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Abstract 
It is quite apparent, that the analytical method KARS could be 

successfully used to further elaborate the method of a critical path.  KARS gives us 
an answer to the question, to which risk within the system (unless there’s just 
a single risk involved in the system) we should concentrate on first and to which 
afterwards. Thoroughly elaborated method also provides more accurate data for 
further processing of the critical path method, including assessment of time 
reserves available for the system in question.In the article is presented Critical 
path setting with using network graph, incidence matrix and linear diagram as 
Critical Path Method (CPM). As example of practical using of this method is there 
used technology with 7 risks. And thereby it ratifies its rightness for the whole 
complex of various methods of risk analysis.  
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Síťová analýza je vědecká metoda, jejímž jedním ze základů je metoda 
kritické cesty (Critical Path Method - CPM), kterou vyvinula v r. 1957 společnost 
E.I.Du Pont de Nemours & Co. Metoda CPM je deterministická metoda, která 
předpokládá pevně dané (determinované) doby trvání dílčích činností a neuvažuje 
jejich změny. Síťová analýza se používá jako účinná metoda operačního výzkumu 
ve všech vyspělých státech světa.  
 Využívá graficko-analytických metod pro plánování, řízení a kontrolu 
složitých návazných procesů. Tyto procesy se v síťové analýze nazývají projekty. 
Matematickým základem síťové analýzy je teorie grafů. 
 

Základní pojmy síťové analýzy: 
Graf:  konečná množina prvků u1, u2,…, un a množina některých dvojic ū1, ū2. 

Sjednocením množin {u1, u2,…, un } v {ū1, ū2} nazýváme grafem G. 
Uzly grafu: prvky ui ,i=1,2,…,n a zobrazujeme je kroužky. Pro zjednodušení ui, uj 

označujeme i, j. (Čísla i, j se vepisují do kroužků.) 
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Hrany grafu: dvojice ūi, ūj a zobrazujeme je přímými nebo různě lomenými 
čarami, pro zjednodušení ūi, ūj  označujeme (i, j). 

Konečný graf: má konečný počet uzlů a hran. 
Orientovaný graf: graf, který je tvořen orientovanými hranami, kterým je přiřazen 

určitý směr. 
Hranově (uzlově) ohodnocený graf: každé hraně (uzlu) je přiřazeno alespoň 

jedno číslo. 
Cesta:  posloupnost hran v orientovaném grafu, ve kterém každá hrana vychází 

z uzlu, v němž končí předcházející. Pokud cesta začíná a končí ve stejném 
uzlu, jedná se o cyklus. 

Acyklický graf: neobsahuje žádný cyklus. 
Souvislý graf: pro všechny dvojice uzlů existuje alespoň jedna cesta, která je 

spojuje. 
Síť:  konečný souvislý, orientovaný, acyklický, hranově nebo uzlově 

ohodnocený graf, v němž existuje jeden počáteční uzel (nevstupuje do něj 
žádná hrana) a jeden koncový uzel (nevystupuje z něj žádná hrana). 

Síťový diagram: graf, jehož hrany jsou ohodnoceny časovými údaji. 
 

Základem CPM je grafické zobrazení řešení zadaného úkolu pomocí 
síťového diagramu. Síťový diagram je názorné zobrazení řešení úkolu ve 
tvaru grafu, který je konečný, souvislý, orientovaný, acyklický a kvantifikovaný a 
má jeden počáteční a jeden koncový uzel. 
 Sestavování síťového grafu je činnost, při níž se logicky a podrobně 
stanoví pracovní postup při řešení zadaného úkolu. Toto sestavování je časově 
velmi náročná činnost (udává se 70 - 80 % celkového času potřebného pro síťovou 
analýzu), ale dává předpoklad pro účelné a správné řešení úkolu.  
 Kvalifikovaně zpracovaný síťový graf je jasným obrazem o rozsahu řešení 
úkolu, návaznostech a podmíněnostech při jeho řešení. 
 Síťový graf musí být zakreslen co nejpřehledněji. Délka hran nemusí 
odpovídat době trvání na rozdíl od harmonogramu. 
 Při sestavování grafu se začíná buďto od počátečního uzlu (u známých 
projektů), nebo od koncového uzlu (u dosud nerealizovaných projektů) nebo lze 
toto vzájemně kombinovat (při práci několika týmů současně). 
 Uzly jsou číslovány přirozenými čísly, počáteční uzel má vždy nižší číslo 
než uzel koncový. Hrany mají kladné ohodnocení (u reálných činností) nebo 
nulové ohodnocení (u fiktivních činností). Fiktivní činnosti jsou určeny například 
pro zamezení cykličnosti grafu. 
  

Při sestavování síťového diagramu budeme používat dva základní pojmy: 
− činnost  − operace, kterou je nutné vykonat ke splnění určitého přesně 

specifikovaného dílčího úkolu (obecně z uzlu i do uzlu j); 
− uzel  −  body na síťovém grafu ohraničující činnosti (i, j,..., n). 
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Pro účely metody CPM je každá činnost a každý uzel charakterizován 
těmito parametry: 
tij  - doba trvání činnosti (i, j), 
t0

i  - termín nejdříve možného zahájení činnosti (i, j), 
t0

j  - termín nejdříve možného ukončení činnosti (i, j), 
t1

i  - termín nejpozději možného zahájení činnosti (i, j), 
t1

j  - termín nejpozději přípustného ukončení činnosti (i, j), 
T0

i  - termín nejdříve možného výskytu (realizace) počátečního uzlu činnosti (i, j), 
T0

j  - termín nejdříve možného výskytu (realizace) koncového uzlu činnosti (i, j), 
T1

i  - termín nejpozději přípustného výskytu (realizace) počátečního uzlu činnosti (i, j), 
T1

j  - termín nejpozději přípustného výskytu (realizace) koncového uzlu činnosti (i, j). 
 

Dále se můžeme setkat s následujícími pojmy, které jsou: 
 
Termíny vztažené k činnostem: 
ti

(0) - termín nejdříve možného zahájení činnosti (i ; j), 
ti

(1) - termín nejpozději přípustného zahájení činnosti (i ; j), 
tj

(0) - termín nejdříve možného ukončení činnosti (i ; j), 
tj

(1) - termín nejpozději přípustného ukončení činnosti (i ; j), 
yij  - doba trvání činnosti (i ; j). 
 
Termíny vztažené k uzlům: 
TE  - termín nejdříve možný, 
TL  - termín nejpozději přípustný, 
TS  - plánovaný termín, 
λ - autoritativně určený termín celého projektu, tedy termín TS vztažený 

k poslednímu uzlu diagramu. 
 

Z toho můžeme sestavit následující vysvětlivky k pojmům: 
 

Tabulka 1 
Termíny vztažené k činnostem 

 
Termín Varianta 1 Varianta 2 

doba trvání činnosti (i, j) tij yij 

termín nejdříve možného zahájení činnosti 
(i, j) t0

i ti
(0) 

termín nejdříve možného ukončení činnosti 
(i, j) t0

j tj
(0) 

termín nejpozději možného zahájení 
činnosti (i, j) t1

i ti
(1) 

termín nejpozději přípustného ukončení 
činnosti (i, j) t1

j tj
(1) 
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Tabulka 2 
Termíny vztažené k uzlům 

 
Termín Varianta 1 Varianta 2 

termín nejdříve možného výskytu 
(realizace) počátečního uzlu činnosti (i, j) T0

i TE
i 

termín nejdříve možného výskytu 
(realizace) koncového uzlu činnosti (i, j) T0

j TE
j 

termín nejpozději přípustného výskytu 
(realizace) počátečního uzlu činnosti (i, j) 

T1
i 

 TL
i 

termín nejpozději přípustného výskytu 
(realizace) koncového uzlu činnosti (i, j) T1

j TL
j 

 
Pro grafické vyjádření síťového grafu můžeme použít následující: 
 

 
Obr. 1 

Grafické vyjádření síťového grafu 
 
 
nebo 

i
yi,j j

TE
j =TL

i

TL
i -TE

i TL
j -TE

j

maximální disponibilní čas  (tj
(1) -ti

(0))

ti
(0) =TE

i ti
(1) =TL

i tj
(1) =TL

jtj
(0) =TE

j

   minimální 
disponibilní čas  

 
Obr. 2 

Možné vyjádření části síťového grafu 
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Výpočet kritické cesty se dá realizovat: 
1) pomocí síťového grafu, 
2) pomocí incidenční matice, 
3) pomocí lineárního diagramu. 
 
 
1.  Stanovení kritické cesty 
 
1.1  Výpočet pomocí síťového grafu 

 
Pro sestavování síťových grafů platí následující pravidla: 

1)  Každá činnost má vždy jeden uzel počáteční a jeden uzel koncový. 
2)  Síťový graf má vždy jeden počáteční a jeden koncový uzel. 
3)  Žádná činnost nemůže být zahájena dříve, než jsou dokončeny všechny 

činnosti, které ji bezprostředně předcházejí. 
4)  Síťový diagram musí správně popisovat závislost jednotlivých činností; závislé 

činnosti oddělujeme od činností nezávislých pomocí fiktivních činností. 
5)  Souběžné činnosti oddělujeme v síťovém diagramu činnostmi fiktivními. 
6)  Fiktivní činnosti používáme k: 

• oddělení závislých a nezávislých činností, 
• oddělení činností souběžných, 
• vytvoření jednoho počátečního a jednoho koncového uzlu. 

7)  Síťový diagram nesmí obsahovat cyklus. 
8)  Počet činností musí souhlasit s počtem hran v síťovém grafu. 

Pro objasnění postupu použijeme síťového grafu v následující podobě: 
 

 
Obr. 3 

Síťový graf 
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Pro výpočet použijeme konkrétní hodnoty činností tij a obdržíme síťový 
graf: 
 

 
 

Obr. 4 
Síťový graf s hodnotami činností tij 

 
 

Postup výpočtu časových ukazatelů 
Výpočet pomocí síťového grafu má dvě části, a to výpočet vpřed a 

výpočet vzad. 
 
a)  výpočet vpřed 

1. Pro počáteční uzel zapíšeme T0
0 = 0.  

2. Na konci všech hran vycházejících z počátečního uzlu vyznačíme 
hodnotu tj

0 = T0
0 + tij.  

3. Nalezneme uzel, u něhož jsou všechny hrany do něj směřující označeny, 
a vybereme maximální hodnotu tj

0, kterou zapíšeme do levé dolní 
poloviny uzlu.  

4. Postup opakujeme, až dojdeme ke koncovému uzlu sítě.  
Po provedení této části výpočtu obdržíme síťový graf v podobě: 
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Obr. 5 
Síťový graf po výpočtu vpřed 

 
b)  výpočet vzad 

1. Pro koncový uzel sítě nastavíme T1
n = T0

n a tuto hodnotu zapíšeme do 
pravé dolní poloviny koncového uzlu.  

2. U začátku všech hran vcházejících do koncového uzlu vyznačíme 
hodnotu ti

1 = T1
j – tij.  

3. Nalezneme uzel, u něhož jsou všechny hrany z něho vycházející 
označeny, a vybereme minimální hodnotu ti

1, kterou zapíšeme do pravé 
dolní poloviny příslušného uzlu.  

4. Postup opakujeme, až dojdeme k počátečnímu uzlu sítě. 
Po provedení této části výpočtu bude mít síťový graf podobu: 
 

 
 

Obr. 6 
Síťový graf po výpočtu vpřed i vzad 
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V další části vypočteme interferenční (kritickou) rezervu pro každý uzel i 
podle vztahu: 
 
Ri = Ti

0  - Ti
1  

 
A kde je hodnota interferenční rezervy = 0, jsou tyto uzly kritické a leží na 

kritické cestě. Pak konečný síťový graf vypadá následovně: 
 

 
 

Obr. 7 
Konečná podoba síťového grafu 

 
 
1.2  Výpočet pomocí incidenční matice 
 

Pro každý acyklický graf lze sestavit tzv. incidenční matici A, kde jsou 
uvedeny jednotlivé vazby (i, j) orientovaného síťového grafu. Pro výpočet kritické 
cesty musí platit podmínka i<j a tím bude mít incidenční matice A obsazeny pole 
pouze nad hlavní diagonálou a ii . Další pojem, který může být uveden v konstrukci 
síťového grafu, je tzv. fiktivní činnost mezi dvěma uzly (zajišťuje acykličnost 
grafu) aij, pro kterou platí 
 
a ij = 0 
a současně samozřejmě platí pro hodnoty na diagonále matice A 
a ii = 0 . 
 

Pro objasnění postupu použijeme síťový diagram: 
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Obr. 8 

Použitý síťový diagram 
 
 

Pro výše uvedený síťový diagram vytvoříme incidenční matici 
v následující podobě: 
 

Tabulka 3 
Incidenční matice 

 

 
 
 

Pro tuto incidenční matici vypočteme TE
i a to je termín nejdříve možný. 

To se provede následovně: 
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TE
1 = 0 

TE
2 = TE

1 + t12 = 0 + 2 = 2 
TE

3 = 2 + 3 = 5 
TE

4 = max [(TE
1 + t14 ),( TE

1 + t24)] = max [(0 + 8),(2 + 5)] = 8 
 
Další postup je uveden na následujícím obrázku: 

 

 
 

Obr. 9 
Výpočet termínu nejdříve možného 

 
 

Další postup bude ten, že vypočteme hodnoty TL
i ,a to je termín nejpozději 

přípustný. To se provede následovně : 
Stanovíme hodnotu TL

11, která je rovna TE
11. 

 
TL

11 = 24 
TL

10 = TL
11 - t10,11 = 24 - 1 = 23 

TL
9 = 23 - 4 = 19 

TL
8 = min [(TL

10 - t8,10 ),( TL
9 - t8,9)] = min [(23 - 5),(19 - 0)] = 18 

TL
7 = min [(TL

10 - t7,10 ),( TL
9 – t7,9)] = min [(23 - 4),(19 - 3)] = 16 

Stejným postupem řešíme až k hodnotě TL
1. 

 
Další postup je uveden na následujícím obrázku: 
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Obr. 10 
Výpočet termínu nejpozději přípustného 

 
 

V další části vypočteme interferenční rezervu podle následujícího vztahu: 
 

Ri
 = TL

i  - TE
i 

 
a doplníme do incidenční matice. Body, kde je interferenční rezerva rovna 0, leží 
na kritické cestě a činnosti, které je spojují, jsou kritické činnosti. 
 

 
 

Obr. 11 
Výpočet interferenční rezervy 

 
 

Z výše uvedené incidenční matice je patrné, že kritickou cestu tvoří: 
body 1,4,5,7,9,10,11 
a činnosti (1,4),(4,5),(5,7),(7,9),(9,10) a (10,11). 
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V dalším kroku vypočteme celkové časové rezervy pro jednotlivé 
činnosti tij , které vyjadřují největší časovou rezervu činností, která představuje 
časový úsek, o který lze zpozdit (prodloužit) činnost, aby nedošlo ke zpoždění 
termínu ukončení projektu. Při jejím vyčerpání se činnost stává kritickou. Tato 
rezerva se vypočte podle vztahu: 
 
Rc

ij = TL
j
  – ( TE

i + tij ) 
 

Po výpočtu dostaneme následující tabulku: 
 

Tabulka 4 
Celková časová rezerva 

 
i j Rc

ij 
1 2 1 
1 4 0 
2 3 5 
2 4 1 
2 6 7 
2 7 5 
3 5 5 
3 9 12 
4 5 0 
4 8 6 
5 6 5 
5 7 0 
5 9 2 
6 7 5 
6 8 5 
7 9 0 
7 10 3 
8 9 6 
8 10 5 
9 10 0 

10 11 0 
 
 

Seřadíme-li činnosti podle velikosti celkové časové rezervy Rc
ij , 

dostaneme následující tabulku: 
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Tabulka 5 
Celková časová rezerva podle velikosti hodnot 

 
Rc

ij činnost 
1 (1,2),(2,4) 
2 (5,9) 
3 (7,10) 
5 (2,3),(2,7),(3,5),(5,6),(6,7),(6,8),(8,10) 
6 (4,8),(8,9) 
7 (2,6) 

12 (3,9) 
 
 
Toto seřazení činností podle velikosti celkové časové rezervy je 

odpovídající úrovni pozornosti, kterou je nutno jednotlivým činnostem věnovat. 
 

1.3  Výpočet pomocí lineárního diagramu 
 

Lineární diagram projektu je upravený tzv. Ganttův diagram. Jde o XY 
diagram, zachycující na ose X čas od zahájení projektu a na ose Y pořadí činností. 
Jeho výhodou je názorný přehled o časové náročnosti jednotlivých činností a 
o průběhu kritické cesty. 
 

Postup sestavení lineárního diagramu: 
1. Činnosti se zobrazují pomocí úseček (resp. obdélníčků), jejichž délka 

vyjadřuje dobu trvání činnosti.  
2. Činnosti se řadí v grafu vzestupně (od zdola nahoru) podle koncových uzlů j. 

V případě, kdy do uzlu vstupuje více činností, jsou seřazeny vzestupně podle 
uzlů i.  

3. Úsečky se umisťují na časové ose tak, že termín počátečního uzlu se považuje 
za roven nule. Dále se úsečky umisťují tak, že počáteční uzel následující 
činnosti se umístí nad koncový uzel bezprostředně předcházející činnosti, 
která má stejný index a je nejdále vpravo.  

4. Každá činnost (úsečka) začíná v termínu T0
i. 

Na následujících dvou obrázcích je tentýž projekt zobrazen jednak ve 
formě síťového grafu, jednak ve formě lineárního diagramu.  

V lineárním diagramu se kritická cesta nalezne jako posloupnost činností, 
navazujících na sebe bez časové prodlevy (zde vyznačeno tučně). Délku projektu 
odečteme na časové ose jako okamžik ukončení poslední činnosti. Délka projektu 
XY tedy činí v uvedeném příkladu 24 časových jednotek. 
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Obr. 12 
Síťový graf pro použití lineárního diagramu 

 
 

 
 

Obr. 13 
Výsledný lineární diagram 

 
 
2. Praktický příklad výpočtu kritické cesty za použití metody KARS 
 

V současné době rozvinutých technologií, přírodních a sociálních pohybů 
je často nutné čelit vzniklým nebo potenciálním krizovým situacím, které dění 
v okolním světě přináší. 
 Z tohoto důvodu prozíraví manažeři již v „klidové době“ zpracovávají 
materiály, které jsou použitelné pro vlastní řešení nastalé krizové situace. K tomu, 
aby byli schopni tyto materiály zpracovat, je potřeba kvantifikovat rizika, která 
v analyzovaném systému jsou nebo mohou v souvislosti s působením okolí nastat. 
Cílem tohoto materiálu je dát jim do ruky nástroj, který ulehčí jejich rozhodování, 
která rizika jsou pro jejich systém „nejrizikovější“, a proto je nutné se jim věnovat 
prioritně. Z tohoto důvodu vznikla kvantitativní analýza rizik s použitím 
souvztažnosti rizik (dále jen KARS). 
 

Pro praktický příklad výpočtu jsme použili technologii, kde je skladován a 
samozřejmě i přečerpáván sirouhlík. Sirouhlík má následující fyzikálně-chemické 
vlastnosti: 



PŘÍSPĚVKY                                            THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 1/2010 

15 
 

Chemický vzorec:  S=C=S 
Molární hmotnost:  76,139 g/mol 
Teplota tání:  -111,59 °C 
Teplota varu:  46,29 °C 
Hustota:  1,260 g/cm3 

Teplota vznícení:  102 °C 
Mez výbušnosti:  1,3 – 50 obj. %          
Tenze par:  53,33 kPa/28 °C 
 
2.1  Použití metody KARS 
 

Pro stanovení rizik, ze kterých budeme při použití metody stanovení 
kritické cesty vycházet, použijeme analytickou metodu KARS (Kvalitativní 
analýza rizik s využitím jejich souvztažností). Pro tuto metodu použijeme tabulku 
souvztažností pro rizika vyskytující se v dané technologii. Tabulka souvztažností 
bude vypadat následovně /3/: 
 

Tabulka 6 
Tabulka souvztažností 

 
Riziko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Zahoření 0 1 1 0 0 0 
2. Požár nádrže 1 0 1 1 1 1 
3. Výbuch nádrže 1 1 0 1 1 1 
4. Rozrušení stavby 1 0 0 0 0 0 
5. Rozrušení technologie 1 0 1 0 0 0 
6. Vznik neb.koncentrace 1 0 1 0 0 0 

 
 

Použitím metody KARS stanovíme pro jednotlivá rizika 1. až 6. jejich 
koeficienty aktivity a pasivity, a tím nám vznikne tabulka: 
 

Tabulka 7 
Koeficienty aktivity a pasivita 

 
Riziko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Koeficient aktivity KAi 40 100 100 20 40 40 
Koeficient pasivity KPi 100 40 80 40 40 40 

 
 

Pro rozdělení rizik do jednotlivých skupin (oblastí) byly vypočteny 
hodnoty os O1 a O2, které mají hodnoty: 
 

O1 = 36                     a                   O2 = 52 . 
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Na základě tabulky s vypočtenými hodnotami koeficientů aktivity a 
pasivity pro jednotlivá rizika a hodnot obou os je grafické vyjádření metody KARS 
následující: 
 

 
 

Obr. 14 
Výsledný graf KARS 

 
 
2.2  Výpočet pomocí síťového grafu 
 

Technologie skladování a manipulace s látkou se dá zobrazit následujícím 
síťovým grafem. Kde jsme na základě výsledku metody KARS vzali jako 
„startovací“ riziko číslo 1. Zahoření z důvodů výpadku energie. Síťový graf bude 
vypadat následujícím způsobem. 
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Obr. 15 
Uzly a činnosti síťového grafu 

 
 

Uzly a činnosti uvedené v předchozím grafu mají následující význam: 
 

Tabulka 8 
Popisy uzlů 

 
Uzel č. Význam 

1 Zahoření z důvodu výpadku energie (elektrická, pneumatická, 
chlazení apod.) 

2 Požár nádrže se sirouhlíkem 
3 Výbuch nádrže 
4 Rozrušení stavby 
5 Rozrušení technologií včetně potrubí 
6 Vznik nebezpečné koncentrace 
7 Ukončení působení nebezpečných faktorů 

 
Pozn.  Pro zajištění konečnosti grafu jsme přidali uzel 7 – Ukončení působení 

nebezpečných faktorů.  
 
 
a činnosti znamenají: 
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Tabulka 9 
Popisy činností 

 
Činnost č. Popis činnosti 

t12 Nárůst teploty nad teplotu vzplanutí 
t13 Nárůst tlaku nad tlakovou odolnost při výpadku energií (selhání 

pojistných ventilů) 
t23 Nárůst tlaku nad přípustnou mez při požáru  
t24 Ztráta statické odolnosti při požáru 
t25 Ztráta požární odolnosti technologií při požáru 
t26 Vznik nebezpečné koncentrace při požáru 
t35 Ztráta požární odolnosti technologie při výbuchu 
t34 Ztráta statické odolnosti při výbuchu 
t36 Vznik nebezpečné koncentrace při výbuchu 
t47 Zabezpečení rozrušených budov 
t57 Zabezpečení rozrušených technologií 
t67 Snížení nebezpečné koncentrace pod přípustnou mez 

 
 

Po provedení všech výše uvedených úkonů obdržíme celkovou následující 
podobu síťového grafu s vyznačením kritické cesty: 
 

 
 

Obr. 16 
Výsledný síťový graf s vyznačením kritické cesty 

 
 
2.3 Výpočet pomocí incidenční matice 
 

Při výpočtu pomocí incidenční matice si tuto matici nejdříve sestavíme na 
základě síťového grafu. Tato matice má podobu: 
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Tabulka 10 
Incidenční matice 

 
i\j 1 2 3 4 5 6 7 

1  3 5     

2   4 10 12 4  

3    2 2 6  

4       20

5       22

6       6 

7        
 
 

Po provedení výpočtů TE
i , TL

i  a Ri obdržíme konečnou incidenční matici 
s červeným vyjádřením kritické cesty (uzlů na kritické cestě ležících): 
 

Tabulka 11 
Konečná podoba incidenční matice s vyjádřením kritické cesty 

 

TE
i i\j 1 2 3 4 5 6 7 Ri

0 1 3 5 0

3 2 4 10 12 4 0

7 3 2 2 6 6

13 4 20 4

15 5 22 0

13 6 6 18

37 7 0

TL
i 0 3 13 17 15 31 37
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Z výše uvedené incidenční matice je patrné (při splnění podmínky, že pro 
uzly ležící na kritické cestě musí platit Ri = 0), kritickou cestu tvoří uzly 1,2,5,7 a 
činnosti (1,2),(2,5) a (5,7). 
 
2.4  Výpočet pomocí lineárního diagramu 
 

Pokud splníme všechny postupy, které jsou uvedeny v části věnované 
sestavení tzv. Ganttových diagramů, obdržíme pro uvažovaný praktický příklad 
následující lineární diagram, kde je kritická cesta sestávající z činností (1,2), (2,5) a 
(5,7) vyznačena červeně: 
 

 
 

Obr. 17 
Výpočet kritické cesty pomocí lineárního diagramu 

 
 
3.  Závěr 
 
 Jak je patrné z výše uvedeného, lze analytickou metodu KARS 
s úspěchem využít pro další zpracování metody kritické cesty. KARS dává 
odpověď na otázku, kterému riziku v systému (počítáme-li že systém nebude 
jednorizikový) se máme věnovat v prvním pořadí a kterému posléze na rozdíl od 
dalších zde uvedených metod. Dále nám pečlivě zpracovaná metoda KARS dává 
přesnější údaje pro další zpracování metody kritické cesty včetně přesně stanovení 
časových rezerv využitelných v posuzovaném systému a tím potvrzuje její 
opodstatněnost v celém komplexu různých metod analýz rizik, které jsou nejen 
u nás, ale i ve světě používány. 
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Résumé 
At the present time the mankind is threatened by extraordinary events, 

which threaten lives, health, the environment, and property. To prevent from their 
occurrence or mitigate them as much as possible we try to do our best. For this 
reason, besides others, crisis management is used as well.  

Crisis planning, being one of the way how to reduce risks, represents the 
process of elaboration, actualization, and verification of crisis plans and related 
documents.  

One of the most important activities of a crisis manager during crisis 
planning is a risk analysis in a suspense area. Because of this, there have been 
developed a number of methods so far which differ in their parameters and 
achievable objectives.  

In the next part the method of a risk analysis based on interactiveness of 
risks is presented (risk correlation).I denominated this method KARS (QRAC) 
which means Qualitative Risk Analysis Correlation. 

This method is possible to use as a supplementary method at a risk 
analysis for systems where several risks are expected.  

This method provides the elaborators of a risk analysis in a given subject 
the answer to a question to what risks it is necessary to pay attention first and what 
risks might so called “wait”.  

In the next part of article is presented Critical path setting with using 
network graph, incidence matrix and linear diagram as Critical Path Method 
(CPM). 

As a sample of practical use of this method is in the article used 
technology with 7 risks.   

The above mentioned procedure is a simple method with relatively high 
predicative ability by which it is possible to elaborate qualitative risk analysis 
while using relatively simple mathematic apparatus.  

The benefit of a KARS (QRAK) method is the utilization of the risk 
correlation existing in analyzed systems which, so far, no other method has been 
assessing.  

This contributes to more complex evaluation and to more effective funding 
of the implementation of the crisis management measures in a given concrete case 
(the method says the order for the risks for their further solution).  

The article displays a real possibility for the use of qualitative risk 
analysis KARS (QRAK) which might be an appropriate supplement in the complex 
of other methods of risk analysis as a the base for Network analysis for setting 
Critical path. 
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