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Abstract 

Vulnerability of the territory is an important factor in assessing the risks in the 
territory. The paper draws attention to one of the ways to determine the vulnerability of the 
territory. The method is based on the concept of the character of the land / areas in the 
territories and their use. It is designed to be accessible mainly to persons who are included in 
the system of crisis management at the level of municipalities and municipalities with extended 
authorities, and have not completed special training. The method is part of the support for the 
concept of lifelong learning in crisis management for public administration and Rescue system 
parts. 
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1 Úvod 
 

Při posuzování bezpečnostní situace v území je nutné identifikovat, analyzovat a 
hodnotit rizika v území. Úroveň rizika MR je možné, při zohlednění podmínek zranitelnosti a 
připravenosti vyšetřovaného území, stanovit jako relaci mezi mírou ohrožení území MOU, mírou 
zranitelnosti území MZU a mírou připravenosti území MPU [4], podle vztahu (1). 
 

 (1) 
Kde:       MR = úroveň rizika,  

MOU = míra ohrožení územního celku, 
MZU = míra zranitelnosti územního celku, 
MPU = míra připravenosti územního celku. 

 
Věnujme se v dalším tomu, jak je možné stanovit míru zranitelnosti území MZU. Pro 

potřebu vzdělávání osob bez zvláštní odborné způsobilosti, které jsou zařazeny do systému 
krizového řízení obcí a obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), např. do jejich 
krizových štábů, se vyžaduje vyčíslení míry zranitelnosti území co nejjednodušším 
způsobem [1].  
 
 
2 Všeobecná východiska 
 

Obecně rozumíme zranitelností1 náchylnost ke vzniku škod. Zranitelnost území pak 
bude představovat náchylnost území ke vzniku škod na chráněných zájmech v území. 
Chráněnými zájmy v území rozumíme z bezpečnostního hlediska životy a zdraví lidí, majetek, 
životní prostředí, na úrovni státu rovněž existenci státu. 

Náchylnost k poškození se odvozuje od charakteru území, resp. způsobu jeho využití. 
Chráněné zájmy v území lze při jistém zjednodušení vyjádřit ve dvou kategoriích, a to 
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jako poškození lidského faktoru (životy a zdraví lidí) a věcného faktoru (infrastruktura a životní 
prostředí).  

Lidský faktor je v našem případě reprezentován počtem obyvatel, kteří jsou v území 
přihlášeni k trvalému pobytu. Je vyjádřen indexem zranitelnosti obyvatelstva ZO. Věcný faktor 
je reprezentován charakterem a způsobem využití ploch (pozemků) v území a je vyjádřen 
indexem zranitelnosti ploch v území ZP.  

Charakter a způsob využití pozemků v území je sledován v evidenci katastrů 
následovně: 
- Zemědělská půda (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní 

porosty) 
- Lesní půda 
- Vodní plochy 
- Zastavěné plochy 
- Ostatní plochy [7] 

Zastavěnou plochou se rozumí pozemek, na němž je budova vč. nádvoří, společného 
dvora, ale i zbořeniště nebo vodní díla. Ostatní plochou je pozemek, který se využívá jako 
dráha, dálnice, silnice, ostatní komunikace, ostatní dopravní plocha, ale i plantáž dřevin, 
sportoviště a rekreační plocha, hřbitov, urnový háj, kulturní a osvětová plocha, manipulační 
plocha, dobývací prostor, skládka, jiná plocha, neplodná půda a další [6], [7]. 

Údaje o druzích pozemků a způsobu jejich využití v jednotlivých katastrálních 
územích jsou dostupné zprostředkovaně např. na webu Českého statistického úřadu [2].   

Pro odvození míry zranitelnosti území se využilo poznatků o tom, že výskyt 
mimořádných událostí v území je odvislý od rozsahu urbanizace území a intenzity jeho 
využívání. Tuto skutečnost rovněž potvrdily výsledky analytických prací [5], při nichž se 
zjistilo, že až 90 % mimořádných událostí se vyskytuje na zastavěných a ostatních plochách. 
Tyto plochy je možné považovat za bezpečnostně významné plochy (dále jen „BVP“) a 
prohlásit je zranitelnějšími než jiné sledované plochy.  

Poměr BVP v území k celkové ploše (rozloze) území označme jako „Koeficient BVP“, 
(dále jen „KBVP“) a využijme jej k jednoduchému vyjádření zranitelnosti chráněných zájmů 
v území – viz vztah (2).  

 

KBVP =                                                                                                                (2) 

Kde:     PZAS = zastavěná plocha v území (ha), 
  POS = ostatní plocha v území (ha), 
  PCU = celková plocha území /rozloha/ (ha). 

 
Výsledkem je bezrozměrné číslo. 

 
 
3 Zranitelnost území 
 

Zranitelnost území MZU vyjadřuje vztah mezi zranitelností obyvatelstva v území, která 
je vyjádřena indexem zranitelnosti obyvatelstva ZO, a zranitelností ploch v území vyjádřenou 
indexem zranitelnosti ploch v území ZP. Míra zranitelnosti území se vypočte podle vztahu (3).  
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MZU =                                                                                                                      (3)  

Kde:      MZU = míra zranitelnosti území, 
            ZO = index zranitelnosti obyvatel, 
            ZP = index zranitelnosti ploch v území. 

 
Pro zjednodušení je k vyjádření indexu MZU zvolena lineární metrika, váhy obou 

koeficientů jsou stejné. Výsledek se zaokrouhluje směrem nahoru.  
 
Index zranitelnosti obyvatel  
 

Index zranitelnosti obyvatel ZO se odvodí od počtu obyvatel, kteří jsou v území 
přihlášeni k trvalému pobytu ve vztahu k velikosti BVP v území, tj. hustotou obyvatel na 1 ha 
BVP, (dále jen „HOBVP“), podle vztahu (4).  
 

HOBVP =  [obyvatel / ha BVP]                                                                          (4) 

Kde:      NOB = celkový počet trvale žijících obyvatel v území, 
  PZAS = velikost zastavěné plochy v území (ha), 
  POS = velikost ostatní plochy v území (ha). 

 
Hodnota HOBVP se pohybuje v rámci ČR v intervalu od 0,001 [obyvatel / ha BVP] do 

55,902 [obyvatel / ha BVP]. Získané výsledky byly dále zpracovány a využity k nastavení 
indexu zranitelnosti obyvatelstva – viz Tabulka1. 
 

Tabulka 1 
Index zranitelnosti obyvatel ZO 

 
HOBVP  

[obyvatel / ha BVP] 
Index zranitelnosti 

obyvatel ZO 
Zranitelnost 

obyvatelstva v území 
do 3,752 1 velmi nízká 

3,752 - 5,804 2 nízká 
5,805 - 8,284 3 střední 

8,285 - 12,384 4 vysoká 
nad 12,384 5 velmi vysoká 

 
Index zranitelnosti ploch 
 

Index zranitelnosti ploch v území ZP se odvodí od velikosti KBVP, který se vypočte 
podle vztahu (2). V rámci analytických prací provedených pro jednotlivé obce ČR byly 
stanoveny hodnoty jejich KBVP . Bylo zjištěno, že KBVP se pohybuje v rámci ČR v intervalu od 
0,014 do 0,870 [5]. Získané výsledky byly dále zpracovány a využity k nastavení indexu 
zranitelnosti ploch ZP – viz Tabulka 2. 
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Tabulka 2 
Index zranitelnosti ploch ZP 

 

KBVP  Index zranitelnosti 
ploch ZP 

Zranitelnost ploch 
v území 

do 0,057 1 velmi nízká 
0,057 – 0,071 2 nízká 
0,071 – 0,088 3 střední 
0,088 – 0,118 4 vysoká 

nad 0,118 5 velmi vysoká 
 
Hodnocení zranitelnosti území 
 

Míra zranitelnosti území se vypočte podle vztahu (3). Zranitelnost území je možné 
hodnotit buď samostatně, nebo jako součást hodnocení rizik v území, s přihlédnutím k dalším 
parametrům sledovaným v území – viz vztah (1).  

V případě samostatného hodnocení se zranitelnost území odvodí na základě míry 
zranitelnosti území MZU odečtem z Tabulky 3. 
 

Tabulka 3 
Hodnocení zranitelnosti území MZU 

 
Míra zranitelnosti území MZU Zranitelnost území 

1 velmi nízká 
2 nízká 
3 střední 
4 vysoká 
5 velmi vysoká 

 
Při sledování zranitelnosti území jako součásti hodnocení rizik v území se využije 

Metodika [3]. Popis příslušných podrobností přesahuje rozsah tohoto textu. 
 
 
4 Závěr  
 

Předkládaný mechanismus stanovení zranitelnosti území je z hlediska použití 
relativně jednoduchý. Je to ale na úkor přesnosti. Přesto je pro orientační ohodnocení 
zranitelnosti území, dle názorů autorů, přijatelný.  

Autoři si jsou vědomi přijatých zjednodušení. Jak bylo předesláno, bylo tak učiněno 
proto, aby daná problematika byla akceptovatelná rovněž pro vzdělávání osob bez zvláštní 
odborné způsobilosti, zařazených do systému krizového řízení obcí, obcí s rozšířenou 
působnosti, resp. krajů. 

 
 

Příspěvek byl zpracován s využitím poznatků projektu "Simulace procesů krizového 
managementu v systému celoživotního vzdělávání složek IZS a orgánů veřejné správy" 
Identifikační kód: "VG20102015043". 
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POZNÁMKY: 
 
 
1 Zranitelnost, náchylnost k čemu (ang. Vulnerability, něm. die Verletzlichkeit, die Verwundbarkeit). 
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