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Abstrakt: 

Článek se zaměřuje na hlavní části komplexního modelu řízení bezpečnosti komunity. V území 

to znamená koordinaci tří systémů, které jsou základní pro bezpečnost obyvatel a udržitelný 

rozvoj společnosti. V každém ze zmiňovaných systémů se vyskytují základní procesy, které 

jsou pro koordinaci a spolupráci systémů nezbytné. 

Abstrakt: 

The paper deals with the complex model of community safety management and its main parts. 

In territory it specifies three systems the co-existence of which is the fundament for security 

and sustainable development of humans. For each of mentioned systems it gives basic processes 

the co-ordination and interface of which is necessary for safety. 
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Úvod 

Cíl lidstva je v současné době rozumně a dobře formulovaný jako bezpečné území / bezpečná 

komunita / bezpečná organizace atd., které mají potenciál udržitelně se dále rozvíjet. Modelem 

bezpečné entity je lidský systém [1], který má chráněné zájmy (aktiva), o které řídící systém 

entity musí v zájmu své existence a svého rozvoje pečovat, aby byly v bezpečí a měly 

dostatečný potenciál udržitelně se rozvíjet. Aktiva každé entity  jsou: všechny základní veřejné 

zájmy, tj. životy, zdraví a bezpečí lidí, majetek, veřejné blaho, životní prostředí, kritické 

infrastruktury a technologie [2]; zájmy spojené s plněním úkolů, ke kterým byla entita zřízena; 

prosperita (zisk); a soulad entity se  státem v místě působení. Poslední vyjmenovaná tři aktiva 

jsou typická pro soukromé entity.  Pro úplnost je třeba uvést, že aktiva lidského systému jsou 

strukturní elementy a že vazby a toky energií, hmot, informací a povelů mezi nimi jsou 

vytvářeny fyzikálními, biologickými, chemickými, společenskými, sociálními či psychickými 

zákonitostmi, které jsou spojené s hmotnou a energetickou podstatou světa, legislativou, 



financemi, etickými a morálními pravidly, tj. představují toky v architektuře sledovaného 

systému. 

V realitě každý systém existuje v rámci nějakého kontextu nebo okolí a ze vztahu mezi 

systémem a okolím vyplývá, že vlastnosti okolí se odráží ve vlastnostech systému. Proto např. 

Bossel [3] se zabýval uvedenou skutečností a ukázal základní vlastnosti systému, které souvisí 

s chováním okolí systému. Tabulka 1 shrnuje současné poznání v předmětné oblasti. 

Bezpečnost v současném pojetí založeném na dokumentu OSN z r. 1994 [1,2] je soubor opatření 

a činností, které provádí člověk, aby zajistil své bezpečí a udržitelný rozvoj. V uvedeném pojetí 

bezpečnost zahrnuje jak funkčnost, tak spolehlivost. 

Udržitelnost (udržitelný rozvoj) se dle dnešního poznání nevztahuje jen na životní prostředí, 

ale na celý lidský systém a jeho základní aktiva (tj. veřejná aktiva), na kterých je závislý život 

člověka. Hodnocení udržitelnosti (Sustainability Assessment) v obecném smyslu je 

formalizovaný proces pro identifikování, predikci a hodnocení potenciálních dopadů 

jakéhokoliv podnětu včetně variant na udržitelný rozvoj společnosti (např. právní předpisy, 

vyhlášky, politický záměr, plán, program, projekt). Z hlediska současného poznání lidského 

systému a jeho aktiv ho má provádět každé správné řízení [1].   

Tabulka 1: Souvislosti mezi chováním systému a stavem okolí 

Stav okolí Vlastnosti systému reagující na stav okolí 

Normální stav (rovnováha) Existence 

Nedostatek zdrojů Efektivnost – systém musí být dlouhodobě efektivní, ne nutně 

účinný, v zajišťování nedostatkových zdrojů z prostředí, na něž 

působí 

Rozmanitost procesů Volnost akcí – systém musí být schopen různými způsoby zvládat 

veškeré výzvy a podněty z okolí 

Proměnlivost Bezpečí – systém musí být schopen se ochránit před škodlivými 

vlivy z okolí 

Změny Přizpůsobivost – systém musí být schopen adaptace na změny 

Jiné systémy v okolí Koexistence – systém musí být schopen změnit své chování tak, 

aby reagoval na chování a orientace ostatních systémů; tj. nesmí 

je ohrožovat a ony nesmí ohrožovat jeho 

Zdroj: [1] 

Protože každý systém je složitý, tak se zkoumá na modelech. Žádný model není universální, tj. 

odpovídá jisté představě a jistému cíli. Předložená práce shrnuje modely, které se používají pro 

řízení bezpečnosti území / komunity, když se respektuje poznání, že žádná entita není 

uzavřeným systémem, a proto musí pečovat i o své okolí, když chce zajistit své bezpečí a 

udržitelnost. Analogií lze získat modely řízení pro další entity, tj. organizace, státy apod. 

1. Data a metody výzkumu 

Práce je logickou syntézou výsledků výzkumu jak jevů, které ohrožují lidi a další veřejná aktiva, 

tak  procesů antropogenního řízení zacíleného na zajištění bezpečného světa ve smyslu cílů 

[1,4]. Při syntéze používá: 
- výsledky vlastního výzkumu, např. [1,5-21],  
- výsledky získané řešením 15 národních a 7 mezinárodních vědeckých projektů, na jejichž 

řešení se podílela přímo nebo organizačně, např. [22-24], 



- výsledky jiných autorů, kteří používají shodný, tj. systémový, proaktivní a strategický 
koncept pohledu na problematiku, což umožňuje vzájemná porovnávání a sjednocování 
závěrů, např. [25-115]. 

Při odvození výsledků byly použity logické metody (analýza, syntéza, dedukce), statistické 

metody a metody rizikového inženýrství, které byly vždy řádně charakterizovány v příslušných 

dokumentech. Při syntéze, jejíž výsledky jsou dále uvedeny, je použito přes 5000 zdrojů; úplný 

přehled citací použitých původních datových zdrojů a výsledků jejich zpracování, a to vlastních 

i převzatých, je v pracích [2,5-21]. 

2. Shrnutí  současného  poznání 

Analýza a syntéza poznatků a zkušeností uvedených v odborných publikacích, shrnutá 

v knihách [2,15] ukazuje, že výše uvedené cíle komunity lze naplnit jen tehdy, když při jejím 

řízení: se zvažují všechna aktiva; se používá současné poznání v kontextu teorie systému; a 

komunita provádí své činnosti tak, aby nezpůsobovaly jevy, které by vedly k desintegraci až 

rozpadu komunity a nebo až celého lidského systému, tj. i jejího okolí. Jinými slovy cíl je 

možné dosáhnout jen tehdy, když komunita: zná a zvažuje všechna možná rizika v entitě v 

detailech i souvislostech; správně s riziky vyjednává; a má správně nastavené řízení rizik. 

Řízení rizik v žádné komunitě není jednoduché, protože, jak bylo výše řečeno, každá komunita 

je více či méně otevřený systém, jehož chování a stav jsou ovlivněny procesy a jevy, které 

probíhají uvnitř i vně systému a navíc jejich dopady se modifikují spletitou sítí vazeb a toků, 

které jsou uvnitř podsystémů, napříč podsystémů, napříč celého systému i v okolí. Řízení rizik 

proto musí být komplexní a jeho priority musí být zaměřeny na bezpečí a udržitelný rozvoj 

entity [17]. 

Z teoretického pohledu je každá komunita systém systémů (tj. skládá se z několika podsystémů, 

které jsou vzájemně závislé) [2,17]. Je tudíž bezpečná a má perspektivu udržitelného rozvoje 

jen tehdy, když  je řízena jako systém systémů na základě kvalifikovaných dat a jestliže jsou 

zvažovány skutečnosti jako:   rizika jsou existující realitou a v čase se objevují stále nová rizika, 

a proto je třeba žít podle správné koncepce život s riziky, kterou přijala OSN v r. 2005 2; 

snižování jakéhokoliv rizika je spojeno se zvyšováním nákladů, s nedostatkem znalostí, 

technických prostředků, apod., a proto se v praxi hledá hranice, na kterou je únosné snížit riziko 

tak, aby vynaložené náklady byly ještě rozumné (naznačená míra snížení rizika (určitá 

optimalizace) je většinou předmětem vrcholového řízení a politického rozhodování, při kterém 

se využívají současné vědecké a technické poznatky a zohledňují se ekonomické, sociální a 

další podmínky) [2,17]. 

V úvahách, koncepcích a praxi se rozlišují systém řízení bezpečnosti (zkráceně SMS – Safety 

Management System), který zajišťuje bezpečnou komunitu a její bezpečné okolí a bezpečnostní 

systém (Security System), tj. systém zajišťující bezpečnou komunitu. První jmenovaný 

zahrnuje v sobě druhý, protože obsahuje nejen prvky systému (obvykle orgány), ale i pravidla 

pro hierarchicky uspořádané soubory opatření a činností, kterými se zajišťuje jistá úroveň 

bezpečnosti komunity a která jsou navázaná na momentální situace, krátkodobé i strategické 

cíle řízení bezpečnosti. Cíle prvního systému jsou stále proaktivní zvyšovat úroveň bezpečnosti 

v čase a komunitě (pro přiblížení realitě budeme v místech náročných na představu používat 

slovo “území”, které má jasný prostorový obsah a ke kterému patří i lidská společnost) tím, že 

se provádí prognózy, podle jejich výsledků plány akcí a předem se připravují a ve správném 

okamžiku aplikují opatření a činnosti, které rychle stabilizují komunitu při výskytu pohromy a 

vedou k růstu bezpečnosti v území a čase. Cílem komplexního systému řízení bezpečnosti  



území je integrální nebo-li ucelená či sjednocená bezpečnost s ohledem na chráněné zájmy a 

udržitelný rozvoj území, která komplexně zajišťuje ochranu osob a majetku. Cílem dílčích 

systémů řízení bezpečnosti v území (jejichž speciálně propojený soubor vytváří stavební 

jednotky komplexního systému řízení bezpečnosti) je zajištění bezpečnosti dílčích úseků 

spojených s jedním nebo několika chráněnými zájmy. Důraz je kladen na výraz “speciálně 

propojený”, protože obecně platí, že soubor bezpečných systémů není bezpečný systém. 

3. Modely  pro  řízení  bezpečnosti  komunity 

Na základě práce OECD [116] byl vytvořen komplexní systém řízení komunity, jehož tvorba 

je detailně popsána v pracích [2,15,17]. V komplexním systému řízení bezpečnosti komunity 

platí premisy:  
- komunita je otevřený systém, 
- aktiva komunity jsou všechny základní veřejné zájmy, 
- bezpečná komunita má všechny chráněné zájmy, o které musí pečovat, v bezpečí a s 

potenciálem udržitelně se rozvíjet.  

Komplexní systém řízení bezpečnosti navíc respektuje skutečnost, že každá komunita, jako část 

lidského systému je v dynamicky proměnném světě. To znamená, že pro řízení entity se musí 

zvažovat koncept řízení systému systémů [17] a realita, že řízení entity musí být strategické 

řízení bezpečnosti [2,15]. Základní nástroje pro řízení komunity jsou uvedeny v práci [17], ze 

které rovněž vyplývá, že z hlediska současného poznání je nutné, aby řízení komunity bylo 

proaktivní, strategické a aby zvažovalo fakta, poznatky, zkušenosti a jejich správné 

vyhodnocení v systémovém pojetí. Řízení reaktivní je přípustné jen na operativní úrovni, když 

se vyskytnou nouzové až kritické situace a když je třeba řešit problémy okamžitě a není čas na 

analýzu a hodnocení, které jsou náročné na data a na dobu nutnou pro jejich zpracování. 

Komplexní systém řízení bezpečnosti  respektuje proměnnost světa a buduje schopnost 

komunity zvládnout současné i budoucí problémy způsobené procesy uvnitř i v okolním 

prostředí. 

Jako každý systém, tak i komplexní systém řízení bezpečnosti komunity se vyznačuje 

strukturou a vazbami a toky mezi prvky.  

 

3.1 Struktura komplexního systému řízení bezpečnosti 

Koncepce komplexního systému řízení bezpečnosti entity vychází z údajů a pravidel Směrnice 

OECD [116]. Základem uvedeného přístupu je skutečnost, že v každé oblasti, která významně 

ovlivňuje bezpečnost, jsou určeny cíle bezpečnosti a  k nim jsou vytvořeny koncepty na 

zvyšování bezpečnosti. Na základě poznatků z řízení bezpečnosti, které prosazuje IAEA 

(Mezinárodní agentura pro atomovou energii) a dle poznatků a zkušeností autorky jsou do 

původního modelu řízení OECD zapracovány další platné poznatky získané na základě 

shromážděných znalostí a zkušeností z řízení rizik. Podle role a odpovědností existují 

v komunitě 3 základní pole působnosti, které mají na poli bezpečnosti komunity stejný cíl, ale 

v důsledku svého určení a jistých rozdílů v souboru aktiv, rozdílné přístupy a působnosti. Jedná 

se o provozovatele činností, které označujeme jako průmysl, správní úřady a ostatní zúčastněné, 

(např. výrobní podnik či jiná organizace samostatně); pro jiné entity než komunita zobrazující 

území je třeba provést příslušnou modifikaci. Komplexní systém řízení bezpečnosti prvého 

zúčastněného, označeného jako průmysl, obsahuje šest hlavních procesů členěných dále na 

procesy nižší úrovně ve specifikovaných oblastech atd., tj. struktura pro řízení bezpečnosti je 



přesně strukturovaná. Podobnou strukturu má jak komplexní systém řízení bezpečnosti veřejné 

správy (tj. správních úřadů), tak komplexní systém řízení bezpečnosti ostatních zúčastněných. 

Nyní provedeme stručný popis struktury systému řízení bezpečnosti území u jednotlivých 

hlavních hráčů bezpečnosti v území, které tvoří dílčí části lidského systému. 

Ve sledovaném členění: 
- průmysl zastupuje všechny entity, které byly zřízeny k plnění určitých úkolů, a proto  kromě 

základních chráněných zájmů, tj.veřejných zájmů, mají své vlastní chráněné zájmy, které 
pro potřeby komplexního systému  řízení bezpečnosti území musí sladit s veřejnými zájmy, 

- správní úřady zastupují entity veřejné správy od vlády počínaje až po obce, jejichž 
posláním je řídit území tak, aby bylo bezpečné, což jinými slovy znamená zajistit bezpečí a 
udržitelný rozvoj základních chráněných zájmů, tj. veřejných zájmů, a zajišťuje komplexní 
ochranu osob a majetku. Na základě tohoto určení správní úřady koordinují činnosti a 
chování entit zařazených do kategorie průmysl i kategorie ostatní zúčastnění, tj. koordinují 
komplexní systém řízení bezpečnosti území. To znamená, že veřejná správa odpovídá za 
kvalitu komplexního systému řízení bezpečnosti území a za jeho uplatnění v praxi,       

- ostatní zúčastnění zastupují občany, občanská a zájmová sdružení, které se tímto způsobem 
podílí na zajištění bezpečí a udržitelného rozvoje základních chráněných zájmů v území.  

Systém řízení bezpečnosti průmyslu má šest hlavních procesů, které se soustřeďují na 

provádění opatření a činností pro:  
- tvorbu koncepcí a řízení jejich implementací, 
- administrativní postupy, 
- technické záležitostí, 
- vnější spolupráce, 
- nouzovou připravenost a odezvy,  
- dokumentace a šetření havárií a skoronehod.  

Proces  „tvorba koncepce a řízení“ se soustřeďuje na 6 oblastí, a to: celkovou koncepci; dílčí 

cíle bezpečnosti; vedení / správu bezpečnosti; systémy řízení bezpečnosti dílčích procesů; 

personál, do kterého patří řízení lidských zdrojů, výcvik a vzdělání, vnitřní komunikace / 

informovanost a pracovní prostředí; revize a hodnocení plnění cílů bezpečnosti. Proces 

„administrativní postupy“ se soustřeďuje na 6 oblastí, a to: identifikace ohrožení a hodnocení 

rizika; dokumentaci; postupy (včetně postupu pro udělování pracovních povolení); řízení 

změny; bezpečnost spojenou s kontraktory; dozor nad bezpečností výrobků. Proces „technické 

záležitosti“ se soustřeďuje na 6 oblastí, a to: výzkum a vývoj; projektování, výstavba a montáž; 

inherentně bezpečnější procesy; průmyslové standardy; skladování nebezpečných látek; údržba 

integrity a údržba jako taková. Proces „vnější spolupráce“ se soustřeďuje na 3 oblasti, a to: 

spolupráce se správními úřady; spolupráce s veřejností a dalšími  zúčastněnými (včetně 

akademických pracovišť); spolupráce s dalšími podniky. Proces „nouzová připravenost a 

odezva“ se soustřeďuje na 3 oblasti, a to: plánování vnitřní (on-site) připravenosti; usnadnění 

plánování vnější (off-site) připravenosti; vzájemná koordinace (průmyslových organizací – 

společný výzkum, výměna know-how, výměna zkušeností, vzájemná výpomoc).  Proces 

„dokumentace a šetření havárií a skoronehod“ se soustřeďuje na 3 oblasti, a to: zpracování 

kvalitních zpráv o haváriích, skoro nehodách a dalších poučných zkušenostech; kvalitní šetření 

všech abnormálních a kritických situací; následné činnosti  po nehodách (včetně aplikace 

poučení a sdílení informací s odborníky a správními úřady). 

Systém řízení bezpečnosti správních úřadů, tj. veřejné správy má pět hlavních procesů, které 
se soustřeďují na provádění opatření a činností pro:  
- vnitřní organizaci a koncepci bezpečného území s udržitelným rozvojem, 



- právní rámec, 
- vnější spolupráci, 
- nouzovou připravenost a odezvu, 
- dokumentaci a šetření havárií a skoronehod.  

Proces „vnitřní organizace a koncepce“ se soustřeďuje na 3 oblasti, a to: organizační úkoly 

(dílčí cíle) a cíle strategické; personál, do kterého patří řízení lidských zdrojů (včetně počtu 

pracovníků a jejich nábor a výběr), výcvik a vzdělání;  vnitřní komunikace / informovanost. 

Proces „právní rámec“ se soustřeďuje na 6 oblastí, a to: zákony, vyhlášky a standardy; 

strategické, prostorové a územní plánování; bezpečnostní zprávy; povolení k činnosti; inspekce; 

vynucení opatření daného legislativou. Proces „vnější spolupráce“ se soustřeďuje na 4 oblasti, 

a to: koordinace mezi relevantními správami na všech úrovních; spolupráce s průmyslem; 

spolupráce s dalšími nevládními zúčastněnými; komunikace se společenstvími / veřejností. 

Proces „nouzová připravenost a odezva“ se soustřeďuje na 4 oblasti, a to: zajištění 

připravenosti pomocí  vnitřního (on-site) nouzového plánu; zajištění připravenosti pomocí 

vnějšího (off-site) nouzového plánu; koordinace  relevantních úřadů na  všech úrovních; 

nouzová odezva a zmírnění. Proces „dokumentace a šetření havárií a skoronehod“ se 

soustřeďuje na 4 oblasti, a to: zpracování dokumentu - zprávy o analýze havárií a  skoro nehod; 

šetření příčin havárií; postup po havárii včetně aplikace poučení; sdílení informací. 

Systém řízení bezpečnosti ostatních zúčastněných má tři hlavní procesy, které se soustřeďují 
na:  
- prevenci havárií, 
- nouzovou připravenost, 
- odezvy a následné činnosti po haváriích.  

Proces „prevence havárií“ se soustřeďuje na 3 oblasti, a to:  sběr informací a komunikace; 

ovlivnění snížení rizika (vztaženo k auditu a inspekcím); účast při strategickém, prostorovém a 

územním plánování a povolovacím procesu. Proces „nouzová připravenost“ se soustřeďuje na 

2 oblasti, a to: sběr informací a komunikace; účast na plánování připravenosti.  Proces „odezva 

a následné činnosti po haváriích“ se soustřeďuje na 2 oblasti, a to: sběr informací a 

komunikace; účast na hodnocení a šetření havárií. 

Komplexní systém řízení bezpečnosti území, který propojuje všechny tři výše zmíněné systémy 
řízení bezpečnosti spravuje v území příslušný orgán veřejné správy. K zajištění jeho kvality a 
efektivity má nástroje, které jsou shrnuté např., v pracích [2,4]. Podstatné je, že má legislativu, 
speciální orgány a složky, kterými v případě potřeby může cíle a úkoly na úseku bezpečnosti 
vynutit. Největším problémem v praxi jsou jak znalosti, které jsou pro sestavení a provozování 
komplexního systému řízení bezpečnosti území nutné, tak schopnosti a morální kvality 
úředníků v oblasti prosazování veřejných zájmů.  

 

3.2 Mechanismus komplexního systému řízení bezpečnosti 

Ze současného poznání systémů a způsobů jejich ovládání (viz údaje v práci [17] a v pracích v 

ní citovaných), z vlastního výzkumu  v oblasti fyzikálních a geovědních disciplín a  ze 

zkušeností získaných při řešení závažných úkolů spojených s umísťováním, projektováním a 

provozem důležitých objektů vyplývá, že celistvou charakteristiku každého systému 

dostaneme, když vytvoříme:  
1. Morfologický popis systému, tj. popis souboru prvků systému a vnitřních vazeb mezi prvky. 



2. Popis souboru spřažení (Couplings) prvků systému, po kterých probíhají toky energií, hmot, 
informací, peněz a pokynů (jako lidských instrukcí pro realizaci opatření a činností)  mezi 
prvky buď vždy nebo jen za určitých okolností. Důležité je, že tato spřažení na jedné straně 
zajišťují jisté žádoucí procesy v lidském systému, tj. jisté chování a podmínky v lidském 
systému, a na straně druhé jsou příčinou nežádoucích jevů, mezi které patří např. 
kaskádovité šíření poruch v systému, vytváření slabých míst systému apod. 

3. Popis souboru odezev na dynamické procesy probíhající v systému a v jeho okolí, tj. možné 
typy chování systému způsobem určitý proces v systému nebo jeho okolí  – určitá odezva 
systému. 

4. Popis souboru ovládacích mechanismů, kterými za očekávaných podmínek dosáhneme 
žádoucí chování systému a při neočekávaných podmínkách zajistíme, aby selhání systému 
nevedlo k degradaci až rozpadu systému, tj. v případě lidského systému zajistíme za 
kritických podmínek přežití lidí a kontinuitu důležitých činností v území.     

Jestliže uvedené poznání aplikujeme na komplexní systém řízení bezpečnosti, tak logicky 

odvodíme, že  důkladnou znalostí a pochopení položek, na které jsme výše soustředili 

pozornost,  vytváříme schopnost člověka v oblasti zdokonalování ovládacích mechanismů 

předmětného systému, a jeho aplikací v území zvyšujeme šance pro přežití lidí a pro kontinuitu 

důležitých činností.               

Pro komplexní systém řízení bezpečnosti komunity byla struktura systému řízení zmíněna 

v předchozím odstavci. Vnitřní vazby v systému řízení komunity jsou dané legislativou, 

morálními a etickými pravidly. Spřažení, soubory odezev na dynamické procesy v komunitě a 

jejím okolí i soubory ovládacích mechanismů, kterými člověk usměrňuje v rámci svých 

možností chování komunity, jsou pak určené jak přírodními, tak ekonomickými, technickými, 

finančními, společenskými, sociálními a bezpečnostními zákonitostmi, z nichž jen některé jsou 

kodifikovány platnou legislativou. Nežádoucí jevy v komplexním systému řízení bezpečnosti 

entity, jako korupce, mafiánské praktiky apod., jsou právě spojené s nedostatečnou legislativní 

úpravou uvedených položek. Pro podporu žádoucích spřažení, odezev a ovládacích 

mechanismů byly na základě znalostí a zkušeností vytvořeny jisté specifické nástroje pro 

podporu řízení, z nichž nejdůležitější jsou: zlatá pravidla bezpečnosti (Golden Rules for Safety); 

kultura bezpečnosti (Safety Culture); program na zvyšování bezpečnosti (Safety Performance 

Indicator Programmes); a indikátory / ukazatelé bezpečnosti (Safety Performance Indicators); 

jsou souhrnně popsány v práci [17]. Z pohledu současného poznání do nástrojů patří i 

systematická aplikace řízení znalostí (Knowledge Management) a přátelského řízení (Friendly 

Management) lidských zdrojů [17].  

 

3.3 Charakteristika komplexního systému řízení bezpečnosti 

Komplexní systém řízení bezpečnosti komunity představuje všeobecný systém řízení komunity, 

který zahrnuje organizační strukturu, odpovědnosti, praktiky, předpisy, postupy a zdroje pro 

určování a uplatňování prevence pohrom či alespoň zmírnění jejich nepřijatelných dopadů 

v komunitě a jejím okolí. Zpravidla se týká řady otázek, kromě jiného i  organizační struktury 

komunity, pracovníků komunity, identifikace a hodnocení ohrožení a z nich plynoucích rizik, 

řízení chodu komunity, řízení změn v komunitě, nouzového plánování, monitorování 

bezpečnosti, auditů a přezkoumávání. Opírá se o koncepci prevence pohrom či alespoň jejich 

závažných dopadů, která zahrnuje povinnost zavést a udržovat systém řízení, ve kterém jsou 

zohledněny dále uvedené aspekty: role a odpovědnosti osob podílejících se na řízení závažných 

ohrožení spojených s pohromami na všech organizačních úrovních komunity a opatření na 

zajištění výcviku, která jsou sladěna s identifikovanými potřebami výcviku; plány pro 



systematické identifikování závažných ohrožení spojených s pohromami a z nich plynoucích 

rizik, která jsou spojena s normálními, abnormálními a kritickými podmínkami a pro hodnocení 

jejich pravděpodobnosti a krutosti (velikosti); plány a postupy pro řízení bezpečnosti všech 

komponent a funkcí v komunitě, a to včetně údržby objektů, zařízení; plány na implementaci 

změn v komunitě (území, objektech i zařízeních); plány na identifikaci předvídatelných 

nouzových situací systematickou analýzou, včetně přípravy, testů a posuzování nouzových 

plánů pro odezvu komunity na takové nouzové situace; plány pro pravidelné hodnocení souladu 

s cíli vyjasněnými v koncepci bezpečnosti a v SMS, plán pro pravidelné hodnocení mechanismů 

pro vyšetřování a provádění korekčních činností v případě selhání  dílčích opatření a činností 

s cílem dosáhnout stanovené cíle bezpečnosti; plány na periodické systematické hodnocení 

koncepce bezpečnosti,  účinnosti a vhodnosti SMS, a periodické systematické hodnocení 

kritérií pro posuzování úrovně bezpečnosti vrcholovým týmem pracovníků. 

Komplexní systém řízení bezpečnosti komunity  (a po příslušné modifikaci i každé jiné entity) 

stanovuje obecné principy pro plánování zajištění bezpečnosti entity v proměnném světě. 

Nejčastěji se aplikuje v konkrétním území, konkrétním objektu či v konkrétní organizaci. 

Základní principy jsou určené pro všechny zúčastněné, tj. jak pro subjekty, které území / objekt 

/ či organizaci řídí, tak pro subjekty, které vykonávají nebezpečné činnosti a tak i pro subjekty, 

které mohou být postižené dopady pohrom. Prvořadou odpovědnost má veřejná správa a u 

objektů či území, která jsou privátní vlastník / provozovatel / držitel licence. Ovšem veřejná 

správa určuje úroveň bezpečnosti i v případě privátních subjektů, protože odpovídá  za právní 

a správní předpisy, politické koncepce a praktická opatření a za jejich vynucení od občanů, 

vlastníků apod. K tomuto cíli musí: 
- pravidelně přezkoumávat a aktualizovat předpisy, 
- monitorovat právnické a fyzické osoby i občany v komunitě s cílem zajistit, aby jejich 

přístup k rizikům byl správný, 
- zajistit účinnou spolupráci a koordinaci všech zúčastněných v komunitě a pro tento cíl 

jejich otevřenou a účinnou komunikaci, 
- znát rizika v komunitě a zajistit vhodné nouzové plánování, 
- připravit a být schopna realizovat účinnou odezvu a obnovu. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že veřejná správa vytyčuje obecné cíle bezpečnosti v komunitě 
stanovuje jasný a promyšlený systém dozoru, vhodný systém inspekcí a také systém pro 
vynucení požadavků. 

V komplexním systému řízení bezpečnosti komunity rozdělujeme primární odpovědnost při 

stanovení základních opatření a základních činností spojených s řízením rizik s ohledem na 

pohromy takto: zdroj pohromy  je člověkem neovladatelný (např. živelní pohromy, nemoci, 

některé zdroje technologických nehod). V tomto případě jsou významnými hráči na poli 

zajišťování bezpečnosti veřejná správa / správní úřady a ostatní zúčastnění, do kterých patří i 

provozovatelé technologií (tj. vlastníci a majitelé licence). Veřejná správa má v tomto případě 

dominantní roli, určuje strategii ochrany území a úkoly pro ostatní zúčastněné; zdroj pohromy 

je člověkem do jisté míry ovladatelný (např. technologické nehody, dopravní nehody, 

společenské jevy). V tomto případě jsou na poli zajišťování bezpečnosti tři významní hráči, a 

to provozovatelé technologií, veřejná správa /  správní úřady a ostatní zúčastnění. V oblasti 

technologické má dominantní roli vlastník / majitel licence, protože on má znalosti a možnosti 

pro účinné a kvalitní řízení technologických pohrom, ale celkově má významnější roli veřejná 

správa, která musí vlastníky donutit k tomu, aby ve veřejném zájmu zajišťovali možnou úroveň 

bezpečnosti aplikací principů ALARA a ALARP [2]. Z hlediska celkové odpovědnosti za řízení 

bezpečnosti komunity se klade se důraz na to, aby člověk svými činnostmi nezvyšoval 

nebezpečí v  území. 



Závěr 

Umění je vysoký stupeň dovednosti. Složitá problematika vztahu člověka, přírody a technologií 

se opírá v každé dějinné epoše o určité filozofické základy. Současná doba je epochou, ve  které 

člověk roztáčí stále větší kolotoč hmot a energií k uspokojení  svých potřeb, přičemž objem 

těchto substancí  roste daleko rychleji než potřeby lidstva.  Na jedné straně se projevuje 

nedostatek surovin a energie (zásoby se vyčerpávají) a na druhé straně se surovinami i energií 

plýtvá. Koncept bezpečné komunity je koncept, kterým člověk rozumný hledá soulad mezi 

aktivy lidského systému, která jsou nezbytná pro jeho život. Nejde o utopickou  harmonii  s  

přírodou, ani o realizaci snů technokratů, ale o chování a odpovědnost  všech zúčastněných 

způsobem, který stanovuje, že každé vyšší postavení na společenském žebříčku znamená  větší 

odpovědnost a  že všichni lidé musí dodržovat potřebu  čistoty a pořádku, úctu  ke 

společenským hodnotám a k ostatním lidem, mít zábrany proti ničení a poškozování, apod. 

Projevuje se to i v celých přístupech k životu,  např. zcela nedávno  se tvrdilo, že  lepší jsou 

výrobky s  kratší životností, které  se nemusí opravovat;  dnes z hlediska potřeby  snížit odpady 

a šetřit  surovinami a energií se vracíme ke starému pojetí, tj. k výrobkům s dlouhou životností. 

Realizovat koncept bezpečné komunity znamená realizovat řízení systému systémů způsobem, 

který výše  stanovuje komplexní systém řízení bezpečnosti komunity. Pro aplikaci v praxi jsou 

nutné jak znalosti, tak respektování veřejného zájmu. Druhý požadavek je složitý, protože u 

řídících pracovníků jde i o zvládnutí osobních ambicí, což závisí na morálním a etickém kreditu 

jednotlivce, které dnes nejsou základní hodnotou.   

Návrhy systému řízení bezpečnosti jsou od roku 2005 systematicky zkoušeny na řízení 

technologických kritických objektů, např. [117,118] a v případě územních celků jsou testovány 

v rámci bakalářských, diplomových a doktorských prací na vysokých školách VŠERS, ČVUT 

a Západočeská universita s jednoznačným výsledkem: v praxi se osvědčují; jediný problém je 

v tom, že vyžadují zacílený postup, který současní pracovníci veřejné správy neumí 118. Proto 

je třeba zajistit systémové myšlení, což znamená zlepšit výuku a do praxe zavádět systémové 

disciplíny a rizikové inženýrství zacílené na bezpečnost chápanou jako nástroj, který zajistí 

bezpečí a rozvoj lidí, tj. bezpečí i chráněných aktiv , na kterých je člověk závislý, tj. životní 

prostředí a sociální systém. 
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