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Pendolino …. 
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Propojení dvou systémů 

Management Velení jako součást managerské kvality. 

MANAGERSKÉ KVALITY – KVALITY MANAGEMENTU 

MANAGEMENT 

VELENÍ 
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Obsah pojmu  A 

    v životě firem existují situace,kdy si 
uvědomíme, jak vysoká je hodnota jedince, 
který umí a dokáže velet…….  

    v životě firem existují situace, kdy je nutné se 
bez přemýšlení podřídit tomu, kdo velí  …. 

                              kapitán letadla 
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Obsah pojmu B 

• TOP management převážné většiny firem 
nejsou absolventi vojenského výcviku  

• Nemají přirozené návyky a dovednosti v 
oblasti velení a podřízení se velení 

• Jsou vytrénováni na finanční krizové řízení 
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Obsah pojmu C 

• Oblasti CRI  Catastrophe Risc Insurance    

                   (teritoria USA,Asie, Japonsko aj.) 

• MV – se stává integrální součástí kvalifikace 
managera 

• MV – se stává potřebou výchovy nových 
kapitánů 

• MV  - se stává potřebou vnímání důsledků 
nečinnosti za hranicí své vlastní firmy 
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  Pompeje 98 p.n.l              Filipíny 2008 



Jaká je představa managera při řešení mimořádné události ?  
výsledek výzkumu v čase od 8:00 – 17:00 

• Vytočím 112 …. 

 

 

 

 

• ………….ze zákona zde mají být do 20-ti minut 
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jiný výsledek výzkumu  17:00 - 8:00 

• Vytočím 112 …. 
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On tady už nikdo z 
managementu není 



!!!!Modelování 

Zde budou spuštěny animace ( před 
promítáním vymažu tenhle snímek)  



 

DEGRADACE POJIŠTĚNÉHO MAJETKU  

 

1. Rozvinutí mimořádné události v závislosti na čase 

2. Dynamika gradace mimořádné události v čase 20 ti minut 

3. Dynamika degradace účetní hodnoty pojištěného majetku 

4. Dynamika gradace výše pojistného plnění v závislosti na čase 

5. Dynamika hodnoty nečinnosti a nerozhodnosti managementu při 
správě pojištěného majetku v čase mimořádné události.  

6. Dynamika času kdy firmě chybí kapitán. 
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20 minut 
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 20 minut představuje samovolné rozvinutí mimořádné 
události před zásahem složek INTEGROVANÉHO 
ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU 

 20 minut představuje dobu, po kterou je zvládnutí 
mimořádné události a minimalizace škod výhradně v rukou 
přítomného MANAGEMENTU 

 

 20 minut představuje dobu po kterou se čeká na PŘÍJEZD 
IZS 

 



20 minut tržní hodnoty firmy 
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KONKURENCE 

ZÁKAZNICKÉ PORTFOLIO 

SYSTÉM SPRÁVY MAJETKU 

SVĚTOVÉ TRŽNÍ PROSTŘEDÍ 

N
ET 

IM 

NET marketing ©   



20 minut ve kterých se předpisy mění v dovednosti 
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SYSTÉM SPRÁVY MAJETKU 

MANAGERSKÉ ŘÍZENÍ VELENÍ 



Costa Concordia 

12 mld. Kč 12 mld. Kč + Nafta 
+Likvidační a  
   záchranné práce 

12 os. 

4 231 os. 
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Hodnota managementu 

ÚTĚK  
rozmělnění 

zodpovědnosti 

AKCE 
užití získaných návyků a 

dovedností 

„Co to děláte, kapitáne? 
 Vy UTÍKÁTE!“,  

křičel na kapitána záchranář. 
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Skutečnost Projekt 

 

• "Cítili jsme, že se loď potápí a 
posádka se nás snažila nahnat 
zpět do kabin.“ 

 

 

• “Posádka nás vůbec nebyla 
schopna koordinovat a 
vysvětlit nám postup. “ 

 

 

 

• Ve kterých se předpisy mění 
v iluze . 

    

 

 

•  Ve kterých se nelze radit, 
ale  ve kterých se musí  
konat. 
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Synergie selhání systému i lidského faktoru 

 

 ………existují místa a situace, kde 
předpokládáme vysokou kvalitu součinnosti a 
výcviku, jako hodnotu vysokého kreditu správy 
majetku vysokých hodnot a vysoké tržní 
značky …….  
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Jak velet ? 
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• Je komu velet ? 

 

• Mohu velet majitelům? 

 

• Mohu velet zaměstnancům 
? 

 

• Proč vůbec velet? 

 

Kde se mohu naučit 
velet ? 

 
Kde mám získat 

praktické dovednosti? 
 

Kde je moje právní 
ochrana , jako 

manažera-velitele? 

? 



20 minut 
ekonomické transformace hodnot 
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Pojišťovací rizika Zajišťovací rizika a zdroje krytí 

Účetní hodnota majetku Tržní hodnota  majetku 

Cena správy majetku Tržní hodnota manažerů-velitelů 



PRÁVNÍ HLEDISKA 
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 
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  Začne hořet, ale odpovědný manager se o něčem 
takovém dovídá se zpožděním a je nucen situaci řešit ještě 
před příjezdem složek záchranářů. Jaké myšlenky mu mohou 
letět hlavou? 

  Patrně to bude primárně záchrana životů, zdraví, 
majetku, minimalizace škod. Jakým způsobem však lze toho 
dosáhnout, to se může s ohledem na konkrétní skutečnosti 
lišit. Někdy je nutná okamžitá evakuace, jindy je nutno hasit či 
vyklidit nebezpečná média z okolí, avšak manager je do 
značné míry svázán nejen předpisy pracovního práva. 
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  Řekněme, že manager pošle zaměstnance hasit požár a 
dojde přitom v extrémní situaci k výbuchu či otravě 
zaměstnanců. V takovém případě hrozí trestní stíhání a bude 
přitom posuzováno, zda se jedná o nedbalostní trestný čin, 
nebo zda manager musel s přihlédnutí ke všem skutečnostem 
vědět, že tato situace může nastat a byl s tím srozuměn - bude 
se jednat o trestný čin v úmyslu nepřímém. Z hlediska 
pracovního práva nastává také situace, že zaměstnanec může 
odmítnout buď s tím, že jej zaměstnavatel nesmí ohrozit na 
životu či zdraví nebo nebude zdravotně schopen toto učinit. 
Hrozí zde také soukromoprávní žaloby ze strany zaměstnanců 
či jejich pozůstalých, a to nejen vůči zaměstnavateli, ale také 
s přihlédnutím ke konkrétním skutečnostem také vůči 
managerovi.   
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  Může se stát, že manager nařídí evakuaci, avšak 
v nedostatečné vzdálenosti a dojde ke škodám na životech či 
zdraví. V takovém případě hrozí v kombinaci s případným 
bezpečným nevyklizením výbušných látek totéž, co 
v předchozím odstavci. 

  Různých kombinací může být samozřejmě více, avšak je 
potřeba zdůraznit, že i v případě, kdyby manager krizovou 
situaci ve smyslu předchozích odstavců bez problémů zvládl a 
prokázalo by se, že o možném vysokém riziku v tomto případě 
vzniku požáru věděl a neučinil preventivní opatření v podobě 
neodstranění rizika či neupozornění na něj, lze na něm 
požadovat náhradu škody z toho „titulu“, že každý je povinen 
předcházet škodám. 

  Možná rizika rozhodování v souvislosti s krizovým řízením 
jsou opravdu nemalá, a proto je potřeba být z preventivních 
důvodů dokonale připraven nejen rozhodovat, ale také 
vyhledávat a odstraňovat potencionální rizika ohrožení! 

 



PODPORA AKREDITOVANÉMU PROGRAMU 
MANAGEMENT VELENÍ 

  Na základě vyhodnocení výsledků prevence pojistných 
událostí v uplynulých letech a vývojovým trendům 
předkládáme garanci (vyslovujeme podporu) akreditovanému 
programu jako novému nástroji pro naplnění : 

 

 

– zákona č. 363/1999 Sb O pojišťovnictví 

– zákona 37/2004 Sb O pojistné smlouvě 
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Co musí znát a dokázat 

 MANAGER – VELITEL ? 
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LIKVIDACE POŽÁRU 

POHYB V ZAKOUŘENÉM 
PROSTŘEDÍ 

POHYB VE VÝŠKÁCH A 
NAD VOLNOU HLOUBKOU 

ZDRAVOTNICKÁ POMOC 

LIKVIDACE CHEMICKÝCH 
HAVÁRIÍ 
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kapitán 



• AKREDITOVANÝ VÝCVIK managerských znalostí a dovedností       
„Management velení“ Česká republika 2013 

 

                                A. DIAGNOSTIKA  (PŘIJÍMAČ) 

                                B. VÝCVIK  V SYSTÉMU TT 

                                                   TEORIE 

                                               ( TRENAŽÉR) 

                                 C. SYSTÉM 24 HODINOVÉHO MONITORINGU 

                                                    (KUFR) 
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  Ve kterých se MANAŽERSKÉ ŘÍZENÍ… 
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    …mění ve VELENÍ 

 

  …mění ve VELENÍ 
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TRENAŽÉR 
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Malé Svatoňovice 

Frýdek-Místek 



Legenda: 

Profesionál 

Požadované schopnosti 

Nedostatečné schopnosti 
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KUFR 



TECHNOLOGIE  VELENÍ  
v  prostředí firemní kultury 
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Společná cesta k testování kvality 
managementu 
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MANAGEMENT 

VELENÍ 
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Děkuji za pozornost 
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Gradace výše škod v závislosti na 
čase s ohledem na ekonomickou a 

tržní hodnotu firmy 
 



Mimořádné události 
 

• požáry a výbuchy  

• dopravní nehody 

• živelné pohromy 

• úniky nebezpečných chemických látek 

• technické nehody a havárie 

• ostatní - úmysl a protiprávní činnost 
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Gradace výše škod v závislosti na čase s ohledem na ekonomickou 
 a tržní hodnotu firmy



Statistika událostí a škod 

Počet událostí v ČR 
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Druh události 2006 2007 2008 2009 2010 

Požáry 
19 665 21 835 20 406 19 681 17 296 

Živelní pohromy 
5 414 10 044 5 599 5 240 - 

Úniky nebezpečných 

látek 
5 809 6 377 6 242 5 916 5 300 

Technické havárie 
49 785 48 010 42 104 47 412 62 961 

Celkem událostí 
109 797 115 850 102 625 105 514 111 649 



Úmyslné zapálení za rok 2010 
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Příčina Počet 

požárů 

Podíl v % Škoda v  Kč Usmrceno Zraněno 

Úmyslné zapálení 1 604 8,94 325 626 900 9 107 



Faktory ovlivňující rozvoj požáru 

 

Místo vzniku 

• Snadno zapalitelné hořlavé látky 

• Zdroje zapálení 

 

Rychlost šíření požáru 

• Šíření plamene po povrchu látky 

• Sdílení tepla uvolněného hořením 

• Pád, tečení látek, výbuch 
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Faktory ovlivňující rozvoj požáru 

 

Stavební provedení objektu 

• Požární úseky 

• Reakce materiálů na oheň, požární odolnost konstrukcí 

 

Požárně bezpečnostní zařízení 

• EPS, SHZ, SOZ 
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Faktory ovlivňující rozvoj požáru 

 

Rozvoj požáru 

• Zjednodušené postupy stanovení rozvoje požáru, analýzy 
místa vzniku požáru 

• Modelovací programy, které stanovují rozvoj a parametry 
požáru 
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Škody vzniklé při mimořádných událostech 
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Rok Škoda 

Kč 

Uchráněné hodnoty 

Kč 

Usmrceno 

osob 

Zraněno 

osob 

2005 1 634 371 000 7 110 116 000 139 914 

2006 1 933 991 700 9 182 541 000 144 919 

2007 2 158 494 200 8 974 428 000 130 1 023 

2008 3 277 297 400 14 545 693 000 142 1 109 

2009 2 169 150 200 9 074 906 000 117 980 

2010 1 956 159 200 11 115 762 000 131 1 060 

2011 2 241 800 100 8 078 932 000 129 1 152 



Gradace výše škod 
• přímé a nepřímé škody 

 

Koeficient významnosti 
• přepočet hodnoty majetku firmy, která je uvedena v hlavním 

účetním výkazu ROZVAHA na straně AKTIV   

• koeficient tvoří váhu, kterou je přepočítána hodnota majetku 
firmy  
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Výpočet pomocí programu - Legenda 
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A.  STAVBY 

 

 

B.  STROJE A ZAŘÍZENÍ 

 

 

C.  ZÁSOBY 

 

 

D.  IS-ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, KONSTRUKCE  - MOZEK 
 

 
E.  OSTATNÍ -MAJETEK ZÁKAZNÍKŮ, BANKY LEASING AJ. 



Výpočet pomocí programu  
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Doba volného rozvoje 

Čas od vzniku do zpozorování požáru - τ1 

Doporučené hodnoty: 

• funkční elektrická požární signalizace : τ 1 = 2 min 

• nepřetržitý provoz, trvalá obsluha : τ 1 = 2 ÷ 5 min 

• stálá strážní služba v areálu, občasná obsluha v provozu, hustá okolní 
zástavba :  τ 1 = 15 ÷ 20 min 

 

Čas potřebný na ohlášení požáru - τ 2 

Doporučené hodnoty : 

• elektrická požární signalizace napojená na operační středisko : τ 2 = 0 min 

• podle rozsahu objektu, druhu spojových prostředků a podmínkách přijetí 
zprávy o události na operačním středisku : τ 2 = 5 ÷ 15 min 
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Čas potřebný na výjezd požární jednotky - τ 3 

Stanovené časy pro požární jednotky : 

• jednotka sestavena z profesionálních hasičů : τ 3 = 2 min 

• jednotka sestavena z dobrovolných hasičů : τ 3 = 10 min 

• jednotka sestavená z profesionálních a dobrovolných hasičů : τ 3 = 5 min 

  

Čas potřebný na přesun požární jednotky na místo požáru - τ 4 

Doporučené hodnoty průměrné rychlosti pohybu požárního vozidla : 

• úzká, nedostatečně kvalitní vozovka, hustý provoz : v = 15 ÷ 30 km.hod-1 

• široká a přímá komunikace, volný průjezd vozidel : v = 30 ÷ 45 km.hod-1 
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Čas potřebný na přesun požární jednotky na místo požáru - τ 4 

Doporučené hodnoty průměrné rychlosti pohybu požárního vozidla : 

• úzká, nedostatečně kvalitní vozovka, hustý provoz : v = 15 ÷ 30 km.hod-1 

• široká a přímá komunikace, volný průjezd vozidel : v = 30 ÷ 45 km.hod-1 

 

Čas potřebný na rozvinutí požární jednotky - τ 5 

• zásah pomocí lafetových proudnic nebo instalovaného polostabilního 
hasícího zařízení : τ 5 = 2 min 

• ustavení požární techniky, budování hadicového vedení : τ 5 = 5 ÷ 7 min 

• výstup do vyšších podlaží budovy, budování hadicového vedení v 
rozsáhlých areálech : τ 5 = 6 – 10 min 
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Průměrné hodnoty parametrů doby volného 
rozvoje požáru 

 

• doba zpozorování požáru – 27 minut 

• doba ohlášení požáru – 11 minut 

• doba volného rozvoje požáru – 38 minut 

  

• maximální doba dojezdu  ZZS změněna z 15 minut na 20 minut 
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Ochrana zdraví a života lidí, omezení výše škod 

 

• technické řešení s využitím nejnovějších poznatků v oblasti technologií a 
materiálů 

• pravidelná kontrola a údržba zařízení 

• využití technických zařízení ke zjištění vzniku mimořádné událostí a 
potlačení jejich projevů 

• kvalitní návrh, provedení a údržba stavby 

• odborná příprava managementu a zaměstnanců 

• zásah složek Integrovaného záchranného systému 
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Rozvoj mimořádné události 

• gradace parametrů mimořádné události a také škod v čase 

• degradace účetní hodnoty majetku 

• nahrávku konkurenci, která s politováním přebírá naše dlouholeté 
zákazníky 

• majitel se stává předmětem právních sporů s ohroženým okolím a se 
zaměstnanci 

 

Řešení: 

• nestačí radit nebo čekat, ale musí se konat 

• manažerské řízení se mění ve velení 
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Manažerské velení s vazbou na složky IZS 

Rozbor podmínek mimořádné události a formulace problému na místě: 

• mimořádná událost (rozsah – plocha, poloha) 

• objekt (stavba – volná plocha, konstrukce, rozměry, výška, poschodí) 

• nebezpečí - ohrožení zdraví nebo života lidí, ohrožení okolí) 

• síly a prostředky na místě (technika, osoby, pomoc IZS) 

• podmínky (počasí, denní doba)  

 

Tvorba rozhodovacích variant: 

• administrativní: metodické listy, dokumentace zdolávání požáru, 
havarijní plány, evakuační plány, 

• optimalizace: znalosti a praktické zkušenosti z odborné přípravy, 
zásahu nebo cvičení, aplikace systému pokus a omyl, 
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Stanovení kritérií hodnocení: 

• nebezpečí na místě (lidi, zvířata, majetek, životní prostředí), 

• množství sil a technických prostředků na místě a jejich možné použití, 

 

Určení důsledků zvolených variant: 

• ohrožení zdraví lidí a životního prostředí, 

• dopad na ekonomiku, 

 

Hodnocení a výběr variant: 

• kvalita velící osoby, 

• zkušenosti velící osoby, 

 
21. února 2013 Management Velení 2013 62 



Realizace zvolené varianty - vydání příkazů. 

 

Kontrola a vyhodnocení úspěšnosti zvoleného postupu. 

 

Korekce postupů realizace: 

• změna parametrů mimořádné události v prostoru a čase,  

• nové informace o situaci na místě,  

• nové síly a prostředky na místě,  

• chybné rozhodnutí, 
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Děkuji za pozornost… 
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Gradace výše škod v závislosti na čase 
s ohledem na ekonomickou a tržní hodnotu 
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