
 
 
 
 

Ná vod k použ ití  softwárové ho ná strojé 
impléméntují cí ho Métodiku pro 
hodnocéní  rižiká u žémní ch célku  

  



Hodnocení se skládá ze třech kroků.  

1. Stanovení míry ohrožení 

2. Stanovení míry připravenosti 

3. Stanovení míry zranitelnosti 

 

Proces hodnocení začíná stanovením míry ohrožení. 

 

  



V tomto kroku je potřeba nejprve zadat název územního celku do připraveného textového pole. 

 

Následně je nutné ze seznamu mimořádných událostí zvolit ty, pro které bude riziko v daném území 

hodnoceno. 

 

Po zvolení mimořádných událostí ze seznamu se pod seznamem vytvoří panely pro hodnocení 

ohrožení území podle typu mimořádné události. 

 

Po rozbalení panelu klikem do šedého pole panelu se objeví tabulky dotazující se na frekvenci a 

rozsah dané mimořádné události a předpokládanou délku obnovy. Vždy je nutné zvolit jednu 

odpověď. Tyto tři informace je nutné postupně vyplnit u všech zvolených mimořádných událostí. 



 

 

 

Po označení odpovědí u všech zvolených mimořádných událostí je možné stiskem tlačítka vyhodnotit 

tuto část a  přejít na další krok hodnocení – Stanovení míry připravenosti. 

  



Stanovení míry připravenosti se skládá ze třech částí – hodnocení varování, dostupnosti IZS a obnovy. 

Při hodnocení varování je nutné označit jednu odpověď z nabídky systémů varování. 

 

Hodnocení dostupnosti IZS se rozbalí po kliknutí na šedý panel s názvem Dostupnost IZS. Do 

textových polí je potřeba vyplnit vzdálenosti výjezdových stanic jednotlivých složek v CELÝCH km.  

 

V posledním panelu je souhrn předpokládané délky obnovy po jednotlivých mimořádných událostech 

vyplněný již v předchozím kroku. 



 

Po vyplnění všech požadovaných vstupů je možné tuto část vyhodnotit a pokračovat do dalšího 

kroku. 

 

 

Při absenci některého vstupu nebo zadání v nekorektním formátu je uživatel upozorněn, vyzván 

k doplnění a nemůže pokračovat do dalšího kroku, pokud vše řádně nevyplní. 

 

 

  



V posledním kroku  - Stanovení míry zranitelnosti je hodnocena zranitelnosti obyvatel a zranitelnost 

ploch. 

 

Při hodnocení zranitelnosti obyvatel je potřeba vyplnit připravená textová pole číselnými hodnotami 

reprezentujícími počet obyvatel a velikost zastavěné a ostatní plochy v CELÝCH ha. 

 

Při hodnocení zranitelnosti ploch je potřeba zadat celkovou rozlohu obce v CELÝCH ha. 

 



Po úspěšné vyplnění všech položek je možné klikem na tlačítko vyhodnotit tuto část a pokračovat 

k celkovým výsledkům hodnocení. 

 

 

V celkovém hodnocení je vidět název územního celku, který byl hodnocen. Pro každou hodnocenou 

mimořádnou událost jsou dle metodiky vypočítány hodnot dílčích indexů a podbarveny patřičnou 

barvou dle závažnosti rizika. Stejným způsobem je reprezentováno i celkové riziko pro každou 

zvolenou mimořádnou dálost.  

 

   

 

 


