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ABSTRAKT 
KAŽDÉ TECHNICKÉ DÍLO JE VYSTAVENO VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM RIZIKŮM. ČLÁNEK 
SHRNUJE ZDROJE RIZIK ZÍSKANÉ STUDIEM HAVÁRIÍ. UKAZUJE, ŽE V JEDNOTLIVÝCH 
FÁZÍCH ŽIVOTNOSTI TECHNICKÉHO DÍLA JSOU PRIORITNÍ JINÉ ZDROJE RIZIK.  
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ABSTRACT 

 EACH TECHNICAL FACILITY IS EXPOSED TO INTERNAL AND EXTERNAL RISKS. THE 
ARTICLE SUMMARISES THE SOURCES OF RISK OBTAINED BY THE ACCIDENTS´ STUDY. IT 
SHOWS THAT AT INDIVIDUAL TECHNICAL FACILITY LIFE CYCLES, THE PRIORITY RISKS 
ARE NOT THE SAME.  
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1. Úvod  
 

Technická díla jsou otevřené systémy systémů, které mají rozmanitá aktiva a které se v 
dynamicky proměnném světě mění [1-3]. Rozmanitost aktiv způsobuje, že za jistých podmínek jsou 
požadavky na opatření, která zajišťují bezpečnost jednotlivých aktiv, konfliktní, což znamená, že 
metody používané k řízení rizik zacílené na bezpečnost technických systémů musí být multikriteriální 
[1-5]. Pro bezpečí a rozvoj lidí je nutná koexistence technických děl s okolím po celou dobu jejich 
životnosti. To znamená, že technická díla musí být bezpečná, tj. ani při svých kritických podmínkách 
nesmí ohrozit ani sebe, ani své okolí [1,2].   
 
2.  Zdroje rizik 
 

Každý technický systém je umístěn v území, které je postihováno jistými pohromami [4], tj. 
leží v něm zdroje rizik. Jde o vnější zdroje rizik pro technický systém, a kromě nich jsou vnitřní zdroje 
rizik spojené s existencí a provozem technického systému, a zdroje rizik spojené s interakcemi 
technického systému a jeho okolí. V dalších odstavcích je uveden přehled zdrojů rizik a odkazy na 
literaturu, ve které jsou pohromy, tj. zdroje rizik sledovány podrobně. Speciální pozornost je věnována 
zdrojům rizik, jejichž původcem je člověk a jejichž důsledkem jsou tzv. organizační havárie. 

Další specifické nové zdroje rizik přináší pokračující robotizace. Zdroje rizik vznikají hlavně 
na rozhraních: stroj – IT;  IT – IT; a člověk – IT;  např.  [2]. V práci [6] je ukázáno, že původcem 
zdrojů rizik při aplikaci kybernetických technologií je z 84% člověk, jejich tvůrce. Z citované práce 
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vyplývá, že v dané oblasti je podstatné zajistit důvěrnost, integritu a dostupnost kybernetických 
technologií, když jsou k činnosti technického systému potřeba. Při zajištění uvedených požadavků 
dochází ke konfliktu mezi bezpečím a soukromím člověka. V zájmu lidské existence a lidského 
bezpečí je třeba najít rovnováhu. K tomu je nutné pochopit procesy, rozumět předmětné technologii a 
také rozumět lidem.  

Obrázek 1 ukazuje základní rozdělení zdrojů pohrom podle procesů, které je vyvolávají. 
Příčiny havárií a selhání technických děl jsou: živelní pohromy; průmyslové havárie spojené s 
technologií – stárnutí materiálů, nedokonalá propojení mezi komponentami fyzická, územní, 
kybernetická a logická; sabotáže a teroristické útoky; a válka [1-3,7]. Každá propojitelnost znamená 
závislost, přičemž vzájemná závislost spočívající ve vzájemném sdílení některých fyzických prvků 
nebo procesů v technickém díle i v území může být fyzická, kybernetická, logická a územní [3,7].   
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Obr. 1. Zdroje pohrom. 

 
 
 
3. Data a metody 
 

Na základě studia dostupných 4236 zdrojů z celého světa byla sestavena databáze obsahující 
data o 7629 haváriích a selháních technických děl [8]. Pro jednotlivé fáze životnosti technického díla 
(výběr typu a místa; zadání, projektování, výstavba a, konstrukce a uvedení do provozu; provoz; 
odstavení z provozu a vyčištěná zabraného území pro další civilní užití) jsou zdroje rizik zobrazeny 
pomocí grafu rybí kosti [9]. 
 
4. Konkrétní zdroje rizik technických systémů 
 

Na základě velmi podrobného výzkumu technických systémů [10-13] byly stanoveny zdroje 
rizik pro technická díla v různých fázích jejich životnosti. Předmětné zdroje rizik jsou na obrázcích 2 – 
5. 
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Obr. 2. Příčiny rizik při výběru typu technických děl nebo chybného umístění technických děl do území 
[10]. 
 
 

Z příčin selhání uvedených na obrázku 2 vyplývá, že hlavní zdroje rizik, které narušují 
koexistence technického díla s okolím jsou především spojeny se znalostmi a chováním subjektů, které 
řídí území, povolují a dozorují technická díla v území.  

 

 
Obr. 3. Příčiny rizik při projektování, zhotovení a spouštění technických děl do  provozu [11]. 
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Obr. 4. Příčiny rizik při provozu technického díla do  provozu [12]. 
 
 

Z obrázku 3 vyplývá, že hlavní příčiny rizik projektování, zhotovení a uvedení do provozu 
technického díla, které vedou k selhání koexistence  jsou především spojeny se znalostmi a chováním  
zhotovitelů a investorů, a také orgánů veřejné správy, které řídí území, povolují a dozorují technická 
díla v území. Z pohledu úplnosti je třeba uvést, že v řadě případů se uplatnily i neurčitosti, které jsou 
způsobeny dynamickým vývojem světa, který nemá lidstvo pod kontrolou. 
 

Z obrázku 4 vyplývá, že hlavní příčiny rizik při provozu technického díla, které vedou k  
narušení koexistence jsou především spojeny se způsobem a cílem řízení technického díla a jeho 
procesů, které probíhají v oblastech technických, organizačních, finančních, personálních a přes jejich 
rozhraní, a také se způsobem plnění odpovědností na straně veřejné správy.  
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Obr. 5. Příčiny rizik při vyřazování technických děl z provozu a vyčištění zabraného území (proces 
PPU) pro další civilní využití [13]. 
 
 

Z obrázku 4 vyplývá, že hlavní příčiny rizik při vyřazování technických děl z provozu a 
vyčištění zabraného území pro další civilní využití, které vedou k  narušení koexistence jsou 
především spojeny se znalostmi a chováním  subjektů, které řídí území, povolují a dozorují technická 
díla v území.  
 
 
5. Závěr 
 
 Zdroji rizik pro technická díla jsou jednak vnější zdroje rizik, které leží v území, do něhož je 
technické dílo vsazeno (živelní pohromy, havárie ostatních technických děl, útoky apod.) a jednak 
vnitřními zdroji. Vnitřní zdroje rizik jsou spojené jak s  provozem technického díla, tak s interakcemi 
technického díla s jeho okolím. Článek obsahuje  výsledky detailního výzkumu v rámci projektu 
RIRIZIBE, tj. zdroje rizik technických děl, které jsou zásadní pro různé fáze jejich  životnosti: výběr 
typu technického díla a regionu pro jeho umístění; projekt, výstavba, konstrukce a zprovoznění; 
provoz; odstavení z provozu a vyčištění zabraného území. 
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