect the citizens’ trust not only in institutions, but also in each other.
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A specific EU response to these challenges represents the (European Security Research
Programme) for the years 2004 to 2006, implemented with the aim of strengthening security of the EU, revive European competitiveness and create a bridge between civil
and defence research. The eighth EU research framework programme “Horizon 2020”
is similarly focused. The intention is to encourage the EU politicians to promote the
Union’s internal and external security and ensure cyber security, trust and privacy in the
context of a single digital market and at the same time improve competitiveness of the
EU in the security industry. This will be achieved through development of innovative
technologies and solutions that focus on safety deficiencies, and lead to the prevention of
security threats. These purposeful actions shall incorporate requirements of various end
users (citizens, enterprises, municipal Governments, state administration, and international authorities, civil protection, law enforcement authorities, border guards, etc.) so
that development of security threats, protection of privacy, and necessary social aspects
are all taken into consideration.
The activities will focus on:
a) fight against crime and terrorism,
b) strengthening of security through border management;
c) ensuring cyber security;
d) increasing resistance of Europe to crises and disasters;
e) ensuring privacy

5. CONCLUSION
A high level of defence and security of the Czech Republic and its citizens will largely
depend on the ability of the State to achieve such cognitive, technical and technological
level, which will allow to acquire, absorb and develop the necessary specific abilities.
A co–ordinated approach to the implementation of these priorities requires efficient, effective and prompt acquisition, transfer and practical use of the new knowledge and
modern technologies. The required condition for the above would be the system integrated management of specific science and research support executed in a form of
problem–oriented “Security Research” as a relatively independent area of science and
research in the Czech Republic.
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Základy racionalizace řízení výkonných složek IZS
Fundamentals of Rationalization of Controlling
the Executive Branches of the Integrated Rescue System
ZAHRADNÍČEK Pavel, DOSTÁLOVÁ Zdeňka

Souhrn:
Článek má metodologický charakter a pojednává o problematice racionalizace. Obecně
popisuje její podstatu, cíle a objekty racionalizace. Charakterizuje komplexní racionalizované řízení, uvádí možný postup při procesu racionalizace řízení výkonných složek
IZS. Formuluje předpoklady racionalizační práce. Doporučuje k využití vybrané racionalizační metody procesu řízení výkonných složek IZS.
Summary:
Article has a methodological character and deals with problems of rationalization. Generally it describes fundamentals, aims and objects of rationalization. It characterizes
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ÚVOD.
Na řízení se kladou stále vyšší a náročnější požadavky, protože v řízení se hledá klíč
ke zvýšení efektivnosti výsledků činnosti složek IZS na všech stupních. Na řízení (velení) je závislé využívání jednotlivých činitelů (prostředí) zásahu, schopnost příslušníků
jednotlivých řídících stupňů rychle a pružně přizpůsobovat chod podřízených součástí
podmínkám a situacím v místě zásahu. Řízení (velení) je oblastí, na kterou se pohlíží
s přesvědčením, že v sobě skrývá obrovské možnosti jak zvýšit efektivnost a hospodárnost činnosti složek IZS. Hledají se souvislosti i způsoby nejvhodnějšího řízení (velení).
Z tohoto pohledu se začíná hovořit o racionalizaci jednotlivých pracovních činností i objektů, které jsou náplní pojmu řízení (velení). V metodách racionalizace není v mnoha
případech podstatný rozdíl. Rozdíl je v cílech, jímž má racionalizace sloužit.
Na problémy racionalizace řízení (velení) je nutno nahlížet z hlediska perspektiv rozvoje bezpečnostní vědy obecně a rozvoje řízení (velení) speciálně, které jsou charakterizovány těmito tendencemi:
• uplatňování vlivu vědeckotechnické revoluce na uvedenou oblast,
• narůstáním složitosti problémů, k jejich řešení bude obtížné určit optimální varianty,
• poroste objem zpracovávaných informací v informačních a rozhodovacích procesech.

1. PŘEDMĚT , CÍL, PODSTATA A OBJEKT RACIONALIZACE
ŘÍZENÍ (VELENÍ)
Racionalizace složek IZS zahrnuje praktické, plánovité a systematické provádění komplexních účelných opatření ke zlepšování organizace prvků systému a organizovanosti
procesů soustavy složek IZS. Hlavní důraz je položen na profesní výkon člověka a nejúčinnější techniku. Toto je obecným zájmem racionalizace složek IZS.
V tomto smyslu se racionalizace jeví jako rozumové zvládnutí pracovního úseku. Jejím základem je vyloučení zbytečných ztrát a využití existujících rezerv. Východiskem je
soustavná analytická práce, která orientuje realizátora v problémech, odhaluje úzké profily a rezervy. Racionalizace také směřuje v zavádění nových technických a organizačních
vymožeností.
Obecným cílem je zvýšit efektivnost managerské práce řídících složek a účinnost
činnosti výkonných složek IZS při zásahu.
Podstatou racionalizace tedy je – provádět jakoukoliv činnost co nejkvalitněji,
s nezbytně nutnou spotřebou pracovního a duševního úsilí, hmotných prostředků, energie
a času.
Racionalizace řízení (velení ), směřující k zajištění nevyšší organizovanosti soustavy a procesů probíhajících v nich při zásahu složkami IZS, spočívá především v opatřeních zaměřených na zvýšení účinnosti řízení (velení). Zahrnuje oblast zlepšování pracovních metod, pracovních podmínek a prostředí.
Cílem racionalizace řízení (velení) složek IZS je jeho optimalizace vzhledem k požadavkům efektivního zásahu a to především z těchto hodnotících hledisek:
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• operativnosti,
• nepřetržitosti,
• pružnosti.
Operativnost — je stavěna na nejpřednější místo v kvalitativních hlediscích a to proto,
že otázka času je určující v plnění úkolů při zásahu. Při pokusu o kvantifikaci
operativnosti řízení (velení) je možno určit, že z časového hlediska se celý cyklus
skládá ze tří složek:
• času k shromáždění informací o zásahové (operační) situaci,
• času potřebného pro jejich analýzu jednotlivými příslušníky stupně řízení (velení)
• vydání rozhodnutí
• času potřebného k doručení úkolů ( nařízení) podřízeným výkonným složkám.
Operativnost řízení (velení) je zabezpečena tehdy, není-li překročen kritický čas
plnění zásahových úkolů. Kritický čas je časovým limitem, při jehož překročení
hodnota informace se snižuje nebo se stává úplně bezcennou. Hodnota informace
se snižuje, jestliže není dostatek času na její zpracování, a tím přijetí odůvodněného
rozhodnutí k protiopatřením. Dosažení nepřetržitosti velení je spojeno s překonáváním hlubokého protikladu, kdy zabezpečení tohoto požadavku vyžaduje výrazné
zvýšení stupně pravděpodobnosti nepřetržité činnosti celého systému velení.
Pružnost řízení (velení) — je jeho vlastnost, která umožňuje posoudit, nakolik stávající
systém řízení (velení) odpovídá podmínkám zásahu a zabezpečuje se:
• racionálně vyváženou delegací pravomoci a odpovědností mezi nadřízeným
a podřízeným,
• vytvořením „univerzálního“ systému řízení (velení), umožňujícího plnit své
funkce v různých podmínkách (prostředí) a ve všech druzích zásahových činností,
• progresivními pracovními styly a metodami práce příslušných managerů (velitelů),
• předvídáním možného vývoje situace na základě souhrnných objektivních informací o stávající situaci.
Pružnost řízení (velení) — má tedy svoje opodstatněné místo v racionalizačních
opatřeních každého managera (velitele).
Objektem racionalizace řízení (velení) jsou:
• krizoví manageři veřejné správy
• příslušníci IZS a jejich odborná kvalilta,
• technické pracovní prostředky řízení (velení),
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• organizační normy doktrinální povahy (řády, předpisy, nařízení, funkční povinnosti
apod.), které vytvářejí základ činnosti každého stupně řízení (velení),
• působení a procesy nejrůznější povahy (informační, rozhodovací, hmotné), které
ve zkoumané soustavě probíhají,
• elementy a faktory, které nejsou součástí zkoumaného pracoviště, ale podstatně
ovlivňují jeho činnosti, např. věcné, osobní, sociálně psychologické podmínky práce
apod.
Racionalizace kvantitativních i kvalitativních stránek řízení (velení) vyžaduje jejich
zkoumání v jednotě.
V tomto smyslu představuje nepřetržité novátorství. Tradičním oborem racionalizace
je racionalizace práce managerů (velitelů) a krizových štábů. Praxe zde ukázala, že normování pracovních úkonů může být pouze tehdy účinné, je-li pojato nikoliv jako náhrada
za racionalizaci práce, nýbrž je-li důsledně spojováno s racionalizací práce a fixuje-li ji
i organizace, fyziologie a psychologie práce v normě výkonu.
Racionalizace veškeré práce( managerské i výkonné) zůstává nejširším a nejobecnějším
polem racionalizačního úsilí. Další oblastí racionalizace je materiálové hospodaření. Značné možnosti racionalizace jsou administrativní oblasti ve vlastní sféře řízení (velení).

2. KOMPLEXNÍ RACIONALIZACE V SYSTÉMOVÉM POJETÍ.
Racionalizace nemá přesně vymezený (definovaný) obsah. I přesto lze rozlišit, jde-li o racionalizaci pouze dílčích úseků stupeň řízení (velení) či jde-li o racionalizaci ucelených
organizačních celků IZS. Komplexní racionalizované řízení (velení) se rozumí vědecky
podložený přístup ke stávající technicko–organizační úrovni řízení (velení), jejímu řízení
a vypracování takových návrhů na zlepšení, které z ekonomického hlediska znamenají:
• dosažení vyšší efektivnosti (při menší námaze fyzické a duševní), při uskutečňování
všech funkcí (i cyklů) velení,
• snížení namáhavosti pracovního prostředí z hlediska fyziologického a psychologického.
Racionalizace řízení (velení) musí zahrnovat následující oblasti a to v tomto věcném
pořadí:
1) Soubor základních činností (funkčních povinností ) v řízení (velení ).
Zahrnuje analýzu základních funkčních povinností odrážející jejich charakter (charakter specializace nebo stupně řízení) a stupeň samostatnosti. Tato analýza má
umožnit posoudit odůvodněnost velikosti (co do počtu pracovníků) stupně řízení
(velení), stupeň centralizace a decentralizace jejich práv a funkčních povinností.
2) Analýza a model toku informací . Smyslem této fáze je popsat průběh informace u základních funkcí nebo činností stupně řízení (velení), posoudit rozsah
a kvalitu informací, jejich četnost, nositele informací, posoudit vztah mezi tokem
informací a rozhodovacími procesy apod.
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3) Analýza a model organizační soustavy. Cílem je posoudit a navrhnout optimální organizační strukturu místa řízení (velení) jako celku i jednotlivých jeho
oddělení z hlediska komunikace a přenosu informací a vymezit pravomoc a odpovědnost jednotlivých jejích příslušníků.
4) Analýza a model personální struktury. Úkolem je zhodnotit počet a rozmístění pracovníků a jejich využití s ohledem na rozsah a náročnost řídící práce.
Smyslem práce je personálně zabezpečit správné fungování soustavy řízení (velení)
jako celku i jednotlivých částí, včetně potřebných kvalifikačních předpokladů.
5) Koncepce nasazení technických prostředků. Zde se hodnotí celá soustava
z hlediska vytvoření předpokladů pro nasazení prostředků výpočetní a organizační
techniky. Cílem je koncepci jejich nasazení sladit s tokem informací a rozhodovacím
procesem a naopak.
Při podrobnějším zkoumání tohoto pořadí zjistíme, že racionalizace zdůrazňuje systémový přístup k obsahu řízení (velení). Výše uvedený sled prací respektuje především
věcné hledisko. Základem je analýza potřebných funkčních činností, z níž se odvozují
analýzy toku informací, organizační a personální struktury. Komplexní racionalizace tak
vytváří uzavřený cyklus, v němž na sebe jednotlivé etapy navazují, podmiňují se a obsahově představují proces vnitřního zdokonalování řízení (velení).
Racionalizaci lze dělit podle různých klasifikačních vlastností. Zvolíme-li si za klasifikační vlastnost rozsah racionalizace, pak lze dělit racionalizaci na:
• základní racionalizaci,
• střední racionalizaci,
• vrcholovou racionalizaci.
Toto rozdělení není přesné, pro praktickou činnost však plně postačující.
Základní racionalizace — je uplatňování podstatných zásad, pravidel a metod účelného
promyšlení práce v činnosti všech managerů (velitelů). Tuto základní racionalizaci
musí uplatňovat v plnění svých funkčních povinností všichni manageři a velitelé.
Střední racionalizace — zahrnuje zdokonalování řízení, organizaci pracovních postupů,
zavádění techniky v rámci vertikály jednotlivých stupňů řízení (velení), zlepšování
pracovního prostředí apod.
Vrcholová racionalizace — je uplatňování podstatných kvalifikačních opatření ke zdokonalováni činnosti stupňů řízení (velení), k vytváření podmínek pro integrovaný
systém řízení (velení) vcelku. Tato racionalizace je obsahem práce příslušníků na
nejvyšších stupních řízení (velení), včetně vědeckých pracovníků ve výzkumných
ústavech a vysokých školách apod.
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3. PROCES RACIONALIZACE.
Z hlediska času je účelné dodržet zhruba tento postup:
1. fáze — formulace a koncepce úkolu. V této fázi prací je nutno vyjasnit a vyjádřit
záměr, rozsah a cíl racionalizačních prací, určit činitele, které budou působit na
racionalizační řešení, vyjasnit omezující podmínky a provést základní orientaci
zvoleného stupně velení. Tato fáze končí sestavením harmonogramu práce.
2. fáze — shromažďování podkladů a jejich umístění z hlediska úkolu (seznam současného stavu). V této fázi se shromažďují potřebné podklady, které se prověřují,
sestavují se z nich vývojové řady, analytické podklady a všechny ostatní údaje,
kterých je třeba pro racionalizaci. Závěrem této fáze dochází k přesným závěrům,
rozsahu a cíli formulovaného v první fázi, a to se zřetelem na všechny podklady
a změny.
3. fáze — analýza podkladů a hlavní směry řešení. V této fázi prací dochází k důkladné analýze všech podkladů, dále k formulaci hrubých návrhů a hlavních směrů
racionalizace, aby z nich byla zřejmá celková koncepce dalších racionalizačních
prací. Tato fáze prací končí zpracováním technické zprávy jako podklady pro rozhodnutí o dalším postupu.
První tři fáze lze shrnout do první etapy racionalizačních prací, které nepředstavují
(z hlediska posloupnosti) věcně oddělenou etapu, ale etapu oddělenou časově, v níž jsou
ve finále k dispozici hlavní směry řešení, které se v dalších fázích práce rozpracovávají.
4. fáze — rozpracování komplexního návrhu racionalizačního řešení (komplexní racionalizační studie). V této fázi dochází k takovému rozpracování závěrů 3. fáze,
z kterého je patrna jednoznačná ekonomičnost racionalizačního řešení, a to v takové šíři, která by umožnila sestavení jednotek požadavků k technickému projektu,
zahájení prací v konstrukci, dále rozpočtu a budoucího způsobu řízení.
5. fáze — zpracování prováděcí dokumentace k racionalizačnímu řešení (racionalizační projekt). Tato fáze zahrnuje práce spojené se sestavením dokumentace, a to
v rozsahu potřebném pro realizaci navrženého řešení jako celku, pokud nejde
o opatření, která je možno realizovat na základě zpracování 4. fáze prací. Tato
fáze končí harmonogramem realizace racionalizační akce.
6. fáze — realizace. Tato fáze se dělí jednak na práce spojené s vlastním technickým
zajištěním realizace, jednak na práce spojené s přípravou pracovních sil (školení,
nácviky apod.). Končí ukončením experimentálních činností, odzkoušením ucelené
práce zvoleného stupně velení, oddělení, jednotlivce.
7. fáze — sledování a udržování racionalizačního stavu, technický a organizační dozor — závěrečné technicko–ekonomické vyhodnocení. V této fázi dochází k technickému a organizačnímu dozoru, ke sledování prací jednotlivých stupňů velení (týmů
— jednotlivců) a konečně k sestavení souhrnné zprávy o technicko–ekonomickém
hodnocení, navrženého a uskutečněného řešení ve srovnání s předpoklady.
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V praxi je takový postup možný zejména při projektování nové organizace nebo stanovování nových úkolů při sestavování nového plánu zásahů IZS.

4. PRINCIPY RACIONALIZACE.
Má-li racionalizační práce splnit svůj cíl, je třeba, aby pro zamýšlené změny v metodách
řízení (velení) byly hotovy předpoklady již při zahájení racionalizačních prací.
Prvním předpokladem je relativní stabilita platnosti zákonů, řádů, předpisů, nařízení,
na jejichž základě se vytváří plánovací dokumenty a dle nichž se řídí činnost i výcvik
složek IZS. Do předpokladů je nutno zahrnout i soustavnou výchovu a vytváření podmínek pro racionalizaci.
Na základě výše uvedeného a teorie managementu lze formulovat principy racionalizace. Je to princip:
• hospodárnosti, jednoduchosti a rychlosti,
• vědeckosti,
• metodičnosti, systematičnosti,
• komplexnosati,
• plánovitosti, proporcionálnosti, paralelnosti, cykličnosti, nepřerušovanosti a plynulosti práce,
• účelnou dělbou práce, spolupráce a týmové práce,
• cílevědomosti, úměrnosti a efektivnosti racionalizačních opatření
• přizpůsobivosti a nepřetržitosti racionalizačních úsilí.
Všechny tyto principy musí být uplatňovány v jednotě.
A nyní k některým trochu podrobněji.
• Vědeckost spočívá ve využití všech vhodných poznatků příslušných vědních oborů
a disciplin, jako například teorie řízení, kybernetiky, operačního výzkumu,psychologie,
sociologie atd.
• Metodičnost a systematičnost vyžadují:
– výběr vhodných problémů a důkladné promyšlení.
– shromáždění, studium a analýza potřebných informací,
– objektivní posouzení stávající situace na konkrétních faktech,
– vyhledání optimálního řešení a jeho důsledná realizace.
• Plánovitost práce vyžaduje předvídání budoucího vývoje, stanovení cíle a programu
racionalizační činnosti, určení úkolů, stanovení termínů zahájení a ukončení splnění
úkolu, včetně výběru nejvhodnějších metod.
• Proporcionálnost vyžaduje jednotlivé proporce ve zkoumaných funkčních činnostech mezi počtem managerů (velitelů), jejich pracovním prostorem, technickým
vybavením, pracovními pomůckami, jichž je třeba k plnění uvedených funkčních
povinností, ať již jednotlivce, oddělení nebo celého stupně velení. Tyto proporce
musí být zajištěny nejen časově, ale i prostorově.
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• Rytmičnost je charakterizována stejnoměrností a pravidelností v průběhu plnění
funkčních povinností, v jejich časovém sladění, ve stejném rozsahu prpáce, předávání splněných úkolů z jednoho na druhé pracoviště.
• Paralelnost je souběžné provádění dílčích činností, do nichž je rozděleno plnění
funkčních povinností.
• Cykličnost zastupuje zásadu, že podstatnou část řídících a administrativních činností, které se pravidelně opakují, provádí velitel (náčelník) vždy ve stejnou dobu
a ve stanoveném pořadí.
• Plynulostí rozumíme časové sladění práce postupující bez přerušování od jedné
k navazující druhé operaci, k dosažení co nejkratších průběžných časů. Velení vojskům vyžaduje plné myšlenkové soustředění příslušníků velitelského sboru, takže
každé přerušení znamená nejen časovou ztrátu, ale i nápor na jejich centrální nervovou soustavu.
Racionalizace sleduje maximální využití a uplatnění různých pracovních metod, ale
zásadně se musí vyhnout schématismu.

ZÁVĚR.
Z výše uvedeného plyne, že proces racionalizace postupně zasahuje (řízeně i intuitivně)
všechny oblasti profesního výkonu složek krizového řízení a IZS. Hlavním činitelem a současně i objektem v racionalizaci jsou lidé. Na jejich iniciativě, aktivitě, odpovědnosti
a kvalifikaci, na tom, jak ovládnou racionalizační nástroje, závisí výsledek racionalizačních činností.
Za tvorbu a realizaci racionalizačních plánů odpovídají pověření manageři (velitelé
IZS) všech stupňů. Racionalizace řízení (velení složkám IZS) je v současné době zaměřena zejména na racionalizaci informačního a rozhodovacího procesu řízení (velení).
Nejužívanější formou racionalizace je podpora informačních a rozhodovacích procesů
managerů (velitelů IZS) moderními komunikačními a informačními technologiemi, např.
přenosovými systémy, speciálním software pro podporu krizového řízení a nákup moderní
výkonné techniky a speciálního materiálu.
Vyšší účinnosti racionalizace řízení (velení) je možné dosáhnout jen systémovým a komplexním hodnocením a posuzováním všech ovlivňujích činitelů v jejich jednotě a vzájemné souvislosti. Proces racionalizace musí být nepřetržitý, byť kvantitativně i kvalitativně v čase bude rozdílný.
Toto je jedna z cest, jak průběžně udržovat procesy krizového řízení a zásahové výkonnosti na patřičné, tj. době příslušející úrovni.
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INTRODUCTION
Controlling is subject to higher and higher demands as it is considered a key to increasing efficiency of the results of activities of the Integrated Rescue System (IRS) branches
at all stages. Controlling (commanding) is a prerequisite for exploiting individual factors (settings) of an action or intervention and for the ability of members of individual
controlling stages to adapt the operation of subordinate components to the conditions
and situations on the spot of the intervention in a fast and flexible way. Controlling
(commanding) is believed to be hiding vast possibilities how to increase the efficiency
and economy of activities of the IRS branches. Both relations and ways of the most suitable controlling (commanding) are sought. From this point of view, rationalization of
individual work activities and objects that comprise the content of the term controlling
(commanding) is starting to be discussed. In many cases methods of rationalization do
not differ substantially. The difference lies in the goals which rationalization is supposed
to serve.
The problems of rationalization of controlling (commanding) must be viewed in terms
of perspectives of the development of securitology in general and of the controlling (commanding) development in particular, which are characterized by the following tendencies:
• applying the effect of scientific and technical revolution on the stated area,
• the increase of the complexity of problems the optimal variant of whose solution
will be difficult to determine,
• the volume of processed information in information and decision processes will
grow.
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1. SUBJECT, GOAL, CORE, AND OBJECT OF
RATIONALIZATION OF CONTROLLING (COMMANDING)
Rationalization of the IRS branches includes practical, plan–based and systematic performance of complex effective measures to improve organization of the elements of the
system and the organized character of processes of the IRS branches system. The main
emphasis is put on professional performance of a human and the most effective equipment. This is the general interest of the rationalization of IRS branches.
In this sense, rationalization is a rational coping with a work division. Its basis lies
in excluding unnecessary losses and exploiting existing reserves. Continuous analytic
work that gives the implementer orientation in problems and shows narrow profiles and
reserves is the starting point. Rationalization is also directed at implementing new
technical and organizational achievements.
The general goal is to increase the efficiency of managerial work of controlling
sections and the effectiveness of the activities of IRS executive branches during an intervention.
The core of rationalization is thus carrying out any activity in the best possible
way, with only the indispensable consumption of working and mental efforts, tangible
means, energy and time.
Rationalization of controlling (commanding), aiming at ensuring the highest organization of the system and processes going out in them during an IRS branch
intervention, consists above all in measures directed at increasing the effectiveness of
controlling (commanding). It contains the area of improving methods of work, work
conditions and environment.
The goal of rationalization of controlling (commanding) the IRS branches is its optimization with regard to the requirements of an efficient intervention, mainly from these
evaluation standpoints:
• operativeness,
• continuousness,
• flexibility.
Operativeness — is given the prominent place in qualitative standpoints, because the
question of time is determinant in accomplishing the tasks during an intervention.
When trying to quantify the operativeness of controlling (commanding) we can
identify three parts of the whole cycle from the point of view of time:
• time for gathering information about the situation of the intervention (operation),
• time necessary for their analysis by individual members of the level of controlling (commanding)
• issuing a decision
• time necessary for delivering the tasks (orders) to the subordinate executive
sections.
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Operativeness of controlling (commanding) is provided for if the critical time of
accomplishing intervention tasks is not exceeded. The critical time is the time limit
exceeding of which decreases the value of information or makes it totally worthless.
The value of information decreases if there is not enough time for its processing
and thus for making a justified decision about countermeasures. Achieving continuousness of commanding is connected with bridging a deep contradiction when
meeting this demand requires a distinct increase of the extent of probability of
continuous activity of the whole system of commanding.
Flexibility of controlling (commanding) — is a quality that makes it possible to judge
to what extent the present system of controlling (commanding) matches the conditions of the intervention and is provided for by:
• rationally balanced delegation of authority and responsibility between a superior and a subordinate,
• creating a “universal” system of controlling (commanding), allowing to perform one’s function in various conditions (settings) and in all types of intervention activities,
• progressive work styles and methods of work of responsible managers (commanders),
• anticipating possible development of the situation on the basis of overall objective information about a present situation.
The flexibility of controlling (managing) therefore has its justified place in rationalization measures of each manager (commander).
The subjects of rationalization of controlling (commanding) are:
• crisis managers of public administration,
• IRS members and their specialist quality,
• technical working tools of controlling (commanding),
• organization norms of a doctrine nature (codes, regulations, orders, function duties
etc.), which create the basis of activities of each level of controlling (commanding),
• influences and processes of various kind (information, decision making, material),
that are going on in the examined system,
• elements and factors that are not part of the examined workplace, but they influence substantially its activity, e.g. factual, personal, social and psychological work
conditions etc.
The rationalization of both quantitative and qualitative aspects of controlling (commanding) requires their examination in integrity.
In this sense it represents continuous innovation. The traditional branch of rationalization is rationalization of the work of managers (commanders) and crisis staff. Here
the practice has shown that setting norms for work tasks can be effective only if it is approached not as a substitute for work rationalization but as that closely connected with
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work rationalization and fixed also by work organization, physiology and psychology in
the performance standard.
Rationalization of all work (both managerial and executive) stays the widest and
most general field of rationalization efforts. The next field of rationalization is material
economy. Considerable possibilities of rationalization are administrative areas in the
very sphere of controlling (commanding).

2. COMPLEX RATIONALIZATION IN SYSTEM CONCEPTION
Rationalization does not have precisely determined (defined) content. Nevertheless,
we can distinguish whether it is rationalization of only partial sectors of a controlling
(commanding) level or rationalization of complete organizational IRS units. Complex
rationalized controlling (commanding) means a scientifically based approach to present
technical and organizational level of controlling (commanding), to its management and
developing such suggestions for improvements that from the economic standpoint mean:
• achieving higher efficiency (with less physical and mental effort) in performing all
functions (and cycles) of commanding,
• decreasing the strenuousness of working environment from the physiological and
psychological viewpoint.
Rationalization of controlling (commanding) must include the following areas in this
factual order:
1) Set of basic activities (functional duties) in controlling (commanding).
This includes an analysis of basic functional duties reflection their character (the
character of specialization or controlling level) and a degree of autonomy. This
analysis is supposed to allow evaluation of whether the size (in terms of number
of workers) of the level of controlling (commanding) is justified, of the degree of
centralization and decentralization of their rights and functional duties.
2) Analysis and model of the flow of information. The signification of this
stage is in describing the progress of information in basic functions or activities
of the level of controlling (commanding), judging the range and quality of information, its frequency, the information holder, the relation between the flow of
information and decision making processes etc.
3) Analysis and model of the organization system. The goal is to judge and
suggest an optimal organizational structure of the place of controlling (commanding) as a whole as well as its individual departments from the point of view of
communication and information transfer and determine the authority and responsibility of its individual members.
4) Analysis and model of personnel structure. The task is to evaluate the
number and distribution of workers and their use with regard to the scope and difficulty of the controlling work. The signification of the work is to provide personnel
for correct performance of the system of controlling (commanding) as a whole as
well as individual parts including necessary qualification background.
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5) Concept of using technical means. Here all the system is evaluated from the
viewpoint of creating conditions for using means of computing and organizational
technology. The aim is to harmonize the conception of their using with the flow
of information and decision making process and the other way round.
When examining this order in more detail we find out that rationalization justifies
the system approach to the content of controlling (commanding). The above mentioned
sequence of tasks respects above all the factual point of view. It is based on analysis of
necessary functional activities from which analyses of data flow and organizational and
personal structure are derived. Comprehensive rationalization thus creates a closed cycle
in which individual stages follow and condition one another, and in terms of content they
represent a process of internal improvement of controlling (commanding).
Rationalization can be divided according to different classification features. If we
choose the extent of rationalization as the classification criterion rationalization can be
divided into:
• basic rationalization,
• medium rationalization,
• top rationalization.
This division is not precise, however it is fully sufficient for the practice.
Basic rationalization — is employing significant principles, rules and methods of effective consideration of work in the activity of all managers (commanders). This
basic rationalization must be used by all managers and commanders in carrying
out their functional duties.
Medium rationalization — includes improving management, work processes organization, implementation of technology within the vertical of individual levels of
controlling (commanding), improving work environment etc.
Top rationalization — is employing essential qualification measures to improve activities of levels of controlling (commanding), to create conditions for the integrated
system of controlling (commanding) as a whole. This rationalization is the content of work of members at the top levels of controlling (commanding), including
scientists in research institutes and universities etc.

3. PROCESS OF RATIONALIZATION
From the point of view of time it is effective to keep approximately this procedure:
1st stage — formulation and conception of the task. At this stage of work it is
necessary to clarify and express the intention, extent and goal of rationalization
work, to determine the factors that will influence the rationalization solutions, to
clarify limiting conditions and carry out the basic orientation of the chosen level
of commanding. This stage ends by composing a work schedule.
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2nd stage — gathering materials and their placing from the viewpoint of the task
(an overview of the present state). At this stage necessary materials are gathered,
verified, and development series, analytical bases and all other data necessary
for rationalization are composed from them. At the end of this stage precise
conclusions, extent and goal determined in the first stage are reached with regard
to all fundamentals and changes.
3rd stage — analysis of materials and main directions of solution. At this stage
of work a thorough analysis of all materials is carried out, rough suggestions and
main directions of rationalization are formulated to make the overall concept of
further rationalization work evident. This stage is finished by preparing a technical
report as a basis for decisions about further progress.
The first three stages can be summed up into the first period of rationalization work
that does not represent a factually separate period (from the point of view of sequence)
but a period separated from the viewpoint of time in which main directions of the
solution are available in the end to be further elaborated in the following stages of work.
1st stage — elaborating a comprehensive suggestion of rationalization solution (comprehensive rationalization study). At this stage such elaboration of the
3rd stage conclusions is carried out that shows clear economical character of the
rationalization solution in such an extent that would allow construction of units of
requirements of the technical project, initiation of work in construction, next the
budget and the future way of management.
2nd stage — preparing implementing documentation for the rationalization
solution (rationalization project). This stage includes work connected with making up the documentation in the extent necessary for implementing the suggested
solution as a whole, unless it is a measure that can be implemented during the
4th stage of work. This stage is finished by a schedule of implementation of the
rationalization activity.
3rd stage — implementation. This stage is divided into work connected with the
very technical provision of the implementation and that connected with the preparation of labour forces (training, practice etc.). It ends by finishing experimental
activities, testing the overall work of the chosen level of commanding, department,
and individual.
4th stage — monitoring and maintaining rationalization state, technical and
organizational supervision — final technical and economical evaluation. At this
stage technical and organizational supervision is carried out, work of individual
levels of commanding (teams — individuals) is monitored and finally a summary
report is created about technical and economic evaluation of the suggested and
realized solution in comparison with the estimates.
In the practice such a method is possible especially in projecting a new organization or
setting new tasks when composing a new plan of the IRS interventions.
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4. PRINCIPLES OF RATIONALIZATION
If rationalization work is to achieve its goal it is necessary that conditions for intended
changes in the methods of controlling (commanding) are prepared at the very opening
of rationalization work.
The first condition is relative stability of validity of laws, codes, regulations, and
orders on the basis of which planning documents are created and according to which
both activity and training of the IRS branches are carried out. The prerequisites must
also contain continuous education and creation of conditions for rationalization.
Based on the above mentioned and the theory of management we can formulate the
principles of rationalization. They are the principles of:
• economy, simplicity and speed,
• scientific character,
• methodical and systematic character,
• complexity,
• plan–based, proportional, rhythmic, parallel, cyclic, continuous and fluent character of work,
• effective division of labour, cooperation and team work,
• purposeful, proportionate and efficient character of rationalization measures,
• adaptability and continuousness of rationalization efforts.
All these principles must be applied in integrity.
And now in more detail about some of them:
• Scientific character consists in using all adequate knowledge of corresponding
branches of science and disciplines such as the theory of management, cybernetics,
operational research, psychology, sociology etc.
• Methodical and systematic character requires:
– the choice of suitable problems and detailed consideration,
– gathering, study and analysis of necessary information,
– objective evaluation of the present situation based on particular facts,
– finding the optimal solution and its consistent implementation.
• Plan–based character of work required anticipating future development, setting
a goal and a programme of rationalization activities, determining tasks, setting
opening and finishing dates of accomplishing the task including the choice of the
most suitable methods.
• Proportional character requires individual proportions in examined functional activities among a number of managers (commanders), their work space, technical
equipment, and work tools necessary for carrying out the mentioned functional
duties of both an individual and a department or the whole level of management.
These proportions must be provided for not only with time but also space.
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• Rhythmic character is described by regularity and periodicity in the course of
accomplishing functional duties, in their time harmonization, in the same extent
of work, passing accomplished tasks from one workplace to another.
• Parallel character is simultaneous execution of partial activities which the accomplishment of functional duties is divided into.
• Cyclic character represents the principle that a major part of managerial and
administrative activities that repeat regularly is carried out by the commander
always at the same time and in a given order.
• Fluent character means time harmonization of work going on without interruptions from one operation to the following one to reach the shortest possible running times. Commanding armies requires full mental concentration of members of
the commanding body, so each interruption means not only loss of time but also
a strain for their central nervous systems.
Rationalization pursues maximal use and application of various methods of work, but
it must radically avoid becoming schematic.

CONCLUSION
From the above mentioned it is obvious that the process of rationalization gradually
affects (in both a controlled and intuitive way) all the areas of professional performance
of the branches of crisis management and the IRS. The main factor and at the same time
also object in rationalization is people. The result of rationalization activities depends
on their initiative, activity, responsibility and qualification, on how they master the tools
of rationalization.
The creation and implementation of rationalization plans is responsibility of charged
managers (IRS commanders) of all stages. Rationalization of control (commanding the
IRS branches) is presently focused especially on rationalization of information and decision making process of controlling (commanding). The most used form of rationalization
is the support of information and decision making processes of managers (IRS commanders) by modern communication and information technologies, e.g. portable systems,
special software for crisis management support and purchasing powerful cutting edge
technology and special material.
Higher effectiveness of rationalization of controlling (commanding) can be reached
only by system and complex evaluation and judging of all influencing factors in their
integrity and mutual relatedness. The process of rationalization must be continuous;
however it will be different in time in terms of both quantity and quality.
This is one of the ways how to keep processes of crisis management and intervention
performance continuously on an appropriate, i.e. time corresponding level.
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Súhrn:
Snaha ľudí o dosahovanie stále vyššej životnej úrovne sa odráža v dynamickom rozvoji
technológií, ktoré sú však na druhej strane stále zložitejšie a nebezpečnejšie a môžu viesť
k priemyselným haváriám. Priemyselné procesy prebiehajúce v tzv. „Seveso podnikoch“
(podliehajúce zákonu č.261/2002 o prevencii ZPH), ktoré disponujú nebezpečnými látkami, sú potenciálnymi ohrozovateľmi zamestnancov, verejnosti, životného prostredia
a majetku, preto je nevyhnutné venovať ich prevencii zvýšenú pozornosť. Význam projektu spočíva vo vytvorení logického a zrozumiteľného komplexného modelu posudzovania rizík založeného na vývojových diagramoch a kvantitatívnych metódach v súlade
s európskymi štandardmi pre „Seveso podniky“ v SR, ktoré predstavujú najmä riziko
vzniku závažnej priemyselnej havárie v Slovenskej republike.
Summary:
Prevention represents one of the basic pillars of preventing the crisis phenomena in the
current society. In the case of the industrial accidents this term achieves still greater
and more important dimension due to the possible threats for inhabitants, employees,
property or the environment especially from the point of view of the most dangerous
industrial enterprises. This article presents current state of industrial accident prevention in Slovak Republic and first results of MOPORI (COMPLEX MODEL FOR RISK
ASSESSMENT IN INDUSTRIAL PROCESSES) project which has started in 2011.
Keywords:

Industrial Accidents Prevention, Mopori, Risk Assessment

ÚVOD
Európska komisia prijala 28. Októbra 2010 oznámenie „Integrovaná priemyselná politika
vo veku globalizácie — Konkurencieschopnosť a udržateľnosť v popredí záujmu“. Malo
0
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Katedra krízového manažmentu, e-mail: katarina.holla@fsi.uniza.sk
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by to naštartovať hospodárstvo Európskej únie na cestu dynamického rastu a posilnila
by jej konkurencieschopnosť v priemyselnej zóne. Na druhej strane však s týmto pokrokom ide ruka v ruka potreba zvládania technológií v priemysle, ktoré sú čoraz zložitejšie
a vyžadujú si čoraz viac pozornosti. Pre najnebezpečnejšie podniky, ktoré pracujú s nebezpečnými látkami platí Európska smernica SEVESO II, ktorá stanovuje podnikom
pravidlá na zaisťovanie bezpečnosti nielen zamestnancov ale aj dotknutej verejnosti.
Súčasťou povinností, ktoré musia podniky napĺňať je aj spracovanie predpísanej dokumentácie. Jednou z najdôležitejších súčastí je posudzovanie rizík (risk assessment),
ktorému sa venuje aj projekt APVV 0043–10 Komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov. Projekt bol schválený v roku 2010 agentúrou APVV, ktorý podala
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva. Hlavným cieľom projektu
je zvýšenie úrovne bezpečnosti priemyselných podnikov — „Seveso podnikov“ v SR, a to
vytvorením komplexného modelu posudzovania rizík priemyselných procesov s využitím
kvantitatívnych metód, s jeho zosúladením so štandardmi EÚ a následnou aplikáciou
v podmienkach SR. Na celú dobu riešenia projektu bol stanovený hlavný cieľ a čiastkové
ciele, ktorých interakciu je možné vidieť na obrázku 1.
Obr. 1:

Hlavný cieľ a čiastkové ciele projektu
Cieľovou skupinou výstupov projektu sú:
• „Seveso podniky“ v SR z pohľadu možného vzniku priemyselných havárii (ich činnosť je právne vymedzená zákonom č.261/2002 o prevencii závažných priemyselných havárií),
• posudzovatelia/špecialisti (právnické a fyzické osoby) na prevenciu závažných priemyselných havárií,
• hodnotitelia bezpečnostných auditov (Ministerstvo Životného prostredia SR),
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• študenti študijných programov slovenských VŠ zameraných na problematiku priemyselnej bezpečnosti.

1. VÝCHODISKÁ A VÝSLEDKY PROJEKTU MOPORI
Práce na projekte sa začali dňom schválenia projektu a následne pridelením finančných
prostriedkov na jeho riešenie. Boli rozdelené úlohy jednotlivým riešiteľom projektu a boli
upovedomené spolupracujúce organizácie ohľadom konzultácií potrebných na riešenie
konkrétnych úloh v projekte. Boli stanovené termíny na napĺňanie úloh v jednotlivých
balíkoch. V rámci projektu bol vytvorený manažérsky tím, ktorý dohliada na správne
napĺňanie manažérskych, ale najmä obsahových úloh a aktivít všetkých pracovných balíkov, ktoré sú plnené jednotlivými riešiteľmi projektového tímu.
V roku 2011 bola práca na projekte zameraná na spustenie a realizáciu manažérskych
a obsahových činností v projekte. Tieto činnosti vyplývali najmä zo zamerania pracovných balíkov, ktoré boli zrealizované v roku 2011:
• PB0 Manažment projektu;
• PB1 Komplexná analýza súčasného stavu riešenej problematiky;
• PB2 Vytvorenie komplexného modelu posudzovania rizík v priemyselných procesoch;
• PB6 Popularizácia výsledkov projektu;
• PB7 Využívanie výsledkov riešenia projektu.
Výsledky projektu za rok 2011
Projekt je v druhom roku riešenia, začal sa riešiť v máji 2011. Bola uskutočnená analýza
súčasného stavu riešenej problematiky. Na základe toho bude vydaná vysokoškolská
učebnica pod názvom Prevencia závažných priemyselných havárií. Osnova tej knihu bude
obsahovať tieto kapitoly a podkapitoly:
• Terminológia na úseku prevencie závažných priemyselných havárií;
• Priemyselné havárie vo svete a v SR (Priemyselné havárie vo svete — chemické
havárie a nukleárne havárie);
• Európske právne prostredie na úseku prevencie závažných priemyselných havárií (Vývoj smernice Seveso — SEVESO I, SEVESO II a pripravovaná SEVESO
III, Požiadavky kladené EÚ na úseku závažných priemyselných havárií na členské
štáty eurozóny, Kompetentné orgány na úseku tvorby právnych noriem a kontroly
priemyselných podnikov v EÚ, Informačné systémy na sumarizáciu priemyselných
havárií v EÚ);
• Slovenské právne prostredie na úseku prevencie závažných priemyselných havárií (Slovenské právne normy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií,
Slovenské technické normy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií,
Kompetentné orgány na úseku tvorby právnych noriem a kontroly priemyselných
podnikov v EÚ, Informačné systémy na sumarizáciu priemyselných havárií v SR);
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• Posudzovanie a riadenie rizík v priemyselných procesoch (Riziko a vnímanie rizík,
Proces posudzovania a riadenia rizík v priemyselných procesoch, Metódy a techniky na posudzovanie rizík priemyselných procesoch, Chyby pri posudzovaní rizík
priemyselných procesov).
V rámci analýzy bolo zistených aj niekoľko nedostatkov. Ministerstvo životného prostredia SR je ústredným orgánom štátnej správy pre prevenciu priemyselných havárií.
Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti vykonáva niekoľko činností medzi ktoré okrem iného patrí riadi a vykonáva štátny dozor, vyjadruje sa k bezpečnostným správam, usmerňuje štátnu správu a prevádzkovateľov v zmysle zákona č. 261/2002
Z.z., vedie celoštátny register podnikov, eviduje oznámenia a ďalšie dokumenty súvisiace
s danou problematikou, vedie európske databázy MARS a SPIRS za SR, spolupracuje
so SAŽP v oblasti vedenia a budovania Informačného systému PZPH.
Problémy súvisiace s napĺňaním úloh súvisiacich s prevenciou závažných priemyselných
havárií na MŽP SR:
• Oznámenia o zaradení podniku, ktoré Okresný úrad ŽP zasiela na vedomie, sú
často krát spracované nekvalitne, nevyhovujúco a pracovníci z OÚ ŽP ich zasielajú
neskontrolované. Pričom by ich oni mali prevádzkovateľovi vrátiť na prepracovanie.
Pracovníci MŽP SR pri tom množstve oznámení z podnikov z celej SR to nemôžu
stíhať;
• Bolo by veľmi prospešné, keby aspoň jeden pracovník odboru MŽP SR mohol
získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti havarijného technika resp. špecialistu na
prevenciu ZPH. Školenie je však veľmi nákladné (finančne aj časovo);
• Na odbore posudzujú bezpečnostné správy podnikov. Keďže pracovníkom chýba
odborná spôsobilosť, môžu tieto správy posúdiť len formálne. A to nepostačuje.
Špecialista na prevenciu ZPH sa môže nachádzať priamo v podniku alebo poskytovať služby externe. Medzi jeho hlavné činnosti patrí zaradenie podniku do príslušnej
kategórie a spracovanie oznámenia, určovanie požiadaviek prevencie ZPH pri výstavbe
nových zariadení, pri zmenách a rekonštrukciách , ako aj pri ich opravách, odstávkach
a nábehoch do prevádzky, vypracovanie a vedenie predpísanej dokumentácie, vykonávanie preventívnych prehliadok a kontrol z hľadiska prevencie ZPH, príprava, organizácia
a vyhodnocovanie pravidelného precvičovania podľa HP, Vykonávanie školenia a výcviku
zamestnancov.
Problémy súvisiace s napĺňaním úloh súvisiacich s prevenciou závažných priemyselných
havárií špecialistom na prevenciu závažných priemyselných havárií:
• Špecialista na prevenciu ZPH nevedie, neuchováva, alebo má neúplnú predpísanú
bezpečnostnú dokumentáciu;
• Nesprávne zaradí podnik;
• Neposkytne požadovanú súčinnosť príslušnému orgánu, alebo mu oznámi nepravdivé informácie;
• Nezabezpečí predpísané školenia a výcvik zamestnancov;
• Neaktualizuje predpísanú dokumentáciu;
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• Nezabezpečí informovanie verejnosti;
• Za plnenie týchto povinností síce zodpovedá odborne spôsobilá osoba, ale pokutu
platí podnik.
Problémy súvisiace s napĺňaním úloh súvisiacich s prevenciou závažných priemyselných
havárií SEVESO podnikov:
• Nedostatok financií na spracovanie bezpečnostnej dokumentácie;
• Jeden človek v podniku vykonáva viacero funkcií súvisiacich s bezpečnosťou;
• Prevádzkovateľ je povinný uzavrieť zmluvu so záchrannou službou (§21 zákona
č. 261/2002 Z.z.) — v mnohých prípadoch je to pre podnikateľa veľmi problematické a takúto zmluvu sa mu ani nepodarí uzavrieť.
V rámci pracovného balíka 2 bude vytvorený komplexný model posudzovania rizík
priemyselných procesov. Bude vytvorený formou rozhodovacieho algoritmu. Ako základ
bude tvoriť postup na obrázku 2.
Obr. 2:

Postup posudzovania rizík
Na zistenie nedostatkov pri transpozícii smernice SEVESO II bol vytvorený štatistický projekt a na základe neho bol vytvorený dotazník určený pre Seveso podniky
a adresovaný špecialistom na prevenciu závažných priemyselných havárií. V súčasnosti
prichádzajú prvé dotazníky späť a výsledky budú priebežne vyhodnocované a neskôr
budú urgované tie, ktoré neboli doručené.
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Ďalšie pokračovanie riešenia projektu
V roku 2012 bude pokračovať spracovávanie úloh v pracovných balíkoch PB0, PB1, PB2,
PB6 a PB7, ktoré boli naplánované na rok 2012. Do konca roka 2012 bude ukončený PB2,
a tým bude vytvorený komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov do
ktorého budú integrované európske štandardy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií. Tým sa zosúladia postupy zaužívané v Slovenskej republike s európskymi
požiadavkami na tomto úseku. Od októbra 2012 sa začína spracovávať PB3 Aplikácia
európskych štandardov na úseku prevencie závažných priemyselných havárií.
Dôležitou súčasťou riešenia projektu do budúcnosti bude zapojenie a potrebné konzultácie spolupracujúcich organizácií (MŽP SR, Risk consult, Seveso podnik). Do projektu
sme navrhli ako ďalšiu konzultačnú organizáciu zapojiť Slovenskú agentúru životného
prostredia (SAŽP).

ZÁVER
Riešenie projektu v roku 2011 prinieslo mnoho nových poznatkov a skúseností, ktoré
vytvárajú predpoklady na jeho úspešné riešenie v roku 2012. Problémom sa javí najmä
časová vyťaženosť riešiteľov projektu, ktorí vykonávajú ako pedagogickú tak i výskumnú
činnosť a mnoho ďalších činností, ktoré mu z pozície vysokoškolského učiteľa vyplývajú.
Najväčším úskalím projektu sú finančné konsekvencie pri nedodržaní rozpočtových pravidiel projektu.
Čo sa týka obsahovej stránky projektu výsledky budú uverejňované prevažne na indexovaných konferenciách a časopisoch.
Ďalší postup riešenia projektu ide podľa myšlienkového postupu, ktorý je znázornený
na obrázku 3.
Obr. 3:

Postup riešenia projektu
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Výsledky projektu je možné ďalej sledovať na stránke hhttp://mopori.blogspot.
com/i.
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